
LJUBLJANA/KRŠKO – Nacionalna raziskava branosti (NRB), 
ki jo je v času od 2. januarja do 31. decembra 2009 izva-
jala specializirana družba Valicon, je pokazala, da Posa-
vski obzornik redno bere že 52.000 bralcev v starosti od 
10 do 75 let.

Raziskava pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice za-
jema le najbolj brane slovenske časopise in revije, Posavski 
obzornik pa je sploh edini medij iz Posavja, ki je kdaj do-
segel tolikšno branost, da ga ta upošteva. Prvič so bili po-
datki zanj objavljeni leta 2006, ko je imel 30.000 bralcev, 
od tedaj pa je branost hitro rasla in je julija lani znašala 
49.000 bralcev, do konca leta 2009 pa je pridobil še 3.000 
novih bralcev.

Pri tem je pomembno poudariti, da je naklada časopisa za-
dnji dve leti ostala enaka, kar pomeni, da je uspel večje za-
nimanje bralcev pridobiti predvsem s svojo vsebino (v rezul-
tate raziskave še niso bili zajeti bralci iz občine Bistrica ob 
Sotli, kamor časopis razširjamo šele od začetka leta 2010). 
Skratka, NRB 2009 je dokazala tisto, kar s(m)o v uredništvu 
že nekaj časa potihem pričakovali – presežena je bila ma-
gična meja 50.000 bralcev, s tem pa je bilo še enkrat več 
dokazano, da je Posavski obzornik postal nepogrešljiv vir in-
formacij za ogromno večino ljudi v regiji.

Podrobnejša analiza podatkov iz raziskave NRB 
2009 pokaže, da Posavski obzornik redno bere že 
več kot 4/5 oziroma kar 82,5 % vseh prebivalcev 
Posavja v starosti od 10 do 75 let!

Rezultatov NRB 2009 smo seveda najbolj veseli v uredništvu 
Posavskega obzornika, odgovorni urednik Silvester Mavsar 
pa je ob tem povedal: »Ni še dolgo, kar smo bili v nekate-
rih medijih deležni očitkov, da se hvalimo, kako smo najbolj 
bran posavski časopis, češ, saj ste takorekoč edini. Vendar 
pa ni šlo za to, pač pa smo trdili, da smo najbolj bran časo-
pis v Posavju sploh, kar pomeni, da posamezno izdajo pre-
bere največ ljudi. Kolikor nam je znano, konkurenčni časo-
pisi dosegajo v Posavju le okoli petine števila bralcev, ki jih 
ima Posavski obzornik.« 

Urednik je prepričan, da je tako dober rezultat predvsem 
plod dolgoletnega dela in vlaganja - namesto v dobičke v po-
večevanje kvalitete in obsega vsebin ter števila sodelavcev, 
kar je v času, ko majhne medijske hiše pogosto postajajo 
plen velikih sistemov, toliko več vredno. Zato v Neviodunu-
mu pričakujemo, da nam bodo dosedanji poslovni partnerji 
tudi v zaostrenih gospodarskih razmerah, ki še posebno Po-
savju niso naklonjene, še naprej stali ob strani. Morda pa 
se jim bodo, vzpodbujeni tudi z doseženimi rezultati brano-
sti, pridružili še nekateri novi. Tisti, ki se zavedajo, da re-
gionalni časopis, še posebno s samostojnim izdajateljem in 
sodelavci iz domačih krajev, pomeni določeno prednost in 
kvaliteto življenja v regiji.  M. M.
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RADEČE – „Čeprav bi si želeli 
narediti še več za razvoj kra-
jev po naši občini, da bi bili 
ti lepo okolje in infrastruk-
turno čim bolje opremljeni 
za bivanje naših občanov, se 
je potrebno zavedati, da je 
vsak projekt pogojen s pri-
pravo in s sredstvi. Kljub 
temu menim, da smo bili pri 
izvajanju investicij v lan-
skem letu relativno uspešni, 
letos pa nameravamo nare-
diti še korak dalje in več,“ 
pravi radeški župan Matjaž 
Han, ki se namerava na je-
senskih lokalnih volitvah po-
tegovati tudi za drugi župan-
ski mandat.  

Med večjimi in pomembnejši-
mi projekti, ki čakajo na re-
alizacijo v letošnjem letu, je 
Han izpostavil  Turistično re-
kreativni center Savus, kate-
rega gradnja naj bi predvido-
ma stekla že konec letošnjega 
poletja, kakor tudi gradnja 
Centralne čistilne naprave 
Radeče. Na javni razpis so se 
prijavili z investicijo gradnje 
vrtca, za katero prav tako 

V	Radečah	letos	še	korak	dlje
upajo, da jim bo uspelo še v 
letošnjem letu pridobiti grad-
beno dovoljenje. V kolikor 
bodo uspešni pri pridobivanju 
soglasij in služnostnih dovo-
ljenj s strani lastnikov, lahko 
že letos začnejo tudi s projek-
tom Hidravlična izboljšava vo-
dovodnega sistema, s katerim 
nameravajo zgraditi nov vo-
dovodni sistem na Jagnjenici. 

Ob nadaljevanju rekonstruk-
cije Titove ceste se namera-
vajo letos lotiti rekonstruk-
cije večjega števila cestnih 
odsekov, med drugim cest 

žaga – Kovačič, Jelovo – La-
movšek, Žabnik – Bec, pre-
plastitve igrišča pri Prosve-
tnem domu na Vrhovem in 
igrišča pri gasilskem domu na 
Jagnjenici, dokončati obno-
vo stadiona, obnoviti cestno 
razsvetljavo na relaciji Pot 
na jez ter Krakovo, v zdra-
vstvenem domu urediti gine-
kološko ambulanto, v občin-
ski zgradbi vložišče in arhiv, 
nabaviti opremo za potrebe 
civilne zaščite, postoriti ure-
ditvena dela na Domu kultu-
re, obnoviti okna na radeški 
osnovni šoli, na objektu po-
družnične šole Svibno pa sa-
nirati streho, dvorišče in fa-
sado. Letos bo dokončan in 
predan za bivanje stanovanj-
ski blok Kolenov graben s 17 
stanovanji, zgrajen nakupo-
valni center Spar, intenzivno 
že potekajo pogovori o gra-
dnji nove pošte, razmišljanja 
gredo tudi v smeri gradnje 
doma za starejše občane ozi-
roma gradnje varovanih sta-
novanj preko javno-zasebne-
ga partnerstva.
 Bojana Mavsar

Matjaž Han

Občinski svetniki in svetni-
ce so se tako „salomonsko“ 
izvili iz primeža, v katerem 
so se znašli po zboru lokal-
nega partnerstva, na kate-
rem je prevladala zahteva 
po razdelitvi polovice nado-
mestila za t. i. individualne 
rente. „V naslednjih tednih 
in mesecih se bomo morali 
odločiti, kako bomo porabi-
li ta sredstva, ko bo ta dogo-
vor dosežen, pa bo potreben 
rebalans proračuna,“ je po-
jasnil župan Franc Bogovič. 
Občinski svet naj bi si pri od-
ločitvi, kolikšen del t. i. je-
drskih nadomestil nameniti 
za rente, pomagal s pomočjo 
zborov krajanov po krajevnih 
skupnostih. „V kolikor se od-
ločimo za določeno porabo 
na nov način, bo treba pove-
dati, katere programe bomo 
ukinili,“ opozarja Bogovič in 
dodaja, da bi v primeru, če bi 
rezervirali 50 % nadomestil, 
morali zelo korenito poseči 
v nekatere investicije, pred-
vsem na področju šolstva. S 
tokratnim amandmajem so 

Proračunska	rezervacija	–	
prvi	korak	k	renti?
KRŠKO - Krški občinski svet na ponedeljkovi 37. redni seji ni obravnaval pre-
dlogov o delitvi dela nadomestil za omejeno rabo prostora, je pa v okviru le-
tošnjega proračuna na posebni proračunski postavki rezerviral 20 % omenje-
nih sredstev (1,5 mio od skupno 7,3 mio evrov), ki jih bodo porabili, ko bo 
občinski svet določil način in sprejel odlok o porabi teh sredstev. Glede na 
to, da je letošnje leto volilno, se postavlja vprašanje, ali bo ta občinski svet 
sploh odločal o tem kočljivem vprašanju. 

sredstva za omenjeno rezer-
vacijo vzeli nekaterim social-
nim programom, npr. denarni 
pomoči posameznikom in go-
spodinjstvom, sofinanciranju 
pomoči na domu, letovanja 
otrok in šole v naravi, nalož-
bam v kanalizacijo in sofinan-
ciranju priključkov nanjo ter 
povečanju kapitalskih dele-
žev in naložb. 

Občinski svet je sicer z 20 
glasovi za in petimi proti 
sprejel predlog letošnjega 

proračuna, ki na prihodkov-
ni strani znaša 48,1, na od-
hodkovni pa 54,7 mio evrov, 
skoraj 60 % sredstev pa je 
namenjenih naložbam. Ve-
čina svetnikov se je strinja-
la, da je dokument zelo am-
biciozen in optimističen, so 
pa v razpravi opozorili na 
(ne)realnost predvidenih 
kapitalskih prihodkov v viši-
ni 5,2 mio evrov ter na novo 
zadolževanje v višini 6,5 
mio evrov, s čimer bo sku-
pna zadolženost občine ko-
nec letošnjega leta znaša-
la že 17,5 mio evrov oz. 680 
evrov na prebivalca. Svetni-
ška skupina SDS je s tremi 
amandaji predlagala zmanj-
šanje zadolževanja ter zni-
žanje kapitalskih prihodkov, 
vendar je mandatno-prav-
na komisija občinskega sve-
ta presodila, da so amand-
maji nepravilno vloženi, ker 
predvidevajo le zmanjšanje 
prihodkov, ne pa tudi (ena-
kovrednega) zmanjšanja od-
hodkov.
 Peter Pavlovič
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UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Namestnica direktorja: Bojana Kunej

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
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E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji – uredniki: Marija Kalčič,
Bojana Mavsar, Peter Pavlovič, Suzana 
Vahtarič

Stalne sodelavke in sodelavci: Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Smilja Radi, 
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TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v 
Evropski uniji – 30 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: 
SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.100 izvodov

Naslednja številka (4/2010) bo izšla v 
četrtek, 18. februarja 2010.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
10. februar.

Kar občutno, za 45 %, se je 
za Radečane s sprejetim skle-
pom podražila oskrba s pitno 
vodo, kar pomeni, da vodari-
na po novem znaša 0,5700 €/
m3, pri čemer se bo pri konč-
nem obračunu storitve upošte-
vala tudi omrežnina za priklju-
ček in vzdrževanje priključka, 
oboje glede na velikost pri-
ključka. Višje bo obračuna-
na tudi dejavnost zbiranja in 
odvoz komunalnih odpadkov, 
ki ju izvaja podjetja Komu-
nala. Ceno odvoza in zbira-
nja odpadkov so iz dosedanjih 
0,0541 €/kg zvišali na 0,0595 
€/kg, v obračunu storitve pa 
se upošteva tudi omrežnina, ki 
znaša 0,0534 evrov na osebo. 
Kakor je v obrazložitvi podra-
žitve dejal direktor Komunale 
Boris Knavs, že več let v pod-
jetju ne dosegajo lastne cene, 
kar se odraža tako v opremlje-
nosti kot sposobnosti opravlja-
nja posamezne dejavnosti. Od 
leta 2006 je nespremenjene 
cene do lanskega leta zadr-
ževala s svojo regulativo tudi 
država. Radeška Komunala je 
tudi prevzela v upravljanje vo-

Radeška	voda	in	smeti	dražje
RADEČE - Na prvi seji v letošnjem letu, sicer pa 22. v tem mandatu, se je 25. januarja sestal radeški 
občinski svet, ki se je spopadel med drugim z nehvaležno nalogo sprejemanja podražitev, in sicer zviša-
nja cen za izvajanje storitve Pomoč družini na domu ter komunalnih storitev, med njimi oskrbe s pitno 
vodo, zbiranja in odvoza odpadkov ter odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z 
odpadki Zasavje (CEROZ) na Uničnem v občini Hrastnik. 

dovoda Svibno in Obrežje, ki 
sta obremenjena z veliko raz-
vejanostjo, a majhnim števi-
lom uporabnikov itd.

Radeški občinski svet pa je 
na predlog Centra za social-
no delo Laško, ki izvaja stori-
tev, soglašal tudi s povišanjem 
cen za izvajanje socialno var-
stvene storitve Pomoč družini 
na domu. Po besedah direkto-
rice CSD Maksimiljane Pihler 
je bilo teh storitev, ki jo na 
območju občine Radeče izva-
jajo tri uslužbenke, deležnih 
v minulem letu 26 starejših 
občanov občine Radeče. Nova 
cena pomoči na domu znaša 
16,01 €/uro, vendar jo bodo 
uporabniki plačali le v višini 
2,99 €/uro, saj preostali del 
subvencionira občina Radeče.

Kakor je dejal župan Matjaž 
Han, se zaveda, da ne njemu 
ne svetnikom ne bo zaradi na-
vedenih podražitev nihče pri-
pel medalje, a so te nujne, 
saj radeška Komunala iz leta v 
leto tone globlje v rdeče šte-
vilke. Ne glede na povišanje 

pa bodo Radečani plačevali še 
vedno nižje cene komunalnih 
storitev, kot so v veljavi v so-

sednjih občinah ali po veliko-
sti občini Radeče primerljivih 
občinah.  

Če na kratko omenimo še pre-
ostale točke dnevnega reda, 
so svetniki obravnavali in 
sprejeli prečiščeno besedi-
lo statuta občine Radeče, v 
prvi obravnavi sprejeli obse-
žen občinski program varno-
sti, se seznanili s končnim po-

ročilom Nadzornega odbora 
občine, ki je opravil pregled 
sanacije pokopališkega zidu 
Svibno, redno poslovanje OŠ 
Marjana Nemca Radeče ter 
poslovanje Krajevne skupno-
sti Radeče. Pri vseh navede-
nih, kakor je dejal predsednik 
NO mag. Franci Čeč, niso od-
krili nepravilnosti, temveč v 
skladu s svojimi pristojnostmi 
podali le določena priporoči-
la. Čeprav so ji bili pripravlje-
ni zaupati celoten mandat, so 
po polemiki svetniki soglaša-
li z imenovanjem Marije Im-
perl za vršilko dolžnosti direk-
torice javnega zavoda KTRC 
le za obdobje enega leta. Že 
pred časom so namreč svetni-
ške skupine in župan dosegli 
dogovor, da do novih lokalnih 
volitev imenujejo na čelo jav-
nih zavodov in javnega pod-
jetja le vršilce dolžnosti, na-
kar bodo novoizvoljeni župan 
ali županja z občinskim sve-
tom zaupali celoten mandat 
direktorjevanja osebi, ki bo 
uživala zaupanje tudi novoi-
zvoljene garniture.
 Bojana Mavsar

Direktor podjetja 
Komunala Radeče Boris 
Knavs

Proračun je ovrednoten na 
32 milijonov evrov prihod-
kov, odhodkov je za 35 mili-
jonov evrov, soglašali so tudi 
z najemom kredita v višini 2 
milijona evrov. Vodja oddel-
ka za proračun in finance 
Maksimiljana Stanič je po-
jasnila, da so upoštevali ve-
čino pripomb, obseg zadolži-
tve je zmanjšan za 300 tisoč, 
skupno so prihodki glede na 
osnutek večji za 154 tisoč in 
odhodki za dober milijon. 
Skupek tega je primanjkljaj 
v višini 3,4 milijone evrov, za 
kar naj bi se za 2 milijona 
zadolžili in 1,4 milijone krili 
iz presežka leta 2009. Zaple-
tlo se je že pri sprejemanju 
dnevnega reda, ko je sve-
tnik Matjaž Pegam predlagal 
umik proračuna, saj je želel 
prebrati pismo, po njegovih 
besedah očitno strokovnjaka 
za finance, katerega imena 
ni želel razkriti. V njem je 
avtor opozoril na pretirano 
zadolževanje in vsaj tri kr-
šitve poslovnika. Staničeva 
je pojasnjevala, da mora za 
podrobnejše odgovore očit-
ke preučiti, je pa zanikala, 
da bi bila občina prezadol-
žena. Za umik proračuna je 
bilo le šest svetnikov. Prora-
čun je za 18 odstotkov višji 
od predhodnega, investicije 
v višini 18 milijonov so okre-
pljene za 34 odstotkov (po-

Sprejeli	proračun	in	smernice
BREŽICE – Svetniki Občinskega sveta občine Brežice so kljub predlogom za umik točke na januarski re-
dni seji potrdili dopolnjen predlog proračuna občine za leto 2010 v višini 32 milijonov evrov in soglašali 
z novim zadolževanjem. Soglasno so potrdili tudi smernice k državnemu prostorskemu načrtu (DPN) za 
območje hidroelektrarne Mokrice in preostale predlagane točke dnevnega reda. 

drobneje o proračunu na str. 
11-14).
Svetniki so imeli kar nekaj pri-
pomb, edini amandma Marja-
na Jurkasa za adaptacijo in 
izgradnjo doma za starejše, s 
katerim bi 800 tisoč evrov na-
menili za izdelavo projektno 
tehnične dokumentacije in 
nakup zemljišča, so strokov-
ne službe zavrnile, ker je te-
meljil na prerazporeditvi stro-
go namenskih sredstev. Stane 
Radanovič je menil, da je ra-
zlogov za umik predloga pro-
računa še več. Županu Ivanu 
Molanu je očital, da je v do-
datnem gradivu, ki je svetnike 
počakalo na klopeh, kazenska 
ovadba, pa je župan svetu ni 

niti omenil. Okrožno državno 
tožilstvo v Krškem je namreč 
na podlagi kazenske ovadbe 
Andreja Škrabca zoper bre-
žiški občinski svet zaprosilo 
za zapisnike o sklepih izredne 
seje junija 2007 in nekaterih 
drugih, ko so sprejemali skle-
pe o medsebojnem sodelova-
nju med občino in obrambnim 
ministrstvom glede posodobi-
tve letališča. 

Smernice DPn za He 
mokrice SoglaSno 
SPrejeli

Na nadaljevanju seje so bre-
žiški svetniki brez razpra-
ve podali soglasje za dobavo 

in odjem zemeljskega pli-
na za geografsko območje 
17 občin, ena izmed njih je 
tudi brežiška. Pred svetnike 
sta pred glasovanjem stopi-
la direktor Adriaplina ing. Lo-
renzo Maina in predstavnica 
omenjene organizacije Kse-
nija Mahnič. S sprejemom 
splošnih pogojev se ureja-
jo razmerja koncesionarja 
Adriaplina kot dobavitelja, 
uporabnikov distribucijskega 
omrežja in odjemalcev ze-
meljskega plina. 
Na dnevnem redu je bil tudi 
sprejem smernic za HE Mokri-
ce, ki so jih svetniki soglasno 
sprejeli. Najprej jim je osnu-
tek DPN za območje HE Mo-
krice predstavila odgovorna 
za izdelavo mag. Jelka Hudo-
klin. Branko Blaževič je po-
jasnil, da so k pridobivanju 
smernic vključili vse zainte-
resirane na območju gradnje. 
Smernice so bile izoblikova-
ne na komisijskem sestanku, 
ki jih je obravnavala posebna 
komisija pod vodstvom Rajke 
Križanac. Župan Molan je do-
dal, da bodo vključili še vse 
tiste, ki so bile dodatno pre-
dlagane med razpravo, od-
prto pa imajo možnost za 
morebitno dodajanje novih. 
Dopolnjen osnutek DPN bo 
zaradi bližine hrvaške meje 
razgrnjen 60 dni.
 S. Vahtarič, M. Kalčič  

Delo v prenovljeni sejni sobi na Gubčevi poteka 
po starem, brez individualnega ozvočenja in z 
glasovanjem s kartončki. Novo je le, da je Rudija 
Volčanjška zaradi upokojitve na mestu svetovalca 
občinskega sveta nasledila Jasmina Molan.

KNJIGE IZ POSAVJA lAhKO KUPITE TUDI V:
•	 NEVIODUNUm, (hotel City) Trg matije Gubca 3, KršKO
•	 Prodajna	galerija	AMBIENTA,	CKŽ	44,	KršKO
•	 DArIlA DON, Cesta prvih borcev 16, BrEŽICE
•	 Lekarna	pod	Svetim	rokom,	Drožanjska	68,	SEVNICA
•	 Papirnica in knjigarna, Trg Svobode 1, SEVNICA

NAročILA:		
tel.	07	49	05	780

marketing@posavje.info
www.neviodunum.si

KOSTANJEVICA NA KRKI – Svetniška skupina v kostanjeviškem ob-
činskem svetu je na 29. redni seji, ki je potekala 28. februarja, 
še drugič zavrnila osnutek občinskega proračuna, ki po predlogu 
občinske uprave znaša dobre tri milijone evrov. Spornih ostaja 
predvidenih 289 tisoč evrov prihodkov iz naslova vračila vlaganj 
v javno telekomonikacijsko omrežje, ki jih po mnenju svetniške 
skupine ne bi smeli vključiti v proračun, dokler niso znani končni 
zneski vračila. Občina tako ostaja na začasnem financiranju, za-
radi nesprejetja proračuna pa se ji obetajo težave pri prijavi na 
razpis za evropska sredsta za projekt Obrtna cona Kostanjevica 
na Krki I. faza, kjer pričakujejo kar pol milijona evrov. Občinski 
svet je sicer potrdil dokument identifikacije investicijskega pro-
jekta in investicijski program za omenjeni projekt.
Poleg tega je občinski svet med drugim sprejel osnutek strategi-
je kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini za obdobje 2009-
2014, osnutek pravilnika o pravilih organiziranja in plačevanja 
stroškov predšolske vzgoje, predlog pravilnika o protokolarnih 
obveznostih Občine Kostanjevica na Krki ter letni program špor-
ta in program kulture za leto 2010. P. P.

Še	vedno	brez	proračuna

O	množičnem	vrednotenju	
nepremičnin
KRŠKO – V mali dvorani Kulturnega doma Krško bo v četr-
tek, 11. februarja 2010, ob 18. uri potekala predstavitev 
projekta Množično vrednotenje nepremičnin. O tej temi 
bosta predavala mag. Martin Smodiš in mag. Erna Flegic 
Dolinar iz Urada za množično vrednotenje nepremičnin Ge-
odetske uprave Republike Slovenije. To za večino občanov 
gotovo aktualno predstavitev organizira Vilma Jan Špiler, 
občinska svetnica iz Krškega.

KRŠKO – Občinski svet Krško je sprejel sklepe, ki projektoma 
energetske sanacije vrtca Krško z enoto Pravljica ter rekonstruk-
cije javne poti Premagovce - vas omogočajo kandidaturo na sko-
rajšnjih javnih razpisih za pridobitev evropskih sredstev. Svetniki 
so soglašali tudi s planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
za obdobje štirih let, čemur bo letos predvidoma namenjenih 
2,4 mio evrov. Šolski okoliš OŠ Leskovec pri Krškem so razširili še 
na romsko naselje Kerinov Grm ter potrdili po spremembi zako-
nodaje usklajen odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi ne-
srečami. V odbor za gospodarstvo in turizem pri občinskem sve-
tu so imenovali Janeza Kranjca iz svetniške skupine SDS.  P. P.

Za	obnovo	krškega	vrtca

POSAVJE – Kulturni praznik bodo v teh dneh obeležili v številnih 
posavskih krajih. Že jutri, 5. februarja, bosta ob 18. uri občin-
ski slovesnosti v Sevnici in v Radečah. V sevniški kulturni dvorani 
bo ob tem na ogled razstava ob 50-letnici ustanovitve Občinske 
ljudske knjižnice Sevnica ter 10-letnici delovanja Glasbene šole 
Sevnica. V radeškem domu kulture bodo ob slavnostnem govoru 
župana Matjaža Hana podelili priznanja Ivana Pešca, svojo pe-
sniško zbirko pa bo predstavila Nuška Golobič – Malena. V nede-
ljo, 7. februarja, bodo kulturni praznik v tamkajšnji osnovni šoli 
obeležili v Kostanjevici na Krki. Slavnostni govornik bo akadem-
ski slikar Jože Marinč, program bodo izvajali učenci OŠ Jožeta 
Gorjupa, plesna skupina Harlekin in Big band Krško. Prav na pra-
znik, 8. februarja, bosta občinski proslavi s podelitvijo Prešer-
novih priznanj še v Brežicah in v Krškem. V brežiškem prosve-
tnem domu bodo ob 16. uri v priložnostnem programu z muziklom 
Moje pesmi, moje sanje nastopili učenci OŠ Dobova in trobilna 
sekcija Gasilskega pihalnega orkestra Loče, slavnostni govornik 
bo župan Ivan Molan. V krškem kulturnem domu bodo ob 17. uri 
v programu sodelovali kulturni ustvarjalci občine Krško, slavno-
stni govornik pa bo akademski slikar Jože Ciuha. P. P.

Kulturni	praznik	pred	vrati
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Jožica Hrovat, Boštanj: 
Zaradi dvoizmenskega dela in ob-
veznosti doma se kulturnih prire-
ditev ne morem udeleževati, če-
prav bi si rada pogledala denimo 
kakšno komedijo. Zanimajo me 
tudi razna predavanja, predvsem 
potopisna, a si zaenkrat  to pra-
znino lahko zapolnim le s prebira-
njem knjig in časopisov. Na splo-
šno pa menim, da je raznovrstne 
kulturne ponudbe v mojem kraju 
in občini še vedno premalo.

Darja Kranjčič, Brežice:
Ob kulturnem prazniku ne obi-
skujem prireditev, niti ne vem, 
koliko jih je. Raje bi videla, da 
bi imeli kulturni praznik ob roj-
stvu in ne ob smrti Prešerna. 
Vendar nam je še iz časov šole 
ostalo, da smo ga nekako spreje-
li. Sicer si rada ogledam kakšno 
zanimivo prireditev, ne glede na 
kulturni praznik. Všeč mi je lepa 
beseda, z veseljem kaj prebe-
rem, pa tudi ne ravno februarja.

Rudi Špan, Radeče: 
Tako po službeni liniji kot zaseb-
no se udeležujem domala vseh 
kulturnih prireditev. Vsekakor pa 
pogrešam na nivoju naše občine 
krovno kulturno organizacijo, 
kot je zveza kulturnih društev, ki 
bi delovala med društvi povezo-
valno, ustvarjalno in z organiza-
cijo raznovrstnih prireditev kon-
tinuirano skozi celo leto. Radeški 
zavod KTRC te prireja v prvi vrsti 
le ob različnih praznikih.

ANKETA

Metka Repovž, Šentjanž: 
Kulturnih prireditev v domačem 
kraju in tudi drugje se navadno 
udeležim, če le dopušča čas. V 
našem kraju je prireditev vedno 
dovolj – pripravi jih tukajšnja 
osnovna šola ali pa društva, ki 
jih je v Šentjanžu veliko. Včasih 
je na prireditvah obiskovalcev 
manj, kot jih pričakujemo ali 
pa si želimo. Vsako leto imamo 
kulturno prireditev z zelo lepim 
programom prav na 8. februar. 

V ponedeljek bomo praznovali slovenski kulturni pra-
znik, posvečen našemu največjemu poetu Francetu Pre-
šernu. Ob tej priložnosti smo nekaj naključnih sogovorni-
kov vprašali, ali in kako pogosto se udeležujejo kulturnih 
prireditev, ali so zadovoljni s kulturno ponudbo v njiho-
vem kraju in okolici, če kaj pogrešajo na tem področju... 
Odgovori sledijo.

Na	kulturne	dogodke	–	
da	ali	ne?

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

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

PERPETTUM JAZZILE
koncert 

ZA MODRI ABONMA IN IZVEN
petek, 12.2., ob 19.30 uri

POJOČE SRCE, SHIRLIE RODEN 
- AMBASADORKA LUČI 

dokumentarni film 
z gostjo SHIRLIE RODEN po ogledu
ponedeljek, 15.2., ob 18. uri

Kot krajan Starega Grada sem bil povabljen na zbor krajanov KS 
Dolenje vasi pri Krškem, ki se je odvijal v sredo, 27.1.2010. Zbor 
krajanov je bil voden s strani predstavnikov Aktivnih članov civilne 
družbe v lokalnem partnerstvu Krško in je bil v veliki meri posve-
čen predlogu individualne rente. Utemeljevanje predloga je slonelo 
na interpretaciji Študije o pravnih možnostih prebivalcev Krško za 
uveljavitev pravičnega nadomestila (odškodnine) zaradi negativnih 
vplivov bližine jedrskih objektov, ki jo je izdelal Inštitut za javno 
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Ker je bilo na zboru kraja-
nov napačno predstavljeno pravno mnenje, si bom še sam, kot uni-
verzitetni diplomirani pravnik, dovolil interpretirati pravno študijo 
in razložiti, zakaj se s predlogom individualne rente ne strinjam.

Predlog individualne rente je bil skupaj s pooblastilom razposlan 
po gospodinjstvih in predvideva delitev mesečne subvencije polno-
letnim občanom v štirih različnih pasovih. Prvi pas predstavlja ob-
močje omejene rabe prostora (1.500 m), zunanji rob predstavlja 10 
km evakuacijski pas, vmes pa še dva določena po načelu fizikalnega 
zakona. Predlog individualne rente je ustavno sporen, saj neupra-

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
vičeno razlikovanje med polnoletnimi in mladoletnimi občani pred-
stavlja kršitev načela enakosti, poleg tega so vsi pasovi iz predloga 
individualne rente, razen območja omejene rabe prostora, ustvar-
jeni umetno oziroma, če pa že so opredeljeni, predstavljajo le vse-
bino Načrta zaščite in reševanja občine Krško oziroma podlago za 
izračun nadomestila. Glede na to, da so pobudniki individualne ren-
te prepričani v svoj prav, je zanimivo dejstvo, da zahtevajo le polo-
vico nadomestila, zakaj ne celotnega.

Kljub dejstvu, da pravno mnenje le v delčku omenja možnost izpla-
čil individualnih nadomestil, se z njim manipulira in na tej podlagi 
obljublja občanom individualne rente. Nihče ni omenjal, da je za 
izplačilo odškodnine za ukrepe, ki imajo naravo razlastitve (primer 
stavbnih zemljišč znotraj pasa omejene rabe prostora) potrebna in-
dividualna tožba zoper državo, nihče ni govoril o civilni odgovorno-
sti, ki je pod posebnimi pogoji iztožljiva le z individualnimi tožba-
mi in to od upravitelja jedrskega objekta. 

Pravna študija dodatno posebej poudarja, da zakonska ureditev po-
dročja ni protiustavna zato, ker je urejeno le kolektivno nadomestilo 
in ne tudi individualno, ampak zato, ker zakon ne predvideva odško-
dnine za t.i. razlaščajoči poseg (določila, zaradi katerih je na obmo-
čju posebne rabe prostora prepovedana gradnja stanovanjskih objek-
tov). Še posebej pa ni nihče omenil, da se nadomestilo občini Krško 
plačuje zaradi zmanjšanja finančnih virov lokalne skupnosti zaradi 
nalog, ki jih mora opraviti v zvezi z odpravo posledic omejene rabe 
prostora, da so sredstva namenjena za zagotavljanje izvajanja splo-
šnih nalog ter da občina v pravnem pogledu ni dolžna nositi breme-
na individualne škode. Uredba o nadomestilu je zelo jasna, saj dolo-
ča, da mora lokalna skupnost zagotoviti, da se sredstva, pridobljena 
na podlagi plačil nadomestil za omejeno rabo prostora, uporabijo za 
vzpostavitev občinske javne infrastrukture in občinskih javnih služb z 
namenom izboljšanja kvalitete življenja prebivalcev na območju ob-
čine ter da so ta sredstva sestavni del proračuna lokalne skupnosti. 

Primerjalno pravni pregled kaže, da prakse po izplačilu individual-
nih rent v svetu ni. Dobre prakse v svetu gredo v smeri financiranja 
investicijskih projektov skupnega pomena, s katerimi se pomaga pri 
revitalizaciji in dvigu kvalitete življenja na prizadetih območjih. V 
tej smeri bi se morala porabiti tudi nadomestilo za omejeno rabo 
prostora. Zato predlagam, da občina Krško za noben pas ne izplačuje 
individualnih rent, vsem občanom s stalnim bivališčem v pasu ome-
jene rabe prostora se skozi petletno obdobje ponudi možnost prese-
litve. Preostanek nadomestila pa se nameni za investicije v krajevne 
skupnosti, za višino investicij po posameznih krajevnih skupnostih 
pa se lahko uporabi že obstoječo enačbo iz uredbe o nadomestilu. 
Dogovor se za večjo veljavo lahko formalizira v obliki statutarne-
ga sklepa/odloka, kjer bi zaradi kvalificirane absolutne večine bile 
manjše možnosti za pogosto spreminjanje teh odločitev, posledično 
bi zagotovili redno vsakoletno financiranje in planiranje investicij. 
Sredstva se lahko na ta način tudi obogatijo preko razpisov struk-
turnih sredstev EU ali celo kohezijskih projektov.
  Goran Udovč

Zakaj	se	s	predlogom	
individualne	rente	ne	strinjam?

Številni udeleženci zbora 
(marsikoga je na zbor priva-
bil letak aktivistov lokalne-
ga partnerstva z obljubami 
o individualni renti), ki ga je 
bilo potrebno zaradi številč-
ne udeležbe iz občinske sejne 
sobe preseliti v Kulturni dom 
Krško, so se odločali med dve-
ma predlogoma. Prvi, ki ga 
je predstavila Brigita Srpčič, 
predvideva delitev polovice t. 
i. jedrske rente, ki bo po no-
vem znašala 7,3 mio evrov. Po 
tem predlogu naj bi polnole-
tni (!) prebivalci občine Krško 
v 10-kilometrskem pasu oko-
li osi reaktorja NEK prejeli od 
10 do 40 evrov mesečne sub-
vencije, odvisno od oddalje-
nosti, v 1500 m pasu bi ime-
li še možnost izselitve. Župan 
Franc Bogovič je predstavil 
predlog občinske uprave o de-
litvi 20 % nadomestil, po ka-
terem naj bi v 1500-metr-
skem pasu prav tako dobili 40 
evrov mesečno, ostali znesek 
pa bi porabili za višje sofinan-
ciranje vrtcev in pomoči na 
domu za starejše, za letova-
nje otrok in brezplačne šole v 
naravi, za višjo pomoč ob roj-
stvu otroka, za sofinanciranje 
malih čistilnih naprav in ka-
nalizacijskih priključkov ipd.

Razpravljalci so se razdelili 
v dva nasprotna tabora. Ak-

Zagovorniki	rente	preglasili	
drugače	misleče
KRŠKO - Zbor lokalnega partnerstva Krško, ki je bolj spominjal na zbor civilne iniciative, je upoštevajoč 
prisotnost in pooblastila (350 udeležencev je na zbor prineslo še preko 1000 pooblastil za zastopanje 
na zboru) po triurni razpravi ugotovil, da obstaja večinska podpora predlogu o delitvi polovice nadome-
stil za omejeno rabo prostora med občane, obstajajo pa tudi drugačna mnenja, ki so proti delitvi rente. 

tivisti za individualno rento 
so v mitingaško nastrojenem 
vzdušju z gesli v stilu „Druž-
beno sprejemljivost je treba 
plačati! Danes smo tu zato, 
da vzamemo pravico v svoje 
roke!“, „Ne prodamo se za 
vsako ceno!“, „Mi ne bomo 
odstopili od delitve 50:50!“ 
iz občinstva izvabljali grom-
ke aplavze, govorci, ki so si 
upali izraziti drugačna mne-
nja, pa glasno neodobrava-
nje ter prekinjanje njihovih 
nastopov. Tako so na neplo-
dna tla naletela županova 
prepričevanja, da se bo v 
primeru delitve sredstev pač 
treba odločiti, katerim nad-
standardnim programom se 
bomo v občini odrekli, mne-
nje direktorice CSD Krško 
Marjane Sečen, da imajo ob-
čani občine Krško tudi s po-

močjo tega denarja nadstan-
dardne storitve na področju 
socialnega skrbstva, mnenje 
ravnatelja OŠ Senovo Vinka 
Hostarja (v imenu aktiva rav-
nateljev občine Krško), da je 
v redko kateri občini tako do-
bro poskrbljeno za vzgojo in 
izobraževanje kot v krški, ter 
stališče društva Zeleni krog, 
ki ga je prebral Aleš Suša, 

naj se celotna jedrska renta 
porabi za skupne, nadstan-
dardne programe, ki vsem 
prebivalcem občine Krško 
dvigujejo kakovost življe-
nja. Zbor se je tako končal 
z nekakšnim zmagoslavjem 
zagovornikov rente, županu 
Bogoviču pa ni ostalo veli-
ko drugega kot (sarkastična) 
ugotovitev, da je bila dvora-
na na tovrstnih zborovanjih, 
dokler ni bilo letaka z oblju-
bami o denarju, bolj kot ne 
prazna, kar je potrdil tako 
množičen odhod iz dvorane 
po koncu debate o renti kot 
vprašanje ene od udeleženk 
zbora: »Kdaj se bodo začela 
ta nakazila?«
 Peter Pavlovič

Ob robu dogajanja na zbo-
rovanju so mnogi menili, 
da sicer nedvomno večin-
skega mnenja prisotnih za 
individualne rente ne gre 
posplošiti kot mnenje ve-
čine občanov občine Kr-
ško. Za tovrstno ugotovi-
tev bi pač morali izvesti 
referendum na območju 
celotne občine.

Udeleženci zbora lokalnega partnerstva so skoraj 
napolnili veliko dvorano KD Krško (foto: S. Mavsar).

Aleš Suša se je v imenu 
Zelenega kroga izrekel 
proti delitvi nadomestil.
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Maraton
Je pozna nočna ura (po 
mislih vijuga Prešerno-
va Pod oknom: Luna sije, 
kladvo bije/ trudne, po-
zne ure že…), okoli mene 
hlad, ko se od zunaj sili 
mraz pred računalnik, 
seda na premražene prste 
in tipkovnico, v mislih 
pa so blazno raznoliki 
kulturni šopki, prizna-
nja, pohvale, nagrade, odri in zaodrja. Vročično me 
spremlja, vztrajno kot zimsko mrazenje, da od ene do 
druge februarske kulturne pravljice prediham pra-
vi kulturni maraton. Kar znese, da se kultura, tista, v 
kateri se poje, piše, igra, riše, pleše, fotografira, ne do-
gaja le v februarskem mesecu kulture, temveč skozi 
vse leto. Kar seveda dobro dene. Po eni plati, ki je ode-
ta pražnje. 

Februarsko kulturno zgodbo, s slovenskim kulturnim 
praznikom 8. februarja, so ustoličili naši prednamci 
nemudoma za petami končanega drugega svetovne-
ga. Pri čemer s(m)o bili Slovenci edini izvirni v svetu, 
ker so se izgnani v številna taborišča  ter od tujcev in 
domačih izdajalcev teptani zavedni Slovenci na do-
mači zemlji, z zgoraj omenjenimi zvrstmi kulturnih 
izrazov, upali upreti popolni diskriminaciji, klanju, 
hlapčevstvu, skratka narodovemu izbrisu. Neprešte-
tih oblik upora je bilo, a tisti upor, ki ga danes svetu 
globalizirano ponujamo kot »I feel Slovenia« (!?) se je 
najmočneje dogajal v pisani besedi, zapeti pesmi in 
ljubezni. Slednjo je v zgodovini človeštva moč mogoč-
no raztegniti, zlorabiti, razvrednotiti.

Arhitektom, v vsem spoštljivem pomenu besede, pol-
preteklega zgodovinskega ustvarjanja kulture se ni 
niti sanjalo o kakšni kulturni pogači. Kultura je na-
stajala iz srca. Kot krik in pripoved je vrela iz bole-
čine, iz hrepenenja, iz hotenja za samoohranitev in 
svobodo. Zadnje dni minulega leta pa me je kar ne-
kajkrat oplazilo, da je država mačehovska do ome-
njene današnje kulture. In sem plazenje potisnila v 
analize, potem ko sem najprej verjela v resničnost na-
vedkov. Naj to prevedem v ta kulturni maraton. Naj-
bližji, najbolj znan mi je v domačem kraju, v doma-
či občini, pa potem v ostalih dveh posavskih občinah, 
od koder prejemam  številna vabila na dogodke.  Na 
kratko – na tem polju tu je zgoščeno kulturno dogaja-
nje.  

Ki se nenazadnje vsaj pri nekaterih kulturno osvešče-
nih, rojeva z najboljšimi predznaki. Se v društvih ne-
kaj naučiti, več pridobiti zase in za skupnost, se dru-
žiti s tistimi in takšnimi, ki gojijo enaka hotenja. To 
je oder, ki ga vidim, slišim in opišem v najboljši veri, 
da sem pri delu verodostojna. Vse dokler me ne pova-
bijo v zaodrje, kjer se iz lepega in dobrega odsanjam, 
zbudim in bi najraje vse skupaj ne objavila. Pove-
jo mi, ko sami največkrat kar ne morejo dojeti, da so 
nekateri soustvarjalci tako vzneseni, da se primerja-
jo (če jih že ne presežejo) s Prešernom ali Kajuhom, z 
najbližjima Vladom Cedilnikom ali Alojzom Koncem; 
da se z deli ni dobro predstaviti nekje tu, temveč ne-
kje tam, kjer je ime bolj zveneče. Seznanjajo me z ne-
zdravo tekmovalnostjo, kjer so zborovski pevci ošteti 
do bizarnosti, ker niso osvojili prvega mesta; prijate-
lji me vpeljejo v tako vijugaste in serpentinaste pro-
grame, ki prinašajo točke in kategorije, v vzpenjanje 
po lestvicah in s tem do barvitejše pogače. Občinske, 
državne, menda tudi evropske. Jasno, živijo in gnete-
jo barve, besede, note in glasove tudi svetle drage iz-
jeme. Da lahko zaradi njih z voljo zdržim ta maraton 
in se spet zavem, da kultura plemeniti, bogati, polep-
ša kak sključen dan. In da zmeraj znova gradi mosto-
ve. Med tekmovalnimi in ustvarjalnimi, med nevlju-
dnimi in ljubeznivimi… Med tistimi, ki obvladajo 
kulturni dialog in tistimi, ki ga ne, in je prav malo 
verjetno, da bi jim ga jasnovidci sploh kdaj lahko na-
povedali. Pa čisto vseeno je, na katerem področnem 
parketu v državi se sučejo/mo.  

V nadaljevanju menim, da tukajšnji  kulturniki niso 
podhranjeni, temveč kar zgledno podkrepljeni (zato 
gnetejo in si pogledujejo čez rame). Kot mi znanci iz 
tujine povedo, so pogače kulturnim društvom vse prej 
kot močno kalorične, zanje morajo precej »mozgati«, 
kuhati in mešati sami. Da dajo, da ponudijo kultur-
no prireditev. Zlasti slovenska kulturna društva po 
svetu, da mlajšim rodovom zbujajo zavest o slovenski 
identiteti, z negovanjem razvejane in bogate sloven-
ske kulturne dediščine pa le-to ohranjati. 

Ob tem poudarjam, da ne gre podcenjevati nobene-
ga obdobja slovenske zgodovine ali posameznika (za-
čenši s Primožem Trubarjem, Adamom Bohoričem…), 
ki so vse svoje založili v slovensko besedo (ki nam jo 
je hlapčevsko – zaradi »in«, ih!, videza - uspelo zma-
ličiti), pa so bili preganjani in nezaželeni v nenaklo-
njenih okoljih ali pri gmotno in politično močnejših 
posameznikih in skupinah. Tudi ne gre podcenjevati 
delo predsednic in predsednikov današnjih kulturnih 
društev, ki se prebijajo čez zvite, kakopak, birokratske 
zapovedi in so zaradi tega vedno v neki novi šoli. Ko 
zapiram ta kulturni maraton, so mi v  trenutku vide-
ti kot »deklice in dečki na vrvici« menda bruseljskih, 
do sem navzdol birokratov (al, prav se piše admini-
stratorjev?). 
 
Ej, France dragi, tam onkraj, oprezam in duha nape-
njam. In tu kot da noče, noče biti niti lune sija…

PROIZVODNJA – JANUAR 2010 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JANUAR 2010

KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko
ZP	 -	zemeljski	plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 25 350 292 400 47 100 0 2

PB 2 ZP - - 246 300 5 100 - -

PB 2 KOEL 73 350 393 400 18 100 2 2

PB 3 ZP - - 235 300 1 100 - -

PB 5 KOEL 26 350 151 400 95 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

253.389 11 12

Ti so razpravljali na temo o 
vlogi ravnateljev pri realiza-
ciji smernic za evalvacijo do-
sežkov nacionalnega prever-
janja znanja, pri čemer so 
se seznanili tudi s spremem-
bami in novostmi v tekočem 
šolskem letu, ki jih je pred-
stavila Matejka Žagar iz Re-
publiškega izpitnega cen-
tra. Na podlagi opravljenih 
evalvacij lahko namreč na 
nacionalnem nivoju steče 
ovrednotenje in presoja ka-
kovosti novih izobraževalnih 
programov ali metod, s ka-
kšnimi učinki, prednostmi in 
pomanjkljivostmi se pri tem 
soočajo ipd. Še bolj kot to je 
bila vsekakor za zunanje po-
slušalce zanimiva razprava o 
pokazateljih, ki izhajajo iz 
samoevalvacijskega poročila 
po opravljenem nacionalnem 

Rahel	potresni	
sunek	pri	
Brežicah
BREŽICE – 21. januarja je 
veliko občanov Brežic in 
okoliških krajev ob 18.09 
začutilo zmeren potresni 
sunek. Po podatkih Urada 
za seizmologijo in geolo-
gijo je preliminarno oce-
njena magnituda potresa 
znašala 3.2, epicenter po-
tresa pa se je nahajal 22 
km južno od Brežic na ob-
močju Gorjancev. 

NLB humanitarna akcija „Do-
bra zvezda. Nebo ni meja, ka-
dar želimo pomagati“ se je 
pričela novembra in torko-
va predaja simbolnega čeka 
brežiški bolnišnici je bila za-
dnja v nizu desetih dotacij. 
Prisostvovali so ji predstavni-
ki Splošne bolnišnice Brežice 
z direktorjem Draženom Le-
vojevićem in predstojnikom 
otroškega oddelka dr. Gora-
nom Žarkovićem, predstav-
niki NLB z direktorjema Po-
slovnega centra za velika 
podjetja Dolenjska - Posav-
je Miroslavom Doltarjem in 
krške podružnice Primožem 

Regijski	sestanek	ravnateljev
KRŠKO - Na osnovni šoli Jurija Dalmatina krško je 28. januarja potekal 3. regijski sestanek ravnateljic 
in ravnateljev osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom. Na vabilo predstojnice novome-
ške območne enote Zavoda RS za šolstvo mag. Stanke Preskar se je posveta udeležilo okoli 30 vodstve-
nih delavcev posavskih šol.

preverjanju znanja na posa-
mezni šoli, kot ga je ob tej 
priložnosti predstavila zbra-
nim ravnateljica novomeške 
OŠ Grm Sonja Simčič. Na pod-
lagi teh je razvidno, v kolikšni 

meri dosegajo na posamezni 
šoli rezultate v primerjavi s 
slovenskim povprečjem, koli-
ko za njimi zaostajajo ali jih 
presegajo. To je nenazadnje 
tudi pokazatelj samega po-
dajanja snovi s strani učite-
ljev posameznih predmetov, 
proces večletne učne usme-
ritve posamezne šole, čeprav 
smo lahko po drugi strani tudi 
slišali, da so ti rezultati ra-
znoliki od generacije do ge-
neracije in nanje vpliva več 
okoliščin. Zato je predstojni-
ca Preskarjeva ob tej prilo-
žnosti ponovno pozvala pri-
sotne, da vsa svoja opažanja, 
mnenja in pripombe strnejo 
za belo knjigo o vzgoji in izo-
braževanju, ki bo odprta vse 
do marca 2011, saj bodo lah-
ko le na takšen način doprine-
sli svoj delež h kakovostnejši 

celoviti prenovi šolskega sis-
tema. 

Zbrani na regijskem posvetu 
pa so ob tej priložnosti pre-
jeli tudi novo izdani priročnik 
Branje za znanje in branje za 
zabavo. Gre za priročnik za 
spodbujanje družinske pisme-
nosti, ki so ga napisali stro-
kovnjaki različnih področij, 
od jezikoslovcev do psiholo-
gov, namenjen pa je strokov-
nim delavcem v vrtcih, nižjih 
razredih osnovnih šol, knjižni-
čarjem v šolskih in splošnih 
knjižnicah, nenazadnje pa 
tudi zainteresiranim staršem, 
ki želijo na svež in sodoben 
način popestriti skupno preži-
vljanje prostega časa z otro-
kom ter sočasno razvijati nje-
govo porajajočo se pismenost.
 Bojana Mavsar

Predstojnica RS Zavoda 
za šolstvo OE Novo mesto 
mag. Stanka Preskar

Donacija	otroškemu	oddelku
BREŽICE – 1. februarja so predstavniki NLB otroškemu oddelku brežiške bolnišnice donirali 4.000 evrov, ki 
jih bodo namenili za nabavo vozička za zdravila in novo pregledno mizo. Poleg tega so v okviru vseslovenske 
akcije Dobra zvezda slovenskim bolnišnicam omogočili 30 obiskov Rdečih noskov klovnov zdravnikov. 

Potokarjem ter predstavniko-
ma Rdečih noskov z ustano-
viteljico Evo Škofič Maurer.  

Ob tem je Levojević poudaril, 
da sta v teh časih prav huma-
nitarnost in posluh za solju-
di še toliko bolj pomembna. 
Direktor Doltar pa je dejal, 
da so v okviru akcije otro-
škim oddelkom slovenskih re-
gijskih bolnišnic podarili sku-
paj 40.000 evrov, poleg tega 
pa tudi obiske Rdečih noskov, 
ki bodo svoj pohod zaključi-
li v marcu. Škofič Maurerje-
va je dodala, da jih v breži-

ški bolnišnici vedno zelo lepo 
sprejmejo, zato se vanjo radi 
vračajo. Izrazila pa je še za-
dovoljstvo, da so v šestih le-

tih delovanja zrasli s štirih 
na 12 klovnov zdravnikov. Ob 
obisku na otroškem oddelku 
je dr. Žarković dejal, da je 
bilo v lanskem letu hospitali-
ziranih 900 otrok, 1500 jih je 
bilo ambulantno pregledanih 
ter dodal, da je do otroko-
vega petega leta možno so-
bivanje s starši, vsak delovni 
dan pa je na oddelku priso-
tna diplomirana vzgojiteljica 
predšolskih otrok Silvija Je-
len. Redno imajo zaposlenih 
dva pediatra, dve diplomira-
ni medicinski sestri in osem s 
srednjo izobrazbo, imajo pa 
tudi ostalo bolnišnično pod-
poro.  Marija Kalčič

Klovn dr. Dodo je popestril predajo simbolnega čeka.

SELCE NAD BLANCO - V nede-
ljo, 24. januarja, okoli 3. ure 
zjutraj se je v Selcah nad Blan-
co zgodila prometna nesreča, 
v kateri je umrl 31-letni voznik 
osebnega avtomobila iz okoli-
ce Sevnice. Sodeč po sledo-
vih na kraju nesreče je vozilo 
v blagem desnem ovinku zara-
di sunkovitega manevra obrnilo 
za 180 stopinj, nakar se je pre-
vrnilo v strugo plitvega poto-
ka ob cesti. Stanovalec bližnje 
hiše, ki ga je nesreča prebudi-
la in ki je o tem obvestil tudi 
reševalce in policijo, je skupaj 
z zdravnikom uspel voznika po-
tegniti iz vozila, a je ta kljub 
prvi pomoči zaradi hudih po-
škodb umrl na kraju.  B. M.

V	potok	in	smrt	
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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana
Znanje
Tematske strani Posavskega obzornika, četrtek, 4. 2. 2010

Dodatne informacije:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko
Krško: Hoèevarjev trg 1, 8270 Krško, tel: 07-6202-216, fax: 07-6202-222
Velenje:  Trg mladosti 2, 3320 Velenje, tel: 03-8986-420, fax: 03-8986-413
e-mail: fe@uni-mb.si.

www.fe.uni-mb.si

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru bo tudi v študijskem letu 
2010/2011 izvajala naslednje študijske programe:

Visokošolski strokovni študijski program Energetika
(I. bolonjska stopnja)

Univerzitetni študijski program Energetika
(I. bolonjska stopnja)

Magistrski študijski program Energetika
(II. bolonjska stopnja)

Študijski programi se bodo izvajali v redni in izredni obliki v Krškem in Velenju.
Veè informacij o študijskih programih dobite na www.fe.uni-mb.si ali na 
telefonski številki 07-6202-216.

Prikljuèi se tudi ti!

INFORMATIVNA DNEVA
Predstavitev študija na I. bolonjski stopnji (VS in UN študijski program 
Energetika) bo potekala:
- v petek, 12. februarja 2010 ob 10.00 in 15.00 ter 
- v soboto, 13. februarja 2010 ob 10.00,
v predavalnici št. 202 na sedežu fakultete, Hoèevarjev trg 1, Krško.

SREDNJA STROJNA ŠOLA

SREDNJA ELEKTRO ŠOLA 
IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA

SREDNJA GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

SREDNJA ZDRAVSTVENA 
IN KEMIJSKA ŠOLA

SREDNJA  ŠOLA METLIKA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ENOTA ZA 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI CENTER

Vabimo Vas na 
informativni dan

v petek, 12. februarja 2010,
ob 9. in 15. uri in v 

soboto, 13. februarja 2010, 
ob 9. uri.

Februar je poln vznemirljivih trenutkov! Mnogi že dolgo v šol-
skih beležkah z očmi objemajo napis »informativni dan«. Dan, 
ko radovedno stopamo po drugače zavitih šolskih hodnikih, vo-
njamo nove začetke in z zanimanjem opazujemo obraze, spra-
šujoč se, ali bodo morda ti ljudje naši novi sošolci, študijski ko-
legi, nove ljubezni in novi prijatelji? 
Februar je s svojim ostrim mrazom, ki nas trdneje drži za ste-
nami, primeren čas za razmislek o načrtih za naprej. Pred 
osnovnošolci in srednješolci niso najlažji trenutki. Napetost v 
teh dneh pogosto čuti vsa družina, ki pa lahko z nasveti in se-
veda posluhom za želje mladih pomembno pripomore k odlo-
čitvam o poklicni poti. Da bi vam pomagali še s kako idejo za 
nove programe, šole in fakultete, smo jih nekaj zbrali v tej 
prilogi. Morda bodo ravno te šole tisti pravi naslov, kje dobiti 
še več koristnih informacij na informativni dan. 
Učenje se seveda ne konča pri formalni izobrazbi, tam je šele 
pravi začetek. Čudovito je, da smo ljudje v resnici vsestran-
ski in da mlajši in starejši lahko, če le imamo dovolj volje, ves 
čas razvijamo svoje sposobnosti. Našo radovednost nagovar-
jajo različne institucije, nevladne organizacije, zasebne šole, 
ponujajo nam tečaje, natečaje, druženja, skupinska ustvarja-
nja. Oblik nadarjenosti je veliko – v nadaljevanju boste lahko 
prebrali pogovor z Niko Tkalec, ki je z glasbenim talentom in 
trdim delom prejela študentsko Prešernovo nagrado na Aka-
demiji za glasbo.  
Koliko iz kake šole »potegnemo«, je odvisno od nas samih. Da 
je možnosti za osebni razvoj in izobraževanje veliko, če si to 
resnično želimo, trdi tudi mladi doktor znanosti z Bizeljske-
ga Matjaž Divjak. 
Za uvod lahko dodamo še vzpodbudo: če so v vas, dragi bralci, 
še neuresničene želje glede novih znanj, velja: nikoli ni pre-
pozno, da postanemo radovedni in se naučimo česa novega! Za 
nekoga je to učenje jezika, za drugega raziskovanje kemičnih 
spojin, za tretjega pečenje tort ali računalniški program. Ni-
koli ni prepozno in morda je ravno danes pravi dan za začetek. 
 Uredništvo

Za	učenje	je	vedno	čas
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STaN-a izročil likovno delo z 
nekaj spodbudnimi beseda-
mi o nadaljnjem delu. Med 
sladkanjem z okusno torto in 
prejemanjem priložnostnih 
potrdil, pa so za še boljše 
razpoloženje skrbeli Trebe-
ški drotarji.
  M. Kalčič

Zbrane je nagovoril tudi bre-
žiški župan Ivan Molan, ki je 
izrazil prepričanje, da bo 
projekt dobro živel tudi v 
prihodnje. Predsednik Obr-
tne zbornice Brežice Janko 
Hrastovšek je dogodku pri-
dodal spominsko noto, saj 
je s sodelavci aktivistom PR-

Gimnazija Krško
-  TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Srednja šola Sevnica
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)
-  MIZAR
-  FRIZER

INFORMATIVNI DNEVI:
Petek, 12. 2. 2010 ob 9. uri, CKŽ 131, Krško

Petek, 12. 2. 2010 ob 15. uri, CKŽ 131, Krško
Sobota, 13. 2. 2010 ob 9. uri, CKŽ 131, Krško

(za programa mizar in frizer bo informativni dan 
v Sevnici, Savska cesta 2)

INFORMACIJE:
07 49 06 400, 

s-ssk.nm@guest.arnes.si, 
www.sc-krsko.si

ŠOLSKI CENTER
Krško - Sevnica

ŠOLSKI CENTER
Krško - Sevnica

Cesta krških žrtev 131
8270 Krško

Cesta krških žrtev 131
8270 Krško

V šolskem letu 2010/11 bomo vpisovali v naslednje programe:
Srednja poklicna in strokovna šola Krško

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)
-  ELEKTROTEHNIK z moduli s področja elektronike 

in energetike
-  TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
-  STROJNI TEHNIK

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)
-  ELEKTRIKAR z moduli s področja elektronike in energetike
-  OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR
-  AVTOSERVISER

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)
-  POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)
-  ELEKTROTEHNIK z moduli s področja elektronike 

in energetike
-  STROJNI TEHNIK

Prav na tem področju smo 
na šoli naredili velik korak, 
saj smo se uspešno vključili 
v prenovo izvajanja vsebin in 
nakupa nadstandardne opre-
me. Naj naštejem nekaj po-
sebnih učilnic, ki so opremlje-
ne s tako opremo:
• učilnica za robotiko in av-

tomatiko,
• učilnica za računalniško 

podprte tehnologije,
• učilnica s CNC- stružno-fre-

zalnim strojem,
• učilnica za energetiko.

Zgradili smo sončno elektrar-
no in jo informacijsko obde-
lali, delavnice in računalnice 
pa opremili z najsodobnej-

šo računalniško opremo z na-
menom izvajanja vseh možnih 
vsebin, ki se nanašajo na upo-
rabo teh tehnologij. Prav to so 
pokazatelji, da smo dohiteli in 
prehiteli vse strokovne in ele-
ktrošole v Sloveniji.

Poslanstvo naše šole je izo-
braževanje dijakov za potrebe 
gospodarstva in zagotavljanje 
dobre osnove za nadaljnje izo-
braževanje. Naša šola je tesno 
povezana z lokalnim okoljem 
in gospodarstvom v njem. To 
smo dokazali v zadnjem letu, 
ko smo izdelali dva modula iz 
odprtega kurikula in vsebine 
v šolskem letu 2009/2010 že 
izvajamo.

Želimo si, da bi dijaki ob za-
ključku šolanja poleg spri-
čevala odnesli tudi tiste 
vrednote, ki jih sicer ne oce-

Informativni	dan	v	ŠC	Krško-Sevnica	
letos	obogaten	z	dodatnimi	informacijami
V Šolskem centru Krško-Sevnica v zadnjih letih po besedah ravnatelja srednje poklicne in strokovne šole doživljamo veliko sprememb. Prenova programov je 
prinesla mnogo vsebinskih novosti, ki na področju izobraževanja pomenijo nove izzive, in glede izvajanja programov visoke standarde. Ti so predvsem veza-
ni na nove učne tehnologije in opremo, ki jo za izvajanje potrebujemo. 

njujemo, a nas oblikujejo v 
odgovorne in zaupanja vre-
dne osebnosti.
Prva novost letošnjega infor-
mativnega dneva je KAŽIPOT 
VPISA v ŠC Krško-Sevnica, ki 
ponuja učencem in njihovim 
staršem dodatne informacije 
o izvajanih programih. Pose-
bej smo se potrudili, da smo 
vsebinsko opisali nekaj stro-
kovnih modulov, ki jih izva-
jamo zaradi prenove progra-
mov, zaradi česar je šola v 
lokalnem okolju vedno bolj 
prepoznavna, npr.: robotiko, 
avtomatiko, CNC- tehnologi-
jo, temeljna znanja iz jedr-
ske tehnologije. Opisanih je 
tudi nekaj utrinkov iz življe-
nja na šoli, med drugim tudi 
intervju z zlatim maturan-
tom.

Druga novost je predstavitev 
nekaterih delovnih organiza-
cij, ki vas bodo seznanile s svo-
jimi dejavnostmi, možnostmi 
zaposlovanja in štipendiranja, 
in Regionalno-razvojne agen-
cije, ki bo posredovala infor-
macije o kadrovskih in repu-
bliških štipendijah.

najSoDobnejša šola v 
SlovenSkem ProStoru

Velikokrat lahko slišimo, da 
postaja naša šola najsodob-
nejša v slovenskem prostoru, 
kar lahko potrdimo z nasle-
dnjimi argumenti:
• smo strojna- in elektrošola, 

ki lahko izvaja vse module, 
ki jih prenova ponuja,

• šola je vrhunsko opremlje-
na z nadstandardno opre-
mo, v zadnjih letih smo va-
njo vložili več kot 500.000 
evrov,

• dosegamo nadpovprečne 
rezultate glede na ostale 
šole v slovenskem prostoru,

• velik poudarek namenjamo 
socialnemu vidiku, saj ima-
mo v šoli vedno več dijakov, 
ki ne zmorejo plačati oziro-
ma ne morejo poravnati ne-
katerih stroškov ( ekskurzi-
je...),

• na strokovnih tekmovanjih 
vedno navdušimo in smo 
prepoznavni po doseženih 
uspehih,

• prvi v Sloveniji smo izdela-
li module iz odprtega kuri-
kula, v katerih smo upošte-
vali potrebe gospodarstva,

• lokalna skupnost in gospo-
darstvo verjameta v naše 
poslanstvo, zato smo tudi 
zbrali toliko denarja za na-
kup nadstandardne opre-
me,

• smo šola, ki pomaga dija-
kom z različnimi oblikami 
dopolnilnega pouka.

 Martina Orožen
 foto: Gregor Sokolovič

BREŽICE – 20. januarja je 
projekt PRSTaN (Posavska 
regionalna stična točka za 
nevladne organizacije, na-
menjena nevladnim orga-
nizacijam v občinah Breži-
ce, Krško, Sevnica, Radeče, 
Kostanjevica na Krki in Bi-
strica ob Sotli z začetkom 
delovanja pred letom dni) 
v brežiški Mestni hiši sim-
bolno upihnil prvo svečko.
 
Do sedaj se je v njihove ak-
tivnosti vključilo že 130 raz-
ličnih društev, ki ob vključitvi 
nimajo dodatnih obveznosti in 
omejitev, članstvo pa je brez-
plačno. Višina skupnih stro-
škov za izvedbo je skoraj 275 
tisoč evrov, višina javnih virov 
financiranja pa skoraj 233 ti-
soč evrov. Vodja projekta je 
Andreja Pavlin, ki je zbranim 
predstavila nekaj aktivnosti, ki 
so jih izvedli v minulem letu, 
ob njej pa skrbijo za uresni-
čevanje ciljev še Mila Levec, 
Tjaša Penev in Aleš Urek.

PRSTaN	upihnil	prvo	svečko

Andreja Pavlin je zbranim predstavila načrte PRSTaN-a.



ZNANJE ZAMEPosavski obzornik - leto XIV, številka 3, četrtek, 4. 2. 2010 7

Univerza v Ljubljani

E K O N O M S K A
F A K U L T E T A

CIK TREBNJE
izredno izobraževanje za šolsko leto 2010/2011

~  osnovna šola za odrasle (brezplačno)
~  srednje poklicno izobraževanje
 -  ADMINISTRATOR 
 -  GASTRONOMSKE 

 IN HOTELSKE STORITVE  
 -  TRGOVEC

~  poklicno-tehniško izobraževanje 
 - EKONOMSKI TEHNIK
 - GASTRONOMIJA
~  srednje strokovno izobraževanje
 - EKONOMSKI TEHNIK
 - PREDŠOLSKA VZGOJA
 - TURISTIČNI TEHNIK
 - GASTRONOMIJA IN TURIZEM

informativni dan: 23.2.2010 ob 17.00 uri

informativni dan: 3.3.2010 ob 17.00 uri

~ višješolski strokovni programi:                       
 -  EKONOMIST (v sodelovanju z ZARIS Ljubljana)

 - POSLOVNI SEKRETAR in ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE  
 (kot študij na daljavo izvaja zavod IRC Ljubljana)

~ visokošolski strokovni študijski program prve stopnje:                      
 -  VISOKA POSLOVNA ŠOLA (kot študij na daljavo izvaja   

 EKONOMSKA FAKULTETA Ljubljana)

Preverite tudi aktualno ponudbo tečajev in usposabljanj 
za pridobitev temeljne in nacionalne poklicne kvalifikacije:

Tečaji:   
•  Tuji jeziki – spomladanski semester  

•  knjigovodska dela – osnovno in poglobljeno  •  knjigovodstvo na 
računalniku      •  računovodja  •  tečaj slepega tipkanja     

•  tečaj za voznika viličarja in upravljanje TGM 
       Priprave na NPK-TPK:  

•  pomočnik kuharja  •  maser  
•  socialni oskrbovalec na domu  •  voznik

Informacije: CIK TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje; www.ciktrebnje.si 
T: 07 / 34 82 100, 34 82 103, 34-82-104, 34-82-105; E: info@ciktrebnje.si

V študijskem letu 2010/11 bomo izvajali naslednje bolonjske 
študijske programe:

dodiplomska študijska programa I. stopnje
-  visokošolski strokovni študijski program Informatika v sodobni družbi 

(redni in izredni študij)
-  univerzitetni študijski program Informatika v sodobni družbi (redni študij)

podiplomski študijski program II. stopnje
-  magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi 

(redni in izredni študij)

podiplomski študijski program III. stopnje
-  doktorski program Informacijska družba (redni in izredni študij)

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) je prva javna 
fakulteta izven okvira slovenskih univerz in je hkrati tudi prva fakulteta 
v Novem mestu. Redni študij je zato brezplačen.

Informativna dneva bosta: 
12. 2. 2010 ob 10. in 16. uri

13. 2. 2010 ob 10. uri.

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Novi trg 5
Tel.: 07 37 37 884, E- naslov: info@	s.unm.si, www.	s.unm.si

Napovedujemo:
Zimska šola: 22. – 26. februar 2010
Dan odprtih vrat: 11. junij 2010
Poletna šola: julij 2010
FIŠfest: 1. – 9. oktober 2010
ISIT 2010: 11. - 12. november 2010

Ekonomska in trgovska šola Brežice
vabi v šolskem letu 2010/11 k vpisu v prenovljene in nove perspektivne 

programe, ki zagotavljajo večjo možnost zaposlovanja, več priložnosti za 
pridobitev kadrovskih štipendij in uspešno nadaljevanje študija. 

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

kaže v skrbi za vsakega posameznika. Uspešnost naših maturantov in 
diplomantov je garancija za dobro odločitev.

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

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

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

◦ petek, 12. februar 2010 ob 9.00 in 
15.00 za bodoče dijake in ob 11.00 za 
študente ter

◦ sobota, 13. februar 2010 ob 9.00 za 
dijake ter ob 11.00 za študente.

V A B L J E N I ! 

Dr. Matjaž Divjak pravi, da je 
že v drugem letniku študija na 
Univerzi v Mariboru začel de-
lati v Laboratoriju za sistem-
sko programsko opremo (LSPO) 
pri prof. dr. Damjanu Zazuli na 
mednarodnem projektu Videro 
skupaj s Stanfordsko medicin-
sko univerzo iz ZDA, in sicer o 
uporabi tehnologij navidezne 
resničnosti pri izdelavi navide-
znih učnih okolij. Šlo je za izde-
lavo neke vrste simulatorja po-
rodne sobe, kjer so obdelovali 
kritične primere porodov in to 
je bila tudi njegova diplomska 
naloga z naslovom „Neposredna 
zvočna komunikacija v virtual-
nih modelih“, ki jo je opravil 
skupaj s še dvema kolegoma. 

Zaposlil se je kot asistent sta-
žist v LSPO ter delno delal v 
laboratoriju delno pa na ma-
gistrski nalogi, v kateri je nad-
grajeval diplomsko nalogo in 
leta 2003 postal magister zna-
nosti. V tamkajšnjem labora-
toriju je kot asistent stažist  
ostal še dve leti in pol in ok-
tobra 2005 pri 29. letih opra-
vil doktorsko disertacijo z na-
slovom „Ocenjevanje modelov 
in postopkov za 3D sledenje gi-
banju človeškega telesa s ste-
reokamero“. Po doktoratu je 
še vedno iskal izobraževanja v 
tujini, ki so tudi sofinancirana, 
in takoj dobil dve. Najprej je 
nadaljeval s podoktorskim izo-
braževanjem in leto dni sode-
loval na francoskem inštitutu 
LORIA v Nancyju ter po izteku 

Izkušnje	nabiral	v	tujini	
BIZELJSKO - Matjaž Divjak je mladi doktor znanosti s področja računalništva in informatike, ki je že kot štu-
dent začel sodelovati na mednarodnem projektu in se ves čas pridobivanja znanja o 3 D sledenju gibanja v 
virtualnem okolju spogledoval s tujino. Mladim priporoča nabiranje izkušenj v tujini, vsaj za kak mesec ali 
semester, saj izkušnje bogatijo in širijo obzorja, stik z drugimi kulturami pa ocenjuje kot izredno zanimiv. 

tega takoj oktobra 2007 na-
daljeval v laboratoriju za vir-
tualni vid tehniške univerze v 
Gradcu, kjer je dobil štipen-
dijo Marie Curie. Tako je na-
stal prototip programa, s ka-
terim se sledi dolgotrajnemu 
delu za računalnikom, v ka-
terem kamera razpozna, kam 
gledaš in v kakšnih intervalih 
mežikaš, ter tako določi tvojo 
utrujenost in te na to opozori. 

Oktobra lani se mu je izobra-
ževanje izteklo in si je vzel čas 
za domače in premislek, kako 
naprej, saj je njegova stro-
ka v tujini veliko bolj iskana. 
Moti ga, da pri večini projektov 
ostanejo ti v predalih in se ne 
uporabljajo v praksi. Kot pra-
vi, imajo ameriški inštituti cele 
oddelke, ki skrbijo za aplikaci-
jo znanja v uporabnost. Nekaj 
časa želi ostati doma, a trenu-
tno ne najde primerne zaposli-
tve, sicer kot pravi, se mu obe-
ta začasna zaposlitev. 

Mladim priporoča izobraževa-
nja v tujini, saj meni, da je ve-
liko možnosti za sofinanciranje 
študija: „Ni treba biti genialec, 
le da si resen in da vztrajaš v 
osvajanju znanja, nazivi niti 
niso pomembni, eni končajo 
prej, drugi kasneje, a jih sko-
rajda moraš pridobiti, če se že-
liš izobraževati.“  Kot asistent 
v laboratorijih pa je tudi veli-
ko potoval, saj je sodeloval na 
številnih konferencah po vsej 
Evropi in predstavljal projek-
te, zadnjega iz Gradca tudi na 
Japonskem. Jezik mu ni pred-
stavljal težav, saj je v vseh la-
boratorijih uporabljal anglešči-
no, izpilil je nemščino in se za 
vsakdanje sporazumevanje na-
učil tudi francoščine. 

Vedno ga je zanimala tehno-
logija in to so stvari priho-
dnosti, pravi, za ponazoritev 
dosedanjega dela pa je nave-
del zadnji filmski hit Avatar, 
v katerem je uporabljeno to-
vrstno znanje. Na naše vpra-
šanje je priznal, da tudi zanj 
velja, da večino časa preždi 
za računalnikom in da se za 
zdaj s socialnim življenjem 
ne trudi preveč. Sicer ga za-
nima glasba, od očeta je po-
dedoval navdušenje nad foto-
grafijo, kjer bi lahko znanje 
uporabil pri dodatni obdela-
vi fotografij, izkušnje pa ima 
tudi v kuhinji, saj je postregel 
z izvrstnim čokoladnim kola-
čem, ki ga po francoski izku-
šnji pripravlja sam. 

Za računalnik se je navdušil 
že zelo zgodaj, ko je pri so-
rodnikovih znancih v Ljublja-
ni dobil osnove programiranja 
in sam sestavljal lahke igrice, 
v brežiški gimnaziji pa ga je s 
programiranjem okužil prof. 
Franc Savnik. 
 S. Vahtarič 

Dr. Matjaž Divjak

Cilj projekta Videro je bila izdelava interaktivnega navi-
deznega okolja za lažje urjenje kritičnih porodnih situacij. 
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zbira prijave za vpis v  

 triletni dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje,
  dvoletni magistrski študijski program Pravo 2. stopnje ter Pravo in 

management nepremičnin 2. stopnje,
 triletni doktorski študijski program Pravo 3. stopnje ter Pravo in 

management nepremičnin  3. stopnje. 

Dodiplomski študijski program in oba magistrska študijska programa so 
koncesionirani in zato brezplačni!

Vabljeni na informativne dneve:
- v Novi Gorici v petek, 12.02.2010 ob 12.uri ter v soboto, 13.2.2010 ob 10.uri 

na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

- v Kranju v petek, 12.02.2010 ob 17. uri ter v soboto, 13.2.2010 ob 
10.uri na Območni obrtni zbornici Kranj, Sejna dvorana (II. nadstropje 

desno), Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj. 

Predavanja se bodo izvajala v Novi Gorici in Kranju.

Vse informacije v zvezi s prijavami in vpisnimi pogoji 
najdete na www.evro-pf.si.

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

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

Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu: 07 / 393 55 87 
(dopoldan) ali 07 / 393 55 99 (popoldan), telefaks: 07 / 393 55 84
mobilna številka: 031 777 082 od 9:00 do 23:00,
elektronski naslov: ana.koracin@guest.arnes.si. 

INFORMATIVNA DNEVA V DIJAŠKEM DOMU:
petek,12.02.2010, 8:00 - 17:00 in sobota 13.02.2010, 8:00 - 12:00

Veselimo se vašega obiska! 

Morda pregledujete razpise za vpis v srednje ali višje šole? 
Razmišljate o visokošolskem ali univerzitetnem študiju, bi 
radi naredili magisterij ?
Se težko odločite, katero šolo bi izbrali?

Pri izbiri ustreznega izobraževalnega programa vam 
lahko svetujemo.

Pod okriljem projekta Center vseživljenjskega učenja 
Posavje pri Ljudski univerzi Krško deluje

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 prosti čas
• vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih 

prehajanja med programi
• trajanju izobraževanja
• načinih preverjanja znanja
• učni pomoči
• možnostih za nadaljnje izobraževanje
• pomagamo pri izpolnjevanju prijavnih obrazcev

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 6, Krško
Telefon: 07-48-81-170
svetovalno.sredisce@lukrsko.si

in na 

Dislokacijah Svetovalnega središča Posavje v:

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

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

Vabljeni v Svetovalno središče Posavje!
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter 
Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega pro-
grama razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Ra-
zvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje 
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

KRŠKO - Študijski krožek Univerze za tretje življenjsko obdo-
bje Krško „Kako boljše živeti drug z drugim“ deluje od jeseni 
2009 v okviru Ljudske univerze Krško in Andragoškega centra 
Slovenije. Je brezplačen, saj sredstva zanj zagotavlja Ministr-
stvo za šolstvo in šport, delno pa tudi Občina Krško. Teme, ka-
tere smo do sedaj predelali, so sledeče: uvod v teorijo izbire 
naših interesov, povezujoče in razdiralne navade, prepričanja, 

ki škodujejo človeškemu odnosu, osnovne potrebe in občut-
ki, preživetje, potreba po ljubezni, ljubeča spolnost in pripa-
dnost, potreba po moči in zabavi, moč naših osnovnih potreb, 
moj svet kakovosti, naš svet kakovosti. Krožek je voden na pod-
lagi knjige Teorija izbire. Avtor te knjige je zelo znan psihote-
rapevt dr. William Glasser. 
Naj poudarim, da je naša priljubljena mentorica gospa Miha-
ela Planinc. Nikakor nimamo suhoparnih predavanj, ampak 
aktivno sodelujemo vsi slušatelji. Vsa predavanja so zasnova-
na na vodeni komunikaciji. Skupni imenovalec vsem temam 
je, kako vzpostaviti dobre medsebojne odnose v vseh oblikah 
družbenega življenja: v partnerstvu, v družini, v sorodstvu in 
v prijateljstvu.
Pa še to: vsi slušatelji študijskega krožka zelo radi in redno 
obiskujemo ta zelo zanimiva predavanja, ker smo se iz vsebi-
ne predavanj naučili mnogo koristnega. Tako smo najprej spo-
znavali sebe. Naučili smo se tudi kulture samostojnega govo-
ra, pripovedovanja. Znamo tudi slovnično pravilno oblikovati 
svoje misli. Končno pa smo uspeli premagati tremo in že na-
stopamo s svojim govorom v javnosti dokaj sproščeno in suve-
reno. S temi našimi dosežki pa so bili izpolnjeni  vsi cilji štu-
dijskega krožka. 
Na koncu bi dodala, da smo vsi slušatelji imenovanega krožka 
zelo hvaležni naši požrtvovalni mentorici, ki nas je združila v 
homogeno, srečno, prijateljsko skupino, še več – našla je za nas 
čas in se nam posvetila z vso  predanostjo. Vse, kar smo prido-
bili iz vsebine študijskega krožka na podlagi teorije izbire, nam 
bo še kako prišlo prav pri sodobnem, hitrem utripu vsakdanje-
ga življenja.  Animatorka ŠK Zora Pevec

Kako	boljše	živeti	drug	
z	drugim

Udeleženci študijskega krožka
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ponudba za najstnike
Bodi samostojen! Uresniči svoje želje! 
Obišči NLB Poslovalnice ali www.nlb.si/najstniki.

Po besedah direktorice LU Kr-
ško Nataše Kršak se različnih 
izobraževalnih programov na 
letni ravni udeleži kar pre-
ko 3000 udeležencev. V okvi-
ru projekta izvajajo svetoval-
no dejavnost za izobraževanje 
odraslih in nudijo učenje s po-
močjo računalnikov v Središču 
za samostojno učenje. To je 
na sedežu LU v Krškem, kjer 
se lahko odrasli naučijo tujih 
jezikov, strojepisja ter raču-
nalništva, podobne aktivno-
sti pa izvajajo tudi na toč-
kah vseživljenjskega učenja, 
ki delujejo v Knjižnici Sevni-
ca, Knjižnici Brežice, Valvasorjevi knjižnici Krško in njenih 
izposojevališčih v Kostanjevici na Krki ter na Senovem. Z na-
menom približati možnost brezplačnega izobraževanja čim 
večjemu številu prebivalcev v regiji se je namreč LU pri iz-
vedbi projekta z navedenimi knjižnicami povezala tudi v par-
tnerstvo, hkrati pa razširila svojo dejavnost na območje vseh 
posavskih občin. 

Sicer pa na samem sedežu LU izvajajo osnovnošolsko izobra-
ževanje za odrasle predvsem od 6. do 9. razreda, jezikovne 
in računalniške tečaje različnih stopenj, za katere udeležen-
ci po uspešno zaključenem izobraževanju prejmejo tudi jav-
no veljavno listino o zaključenem tečaju. Organizirajo tudi 
programe Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki so z or-
ganizacijami ustvarjalnih delavnic in različnih krožkov z iz-
obraževalnimi in družabnimi vsebinami namenjeni aktivne-
mu preživljanju časa upokojene populacije. Za brezposelne 
osebe bodo v letošnjem letu organizirali strojepisni tečaj za 
slepo tipkanje, usposabljanje za pridobitev nacionalno po-
klicnih kvalifikacij za maserja in refleksoterapevta, pripra-
vljen pa imajo tudi poseben program za izobraževanje etnič-
ne skupine Romov, ki bi si preko učnega programa pridobili 
večjo funkcionalno pismenost.  B. M.

Živahen	utrip	v	Centru	
vseživljenjskega	učenja

Direktorica LU Krško 
Nataša Kršak

KRŠKO / POSAVJE – Na Ljudski univerzi Krško bodo v letu 
2010 nadaljevali z izvajanjem  projekta Center vseži-
vljenjskega učenja Posavje, ki je financiran s strani Mini-
strstva za šolstvo in šport ter Evropskih socialnih skladov. 
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Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije

Januarja smo upihnili 1. svečko!

V februarju in marcu za vas pripravljamo:
seminar

ZAKLJUČNI RAČUN ZA DRUŠTVA
torek 23. februarja 2010 ob 1600 

Glasbena šola Brežice
(prijave zbiramo do 19.02.2010)

in
torek 2. marca 2010 ob 1600

Športni dom Sevnica
(prijave zbiramo do 26.02.2010)

UDELEŽBA JE BREZPLAČNA! Vabljeni!

V nadaljevanju vam predstavljamo Kulturno društvo Libna in 
Zvezo prijateljev mladine Krško! Tudi vaši organizaciji omo-
gočamo brezplačno predstavitev. Če želite, da se vaše dru-
štvo, ustanova ali zasebni zavod predstavi na tem mestu, 
pohitite in nam to čimprej sporočite. 

Posavska regionalna stična točka za NVO, 
Lokalna razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice, 

tel.: 059/955-046, 070 550 395, 
info@prstan.eu, www.prstan.eu

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Opera-
cija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 
2013, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; prednostne 
usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.

27. in 28.03.2010
Tradicionalna velikonočna razstava

v soboto popoldne (27.03.) in v nedeljo (28.03.)
Članice predstavimo vezenine, ki ohranjajo kulturno dediščino so zapuščina naših babic in prababic, vendar 
nekoliko posodobljene glede uporabnosti, tudi nekaj kvačkanih izdelkov pa še kakšna velikonočna dobrota.

15.8.2010
Ob Krajevnem prazniku KS Dolenja vas imamo članice skupinsko razstavo vezenin, kvačkanih izdelkov, gline-
nih izdelkov, ter slike naših slikark (olje na platno,gvaš, akvarel,akril) Poleg tega bi članice rade povabile k 

članstvu vse, ki si želijo ustvarjanja.

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO
AKTIVNOSTI V MESECU FEBRUARJU 2010

• 13. februar 2010 
11. TRADICIONALNO PUSTNO RAJANJE

za otroke v spremstvu staršev v hotel CITY od 14. -17. ure 

• 18. februar 2010 
20. OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT
Sejna soba Občinskega sveta, CKŽ 14, Krško

Tema: STEREOTIPI, RASIZEM in DISKRIMINACIJA

• 22. februar – 26. februar 2010
 MED ZIMSKIMI POČITNICAMI:

ZIMOVANJE S SMUČANJEM, 
IGRAMI NA SNEGU, POHODI IN USTVARJALNIMI DELAVNICAMI NA POHORJU

POHODI PO TURISTIČNIH POTEH V POSAVJU

Informacije in prijave o aktivnostih dobite na naši spletni strani
www.zveza-zpm-krsko.si

ali v pisarni ZPM Krško na tel: 48-80-366, mobitel: 051-382-095 (7.00 – 15.00 ure).

Kulturno društvo Libna, je bilo ustanovljeno in vpisano v 
Poslovni register Slovenije 06.11.2003.Njegov obstoj pa 
sega v leto 2000, ko je to bilo zgolj druženje in poseda-
nje ob ročnem delu. S pomočjo KS Dolenja vas je društvo 
dobilo svoje prostore na železniški postaji Libna in takrat 
se je začelo zares. Za to kar je društvo danes in kako se 
je razvilo je prispevek vsake članice posebej. Ker gredo 
priznanja vsem članicam, ne bom nikogar posebej izpo-
stavljala. Kar zadeva organe pri tako majhnem društvu pa 
tudi ne smatram za pomembno. V našem društvu je vsak 
posameznik zelo pomembna veriga. Društvo združuje čla-
nice iz občine Krško, Kostanjevica in Brežice.

Društvo je neprofitna organizacija in se ukvarja z veze-
njem, kvačkanjem, kateri vzorci segajo v čas naših babic 
prilagojeni današnjemu času.Vzorci so posvečeni prazni-
kom, kot so božič, novo leto, velika noč, rojstvo, čestitke, 
ter različni okraski in obeski. Izdelujemo čudovite bordu-
re, ažur in rešilje. Kvačkamo od prtov, zvezd, angelčkov, 
nageljnov, vse kar vidimo, naše roke naredijo. Klekljamo 

z občutkom ustvarjanja, nekaj novega, še korak naprej.
Ukvarjamo se s slikarstvom, modeliramo v glini. Sodelu-
jemo z različnimi društvi, ki si želijo izmenjave izkušenj.
V letu 2009 je naše društvo imelo ustvarjalne delavnice 
vezenja, slikarstva, in izdelavo glinenih izdelkov. Ta iz-
obraževanja nam je omogočila Občina Krško. Poleg re-
dnih delavnic imamo vsak torek delovno srečanje, kjer se 
urno pripravljamo za naše razstave - našo tradicionalno 
velikonočno razstavo na cvetno nedeljo, razstavo ume-
tniških slik in izdelkov iz gline ob krajevnem prazniku KS 
Dolenja vas. Ob občinskem prazniku Občine Krško pa za-
stopamo KS Dolenja vas z dobrotami iz domače kuhinje 
(potice, peciva, kruh) pa tudi s kakšnim kozarcem vina.
Naši kratkoročni in dolgoročni cilji so: ohranjanje kul-
turne dediščine, pridobivanje novih članic, ter prenaša-
nje znanja na mlajše.

Vabljeni, da se nam pridružite!

 Antonija Žener, predsednica KD Libna, 
 041/453-808, zenert@siol.net

KULTURNO DRUŠTVO LIBNA

Zveza prijateljev mladine Krško je nevladna, sa-
mostojna, človekoljubna, humanitarna, prosto-
voljna in neprofitna društvena organizacija, ki 
dela javno dobro. Programski cilji so povezani 
z uresničevanjem Konvencije o otrokovih pravi-
cah, skozi vzgojo za demokracijo, strpnostjo, so-

žitjem generacij, medkulturnim dialogom, evrop-
skimi vrednotami ter kakovostnim preživljanjem 
prostega časa.
V mesecu februarju ZPM Krško v sodelovanju z 
društvi prijateljev mladine vabi k naslednjim ak-
tivnostim za otroke in mlade:

Povod za pogovor z 22-le-
tno študentko Akademije za 
glasbo v Ljubljani Niko Tka-
lec iz Krškega pa je bila naj-
višja nagrada, ki jo lahko za 
svoje delo in koncentriranje 
prejme študent. Prešernovo 
nagrado je naša sogovorni-
ca prevzela 15. januarja le-
tos na svečani podelitvi v Slo-
venski filharmoniji. 

Na domači glasbeni šoli je z 
odliko zaključila kar dva in-
strumenta, poleg klavirja še 
flavto. Za drugi instrument 
se je odločila preprosto zato, 
kakor pravi, ker se je že zelo 
zgodaj začela  zavedati, da 
za klavir kot samostojni in-
strument ni prostora v sim-
fonični zasedbi godal, trobil, 
pihal in tolkal, ona pa si je 
želela igrati v orkestru. 

Tako je bila dolgoletna čla-
nica Simfoničnega orkestra 
Glasbene šole, ki ga je mo-
rala zaradi obilo obveznosti 
opustiti, še vedno pa je čla-
nica Pihalnega orkestra Vi-
dem. Glasbeno izobraževa-
nje je nadaljevala pri prof. 
Janezu Lovšetu na Srednji 

šoli za glasbo in balet v Lju-
bljani, ki jo je začela obisko-
vati vzporedno z brežiško gi-
mnazijo. 

Po zaključenem drugem le-
tniku v Brežicah se je prepi-
sala na umetniško gimnazijo 
v Ljubljano, kar je nenaza-
dnje prevesilo tudi jeziček 
na tehtnici  v prid bodočega 
študija: „V kolikor se ne bi 
odločila za študij glasbe, bi 
se za medicino. Že od nek-
daj so mi namreč ležali na-
ravoslovni predmeti; uživala 
sem pri urah fizike, kemije in 
biologije, najbolj me je pri-

tegnila anatomija. A ko sem 
prišla v Ljubljano, sem prišla 
še v drugačen, tesnejši stik z 
glasbo, kar je v Krškem vse-
eno zaenkrat še nemogoče; 
na koncertih sem lahko v živo 
prisluhnila svetovno znanim 
pianistom, orkestrom in dru-
gim zasedbam,“ pojasni svo-
jo študijsko izbiro.

Za seboj ima že številne na-
stope. Največji dogodek za-
njo je bilo nedvomno kon-
centriranje za študentsko 
Prešernovo nagrado z Orke-
strom Slovenske filharmoni-
je, ki velja za najboljši slo-
venski orkester: „Po občutjih 
gre za specifične trenutke, 
ko prideš pred orkester, ki 
ga sicer sam občuduješ, ga 
nič kolikokrat poslušaš, za-
tem pa se v hipu zaveš, da si 
tokrat ti tisti, ki si v ospred-
ju, kateremu se bo ta isti or-
kester prilagajal. Stekle so 
tri vaje in generalka z orke-
strom, usklajevanja, sama 
izvedba koncerta pa je pote-
kala tako ali tako v znamenju 
treme. Če dobiš takšno prilo-
žnost, želiš resnično dati ma-
ksimalno znanje od sebe, do-

kazati, da si delal dobro, pa 
še kljub temu se vselej pri-
krade kakšna drobna napa-
ka, ki jo sicer laiki ne opazi-
jo, veš pa ti zanjo, ve tisti, ki 
pozna skladbo, poznajo jo pi-
anisti, drugi glasbeniki.“ 

Nenazadnje, vse skladbe že 
dodobra poznajo njeni naj-
zvestejši poslušalci – nje-
ni domači: mama Anita, oče 
Radovan in brat Žan, ki gre 
po njenih stopinjah, saj v 
Ljubljani zaključuje izobra-
ževanje pozavne na Srednji 
glasbeni šoli. In družina jo 
spremlja domala na vseh na-
stopih, v krogu družine ima 
že od malih nog največjo 
podporo in razumevanje.

Uspešno je opravila tudi av-
dicijo z orkestrom SNG Ope-
ra, s katerim bo v mesecu 
aprilu v Slovenski filharmo-
niji izvajala koncert ruskega 
skladatelja Petra Iljiča Čaj-
kovskega. Navedeni koncert 
je že del njene diplome, ki 
je sestavljena iz treh delov, 
in sicer iz diplomskega kon-
certa, zatem uro in pol dol-
gega glasbenega recitala in 

pedagoške diplome. In pri-
prava na koncert je dolgotra-
jen, večmesečni proces. Po-
meni 40 minut igranja brez 
pavze, pomeni igranje na pa-
met, razlaga Nika: „Pianisti 
imamo največ dela najprej s 
tem, da preberemo note, saj 
imajo ostali instrumenti eno 
linijo not, mi pa za vse prste 
hkrati. Zatem je potrebno 
ne le tehnično vaditi, tem-
več dojeti bistvo skladbe, 
ob tem, da v zadnjem letni-
ku študija igramo najzahtev-
nejša svetovna dela.“ Zelo 
rada nastopa tudi v komorni 
zasedbi. Veliko igra v klavir-
skem duetu z leto dni mlaj-
šim kolegom z akademije Pri-
možem Urbančem (iz Gržeče 
vasi, op.p.) in flavtistko Ire-
no Rovtar (prav tako Prešer-
nova nagrajenka. op.p.). Je 
Zoisova štipendistka, a ka-
kšen dodaten evro si zasluži 
tudi z igranjem ob različnih 
priložnostih. 

Tudi krog njenih prijateljev 
tvorijo pretežno glasbeniki: 
„Na akademiji nas je razme-
roma malo, vsi smo si blizu, 

vsi se med seboj poznamo. 
Odprta je do 22. ure zvečer 
in do takrat smo praviloma 
tam in vadimo. Potem gremo 
še na pijačo in le redkokdaj 
se zgodi, da se ne bi nič po-
govarjali o glasbi.  A to ima-
mo nekako v krvi.“ Ob tem 
obiskuje tečaj ruščine, letos 
se je vpisala tudi v prvi le-
tnik solo petja v Glasbeni šoli 
Krško, njeni vikendi doma so 
polno zasedeni, največ pre-
pleteni z glasbo, pri čemer 
dodaja: „Poleg glasbe še 
glasba. To je moja sprosti-
tev, popestritev.“

Še veliko bi lahko zapisali o 
Niki. O študiju, za katerega 
pravi, da niso toliko bistvene 
ocene, temveč odločitev za 
življenjsko usmeritev. V ko-
likšni meri boš to s pripadno-
stjo, veseljem in srcem opra-
vljal. Pa o tem, da si želi po 
opravljeni diplomi nadalje-
vati podiplomski študij v tu-
jini in se nekega dne zaposli-
ti kot korepetitor. A za vse to 
bo še čas, in tudi prostor na 
naših straneh.
 Bojana Mavsar

„Poleg	glasbe	še	glasba.		
To	je	moja	sprostitev.“	
KRŠKO – Glasbeno se je začela izobraževati pri šestih letih, ko je prestopila prag pripravljalnice krške 
glasbene šole. Vzporedno z drugim razredom osnovne šole je začela obiskovati tudi pouk klavirja pri 
prof. Branimirju Belišku, ki ji je, kakor pravi, s pravšnjo mero strogosti, razumevanja in pedagoških ve-
ščin znal približati črno-bele tipke še bližje od dosega rok, da so ji te zlezle nekako pod kožo. Iz zače-
tnih utrinkov se spominja, kako rada je opazovala in poslušala sosedo pri igranju klavirja, da ji je bilo 
vselej blizu zborovsko petje, da so jo že zgodaj prevzele orkestralne glasbe, skladbe in skladatelji iz 
obdobja romantike in začetka 20. stoletja, med katerimi še danes najraje preigrava Prokofjeva in Čaj-
kovskega, med vzorniki občuduje pianista Marto Argerich in Iva Pogorelića ... 

Nika Tkalec
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Poslovalnica NLB v Dobovi 
se je preselila v nove pro-
store na Ulici Bratov Gerjo-
vičev 57, v prostore nekda-
nje šole. Sodobni poslovni 
prostori strankam nudijo dis-
kretnost pri svetovanju in 
osebnem bančništvu, visok 
standard varnosti in celovit 
bančni servis na enem me-
stu. V banki so prepričani, 
da je selitev v nove prosto-
re tudi priložnost za še bolj-
še poslovno sodelovanje. Po-
slovni čas poslovalnice ostaja 
nespremenjen. Dobrodošli v 
novih poslovnih prostorih NLB 
Poslovalnice Dobova.

POSAVJE - V Posavju bo ko-
nec februarja na voljo že dru-
ga brezplačna številka biltena 
Akademija zdrave hrane. Vod-
jo projekta Tomislava Jurmana 
smo prosili za pojasnilo glavne-
ga namena projekta: »Projekt 
Akademija zdrave hrane je na-
menjen osveščanju posavskega 
prebivalstva o pomenu lokal-
no in ekološko pridelane hra-
ne. Osveščanje je prva in seve-
da nujna stopnja, da se lahko v 
nekem okolju sploh ustvari pro-
stor za nove poslovne priložno-
sti. Kot podjetnik vem, kako 
težko je s poslovno idejo začeti popolnoma od začetka, zato 
sem vesel, da lahko pomagam pri oživitvi podeželja in vzpod-
bujanju razvoja lokalnega okolja, za kar verjamem, da bo od-
prlo številne poslovne priložnosti predvsem lokalnim pridelo-
valcem hrane. Jasno je sicer, da tega ni mogoče doseči zgolj z 
enim projektom, zato imam v načrtu še več sorodnih aktivno-
sti. Nad tovrstnimi projekti se vedno bolj navdušujem, saj tu 
ni gonje po zaslužku, ampak gre bolj za skrb za sočloveka in 
okolje. Pozitiven odziv okolice na tvoje početje pa ti vsekakor 
da še dodatni zagon in porodi nove ideje.«

Z	osveščanjem	do	novih	
priložnosti	v	Posavju

Tomislav Jurman

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

GZS Območna zbornica Posavje, Krško
Bohoričeva 9, 8270 Krško

T: 07 490 10 60
E: oz.posavje@gzs.si

RAZPIS
za zbiranje prijav za podelitev priznanj 
in diplom inovacijam v posavski regiji 

za leto 2009

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodar-
ske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posa-
mezniki, samostojni inovatorji ali druge organiza-
cijske oblike z območja GZS Območne zbornice 
Posavje, Krško.  

Predmet razpisa so inovacije, definirane v skla-
du s pravili OECD kot sledi:
• inovacija je proces spreminjanja zamisli v izde-

lek, postopek ali storitev oziroma proces preo-
blikovanja ustvarjalnosti v dobiček;

• novi izdelki, postopki in storitve; 
• vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, or-

ganizacijskih, finančnih in gospodarskih aktiv-
nosti;

• temelji na rezultatih novega tehnološkega ra-
zvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnolo-
gij ali uporabi drugega znanja, ki ga je prido-
bilo podjetje.

Merila za dodelitev priznanj (inventivnost, go-
spodarski rezultati, trajnostni vidik) so po-
drobneje opredeljena v razpisu oz. razpisni do-
kumentaciji.

Rok za prijavo na razpis je 31. marec 2010.

Razpisna dokumentacija je 
objavljena na spletni strani: 

http://www.gzs.si/slo/regije/oz_posavje/48159

CPT Krško – PODPORNO OKOLJE ZA 
RAZVOJ PODJETNIŠTVA

Center za podjetništvo in turizem Krško kot ena izmed 
vstopnih točk VEM v okviru JAPTI, javna agencija za 
podjetništvo in tuje investicije, izvaja celovite podpor-
ne storitve, kjer lahko med drugim pridobite naslednje 
informacije oz. storitve:
• Osnovno SVETOVANJE o postopkih pred ustano-

vitvijo podjetja, pogojih za ustanovitev podjetja in za 
opravljanje dejavnosti, vodenju poslovnih knjig, virih 
in dostopu do finančnih sredstev.

• Brezplačni postopki REGISTRACIJE, DOREGI-
STRACIJE IN SPREMEMBE PRI REGISTRACIJI 
za samostojne podjetnike in družbe z omejeno od-
govornostjo preko spletne aplikacije e-VEM.

• INFORMACIJE o aktualnih javnih razpisih, sveto-
vanje pri pripravi in izvedbi razvojih projektov in pri-
jav na razpise za pridobitev finančnih sredstev, iz-
delava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov.

• Zavzemamo se za tehnološki razvoj in inovativnost 
ter sodelujemo pri razpisu INOVACIJE POSAVJA 
2009.

Več na http://www.pckrsko.si

RRA Posavje – GARANCIJSKA SHEMA POSAV-
JE

RRA Posavje – 
GARANCIJSKA SHEMA POSAVJE

Regionalna razvojna agencija Posavje nudi dolgo-
ročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji z 
garancijami. Na razpis se lahko prijavijo mala in sre-
dnje velika podjetja (MSP) ter samostojni podjetniki 
posamezniki iz občin Posavja.

Krediti se namenjajo za:
• materialne investicije
• nematerialne investicije
• stroški obratnih sredstev

Kreditni pogoji:
• višina kredita je lahko od 5.000 EUR do 60.000 EUR 
• potrebni lastni viri so minimalno 30 % upraviče-

nih stroškov
• odplačilna doba kredita je od 3 do 7 let

Vse dodatne informacije dobite na sedežu RRA Po-
savje ali na telefonski številki 07 488 10 48 oz. po ele-
ktronski pošti na naslov sabina.kos@rra-posavje.si.

GZS OZ Posavje, Krško – 
RAZPIS ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE 

POSAVJA 2009

Brežice na sejmu Turizem 
in počitnice 2010

Med 21. in 24. januarjem je na Gospodarskem razstavišču v Lju-
bljani potekal sejem Turizem in počitnice 2010. Zavod za pod-
jetništvo in turizem Brežice se je tudi tokrat predstavil na  Son-
čevi poti, natančneje na destinaciji Posavje. V štirih dneh smo 
obiskovalce sejma popeljali po kulinaričnih dobrotah, jim pred-

stavili kolesarstvo pri nas in ji zabavali z zgodbami iz bizeljskih 
repnic. Obiskovalci so lahko sodelovali v bogati nagradni igri. V 
paviljonu Jurček so se v nedeljo, 24. januarja, predstavljala tudi 
turistična društva iz naše občine: TD Sromlje, TD Kapele in TD 
Dobova. Utrinke iz sejma si lahko ogledate na naši spletni stra-
ni: www.visitbrezice.com 

Projekt “Skupaj na podeželju” je sofnanciran s pomoèjo Evropskega 
kmetijskega sklada  za  razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna 

LAS Posavje. Organ upravljanja  za  Program  razvoja  podeželja RS za obdobje 
2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

POSAVJE - Svet partnerjev pri Zavodu RS za zaposlovanje Območ-
ni službi Sevnica je 28. januarja obravnaval dogajanje na podro-
čju trga dela v Posavju v preteklem letu z oceno brezposelnosti 
za leto 2010. Decembra 2009 je bilo v regiji 3.830 brezposelnih 
oseb, kar je za 42 % ali 1.134 oseb več kot decembra 2008. Manj-
še povpraševanje delodajalcev po delavcih kot tudi odpuščanja 
zaposlenih in s tem povezano naraščanje brezposelnosti je pri-
čakovati tudi v letu 2010, a ne v tolikšnem obsegu, kot smo ga 
zaznali v letu 2009, meni direktor zavoda Anton Koren. Spričo 
teh dejstev so toliko manj razumljive težave, s katerimi se še 
vedno srečujejo nekateri delodajalci pri pridobivanju ustreznih 
kadrov. Nanje so opozorili tudi člani sveta in med razlogi izposta-
vili zlasti nizko motiviranost dela brezposelnih oseb, nefleksibil-
nost, nemobilnost, nepripravljenost sprejeti ponujena dela kot 
tudi nestimulativno socialno politiko. S. V.

SEVNICA - Postopek ume-
ščanja novega mostu čez 
Savo, ki bi povezal naselje 
Log na desnem bregu in sta-
ri del Sevnice na levem bre-
gu, je star dobra tri leta, 
povezan pa je z načrtova-
njem investicijskih sred-
stev v sklopu gradnje infra-
strukturnih objektov ob HE 
Blanca. Gradnja je predvi-
dena za leto 2012.

Sevniški župan Srečko Ocvirk 
je idejni osnutek variante 
umeščanja bodočega mo-
stu na Logu predstavil tako-
le: »Ker ne sme biti nivojskih 
križanj na Gobavcih, se regi-
onalna cesta Sevnica – Bre-
stanica prestavi nad železni-
co. Povezava z Logom bi se 
po tej varianti začela na le-
vem bregu z nadvozom čez 
železnico, nadaljevala z mo-
stom čez Savo na Log. Most z 
dostopno cesto bi torej pote-
kal od glavne ceste na Logu 
- z avtobusne postaje, preko 
Save na Košarjev travnik na 
levem bregu.« Obstaja tudi 
druga možnost, da bi se gra-
dnja mostu začela pri Hudih 
Vilah na desnem bregu Save, 
ki pa je nekoliko manj pri-
merna zaradi faznosti izgra-
dnje in učinkov na prometno 
ureditev.
Krajani naselja Log, kjer je že 
potekala predstavitev idejne 
zasnove, podpirajo aktivnosti 
za izgradnjo, želijo pa si tudi 
ureditev obvoznice za samo 
naselje, zato je Občina Sevni-
ca že navezala stike s projek-
tanti in naročila dopolnitve 
idejne zasnove pri načrtova-
ni gradnji mostu na Logu. 
S sklepom Vlade RS iz leta 
2006 je določeno 85% finan-
ciranje iz proračuna Republi-
ke Slovenije, gradnja pa je v 
načrtu razvojnih programov 
predvidena v letu 2012, do 
takrat pa bo potrebno opra-
viti vse postopke prostorske-
ga umeščanja in projektira-
nja.  S. Radi   

Decembra	3.830	brezposelnih

Načrti	za	gradnjo	
mostu	na	Logu

NLB	Poslovalnica	
Dobova	v	novih	
prostorih

Novice iz Posavja
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Brežice
OBČINA

Z ačetek koledarskega leta je tudi začetek 
novega proračunskega leta, ki se začne 

s sprejetjem odloka o proračunu občine in je 
temeljni dokument, brez katerega se občina ne 
more razvijati. Proračun je pravzaprav načrt za ra-
zvoj občine v letošnjem letu in v prihodnjih letih, 
saj vsebuje poleg projektov, ki jih nadaljujemo 
in izvajamo v l. 2010, tudi pripravljalna dela za 
prihodnje investicije. Preden lahko zakopljemo 
prvo lopato in dejansko izvedemo projekt, mora-
mo v proračunu zagotoviti sredstva za izdelavo 
projektne dokumentacije in predvidene odkupe 
zemljišč. V letošnjem letu smo namenili sredstva 
za nakup dodatnih prostorov za glasbeno šolo, 
za nakup zemljišč za ureditev OŠ Artiče in Cerklje 
ob Krki, ureditev igrišča pri OŠ Dobova, arhitek-
turni natečaj za vrtec Mavrica Brežice in ostale 
infrastrukturne projekte.

S estaviti dober proračun pomeni poznati 
potrebe občanov in imeti pregled nad 

celotnim dogajanjem v občini in širše. Priprava 
proračuna zahteva sposobne ljudi z znanjem, saj 
je občinski proračun oplemeniten z evropskimi 
sredstvi ravno po zaslugi odlično pripravljenih 
projektov, s katerimi smo uspešno kandidirali na 
razpisih in pridobili dodatna sredstva. 

S kupaj z občinsko upravo delamo z name-
nom, da ohranimo kvaliteto življenja v 

občini, naš cilj je biti prijazna občina z uravnote-
ženim razvojem vseh krajevnih skupnosti.  Ker 
želimo kar največ sredstev nameniti za občane in 
nove investicije, se mi kot županu zdi nadvse po-
membno, da ohranjamo splošno porabo prora-
čunskih sredstev (sredstev za delovanje občinske 
uprave in ostalih javnih služb) na ravni preteklih 
let, da je ne povečujemo. Z dobrim gospodar-
jenjem nam je uspelo kot eni redkih slovenskih 
občin l. 2009 zaključiti s presežkom proračuna 
v višini 1,4 milijona evrov, ki ga bomo namenili 
za plačilo investicij v letošnjem letu. 

Z vsakim proračunom skušamo kar najbolje 
doseči ravnotežje med številnimi željami, 

potrebami in pomembnimi investicijami, ki 
prinašajo dolgoročen razvoj občine. Kljub težki 
gospodarski situaciji smo uspeli ohranili sredstva 
za delovanje društev, ker se zavedamo, da so 
društva pomembna v življenju ljudi. Veliko  vas 
občanov je aktivno vključenih v več kot 200 
različnih društev, kjer s svojim sodelovanjem in 
prostovoljnim delom skrbite za kulturni in dru-
žabni utrip kraja, kjer delujete, s tem pa tudi za 
razvoj občine. 

O bčina Brežice s proračunskim sredstvi 
skrbi za nemoteno delovanje javnih 

zavodov - od varstva najmlajših do glasbene šole 
in fakultete. Povečali smo sredstva za krajevne 
skupnosti, te bodo za vzdrževanje cest in inter-
vencijske namene dobile več proračunskih sred-
stev. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da so pogoj 
za napredek na vseh področjih potrebne nove 
investicije. Veseli me, da bo v letu 2010 občina 
Brežice za investicije namenila kar 18 milijo-
nov evrov, kar je največ v zgodovini delovanja 
občine Brežice. Skoraj polovico sredstev pred-
stavljajo evropska sredstva, za katera je občina 
uspešno kandidirala na evropskih razpisih. Izje-
mni dosežki so rezultat uspešne in premišljene 
organizacije dela ter oblikovanja usklajenega 
tima sodelavcev. Potrditev, da občinska uprava 
dela kakovostno in učinkovito, je  lani pridobljen 
certi� kat kakovosti vodenja (ISO 9000). Zavedam 
se, da so naš največji razvojni potencial ljudje – 

zaposleni v upravi, prostovoljci v društvih, pod-
jetniki in vsi, ki se trudimo za to, da je življenje v 
naših krajih kakovostno. 

P rojekti, ki se bodo izvajali po krajevnih 
skupnostih skozi celo leto, so bili pred 

sprejetjem proračuna usklajeni s predstavniki 
krajevnimi skupnostmi, ti vsako leto pripravijo 
seznam prednostnih projektov, kot so urejanje 
vodovoda, cest,  pločnikov in javne razsvetljave. 

P oleg ustrezne infrastrukture je gibalo 
razvoja podjetništvo, čemur Občina name-

nja različne oblike vzpodbud,  s tem namenom 
smo lani komunalno opremili zemljišča v Indu-
strijsko-poslovni coni Brezina. Občina je v prete-
klem letu sledila razvojnim pobudam podjetni-
kov s spremembami občinskega prostorskega 
plana, saj smo s tem omogočili širitev dejavnosti 
in odpiranje novih delovnih mest v prihodno-
sti. V letošnjem letu nameravamo zaključiti s 
spremembami občinskega prostorskega načrta 
in pridobiti površine za individualno gradnjo. 
Občina poleg podjetništva skrbi tudi za kmetij-
stvo - preko javnih razpisov dodeljuje sredstva za 
naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo, kot 
dodatna vzpodbuda pa bodo letos proračunska 
sredstva namenjena še za razvojne programe v 
kmetijstvu. 

M enim, da je proračun za leto 2010 do-
bro pripravljen in je kot takšen dobra 

osnova za zagotavljanje kakovostnega življenja 
v naši občini, ker uspešno združuje tako projekte 
na družbenem področju (nega in varstvo otrok, 
starejših, izobraževanje, društveno življenje) 
kot nove investicije, ki prinašajo dolgoročen 
razvoj celotne občine. Priznanje, da je proračun 
primeren, je tudi sprejetje odloka z veliko večino 
svetnikov na seji Občinskega sveta, saj sta le 
dva svetnika glasovala proti.  Prepričan sem, da 
bomo ob zaključku letošnjega leta in zaključku 
mandata županovanja lahko ponosni in zado-
voljni z opravljenim delom, ki nam ga omogoča 
sprejet proračun. 

Vaš župan
Ivan MOLAN

2010Proračun občine

Uspešni rezultati so posledica dobrega sodelovanja 
župana, občinske uprave in občinskega sveta.

Proračun sledi trendu rasti na račun investicij v občini.

Spoštovani občanke in občani

20102010
Investicije, 

razvojne priložnosti
in programi

Ivan 

Dobro delo občinske uprave se odraža v 58% deležu prihodkov, dodanem k 42% 
zagotovljenih prihodkov na račun primerne porabe občine.
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Nove investicije – 
Nadaljnji razvoj
Pomemben del načrtovanju, ki se odraža tudi 
skozi proračun, so priprave pogojev in projek-
tnih dokumentacij za izvedbo novih investicij. 
Letošnji proračun tako zagotavlja sredstva za 
pripravo novih investicij, ki se bodo morale 
glede na potrebe občine pričeti izvajati v na-
slednjih letih.

Novi vrtci in širitev 
prostorov osnovih šol

• Priprava projektne dokumentacije z izved-
bo arhitekturnega natečaja za izgradnjo 
vrtca Mavrica v Brežicah...  50.000 €

• Priprava projektne dokumentacije za 
širitev vrtca v OŠ Dobova in izgradnjo 
zunanjega igrišča... 50.000 €

• Odkup zemljišča za širitev vrtca in 
osnovne šole Artiče... 20.000 €

• Odkup zemljišča za dograditev OŠ Cer-
klje ob Krki... 50.000 €

Projekti za 
zagotavljanje 
prometne varnosti

• Projektna dokumentacija za podvoz 
Brezina... 100.000 €

• Projektna dokumentacija za pločnik 
Župelevec, Bukošek, Stara vas, rondo 
Tuš-Trnje,  Dvorce, Cerklje, Slovenska vas: 
Kalin-Obrežje, Krška vas-Čatež, Velika 
Dolina... 405.000 €

So� nanciranje programov Fakultete za 
turizem Brežice (360.000 €) – sredstva 
so namenjena za pripravo programov in delo-
vanje, ki bo zagotovilo vpis prvih študentov 
za študijsko leto 2011/2012.

Sprejem občinskega prostorske-
ga načrta – Občina je prejela okoli 1350 
pobud � zičnih oseb za spremembo namemb-
nosti, ki jih obravnava pri postopku izdelave 

Kljub temu, da je leto 2009 označeno kot recesijsko leto nadaljuje Občina Brežice s 
proračunom tudi letos pot rasti. V letu 2010 načrtuje v primerjavi s preteklim letom 
19% povečanje proračuna in znotraj tega kar 35% povečanje na račun začr-
tanih investicij. Občina ob svojih načrtih ostaja še vedno med manj zadolženimi 
občinami. Po podatkih objavljenih junija 2009 je kot 12. občina po velikosti šele 
na 97. mestu po zadolženosti. Za letošnje leto načrtuje najem kredita v višini 2 mio 
EUR kar predstavlja le tretjino zakonsko dovoljene vrednosti in kar 70% manjše 
zadolževanje kot je načrtovala leto prej.
Občina je proračun povečevala predvsem na račun investicijskega dela, med-
tem ko je k nizkem povečanju tekočega dela prispevalo predvsem povečanje social-
nih transferjev (so� nanciranje vrtcev …). 

Rast proračuna
tudi v letu 2010

2007 2008 2009 2010

Investicije 6.728.252 € 12.162.542 € 14.111.763 € 19.001.710 € 

Tekoči del 13.295.145 € 14.077.968 € 15.543.255 € 16.148.206 € 

Obseg 
proračuna 20.023.397 € 26.240.510 € 29.655.018 € 35.149.916 € 

V štirih letih mandata je obseg proračuna povečan za 76%, 
obseg investicij pa kar za 182%.

Investicije
19 mio € oz. 54% proračuna za investicije

• OBNOVA GRADU BREŽICE

• Hidravlične izboljšave vodovodnega 
sistema na območju občine Brežice 
– zamenjava salonitnih cevi

• IZGRADNJA VEČNAMENSKE 
DVORANE BREŽICE

• Rekonstrukcija LC Dobova-Kapele-
Župelevec z izvedbo pločnika, javne 
razsvetljave Podvinje in ureditvijo 
parkirišča ob pokopališču Kapele

• UREDITEV STAREGA MESTNEGA 
JEDRA z obnovo in statično sanacijo 
nadvoza na Bizeljski cesti ter 
postavitev parkomatov v mestnem 
jedru

• MLADINSKI HOTEL BREŽICE

Investicije večje od 100.000 €, ki bodo zaznamovale
letošnje leto izvajanja občinskega proračuna so:

• OBNOVA OBJEKTA NA CPB 36 
ZA KULTURNE, TURISTIČNE IN 
IZOBRAŽEVALNE NAMENE

• Čistilna naprava Globoko s 
sekundarno kanalizacijo in izvedbo 
pločnika Dečno Selo

• Sekundarna kanalizacija za izvedbo 
priključevanja na čistilno napravo 
Brežice v naseljih Marof, Obrež, 
Dobova, Trnje, Mostec in Gaberje

• Sekundarna in primarna 
kanalizacija Dobova, sekundarna 
kanalizacija Obrežje

• Nakup in obnova dodatnih 
prostorov za GLASBENO ŠOLO 
BREŽICE

• Vodovod Cerklje

• PODVOZ IN PLOČNIK DOBOVA

Skupen obseg teh 
je 13,3 mio €
od tega kar 7,3 
mio € evropskih 
sredstev. 

• Modernizacija Vinarske poti v KS 
Bizeljsko

• Ureditev objekta ob atletskem 
stadionu, obnova nogometnega 
stadiona in urejanje igrišč na 
podeželju

Proračun zagotavlja tudi sredstva za izvedbo manjših 
investicij po krajevnih skupnostih v skupni vrednosti 
4,7 mio € po področjih:

• KANALIZACIJA: manjše obnove, projektne dokumentacije in male komunalne 
čisitlne naprave... 355.000 €

• VODOVOD: obnove... 2.050.000 €
• SANACIJE PO NEURJIH IN PLAZOVIH na lokalnih cestah in javnih poteh... 

150.000 €
• JAVNA RAZSVETLJAVA: obnova in dograditev... 125.000 €
• MODERNIZACIJA IN PREPLASTITEV CEST ter izgradnja komunalnih 

objektov... 1.917.300 €
• VEČNAMENSKI OBJEKTI: obnova objektov na podeželju... 153.000 € 

novega prostorskega načrta s katerim bo 
omogočila individualno gradnjo. Predvideni 
rok prve razgrnitve je konec letošnjega leta s 
sprejemom v naslednjem letu.

Prihajajoče državne investicije 
– Občina aktivno sodeluje v investicijah države 
na svojem območju: Gospodarsko središče 
Feniks, Izgradnja hidroelektrarn Brežice in 
Mokrice, Vrbinska cesta.

Občina podprla 
državne 
investicije 
V letu 2010 je Občina s proračunom omogoči-
la in pospešila tudi izvajanje državnih investi-
cij, ki se bodo izvedle ali se že izvajajo:

• INVESTICIJA V SPLOŠNO BOLNIŠNICO 
BREŽICE v izgradnjo centralno intenziv-
ne terapije s postanestezijsko enoto Mini-
strstva za zdravje v višini 2 mio €. Občina 
je podelila stavbno pravico in s tem omo-
gočila začetek gradnje. Podporo bolni-
šnici pa je izkazala tudi z zagotavljanjem 
sredstev v višini 30.000 € za nadaljevanje 
investicije v otroški oddelek. 

• TELOVADNICA OB EKONOMSKI ŠOLI 
BREŽICE v višini 1,7 mio € Ministrstva za 
šolstvo in šport. Občina je sodelovala pri 
pridobivanju soglasij v postopku pridobi-
vanja gradbenega dovoljenja.

• PODVOZ DOBOVA v višini 6,8 mio € 
Ministrstva za promet. Občina je v projek-
tu sodelovala v postopkih zagotavljanja 
pogojev za začetek investicije in s so� -
nanciranjem v višini 940.000 €. 

•  Že v letu 2009 pa je Občina podelila 
Ministrstvu za šolstvo in šport pravico 
graditi z namenom ŠIRITVE IN OBNOVE 
GIMNAZIJE BREŽICE (vrednost projekta 
6,5 mio €), za katero upamo, da bo 
ministrstvo v čim krajšem času izpeljalo 
vse potrebne postopke za pričetek 
investicije.

Občina bo v 2010 pričela 
z izgradnjo Večnamenske 

dvorane Brežice z ocenjeno 
vrednostjo 6,9 mio €. 

Predviden konec gradnje je 
v naslednjem letu.

mio € evropskih 
sredstev. 

V 2010 bo 
Občina izdelala 

projektno 
dokumentacijo 

za izgradnjo 
novega vrtca v 

Brežicah.
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9,7 mio € oz 39% več investicij po krajevnih skupnostih kot v 2009

Krajevne skupnosti
Občina je v letu 2010 za delovanje dvajsetih krajevnih skupnosti za 
neposredno rabo zagotovila 5,2% več sredstev kot v 2009 v višini 
787.850 € za namene:

• REDNEGA DELOVANJA (administrativni stroški, čiščenje, računovodstvo...)

• INTERVENTNE AKTIVNOSTI (5% več kot v 2009)

• ZIMSKO LETNO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI V KS (10% več kot v 2009)

• SREDSTVA ZA UREJANJE KRAJEV

Enakomeren razvoj podeželja
Občina vseskozi skrbi za enakomeren razvoj podeželja in mesta. 
Za manjša vlaganja v infrastrukturo širšega pomena so na voljo 
razpisi za obnovo:

• IGRIŠČ NA PODEŽELJU

• PROSTOROV ZA MLADE NA PODEŽELJU

• KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA

• VEČNAMENSKIH DOMOV

PREGLED INVESTICIJ PO 
KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

Artiče
55.245 € +

• priprava projektne dokumentacije in izgradnja malih komunalnih 
čistilnih naprav v Artičah

• pločnik Artiče – dokončanje � nanciranja investicije
• pločnik Dečno Selo 
• odkup zemljišča za širitev vrtca in osnovne šole Artiče

Bizeljsko
102.101 € +

• javna razsvetljava v smeri pokopališča Bizeljsko
• pločnik Stara vas-izdelava dokumentacije
• asfaltiranje in modernizacije cest v KS Bizeljsko
• modernizacija Vinarske poti

Brežice
28.419 € +

• ureditev parkirišča pri Zdravstvenem domu Brežice za Gimnazijo
• izvedba parkirišč v mestu Brežice
• projektna dokumentacija za kanalizacijo Cundrovec
• označitev mestnih ulic
• nakup zemljišča za razširitev pokopališča Brežice
• pločnik rondo Tuš – rondo Trnje, izdelava dokumentacije
• sekundarna kanalizacija Brežice (Marof in Trnje)
• ureditev starega mestnega jedra – nadvoz na Bizeljski cesti 
• priprava projektne dokumentacije z izvedbo arhitekturnega nate-

čaja za izgradnjo vrtca Mavrica
• obnova gradu Brežice
• izgradnja Večnamenske dvorane Brežice
• obnova objekta na CPB 36 za kulturne, turistične in izobraževalne 

namene
• Mladinski hotel Brežice
• nakup in obnova dodatnih prostorov za Glasbeno šolo Brežice
• ureditev objekta ob atletskem stadionu, obnova nogometnega 

stadiona

Cerklje
 ob Krki

46.887 € +

• ureditev pločnika v Cerkljah
• modernizacija ceste Cerklje ob Krki - vhod v vojašnico
• modernizacija ceste Vrhovska vas - Trebelnik
• izgradnja avtobusne postaje Boršt
• obnova cestne infrastrukture Črešnjice - Jelšina
• vodovod Cerklje (G. in D.Pirošica, Brvi, Izvir, Vrh. vas, Bušeča vas)
• odkup zemljišč za dograditev osnovne šole Cerklje ob Krki

Čatež ob 
Savi

47.717 € +

Mrzlava
vas

17.075 € +

• projektna dokumentacija za kanalizacijo Dvorce
• modernizacije in preplastitve v KS Čatež ob Savi (Prilipe-Cerina)
• pločnik Dvorce - ureditev brvi in odprtih lastniških vprašanj
• pločnik in kolesarska steza Krška vas - Čatež
• urejanje javnih poti v krajevni skupnosti

Dobova
55.567 € +

• izvedba javne razsvetljave
• sekundarna kanalizacija Dobova za priključevanje na čistilno 

napravo Brežice (naselja Dobova, M. in V. Obrež, Mostec, Gabrje)
• podvoz in pločnik Dobova
• rekonstrukcija LC Dobova - Kapele - Župelevec 
• priprava projektne dokumentacije za širitev vrtca v OŠ Dobova in 

izgradnjo zunanjega igrišča

Globoko
47.573 € +

• modernizacija cest v KS Globoko
• obnova cest pri lovskem domu v KS Globoko
• čistilna naprava Globoko, sekundarna kanalizacija

Jesenice 
na Dol.

31.312 € +

• sekundarna kanalizacija Obrežje
• modernizacija cest v KS Jesenice na Dolenjskem
• odkup zemljišča in izgradnja parkirišča na pokopališču v Jesenicah
• pločnik Slovenska vas – Kalin – Obrežje

Kapele
41.849 € +

• javna razsvetljava v KS Kapele (Jereslavec, Slogonsko - obnova 
obstoječe JR)

• pločnik Župelevec - reševanje odprtih vprašanj lastništva in 
odkupov, pričetek gradnje

• rekonstrukcija LC Dobova - Kapele - Župelevec z izvedbo pločnika, 
javne razsvetljave Podvinje in ureditvijo parkirišča ob pokopališču 
Kapele

Križe
15.531 € +

• modernizacija javne poti v KS Križe (Kriške gorice - Bračun - 
Omerzel, LC Brezina - Kostanjek)

• Dom krajanov Križe

Krška vas
18.082 € +

• pločnik in kolesarska steza Krška vas - Čatež
• parkirišče in pločnik Velike Malence
• pločnik Krška vas
• obnova ceste Krška vas - Boršt
• izgradnja pločnika, ureditev odvodnjavanja meteornih vod iz 

ceste (1. faza) ob LC 024031
• kanalizacija in ČN Krška vas

Pečice
17.459 € +

• modernizacija javnih poti v KS Pečice
• obnova obstoječih mostov preko Močnika (Zg. Pohanca, Z. Obrež)

Pišece
63.659 € +

• vodovod Pišece
• obnova obstoječe javne razsvetljave v Pišecah ob R3-677 in LC 

024531 Globoko - Blatno - Pišece
• so� nanciranje večnamenskega doma s prostori KS Pišece  
• modernizacija lokalnih cest in javnih poti v KS Pišece

Skopice
13.472 € +

• večnamenski dom Skopice
• sanacija odvodnjavanja na LC 024030, asfaltiranje JP 524311 in 

modernizacija JP 524301, JP 524331 v KS Skopice

Sromlje
46.303 € +

• modernizacije cest v KS Sromlje (Ogorevc - Brinovec, Merlek-Novak)
• obnova večnamenskega doma Sromlje

Šent-
lenart

41.126 € +

• modernizacija ceste Gorenc-Jambrovič in geodetska odmera 
javne poti

• javna razsvetljava Šentlenart - Čolnarska pot
• obnove in asfaltiranje, igrišče ter ostala infrastruktura v KS
• podvoz Brezina - projektna dokumentacija, izvedba
• obnova kanalizacije Pešpot

Velike 
Malence

21.209 € +

• modernizacija cest v KS Velike Malence (LC 024061)
• parkirišče in pločnik Velike Malence

Velika 
Dolina

44.074 € +

• obnova stavbe KS Velika Dolina 
• modernizacija cest v KS Velika Dolina
• vodovod Ribnica – Gaj
• plaz št. 198 - Cirnik na LC št. 024160, sanacija brežine, zaščitna 

ograja
• modernizacija javnih poti in pločnika v KS Velika Dolina

Zakot 
Bukošek 

Trnje
33.190 € +

• obnova javne razsvetljave v Kregarjevi ulici in Bukošku 
• modernizacije, preplastitve in asfaltiranje v KS ZBT
• pločnik Bukošek – dokončanje dokumentacije, urejanje lastniških 

vprašanj, odkupi in pričetek gradnje
• projektna dokumentacija za kanalizacijo Bukošek – Dobova
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PROGRAMI  za večjo 
kvaliteto bivanja v občini

Občina z izvajanjem celotnega proračuna sledi cilju zagotavljanja večje kvalitete bivanja svojih 
občank in občanov v občini. Tako poleg številnih investicijskih projektov s proračunom namenja 
sredstva za: 

• Neposredne pomoči občankam in občanom
• Programe društev in ostalih organizacij
• Programe javnih zavodov

Neposredne pomoči občankam in občanom
Proračun tudi letos zagotavlja 4,7 mio € s katerimi Občina neposredno pomaga občankam in 
občanom glede na socialni status posameznega. Sredstva so namenjena za:

• Financiranje vrtcev staršem do polne cene
• Prevoze osnovnošolcev v in izven šolskih okolišev, otrok s posebnimi potrebami in otrok z 

gibalnimi ovirami
• Oskrbnine starejših v zavodih
• Družinski pomočnik in pomoč na domu za oskrbo oseb s posebnimi potrebami
• Obvezno zdravst. zavarovanje za občane, ki nimajo možnosti zavarovanja na drugi podlagi
• Enkratna pomoč ob rojstvu otroka v višini 200 € za vsakega novorojenega otroka
• Denarne pomoči
• Subvencije nepro tnih najemnin
• Subvencioniranje naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih virov
• Štipendije iz Posavske štipendijske sheme
• Izredne pomoči posameznikom ob nesrečah
• Mrliško pregledna služba in pogrebne stroške

Za so� nanciranje vrtcev Občina staršem v proračunu nameni
9% celotnega proračuna oz. 3 mio €.

Za programe društev in ostalih organizacij 
bo Občina v letu 2010 namenila 1,2 mio €

Vrsta organizacije                                                                                                           Višina sredstev v 2010

Organizacije na področju športa       339.400,00 € 

Občinska gasilska zveza in gasilska društva       244.422,00 € 

Organizacije na področju kulture       207.600,00 € 

So nanciranje dogodkov posebnega pomena       171.750,00 € 

Organizacije na področju izobraževanja in raziskovanja         44.130,00 € 

So nanciranje posebnih programov kot npr. javna dela         40.000,00 € 

Turistična društva in organizacije         32.051,00 € 

Organizacije na področju dela z mladimi         30.000,00 € 

Društva/ združenja izgnancev, veteranov in borcev         24.100,00 € 

Organizacije na področju humanitarnih in zdravstvenih preventivnih programov         23.450,00 € 

Organizacije na področju socialnega varstva         20.806,00 € 

Društva na področju kmetijstva         15.000,00 € 

1.192.709,00 € 

Za programe javnih zavodov 2,1 mio €
Občina Brežice je za izvajanje programov v javnem interesu ustanovila 19 javnih zavodov (pri dveh 
od teh je soustanoviteljica), ki so: Osnovne šole (8+1 podružnična), Knjižnica Brežice, Zavod za 
podjetništvo in turizem Brežice, Vrtec Mavrica Brežice, Mladinski center Brežice, Zavod za šport 
Brežice, Posavski muzej Brežice, Letalski center Cerklje ob Krki, Glasbena šola Brežice, Zdravstveni 
dom Brežice, Lekarna Brežice in Regionalna razvojna agencija Posavja.

41% sredstev za javne zavode je namenjeno za izvajanje nadstandardnih programov v 
osnovnih šolah (sredstva za plače oseb za izvajanje programov kot so varstva vozačev, prevoza 
otrok, dodatnih ur športne vzgoje, priprave kosila za otroke …).

Občina v proračunu zagotavlja svojim zavodom tudi sredstva za so� nanciranje projektov, ki so 
bili uspešni na evropskih razpisih.

Občina bo Zdravstvenemu domu so nancirala nakup novega reševalnega vozila v višini 20.000 €.

Dodatne vzpodbude za...
KMETIJSTVO - Občina zagotavlja sredstva za so nanciranje izobraževanj kmetov za 
opravljanje dejavnosti, so nanciranje investicij z namenom posodobitve kmetijskih gospodarstev 
in večanja konkurenčnosti, izvedbo raziskav in študij na področju kmetijstva, vzdrževanje 
kmetijskih zemljišč v lasti Občine,  so nanciranje promocijskih aktivnosti društev s področja 
kmetijstva, preživninsko varstvo kmetov in ekološko kmetijstvo.

Iz proračuna odplačuje tudi v letu 98 prevzeto 10 letno poroštveno obveznost v višini 31.051 EUR 
za Sadjarsko zadrugo Posavje.

PODJETNIŠTVO - Sredstva lahko pridobijo majhna in srednje velika podjetja v Občini za 
so nanciranje investicij in zaposlovanje. 

OKOLJEVARSTVO - Proračun v letošnjem letu zagotavlja sredstva za izobraževanje 
javnosti o načinu odlaganja in zbiranja komunalnih odpadkov, sanacijo črnih odlagališč, odvoza 
kosovnih odpadkov in subvencioniranje naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih virov.
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BREZINA - Brežiški župan Ivan Molan je 19. januarja gostil 
katoliške duhovnike. Predstavil jim je nekaj dosežkov na 
gospodarskem področju, naddekan Milan Kšela pa je spre-
govoril o temah s cerkvenega področja. Skupna nit pogo-
vora pa je bilo medsebojno sodelovanje, ki je v dobrobit 
vseh občanov brežiške občine. 

Že tradicionalnega sprejema, ki ga za katoliške duhovnike 
vsako leto pripravi župan Ivan Molan, so se udeležili iz bre-
žiške župnije naddekan Milan Kšela, dekan dekanije Lesko-
vec Anton Trpin, sicer župnik v šentjernejski župniji, dekan 
dekanije Videm ob Savi Jože Špes, ki je župnik v brestani-
ški župniji, ter duhovniki France Novak iz župnije Sv. Križ 
Podbočje, Jože Pacek iz župnije Čatež ob Savi, mag. Janez 
Žakelj iz župnije Cerklje ob Krki, Janez Turinek iz župnije 
Artiče, Matej Dečman iz župnije Dobova, Vlado Leskovar 
ter Silvo Molan pa iz bizeljske župnije.

Župan Molan je v nagovoru zbranim predstavil delo občin-
ske uprave v preteklem letu in dodal še nekaj načrtov za 
letošnje, izpostavil pa je tudi skrb za pomoči potrebnim. 
Brežiška občina bo tako po županovih besedah poskušala v 

letošnjem letu kar najbolje 
pomagati vsem tistim obča-
nom, ki bodo imeli težave. V 
imenu duhovnikov je nadde-
kan Kšela predstavil dogaja-
nje na cerkvenem področju 
ter dejal, da bo v letošnjem 
letu največ časa posvečene-
ga pripravam na evharistični 
kongres, poudaril pa je tudi, 
da je potrebno skrbeti za du-
hovne vrednote, saj so ma-
terialne stvari minljive, kar 
je pokazala tudi recesija. 

V nadaljevanju pogovora ob 
pogostitvi pa je beseda te-
kla še o pomenu razglasitev 
cerkva za kulturne spomeni-
ke, saj se v skrbi za njihovo 
obnovo in ohranjanje bogate 
dediščine tako lahko prido-
bi sredstva iz različnih virov. 
Manjkalo pa ni niti hudomu-
šnih razmišljanj iz vsakdanje-
ga življenja na eni in drugi 
strani, kar je srečanju prido-
dalo še več optimizma o do-
brem sodelovanju v letu 2010, 
ki so ga nadgradili tudi s sku-
pno molitvijo.  M. Kalčič

Zadovoljni	z	medsebojnim	
sodelovanjem	

Brežiški župan Ivan Molan in podžupanja Milena Jesenko 
s katoliškimi duhovniki, ki delujejo v brežiški občini

BREŽICE – Planinsko društvo Brežice je 21. januarja v osnovni 
šoli pripravilo predavanje svojega člana Renata Milovskega, 
sicer Zagrebčana, na Matterhorn (francosko Mont Cervin, ita-
lijansko Monte Cervino, najlepša gora v Evropi), piramidast 

vrh v Peninskih Alpah na švicarsko-italijanski meji, ki je vi-
sok 4478 metrov in leži ob vznožju turističnega središča Zer-
matt, kjer je 365 dni v letu vse podrejeno turizmu. Prvič ga 
je osvojil 14. julija 1865 leta Anglež E.Whymper; Milovski z 
ženo Ljiljano, Slavkom Patačkim in kolegi pa so sanje vzpo-
na 144 let kasneje uresničili 27. julija 2009 okoli 14. ure. 
Od prvega vzpenjanja do danes je tam umrlo 650 planincev.
 N. J. S., foto: M. Tokić

SELA PRI DOBOVI - Člani Prostovoljnega gasilskega društva 
Sela pri Dobovi so se 23. januarja zbrali na občnem zboru. 
Društvo je v preteklem letu delovalo po smernicah, ki so si 
jih zadali na začetku preteklega leta, in izvrševalo vse na-
loge, ki jih je prejelo od občinske gasilske zveze in od sek-
torja, v katerem deluje, je poudaril  predsednik PGD Sela 
pri Dobovi Mario Benkoč. Med drugim so kot vsako leto tudi 
v letu 2009 organizirali kresovanje za vse vaščane, v farni 

cerkvi so se udeležili tradicionalne maše na Florjanovo, bili 
prisotni v Kapelah ob razvitju prapora in se udeležili dne-
va gasilcev v Križah. V mesecu požarne varnosti so organizi-
rali društveno požarno »mokro« vajo in se udeležili sektor-
ske vaje. Predvsem pa so prispevali velik del pri organizaciji 
srečanja vasi Selo-Sela-Sele v sodelovanju s Kulturnim dru-
štvom Sela, ki  je gasilce in vaščane zopet združilo v sodelo-
vanju in skupnem delu.
Posebej je potrebno poudariti, da so po mnogih letih končno 
dosegli napredek v zvezi z izobraževanjem in tako po zaslu-
gi pomlajenega vodstva društva, Vinka Cvetkoviča in Gasil-
ske zveze Brežice odlikovali kar osem izprašanih gasilcev. Ti 
se bodo v letu 2010 šolali za mentorja mladine, dihalne apa-
rate in vodje intervencij. S tem bodo dodali društvu kvalite-
to in vrednost strokovnega kadra gasilcev in s tem bolj var-
no in učinkovito potrebno intervencijo. R. Zorko

BIZELJSKO - Društvo vinogradnikov Bizeljsko in tamkajšnja 
župnija sta 24. januarja že šesto leto zapored izvedla obno-
vljen etnološki praznik blagoslova vinske trte. Po maši v čast  
sv. Vincenca, zavetnika trte in napovedovalca letine, v žu-

pnijski cerkvi sv. Lovrenca, je sledil še blagoslov vinske trte 
domačega župnika Vlada Leskovarja (na fotografiji) v bli-
žnjem farnem vinogradu. Vinogradniki so po starem običaju 
s seboj prinesli klobaso in jo obesili na trto, v pogostitvi pa  
so imeli celo torto, ki jo je spekla Lea Babič. Ob blagoslo-
vu trte je z ubranim petjem slovesnost lepšal še Moški pev-
ski zbor Bizeljsko.   S. V., foto: B. Brečko 

SROMLJE - Člani PGD Sromlje so se 23. januarja zbrali na re-
dnem občnem zboru, pregledali so minulo poslovanje in si 
začrtali nekaj novih delovnih smernic. Zbrane je nagovoril 
predsednik domačih gasilcev Martin Vodopivec, nekaj besed 
pa jim je namenil tudi predsednik GZ Brežice Mihael Bora-
nič. Za sromeljskimi gasilci je uspešno leto, saj so uspešno 
ukrotili požar na travnato gozdnem območju na Volčjem ter 
v počitniški hišici na Oklukovi Gori. 

Kot eno mlajših društev v brežiški občini so dosegali izredne 
rezultate na različnih tekmovanjih, saj so na občinskem tek-
movanju vse tri desetine osvojile 1. mesto, na regijskem pa 
so mladinci in članice zasedli 1. mesto, člani pa so se uvrsti-
li na 4. mesto. Mladinci in članice so se uvrstili tudi na dr-
žavno tekmovanje. Največja pridobitev lanskega leta pa je 
vsekakor novo gasilsko vozilo. Podelili so tudi nekaj priznaj 
in odlikovanj, za vsestransko pomoč sta priznanje prejela KS 
Sromlje in Franc Kostanjšek.  M. K. 

Občni	zbor	PGD	Sela	pri	
Dobovi

PGD	Sromlje	na	občnem	
zboru

Mihael Boranič med nagovorom sromeljskim gasilcem 
(foto: V. Kozole)

Delovno predsedstvo občnega zbora

Vzpon	na	Matterhorn	-	
uresničenje	sanj

Milovski pred poslušalci

Na	Vincencovo	odprli	rez	

Spoštovani občanke in občani, dragi bralke 
in bralci Posavskega obzornika!

Ob slovenskem kulturnem prazniku vam iskreno 
čestitam, še posebej članicam in članom številnih 

kulturnih društev v brežiški občini, ki s svojim delovanjem 
soustvarjate bogato kulturno življenje v naših krajih.

Ivan Molan, župan občine Brežice, 
s sodelavci



Posavski obzornik - leto XIV, številka 3, četrtek, 4. 2. 201016 IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Kr
šk

o

V 40-članskem Državnem sve-
tu Republike Slovenije lokalne 
interese občin Krško, Sevnica, 
Brežice in Kostanjevica na Krki 
zastopa državni svetnik Jože 
Slivšek. Za predloge občanov 
in občank je na voljo vsak prvi 
ponedeljek v mesecu, od 7.30 
do 9.30 ure, v prostorih Obči-
ne Krško. Pišete mu lahko tudi 
po elektronski pošti na naslov: 
joze.slivsek@siol.net. Državni 
svet lahko Državnemu zboru 
predlaga sprejem, spremem-
bo ali dopolnitev posameznih določb zakonov, zahteva po-
novno odločanje o zakonu, razpis zakonodajnega referen-
duma, parlamentarno preiskavo ter ima pravico na Ustavno 
sodišče vložiti zahtevo za začetek postopka za oceno ustav-
nosti in zakonitosti predpisov. 
Vprašanja lahko državnemu svetniku posredujete tudi pre-
ko njegovih kontaktnih oseb. V občini Brežice je to Jasmina 
Molan; e-pošta: jasmina.molan@brezice.si, telefon: 07 49 91 
504, v občini Sevnica je kontaktna oseba Maja Grabrijan; e-
pošta: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si, telefon: 07 81 61 
213, v Krškem pa se obrnite na Petro Rep Bunetič; petra.
rep-bunetic@krsko.si, telefon: 07 81 49 356.

Občina Krško si že več let prizadeva za čimprejšnji zaključek 
likvidacijskega postopka Rudnika Senovo v zapiranju. Novem-
bra 2009 je Občina Krško odkupila vse nepremičnine v lasti 
Rudnika Senovo v zapiranju in s tem omogočila, da se likvi-
dacijski postopki Rudnika lahko zaključijo, saj je z odkupom 
zagotovila preostanek potrebnih virov financiranja, potreb-
nih za zaključek likvidacijskih postopkov, ki bi jih sicer mora-
la izvesti država. 

V paketu odkupa je Občina postala tudi lastnik poslovne stav-
be na naslovu Titova cesta 106 na Senovem, katero so žele-
li Senovčani uporabiti za izvajanje interesnih dejavnosti raz-
ličnih organizacij in društev. Nekatera tam že delujejo, ostali 
pa bodo lahko v prihodnje izkoristili nove prostorske možno-
sti. Občina bo poslovne prostore v navedenem objektu v celoti 
oddala v najem. Primopredaja ključev upravne stavbe bo po-
tekala jutri, 5. februarja, ob 13. uri na Senovem, kjer v tem 
času praznujejo tudi svoj krajevni praznik. 

www.krsko.si

Bojim se, da smo se na ta na-
čin oddaljili od pravih vpra-
šanj nadaljnjega sobivanja 
tako z jedrskimi objekti kakor 
tudi od sobivanja drug z dru-
gim. Občutek imam, da neka-
teri želijo ta dialog spremeniti 
v boj in pogajanja med dve-
ma stranema, ki bo na kon-
cu prinesel izsiljene rešitve. 
Ne gre za izbiro, kateri pre-
dlog bo zmagal ali bil večinsko 
podprt. Verjamem, da vsi sku-
paj želimo kvalitetnejše pogo-
je bivanja za slehernega obča-
na naše občine. 

Ali je nekaj evrov na mesec 
res tisti pravi način, da to do-
sežemo? Vsakemu občanu že-
limo ustvariti boljše pogoje za 
predšolsko in osnovnošolsko iz-
obraževanje, za ustvarjanje, 
za gospodarsko aktivnost, za-
gotavljati boljše pogoje zdra-
vstvene oskrbe, starejšim ob-
čanom omogočiti bivanje in 
oskrbo, vsem občanom omo-
gočati kvalitetne pogoje za 
preživljanje prostega časa, za 
šport in rekreacijo ter družab-
no in društveno dogajanje, v 
katerega se posameznik lahko 
vključuje. Si bo za dodatnih 20 
evrov na mesec res lahko vsak 
sam zagotovil to dodatno kva-
liteto? Ali nismo povezani v 
skupnost tudi zato, da skupaj 
ustvarjamo boljše pogoje la-
stnega bivanja?

To so prava vprašanja nadalj-
nje rabe nadomestil, na kate-
ra pa v vseh letih partnerstva 
žal nismo niti poskušali odgo-
voriti. Namesto tega smo se 
ukvarjali z zahtevami, »aktiv-
ni člani civilne družbe v lokal-
nem partnerstvu« pa so dia-
log spremenili v pogajanja, ki 
so včasih mejila na izsiljeva-
nje. Številni, ki so se v začet-
ku postopka vključili v lokal-
no partnerstvo, so prenehali 
z aktivnim sodelovanjem. Tudi 
začetnega dogovora, da pri-
pravimo skupen in usklajen 
predlog, nismo uspeli reali-
zirati.   

Je	to	res	partnerstvo?
Prejšnji četrtek je v Krškem potekal zbor članov lokalnega partnerstva. Namesto dialoga o različnih po-
gledih na nadaljnjo rabo nadomestil se je sprevrgel v obtoževanje in žalitve vseh, ki se kakorkoli niso 
strinjali z načinom, ki je bil enostransko predstavljen preko letakov in podprt z aktivističnim zbiranjem 
pooblastil. Podpisani »aktivni člani civilne družbe v lokalnem partnerstvu« so že vnaprej onemogoči-
li vsakršen dialog ter z diskreditacijami želeli pridobiti širšo podporo za svoj način delovanja. Je to res 
partnerstvo? Ali bodo na ta način sprejete odločitve res pravične in v dobro vseh?

Še vedno sem prepričan, da je 
lokalno partnerstvo v določe-
nem delu doseglo svoj namen. 
Rezultati javnomnenjske raz-
iskave, ki jo je lansko leto iz-
vedla Fakulteta za družbene 
vede, je pokazala, da so pre-
bivalci relativno dobro sezna-
njeni s postopkom umešča-
nja odlagališča v prostor. Na 

področju tehnične umestitve 
odlagališča ter glede okoljskih 
in varnostnih vidikov je lokal-
no partnerstvo tudi s pomočjo 
neodvisne recenzije tehnične 
dokumentacije prispevalo po-
memben delež k pojasnjeva-
nju odprtih dilem.

Na podlagi teh ugotovitev in 
ob predhodni obširni javno-
mnenjski raziskavi je julija 
lani občinski svet izdal pozi-
tivno mnenje k predlogu dr-
žavnega prostorskega načr-
ta (DPN) za odlagališče in s 
tem potrdil lokacijo ter po-
sledično tehnično umestitev 
objekta. Občinski svet se je 
ob izdaji pozitivnega mnenja 
k DPN zavezal, da bo o na-
činu rabe nadomestil odločal 
v lanskem letu do konca no-
vembra. Ker je bila uredba na 
Vladi RS sprejeta šele konec 
decembra, tudi občinski svet 
o tem ni predhodno odločal.

Pred potrditvijo mnenja k DPN 
na občinskem svetu so se za-
čele aktivnosti za razpis pred-

hodnega referenduma, ki pa 
ga pobudniki niso želeli izvesti 
v celi občini. Namesto da svo-
jo pobudo razširijo na obmo-
čje celotne občine, so vlagali 
tožbe na upravno sodišče. Tudi 
sedaj, ko je sodišče pritrdilo 
ravnanju občine, vztrajajo pri 
zavajajočih trditvah o nede-
mokratičnem ravnanju župana 

in občinske uprave. Nihče ne 
nasprotuje temu, da so občani 
vključeni v demokratične pro-
cese soodločanja, ne morem 
pa se strinjati z manipulacija-
mi, ki se izvajajo na ta račun.

Rešitve, ki bi omogočale spre-
jemljivo rabo nadomestil, so 
sicer na prvi pogled zelo eno-
stavne, v bistvu pa v sebi skri-
vajo številne pasti na poti do 
»pravične delitve«. Že v prav-
nih študijah Inštitut za javno 
upravo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani opozarja na dileme, 
ki pa jih »aktivni člani civil-
ne družbe« na letakih niso iz-
postavili oz. uporabljajo samo 
interpretacije, ki podpirajo 
njihove izračune. Pri tem po-

zabijo na ustavno načelo ena-
kosti pred zakonom, na gospo-
darno in smotrno rabo, ki še 
dosega želene učinke, na ob-
račun dohodnine za te pre-
jemke (25 %), na stroške po-
stopka in izdajanja odločb (ki 
naj bi po ocenah znašali med 
500.000 in 800.000 evrov). V 
svojih izračunih pozabijo na 
mladoletne osebe, spregleda-
jo vsa opozorila pri določanju 
mej med naselji in občinami. 
Smo res tako blizu rešitve, da 
je vprašanje samo, kateri pre-
dlog ima večjo podporo? Res 
ravnamo odgovorno, ko lju-
dem predstavljamo samo eno 
plat, namenoma pa pozabimo 
pokazati druge možnosti? Na 
zboru lokalnega partnerstva 
so bila izražena tudi drugačna 
mnenja. Morda bi bilo potreb-
no prisluhniti tudi njim.

Občinski svet se zato na pone-
deljkovi seji še ni opredelil do 
tega vprašanja. Ob sprejemu 
proračuna je oblikoval rezer-
vacijo na porabi dela sredstev 
iz naslova nadomestil za ome-
jeno rabo prostora. Pripravili 
bomo podroben pregled rabe 
nadomestil v preteklih letih in 
ga predstavili krajevnim sku-
pnostim ter v dogovoru z njimi 
tudi na zborih krajanov. Pre-
gled bomo predstavili skupaj 
z različnimi variantami in pro-
jekcijami nadaljnje rabe, ki 
bodo opredeljevale tudi, kaj 
posamezna variantna pomeni 
za nadaljnji razvoj naše obči-
ne, krajevnih skupnosti, posa-
meznih krajev in nenazadnje 
vsakega občana.

 Franc Bogovič,
 župan občine Krško 

Jutri	primopredaja	ključev	
rudniške	stavbe

Rudniška stavba na Senovem

Državni	svetnik	Jože	Slivšek

Jože Slivšek

Ravnatelj OŠ Senovo Vinko Hostar med nastopom na 
zboru lokalnega partnerstva Krško

KRŠKO – V klubu Kulturnega doma Krško so koncertirali Druyd, 
zagrebška »heavy wood« zasedba, kot se imenujejo, z Dubrav-
kom Lapainetom na didgeridoo-ju, Mary Crnkovič na vokalu 
in Igorjem Ratkovičem na kitari. Z dovršeno produkcijo, spro-
ščenim in skromnim pristopom, predvsem pa dojemanjem glas-
be, ki po besedah Dubravka ni last nikogar, so nam odstrli svet 
vibracij. Dubravko na didgeridooju izvaja toliko zvokov, da po-
kriva celotno ritem sekcijo, za katero so v običajnem bendu 

potrebni vsaj trije. Njegove neverjetne sposobnosti na didgeri-
dooju presegajo vsakršno domišljijo – s poudarki in ritmiko vle-
če v onstranstvo in hkrati prizemljuje, pevkin vilinski glas boža 
po srcu, Igor vse skupaj melodično povezuje. Vsi igrajo skupaj 
- a vsak zase. Dubravko je preobrazil tradicionalni zvok didge-
ridooja, ki ni več zgolj »tribal instrument«, ustvarja pa »tribal« 
svetove. Ne razumete? Predlagam obisk njihove strani in ogled 
videa »Desert Stinkyroom« za jasnejšo sliko. Obrazložiti njihovo 
glasbeno ustvarjanje z razumskega gledišča res ni mačji kašelj, 
po eni strani tega niti ne želim, zato pa priporočam, da izklo-
pite razum, kliknete »play« in potem povejte, če nimam prav.
Med skladbami smo prisluhnili vesoljskim zgodbicam Dubravka, 
ki so nasmejale a hkrati ustvarjale miselne preskoke, s katerim 
nas je povlekel v potovanje Druyda. To ni glasba ki jo zgolj po-
slušaš, temveč jo doživljaš, mentalno pa je ne moreš definira-
ti. Na prvi pogled kaotično, nerazumljivo, tudi v efektu šoka, 
če se prepustiš, na koncu kot »poslušalec« obsediš z nasme-
hom, nekje tam, lebdeč v vesolju. Srečno!
 B. Špacapan, foto: J. Urek

Druyd	–	»Svemirski	nestanak«

Zasedba Druyd
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ŠENTJANŽ - V gostilni Repovž v Šentjanžu je v prijetnem 
zimskem popoldnevu 21. januarja potekalo tradicionalno 
srečanje župana Srečka Ocvirka s katoliškimi duhovniki, 
ki delujejo v sevniški občini. 

Vabilu so se odzvali: Alfons Žibert iz Boštanja, Janez Cevec iz 
Šentjanža, Marko Magdič z Razborja pod Lisco, Dušan Todoro-
vič iz Loke pri Zidanem Mostu, Boštjan Jamnik iz Sevnice, Slav-
ko Kimovec iz Tržišča, Anton Bobič s Studenca in Anton Maro-
ša iz sosednjega Šentruperta. Župan Srečko Ocvirk je v svojem 
govoru pohvalil zgledno sodelovanje ter zaželel, da bi se takšno 
sodelovanje in delovanje v dobrobit občanov in župljanov na-
daljevalo tudi v bodoče. Dodal je, da župnije igrajo v splošnem 
družbenem življenju pomembno vlogo - tudi na področju soci-
alne vključenosti ljudi v skupnost. Poudaril je še skrb za ohra-
njanje in obnavljanje sakralnih kulturnih spomenikov, katerih 
del so tudi cerkve. 
Predsednik KS Šentjanž Ivan Orešnik je v nagovoru nanizal ne-
kaj uspešno  izpeljanih projektov v preteklem letu v krajevni 
skupnosti ter se dotaknil načrtov za letošnje leto, v katere sodi 
tudi: sanacija mrliške vežice, obnovitev notranjosti kulturne-
ga doma, asfaltiranje določenega sklopa cest ter ureditev Kre-
kovega trga med cerkvijo, kulturnim domom in stavbo krajevne 
skupnostjo. Pohvalil je delovanje številnih društev, ki vsako leto 
privabijo lepo število obiskovalcev. Šentjanški župnik Janez Ce-
vec, ki v kraju s 1300 »dušami« in s šestimi cerkvami službuje že 
17 let, se je v govoru spomnil svojih začetkov v šentjanški fari, 
ko je verouk obiskovalo 160 otrok, danes pa ga obiskuje 85. »Na 
kar seveda vpliva tudi manjša rodnost,« je pridodal. O sloven-
skem duhovniku, politiku, sociologu, pisatelju in časnikarju Ja-
nezu Evangelistu Kreku, na katerega so v Šentjanžu ponosni, saj 
je Krek rad in pogosto zahajal v ta »pušeljc« Dolenjske, je pove-
dal: »Krek je imel tukaj prijatelja, župnika Bajca. 
 S. Radi, M. Kalčič

Pomembna	vloga	župnij	v	
družbenem	življenju

Župan Ocvirk med nagovorom duhovnikom

Občina Sevnica zaključu-
je projekt »Čistilna naprava 
in kanalizacijski sistem Sev-
nica«, zato bo potrebno na 
tem območju postopoma uki-
niti greznice in s tem zagoto-
viti optimalno delovanje či-
stilne naprave, ki od meseca 
septembra dalje čisti odpadne 
vode. Do sedaj smo namreč 
odpadno vodo iz obstoječe-
ga kanalizacijskega  sistema 
že preusmerili v novozgraje-
ni primarni sistem, ki odva-
ja odpadno vodo na čistilno 
napravo. Smiselno in potreb-
no pa je, da se  v nadalje-
vanju na primarni kanal pre-
usmeri tudi odpadna voda iz 
gospodinjstev, ki se trenutno 
zbira v greznicah in izteka v 
vodotoke - Savo, Mirno, Sev-
nično, Drožanjski potok, Flor-
janski potok, Mivko, Loški po-
tok in Konjščico. Z ukinitvijo 
greznic bo omogočeno nemo-
teno delovanje čistilne napra-
ve, s tem pa bo tudi preprečen 
dotok že »pregnite« greznične 
odpadne vode na čistilno na-
pravo, kajti taka voda škodlji-
vo deluje na biološke proce-
se čistilne naprave. Obstoječe 
greznice je torej potrebno 
opustiti, priklop na novozgra-
jeno omrežje pa je potrebno 
izvesti mimo greznic. Pri pri-
klopu mimo greznic je možnih 
več rešitev, in sicer, da se pre-
kati greznice zabetonirajo na 
niveleto sedanjih vtokov v 
greznico, da se skozi greznico 
vgradi priključni cevovod, ki 
odpadno vodo direktno odva-
ja v kanalizacijo ali da se gre-
znica popolnoma opusti, pred 
greznico pa se izvede preve-
zava na kanalizacijo. Opušče-
na greznica se lahko uporabi 
za zbiranje strešne meteor-
ne vode.

Župan Občine Sevnica
Predsedniki vinogradniških društev sevniške občine

IZBOR	ŽUPANOVEGA	VINA	2010

Vinogradniška društva sevniške občine, pod pokrovitelj-
stvom in v sodelovanju z županom Občine Sevnica Sreč-
kom Ocvirkom, organiziramo izbor za »županovo vino 
2010«, ki bo namenjeno promociji občine in bo imelo 
status protokolarnega vina za različne priložnosti.

V letu 2010 bosta kot županovo vino izbrani dve vini, 
in sicer rdeči bizeljčan PTP in cviček PTP.

Izbrana bosta vzorca, ki bosta v svoji kategoriji dose-
gla najvišje število točk, po ocenjevanju pa bo poobla-
ščena inštitucija opravila meritev alkoholne stopnje, ki 
je zakonsko omejena za obe vini. K sodelovanju vabimo 
pridelovalce, ki lahko v odkup ponudite minimalno koli-
čino 500 litrov vina. Sodelovanje omogočamo občanom 
občine Sevnica, ki imate svoje vinograde v sevniški ob-
čini, vpisane v register pridelovalcev in imate opravlje-
no prijavo pridelka. Izbrana pridelovalca bosta za svoje 
vino pri pooblaščeni organizaciji opravila ustrezno ana-
lizo (v kolikor ta še ni bila opravljena). V primeru izbo-
ra bo vino odkupljeno po 2,5 €/l. Za polnitev vin Obči-
na Sevnica izbranima pridelovalcema zagotovi steklenice 
in opremo steklenice (etikete, zamašek, krono in emba-
lažo). Pridelovalca poskrbita za stekleničenje vina, ste-
klenico opremita z etiketami, spravita v ustrezno emba-
lažo in dostavita.

Odvzem vzorca bo po predhodnem dogovoru pri pride-
lovalcu opravila komisija, zato za odvzem vzorca do 10. 
februarja 2010 pokličite enega od predsednikov vinogra-
dniških društev. Kotizacija po vzorcu znaša 7 €.

Izbrano županovo vino bomo uradno razglasili na javni 
družabni prireditvi v Gostilni Janc na Studencu, v petek, 
26. februarja 2010, s pričetkom ob 19. uri.

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

 Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
 in predsedniki vinogradniških društev sevniške občine
 Stane Sebanc, Milan Simončič, Matjaž Jakše, Milan Jamšek

Čistilna	naprava	in	kanalizacijski	sistem	Sevnica
V okviru projekta »Čistilna naprava in ka-
nalizacijski sistem Sevnica« se izvajajo 
dela v spodnjem delu Planinske ceste.  
Do konca minulega tedna je bil  izveden 
podboj pod rondojem in s tem umešče-
na jeklena zaščitna cev. Temu sledi mon-
taža poliesterske kanalizacijske cevi pod 
rondojem, ter prevezava obstoječe ka-
nalizacije na razbremenilnik dežnih voda 
L4, ki se nahaja na parkirišču pri rondoju. 
Zaradi navedenih del bo od ponedeljka 
(01.02.2010) dalje, okvirno 14 dni, popol-
noma zaprto celotno parkirišče pri rondo-
ju, hkrati pa bo do približno 05.02.2010 
tudi še popolna zapora Planinske ceste. 
Po končanih navedenih del bo izvajalec 

nadaljeval z deli gorvodno od rondoja 
proti Kopitarniškemu mostu. V času teh 
del bo polovična cestna zapora. 

Dela v spodnjem delu Planinske 
ceste potekajo skladno s terminskim 
planom. Vir: arhiv Občine Sevnica

Posvet	o	izvajanju	
pomoči	na	domu
Center za socialno delo Sev-
nica je organiziral posvet gle-
de izvajanja storitve pomoči 
na domu v Občini Sevnica, iz-
vajanja nalog o izvrševanju 
dela v splošno korist ter iz-
vajanja skrbniških nalog. Na 
posvet so bili vabljeni pred-
sedniki krajevnih skupnosti in 
Oddelek za družbene dejav-
nosti Občine Sevnica. Cilj po-
sveta je bil seznaniti vabljene 
z nalogami, ki jih ima lokalna 
skupnost in Center za social-
no delo na omenjenih podro-
čjih in kako vključiti v uspe-
šno izvajanje teh nalog tudi 
krajevne skupnosti. Dogovori-
li so se, da bodo pri izvajanju 
nalog sodelovali. 

Občina Sevnica obvešča, da bo zaradi izvedbe del v okviru 
projekta »Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica« 
od 01.02.2010 do 15.02.2010 popolnoma zaprto parkirišče 
pri rondoju v Sevnici in prosi za upoštevanje vse prometne 
signalizacije.

Obvestilo	o	zapori	parkirišča

Prekomerne	obremenitve	cest
Ceste kot najbolj razširjen del sistema javne infrastrukture so 
izrednega pomena za potek prometa, od stanja objektov ce-
stne infrastrukture pa je v veliki meri odvisna tudi kvaliteta 
življenja in bivanjska vrednost posameznih območij. Objek-
ti javne infrastrukture v občini Sevnica so marsikje grajeni na 
zahtevnih terenih kot jih narekujejo danosti prostora in s sred-
stvi, ki so v nekem investicijskem obdobju na voljo. Na ob-
činskih cestah naj bi se odvijal pretežno osebni potniški pro-
met ter lažji, ne-tranzitni tovorni promet. Občinske ceste na 
območju občine Sevnica so že nekaj let nadpovprečno izpo-
stavljene prekomernim prometnim obremenitvam, predvsem 
zaradi velikih gradbenih prevozov, ki se izvajajo na območju 
Savske doline in tudi širše. Za preprečitev takšnih pojavov žal 
še vedno ni učinkovitejšega sredstva, kot je omejevanje dovo-
ljenih obremenitev s prometno signalizacijo in kaznovanje kr-
šiteljev. Občina Sevnica kot upravljavec občinskih cest stalno 
obnavlja elemente vertikalne signalizacije, ki omejujejo težo 
prevozov na posameznih pododsekih ter posreduje vse more-
bitne prijave na Prometno policijo, po novem pa tudi na Med-
občinski inšpektorat posavskih občin. Trenutno ima izvršilne 
pristojnosti za ustavljanje, tehtanje in kaznovanje kršiteljev 
samo Prometna policija, zato Občina Sevnica želi, da Polici-
ja v skladu s svojimi pooblastili še dosledneje izvaja aktivno-
sti v smeri večjega nadzora in zmanjševanja obremenjevanja.

Objavljena	sta	razpisa	s	
področja	kmetijstva	in	turizma
Občina Sevnica je s področja kmetijstva objavila razpise, na katere se 
lahko upravičenci prijavijo do 10. marca 2010 za ukrepe Naložbe v kme-
tijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, Pomoč za zaokrožitev ze-
mljišč, Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju, Naložbe 
za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in Podpora za delova-
nje strokovnih društev ter do 15. oktobra 2010 za ukrep Pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica ali pa 
jo v tem roku zainteresirani lahko dobijo na Oddelku za gospodarske de-
javnosti na Občini Sevnica. Objavljen pa je tudi Javni razpis za sofinanci-
ranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2010. Višina razpisa-
nih sredstev je 22.122,00 EUR. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe 
oziroma društva, združenja in  zveze, ki so registrirani za izvajanje turi-
stičnih in drugih prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska 
in delujejo v Občini Sevnica. Rok za vložitev vlog je do 2.3.2010. Razpi-
sna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine Sevnica, na sple-
tni strani zavoda KSTM Sevnica ter na voljo vlagateljem na zavodu KŠTM 
Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica. Pooblaščeni osebi za posredovanje infor-
macij o razpisni dokumentaciji sta Zdravko Remar in Alenka Kozorog.

Smernice	ministrstva	pogoj	za	
nadaljevanje	priprave	OPN
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Ljublja-
ni je potekal sestanek župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka 
in sodelavcev s predstavniki strokovnih služb ministrstva. Po-
membnejša točka sestanka je bilo vprašanje pridobitve smernic 
s strani ministrstva v postopku priprave Občinskega prostorske-
ga načrta občine Sevnica. Občina Sevnica oziroma izdelovalec 
prostorskega akta podjetje Struktura d.o.o. je gradivo za pri-
dobivanje smernic za načrtovanje že v juniju 2009 posredo-
val na Ministrstvo za okolje in prostor, vendar od Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kljub zakonsko določenim 
rokom še vedno ni prejel smernic, kar onemogoča nadaljeva-
nje dela in izdelavo dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev. 
Predstavniki ministrstva so se na sestanku seznanili s problema-
tiko poseganja na kmetijska zemljišča, predvsem s posegi na 
najboljša kmetijska zemljišča izven območij naselij, ki so za-
radi ohranjanja obdelovalnih površin načrtovani premišljeno in 
racionalno. Zagotovili so, da bo ministrstvo izdalo smernice do 
začetka februarja 2010, kar bo Občini Sevnica omogočilo na-
daljevanje postopka priprave Občinskega prostorskega načrta. 

Otvoritev	ceste	Arto	-	Ponikve
Na Artem so uradno predali namenu modernizirano lokalno ce-
sto Arto-Ponikve. V projektu sanacije ceste je bila izvedena 
obnova in razširitev pododseka lokalne ceste v dolžini 340 m 
od glavne ceste do naselja Arto, urejeno pa je bilo tudi odvo-

dnjavanje s ceste in zgrajena nova meteorna kanalizacija. In-
vesticija v vrednosti 130.000 EUR je bila sofinancirana s stra-
ni Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko v višini 108.000 EUR. Preostala sredstva 
sta zagotovili Občina Sevnica in Krajevna skupnost Studenec. 

Pri prerezu traku so sodelovali: predsednik KS Studenec 
Janoš Janc, župan Srečko Ocvirk in izvajalec del Rafael 
Drstvenšek (Foto: L. Motore). 

Postopno	
ukinjanje	greznic	
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Lokalni partnerstvi tamkaj-
šnjih dveh sosednjih občin sku-
paj z državno agencijo za ra-
dioaktivne odpadke ONDRAF/
NIRAS enakopravno sodeluje-
ta v postopku umestitve odla-
gališča nizko in srednje radi-
oaktivnih odpadkov (NSRAO). 
Lokacijo odlagališča so v Bel-
giji, po neuspelem kabinetnem 
umeščanju potencialnih loka-
cij, v zadnjem desetletju is-
kali izključno na podlagi druž-
bene sprejemljivosti. Lokacijo 
odlagališča v Desslu je vlada 
potrdila junija 2006, skupaj s 
sklepom, da se zaradi bližine 
sosednje občine Mol, ki je od 
lokacije oddaljena okoli 300 
do 400 metrov, upoštevajo 
tudi zahteve sosednjega par-
tnerstva. Njihovo odlagališče 
je prostorsko umeščeno tako, 
da je odlagalni del odlagališča 
v občini Dessel, ki ima okoli 
9 tisoč prebivalcev, dostop in 
spremljajoče aktivnosti pa v 
občini Mol z okoli 33 tisoč pre-
bivalci. V letu 2011 predvide-
vajo na kompleksu vzpostavi-
tev tovarne betonskih zabojev, 
ki bo proizvajala t. i. monolite 
za skladiščenje do štirih sodov 

odpadkov ali razsutega odpa-
da, in sicer na področju obči-
ne Mol, v letu 2013 pa začetek 
triletne gradnje odlagališča v 
občini Dessel. Obe partnerstvi 
enakovredno sodelujeta v po-
stopku umeščanja odlagali-
šča in lahko ves čas nastajanja 
projekta površinskega odlaga-
lišča predlagata rešitve stro-
kovnemu timu NIRAS-a. Rudy 
Bosselaers, vodja projekta pri 
agenciji NIRAS, je pojasnil, da 
imajo pogojno lokacijo, na ka-
tero lahko občina v postopku 
pridobivanja gradbenega dovo-
ljenja izda negativno soglasje. 
Vlada se je na predlog agenci-
je ob soglasju partnerstev od-
ločila za površinski tip odlaga-
lišča NSRAO, ki pa ga lahko na 
podlagi evropske zakonodaje 
spremenijo glede na okoljsko 
poročilo.

So belgijci laHko za 
zgleD?

Predstavniki Lokalnega par-
tnerstva Brežice v belgijskem 
primeru sodelovanja partner-
stev vidijo zgled za posavsko 
sodelovanje, gostitelji so pre-

senetili tudi s pojasnilom, da 
so imeli v južni Belgiji celo pri-
mer enega lokalnega partner-
stva v dveh občinah s skupno 
lokacijo, vendar je en občin-
ski svet v postopku odstopil. 
Predsednik vodstvenega odbo-
ra Lokalnega partnerstva Bre-
žice Stane Preskar meni, da je 
izrednega pomena, da niso hi-
teli v postopkih in si niso zada-
li terminskega plana zgraditve 
odlagališča. „Njihov postopek 
je bil strpen in dolgotrajen, 
nihče jih ni preganjal, niti čas 
niti politika. V bistvu odloči-
tev še ni dokončna, njihov po-
stopek je drugačen in bodo do-
končno dovoljenje lokaciji dali 
s soglasjem k gradbenem do-
voljenju, “ še poudarja. Prav 
tako so, izpostavlja Preskar, 
počakali na mnenja vseh treh 
lokalnih partnerstev, čeprav je 

eno s postopkom pričelo sko-
raj leto dni kasneje, vendar so 
spoštovali začetna izhodišča, v 
katerih so dogovorili, da za vse 
potencialne lokacije dokonča-
jo postopke, čeprav je to na-
mesto predvidenih dveh, tra-
jalo kar pet let.

„Po belgijskih izkušnjah bi 
lahko povzeli zelo veliko,“ 
meni Preskar in poudarja: 
„Marsikaj, čemur smo se ču-
dili, zdaj bolje razumemo. 
Pomembno je, da se obrne-
mo v prihodnost in da skupaj 
z ARAO pričnemo nov pro-
ces, ki temelji na enakosti 
vseh vpletenih in graditi so-
žitje s tem objektom. Sku-
pno sodelovanje in odloča-
nje vseh v postopku v Belgiji 
je fascinantno.“  In dodaja: 
„Če bi sledili belgijskemu pri-
meru, bi lahko naredili zelo 
veliko, vendar pa pri nas ve-
dno ostaja strah pred vmeša-
vanjem politike in določenih 
interesov, prevelikih apetitov 

posameznikov in nespoštova-
njem pravice tudi drugega, 
da o neki stvari soodloča in 
iz tega nekaj ima.“ 

Tudi na belgijskem prime-
ru ni šlo „kot po maslu“, saj 
so na začetku izhajali iz sta-
lišča, da se NIRAS ne bo opre-
deljeval do potencialnih loka-
cij, politika pa je na koncu 
zahtevala prav to. NIRAS je 
priporočil lokacijo v Desslu, 
najpomembnejši argument 
je bil ta, da so odpadki že v 
tej občini. Priporočilo dessel-
ske lokacije vladi je otežilo 
razmerje dveh sosednjih ob-
čin in kar leto dni so po iz-

boru lokacije potrebovali, da 
so normalizirali odnose z ob-
čino Mol.  

belgijSka PrakSa 
nekoliko Drugačna

Na dvodnevnih izmenjavah iz-
kušenj so gostitelji predsta-
vili podrobnosti iz belgijske 
prakse iskanja lokacije in re-
ševanja družbene sprejemlji-
vosti. O delitvi nadomestil, 
ki v Posavju toliko burijo pre-
bivalce, v Belgiji v času iska-
nja in ob potrditvi lokacije še 
niso razpravljali. Financiranje 
imajo razdeljeno v dolgoročni 
sklad za tehnično plat projek-
ta, s katerim upravlja NIRAS, 
in ta ne zajema družbenih po-
gojev, zanje pripravljajo zako-
nodajo za ustanovitev srednje-
ročnega sklada. Projekt imajo 
razdeljen v tri faze in po tri 
leta starih ocenah bodo 70 mi-
lijon evrov namenili za druž-
beno sprejemljivost - ocenju-
jejo, da bodo projekti, ki jih 

zahtevajo, stali precej več, iz 
tega denarja bodo črpali de-
lež tudi v sklad za regional-
ni razvoj, kjer so opredelje-
ne zahteve obeh partnerstev. 
300 milijonov evrov imajo na-
menjeno za tehnični projekt v 
1. fazi izgradnje in 800 milijo-
nov za obratovanje odlagališča 
za prvih 50 let. 

Za Sklad za regionalni razvoj, 
ki še ne deluje, je zaprosi-
lo partnerstvo občine Mol, in 
sicer kot dodano vrednost za 
to in prihodnje generacije, za 
katere ustvarjajo trajno in ja-
sno razmerje z odlagališčem. 
Sklad želi izboljšati kvalite-

to življenja občanov in regi-
je, z realizacijo širokega spek-
tra projektov na družbenem, 
ekonomskem, kulturnem, 
zdravstvenem in okoljskem 
področju. V letu 2008 so se do-
govorili, da sklad zajema zah-
teve obeh partnerstev, enako-
vredno črpanje in upravljanje, 
ki bo v pristojnosti avtonomne-

ga organa, s predstavniki iz 
obeh občin. Monitoring odlaga-
lišča in obveščanje javnosti so 
zagotovili v zahtevi komunika-
cijskega centra. Pri vseh pogo-
jih je varnost tako za odlagali-
šče, osebje in okolje absolutni 

pogoj, zahtevajo tudi ohranja-
nje jedrskega znanja in stro-
kovnosti v regiji, možnost za-
poslitve v regiji, zdravstveno 
študijo, revitalizacijo prosto-
ra za raztovor ladij, na splošno 
preučujejo možnost, da bi tudi 
odpadke dovažali na lokacijo 
po vodi in čim manj obreme-
nili ceste ter podobne zahteve.
 
Stane Radanovič meni, da 
je med posavskim in belgij-
skim primerom največja razli-
ka v tem, da so si Belgijci vzeli 
čas za rešitev trajnega odla-
gališča in imajo priložnost, da 
si premislijo. Poudarja, da je 
„brežiška občina nadomestila 
potegnila v integralni del pro-
računa in jo lokalne skupno-
sti, ki gravitirajo na odlaga-
lišče, čeprav je to v Krškem, 
ne zanimajo“. Direktor ARAO 
Vladislav Krošelj belgijsko od-
ločitev ocenjuje kot specifič-
no, izkušnje so dragocene, a 
jih ne bodo podrobno posne-
mali: „Slovenska lokacija od-
lagališča NSRAO v krški Vrbini 
vendarle ni na občinski meji in 
ni razloga za tako simetrične 
rešitve, razmerje do sosednjih 
občin pa so z Uredbo o nado-
mestilih bolj določno oprede-
ljene kot v Belgiji, kjer šele 
ugotavljajo finančne posledi-
ce zahtev lokalnih skupnosti. 

Tudi postopkovno smo v neka-
terih pogledih že pred Belgijci, 
ki po desetih letih delovanja 
lokalnih partnerstev še vedno 
nimajo dokončno potrjene lo-
kacije. Belgijska lokalna par-
tnerstva sicer odlikuje premi-
šljeno uravnotežena sestava. 
Po ključu jih sestavljajo pred-
stavniki družbenih ter socialnih 

skupin, ekonomskih subjektov, 
izvoljenih lokalnih politikov in 
predstavnik državne agencije. 
Takšna sestava predstavlja ce-
lovit presek družbenega okolja 
ob lokaciji odlagališča in zago-
tavlja kakovostnega sogovorni-

ka, ki prenese preizkušnje zah-
tevnih tehničnih, predvsem pa 
družbenih in socialnih vpra-
šanj, možnost odklonov v de-
lovanju, kot je prevlada par-
cialnih skupin in interesov, pa 
je zelo zmanjšana. Njihova iz-
oblikovana vizija je izrazito 
dolgoročno usmerjena – kako 
iz sredstev nadomestil, ki so 
po obsegu in obdobju preje-
manja vendarle omejena, za-
gotoviti trajni razvojni poten-
cial kraju. Tudi za obdobje po 
jedrskih objektih in za gene-
racije, ki se bodo takrat rodi-
le. Slikovito bi lahko rekli, da 
jim je bližja ideja Nobelovega 
sklada kot razmišljanje z že-
lodcem, kot lahko označimo 
naše razprave o individualnih 
nadomestilih.“ Krošelj podpira 
zamisel o nadaljevanju oblike 
komuniciranja z lokalnim oko-
ljem, saj se delovanje lokalnih 
partnerstev z izborom lokacije 
formalno končuje. Belgijci so 
partnerstvo v samem procesu 
prenovili in ga prilagodili no-
vim potrebam. Tudi ARAO raz-
mišlja, da je najprej potreb-
no zaključiti odprte projekte 
in doreči nove oblike sodelo-
vanja, kar naj bi v brežiškem 
partnerstvu v dogovoru z ARAO 
storili v prvih treh mesecih 
tega leta.
 Suzana Vahtarič 

Lokalno	partnerstvo	Brežice	v	Belgiji	

Je	lahko	belgijsko	sodelovanje	
partnerstev	za	zgled?
DESSEL, BREŽICE - Predstavniki Lokalnega partnerstva Brežice in agencije ARAO so se 25. in 26. januarja mudili v Belgiji. Seznanili so se z belgijsko prakso 
umeščanja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov dobesedno na občinsko mejo sosednjih občin Dessel in Mol. Odlagalni del odlagališča je ume-
ščena v Dessel, spremljajoče aktivnosti pa v sosednji Mol. Za naše razmere preseneča enakopraven odnos obeh lokalnih partnerstev v postopku umeščanja 
odlagališča, ki sta sicer po izboru lokacije odlagališča v letu 2006 prenovljeni. Partnerstvi sta zahteve združili v skupne pogoje. 

Skupinska fotografija pred belgijsko državno agencijo NIRAS.

Gozdna lokacija površinskega odlagališča, označena z 
informativno tablo, očitno privablja obiskovalce, teh 
so imeli že preko 700, mikrolokacijo odlagališča so 
označili s trakovi. 

Predstavniki brežiškega partnerstva na posvetu 

Levo prerez soda z RAO odpadom in desno betonski 
zaboj, v katerem so zaliti štirje sodi, t.i. monolit.

Predsedniki partnerstev; Store (Dessel) Hugo Draulans, 
brežiškega Stane Preskar in Mone (Mol) Jef Verrees, 
belgijski partnerstvi imata vsako okoli 70 članov

Na ogledu potencialne lokacije odlagališča, ki je označe-
na z informativnimi tablami in podkrepljena s strokov-
nimi vodiči, čeprav ni moč videti drugega kot gozd in ka-
nal, po katerem naj bi dovažali material v času gradnje.
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Prihaja norčavi pustni čas in strokovni delavci Vrtca Krško 
pripravljamo tradicionalno pustno rajanje. 

Vabimo male in velike maškare, da se zberejo na pustni to-
rek, 16.2.2010, ob 16.30 pred trgovino Labod. Vesela pustna 
povorka nas bo vodila do ploščadi Kulturnega doma, kjer bo 
vse maškare pričakala Pika Nogavička, ki bo skupaj z vami po-
tovala po svetu in na koncu pripravila sladko presenečenje.
 Vrtec Krško

Pustno	rajanje	Vrtca	Krško

Vse prisotne sta najprej poz-
dravila župan občine Sevni-
ca Srečko Ocvirk in predse-
dnik Športne zveze Sevnica 
Robert Perc. Oba govorni-
ka sta izrazila zadovoljstvo 
in ponos nad dosežki špor-

tnikov in športnic, klubov in 
društev, ki delujejo v sevniški 
občini ter dodala, da se bodo 
vlaganja v urejanje športne 
infrastrukture nadaljevala. 
Po kratkem in prijetnem 
kulturnem programu, ki so 
ga s pevsko točko oblikovali 
učenci OŠ Krmelj ter z glas-
benima točkama učenci Glas-
bene šole Sevnica, je sledi-
la razglasitev športne ekipe 
leta 2009. Ta naslov je osvo-
jila ženska ekipa Šahovskega 
kluba Milan Majcen, ki se je 

Športnika	leta	Sara	
Karlovšek	in	Andrej	Flajs
SEVNICA – V dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gradu je zadnji petek v januarju potekala slovesna 
prireditev z razglasitvijo najboljših športnikov in športne osebnosti leta v občini Sevnica. 

leta 2008 uvrstila v državno 
ligo, v lanskem letu pa osvo-
jila naslov ekipnih državnih 
prvakinj. 

Športnica leta 2009 je po-
stala atletinja Sara Karlov-

šek, ki je bila v lanskem letu 
nosilka treh državnih rekor-
dov v svoji kategoriji – pio-
nirke U14, in sicer v teku na 
1000 ter na 2000 metrov. Na-
slov športnika leta je prejel 
vrhunski odbojkar Andrej 
Flajs, ki je že nekaj let član  
blejskega odbojkarskega 
društva ACH Volley in od lan-
skega leta tudi kapetan eki-
pe, s katero je postal državni 
in pokalni prvak. Je tudi član 
slovenske državne odbojkar-
ske reprezentance.

Za dolgoletne zasluge pri 
ohranjanju in razvijanju 
športa v sevniški občini je 
postal športna osebnost 
leta Borut Bizjak. V osnov-
ni šoli je bil uspešen gimna-
stičar. Nekaj časa je bil član 
Rokometnega kluba Sevnica 
in kasneje trener mladincev 
ter članov. Bil je predsednik 
Športnega društva Partizan, 
pa Občinske skupnosti za te-

lesno kulturo ter član Olim-
pijskega komiteja Slovenije, 
trenutno pa je predsednik 
gimnastičnega društva. Za 
uspešno nadaljevanje začr-
tane poti je za 10-letnico de-
lovanja prejelo praktično na-
grado v obliki žog še Športno 
društvo Zagon iz Tržišča. Več 
o dogodku na posavje.info. 
 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

»Naj« športniki in športnice leta 2009 v sevniški občini 
z županom Srečkom Ocvirkom in predsednikom Športne 
zveze Sevnica Robertom Percem.

Športna zveza Brežice ima dol-
goletno tradicijo, njen osnov-
ni namen pa je povezovanje 
izvajalcev športnih programov 
pri izvajanju in uresničevanju 
skupnih ciljev, pomoč članicam 
pri njihovem delu, promocija 
brežiškega športa, vzpodbuja-
nje množičnosti v športu, zla-
sti na področju športa mladi-
ne in športne rekreacije. Zveza 
svoje naloge in cilje uresničuje 
predvsem skozi nekaj večjih, 
že tradicionalnih projektov, ki 
so izdatno podprti s strani Ob-
čine Brežice: Brežiški športni 
vikend, ki ga zveza vsak drugi 
vikend v mesecu juniju orga-
nizira v sodelovanju s posame-
znimi društvi, Pohod po poteh 
Brežiške čete«, ki bo letos že 
35. po vrsti, srečanje s športni-
ki občine Samobor, izdaja pu-
blikacije, kjer so na enem me-
stu zbrani podatki o programih 
športa za otroke in mladino, 
ter svečana prireditev Špor-
tnik leta, ki bo konec marca.

Konec	marca	
Športnik	leta

SEVNICA - Košarkarska šola ob-
čine Sevnica je vstopila v tre-
tjo sezono delovanja, mlade 
košarkarice in košarkarji pa va-
dijo pod taktirko trenerja Gre-
gorja Vodenika. Mladi trenira-
jo v Šentjanžu, Krmelju in v 
Sevnici, ob ponedeljkih enkrat 
ali dvakrat na mesec se ekipe 
v Športnem domu Sevnica me-
rijo v Grajski ligi, na tribunah 
pa za njih navijajo starši. Ekipe 
so razdeljene v tri selekcije: ti-
sto najmlajšo (U12), deklice in 
fante, celotna košarkarska šola 
pa danes šteje že več kot 50 
otrok. D. Perko

Košarkarska	šola	
občine	Sevnice

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B in 108/09) in 43. člena Zakona o varstvu oko-
lja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) Ministrstvo za okolje 
in prostor, Direktorat za prostor s tem 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obvešča javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta 

za gospodarsko središče Feniks v Posavju
in okoljskega poročila

I.
Ministrstvo za okolje in prostor naznanja javno razgr-
nitev: 
1. dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta 

za gospodarsko središče Feniks v Posavju, ki ga je pod 
številko projekta 6555 februarja 2010 izdelal Ljubljan-
ski urbanistični zavod d.d. (v nadaljnjem besedilu: 
dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta);

2. povzetka za javnost; 
3. okoljskega poročila za gospodarsko središče Feniks v 

Posavju, ki ga je pod številko naloge 1160-08 OP fe-
bruarja 2010 izdelal Aquarius d.o.o. (v nadaljnjem be-
sedilu: okoljsko poročilo) ter

4. strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve do-
polnjenega osnutka državnega prostorskega načrta.

 
II.

Gradivo iz prejšnje točke bo od  15. februarja do 16. 
marca 2010 javno razgrnjeno: 
• na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za pro-

stor, Dunajska cesta 21, Ljubljana, 
• v prostorih Občine Brežice, Oddelka za prostorsko načr-

tovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18,  8250 Brežice, 
• v prostorih Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. 

Gradivo iz prve do tretje alinee prejšnje točke bo v ob-
dobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tudi v di-
gitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za okolje in 
prostor: http://arhiv.mm.gov.si/mop/javno 

III.
Izvleček gradiva iz prejšnje točke, ki obsega pregledno 
karto načrtovanih ureditev, tekstualni del dopolnjenega 
osnutka državnega prostorskega načrta (uredba) in pov-
zetek za javnost bo v času javne razgrnitve na vpogled:
• v prostorih Krajevne skupnosti Skopice, Dol. Skopice 33, 

8262 Krška vas,
• v prostorih Krajevne skupnosti Veliki Podlog, 8271 Kr-

ško in
• v prostorih Krajevne skupnosti Krško polje, Vihre 31a, 

8273 Leskovec pri Krškem. 

IV.
Javne obravnave bodo potekale: 
• 10.3.2010 s pričetkom ob 18.00 v prostorih gasilskega 

doma na Drnovem, 8273 Leskovec pri Krškem,
• 11.3.2010 s pričetkom ob 17.00 v prostorih Krajevne sku-

pnosti Skopice, Dol. Skopice 33, 8262 Krška vas.
• 

V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripom-
be in predloge na dopolnjen osnutek državnega prostorske-
ga načrta in okoljsko poročilo. Pripombe in predlogi se lahko 
do 16. marca 2010 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot 
zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na na-
slov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Lju-
bljana, ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer 
se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »Feniks«.

Ministrstvo za okolje in prostor bo preučilo pripombe in pre-
dloge javnosti in do njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na 
spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: http://www.
mop.gov.si in posredovalo Občini Brežice in Občini Krško. 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z naved-
bo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pri-
stanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno 
na zgoraj navedeni spletni strani in posredovano navede-
nim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi-
jo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, mora-
jo to posebej navesti. 
 Dr. Mitja PAVLIHA
 GeneralnI direktor
 DIREKTORATA ZA PROSTOR

KRŠKO - Po krajšem premoru se bo v soboto nadaljevalo tekmo-
vanje v 1. slovenski rokometni ligi. Rokometaši RK Krško so po 
15 tekmah s šestimi točkami na predzadnjem mestu 11-član-
ske lige z enakim številom točk kot RK Slovenj Gradec, zato je 
pred njimi še ogorčen boj za obstanek. Začeli ga bodo v soboto, 
6. 2., ob 19. uri v domači dvorani proti ekipi RK Cimos Koper.

Krčani	v	soboto	proti	
Koprčanom
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ZAGREB, BREŽICE – Fotoklub 
Zagreb je v svoji galeriji na Ili-
ci 29/III 19. januarja pripravil 
otvoritev fotografske razsta-
ve Brežičana Hrvoja T. Orša-
niča, mag. naravnih znanosti, 
ekologa in fotografa, zaprise-
ženega dokumentarista Nara-
ve. Avtor je razstavo, ki jo je 
podprlo Veleposlaništvo RS na 
Hrvaškem, poimenoval Odse-
vi Narave, spremlja pa jo tudi 
priložnostni katalog. Oršanič 
do 12. februarja v Fotoklubu 
razstavlja 40 fotografij velike-
ga formata, razstava pa je tri-
leten seštevek njegovega dela 
s fotoaparatom v Naravi, saj je 
temu posvetil skoraj vse do-
sedanje profesionalno obdo-
bje kot tudi vse svoje umetniško fotografsko ustvarjanje. 
Poleg naravne motivike fotografije Oršaniča nedvoumno pri-
povedujejo še drugo zgodbo, pripoved o odnosu človeka do 
Narave, kajti pohlep urbanega življenja je v premnogih pri-
merih naravi iztrgal njen namen, pomen in čar.
Nekaj zadnjih let se avtor ukvarja z novinarsko oziroma re-
portažno fotografijo in je tako sodelavec številnih revij. Že 
zelo zgodaj je začel razstavljati na skupinskih razstavah, od 
1985 leta pa razstavlja samostojno tako v Sloveniji  kot v tu-
jini. Za svoje stvaritve je prejel več nagrad in pohval, pred 
leti je bil zmagovalec Foto extempora v Piranu in na nate-
čaju Kamen. N. J. S.

Oršaničevi	Odsevi	Narave	v	
Zagrebu

Ena od razstavljenih 
Oršaničevih fotografij

KOSTANJEVICA NA KRKI - Društvo domače koline je že dva-
najstič pripravilo ocenjevanje domačih kolin, v poplavi 
salamiad edino tovrstno v Sloveniji. Podelitev priznanj 
mojstom domačih kolin je potekala 23. januarja v kosta-
njeviškem Kmečkem hramu. 

Člani društva – beležijo jih okrog 100, predsednik je že ne-
kaj let Joško Cunk - so na ocenjevanje prinesli 99 vzorcev 
kolinarskih dobrot, največ je bilo vzorcev krvavic, mesenih 
klobas, in pečenic, malo manj tlačenk in ocvirkov ter le dva 

vzorca pečenk. Ocenjevalna komisija je v kategoriji krvavic 
zlato medaljo podelila Vinku Štembergerju iz Šentjerneja, 
srebrno Ivanu Prahu iz Velikega Podloga in bronasto Vinku 
Kuntariču iz Vrhovske vasi, v kategoriji mesenk je zlato me-
daljo dobil Rajko Kučič iz Črneče vasi, srebrno že omenje-
ni Kuntarič in bronasto Matjaž Kučič, prav tako iz Črneče 
vasi, zlato medaljo za pečenico je dobil Anže Kučič iz Črne-
če vasi, srebrno kmetija Pribožič iz Dečnega sela in bronasto 
Dominko Kušljan iz Šentjerneja. Med tlačenkami si je zla-
to medaljo prislužila Andreja Dušak iz Cerkelj ob Krki, sre-
brno kmetija Pribožič in Lado Kržan iz Cundrovca, bronasto 
pa Milan Janežič iz Škocjana. V kategoriji pečenk je zlato 
osvojil Dominko Kušljan, srebro pa Edo Kos, oba iz Šentjer-
neja, v kategoriji ocvirkov pa zlato Jože Petkovšek iz Le-
skovca pri Krškem, srebro Vinko Kuntarič in bron Ivan Prah. 
Društvo domače koline bo marca pripravilo še ocenjevanje 
suhomesnatih dobrot. P. Pavlovič

Mojstri	domačih	kolin

Predsednik društva Joško Cunk ter zmagovalci 
kategorij Jože Petkovšek, Rajko in Anže Kučič ter 
Vinko Štemberger. Manjkata Andreja Dušak in Dominko 
Kušljan.

DOLENJA VAS – 23. januarja so člani Kulturnega društva 
Žarek iz Dolenje vasi pripravili že 3. ocvirkijado, ki je bila 
tudi bogato kulturno obogatena. Z ocvirkovimi izdelki je 
sodelovalo 29 udeležencev, najbolj izvirnega, Ptičjo kr-
milnico, je pripravila Sonja Bogovič. 

Pobudo za dolenjevaško ocvirkijado je pred tremi leti podala 
Irena Sternad, ki je v nagovoru dejala, da jo veseli, da se je 
udomačila ter so jo krajani zelo dobro sprejeli. Zbranim je 
nekaj besed izrekla tudi predsednica društva Mira Damjano-
vić. Z izvirnimi besednimi vložki je prireditev vodil Senovčan 

Anton Petrovič, ki je na prizorišče povabil zares pisano dru-
ščino nastopajočih. Nastopil je harmonikar Jože Sotelšek, 
v duetu harmonike in klarineta sta zaigrala Zvone Baškovič 
in Rudi Glogovšek, zapeli so Ljudski pevci Ajda, s tekstom o 
kolinah jih je nasmejala Branka Jenžur, z uprizoritvijo „fu-
reža« na zelo domiseln način pa še člani sekcije Veseli oder. 
Za smejalno poslastico je poskrbela tudi Ivana Zupančič kot 
Pišečka Mica, ki so jo obiskovalci nagrajevali s salvami smeha. 
Prireditev je popestrila še licitacija prašičje glave, ki naj bi 
odšla na senovski konec, a so jo na koncu ponudili v poku-
šino kar prisotnim. Bogato obložena razstavna miza je bila 
prava paša za oči. Z ocirkovimi izdelki je sodelovala celo Se-
novčanka Jožica Omerzu, skupaj pa je bilo vseh sodelujočih 
29, najbolj izviren izdelek, Ptičjo krmilnico, pa je po oceni 
pripravila Sonja Bogovič iz Dolenje vasi. Vse, kar so najprej 
ponudili na razstavi, so v nadaljevanju druženja tudi pokusi-
li. Za še boljše razpoloženje in dobro voljo ob prijetnih kle-
petih pa sta veselo igrala Baškovič in Glogovšek. 
 M. Kalčič

Slastni	ocvirkovi	izdelki

Veseli oder je s „furežem“ do solz nasmejal 
obiskovalce, ki so prireditveno dvorano napolnili do 
zadnjega kotička (fotogalerija na www.posavje.info). 

JZ KTRC Radeče je za na-
men prijave vloge oblikoval 
program 8-dnevne delavnice 
na temo evropske identitete 
z naslovom ˝iscXXVII – Krepi-
tev evropske identitete skozi 
raznolikost posameznikov˝. V 
maju lanskega leta je CMEPI-
US obvestil JZ KTRC Radeče o 
rezultatih ocenjevanja preje-
tih vlog – vloga JZ KTRC Rade-
če je bila s 96,65 točkami od 
100 možnih najbolje ocenje-
na med vsemi prispelimi vlo-
gami, izvedba delavnice je 
bila skupaj z dotacijo v višini 
18.563 € odobrena. Prve ak-
tivnosti v zvezi z organizacijo 
delavnice so stekle že v jese-
ni lanskega leta, povezane pa 

so bile predvsem z iskanjem 
udeležencev, pri katerem so 
bili poleg objave projekta v 
katalogu vseh evropskih de-
lavnic uporabljeni predvsem 

osebni stiki in poznanstva v 
izbranih državah. 

Koncept delavnice, katere 
vsebinski del bo med 23. in 
30. marcem potekal v hiši na 
Magolniku, je namreč zasta-
vljen tako, da bo na njej so-

delovalo 15 udeležencev iz 
izbranih 5 držav (Norveška, 
Latvija, Poljska, Turčija, Slo-
venija). Program projekta bo 
izvajan v obliki mednarodne-
ga študijskega krožka z ele-
menti delavnice in temelji na 
aktivnem sodelovanju udele-

žencev, ki bodo občasno pre-
vzemali tudi vlogo mentor-
ja. Posamični delovni dnevi 
bodo sestavljeni iz nacional-
nih dopoldnevov, namenje-
nih predstavitvi in razpravi 
o eni izmed sodelujočih dr-
žav in njenih EU aspektih, 
ter evropskih popoldnevov, 
namenjenih razpravam o te-
mah, povezanih z evropsko 
identiteto. Teme se bodo iz 
dneva v dan horizontalno na-
vezovale ena na drugo, po-
sebno kvaliteto pa bo delav-
nici dajala izjemna pestrost 
udeležencev z njihovimi iz-
kušnjami, ozadjem in pore-
klom ter percepcijo skupne 
evropske ideje. Udeležen-
ci delavnice bodo ob nave-
zovanju prijateljskih stikov 
s preostalimi udeleženci in 
razpravljanju o evropskih 

Grundtvig	delavnica	na	Magolniku
V okviru vsakoletnega razpisa organizacije CMEPIUS – slovenske nacionalne agencije za EU program Vseži-
vljenjsko učenje – je JZ KTRC Radeče v letu 2009 oddal prijavo za izvedbo delavnice podprograma Grun-
dtvig. Podprogram Grundtvig je namenjen podpiranju izobraževanja starajočega se prebivalstva, delavnice 
pa so ena izmed decentraliziranih akcij, ki bo v okviru tega programa letos prvič potekala tudi v Sloveniji.

Ker nabor slovenskih 
udeležencev delavnice 
še ni končan, vas vabi-
mo, da se delavnice ude-
ležite tudi sami. Edini 
pogoj je primerno znanje 
angleškega jezika, sode-
lovanje pa je – vključno 
z bivanjem in prehrano – 
popolnoma brezplačno. 
Več informacij na tel. 
03/56-80-816.

SEVNICA - Prostor za prireditve v sevniški knjižnici je bil 27. 
januarja skorajda premajhen za številne obiskovalce, ki so se 
odzvali povabilu na predavanje Umetnost preživetja v kriznih 
časih neodvisnega raziskovalca, pisatelja, publicista, scena-
rista, predavatelja in varuha narave Antona Komata. Le-ta 
je v dinamičnem nastopu skušal predstaviti popolno zmateri-
aliziranost človeka v sodobnem svetu, v katerem je tudi na-
rava postala kapital, človek pa »potrošniško blago z rokom 
uporabnosti«. Komatove besede so odražale resničnost da-
našnje sodobne in tehnološko razvite družbe, v kateri ljudje 
pozabljamo na svoje bistvo, na svojo notranjo moč. »Osta-
reli dobivajo značaj družbenega odpadka, čeprav so nosilci 
modrosti, te najdragocenejše kategorije človeškega duha. 
Ostalim, torej populaciji, ki je zanimiva za kapital, name-
njajo strogi nadzor, da ostajajo pridno poslušni in znosno po-
korni,« je bil oster. »Bi bili radi srečni? Za začetek ste lah-
ko veseli, da ste taki, kakršni ste in zadovoljni s tistim, kar 
imate. To je tiho delo posameznika, individualno izpopolnje-
vanje človeka, ki ponovno odkriva svoj mit in legendo. To je 
tudi pot, ki bo preko obnove lokalne skupnosti, solidarnosti, 
sočutja in simbioze povrnila izgubljeno človekovo dostojan-
stvo in svetost sveta,« so bile besede Antona Komata, ki so 
vodile k razmišljanju o človekovem bistvu, o smislu življe-
nja in o načinu bivanju. S. R., foto. L. M.

Komat:	Bi	bili	radi	srečni?	

 Anton Komat (desno) v sevniški knjižnici                              

temah (pod)zavestno ab-
sorbirali koncept evropske 
identitete in ga do konca 
delavnice sprejeli kot pozi-
tivno spremembo svojih mi-
selnih vzorcev. Delavnica bo 
tako bistveno vplivala na nji-
hovo dojemanje ideje evrop-
ske enotnosti, hkrati pa bo 
ob spoznavanju novih kultur 
in sproščenem komunicira-
nju v skupini prej neznanih 
ljudi pozitivno vplivala tudi 
na njihove socialne veščine 
in samopodobo. Z okrepitvi-
jo evropske identitete udele-
žencev bodo dosežene dolgo-
ročne pozitivne spremembe 
njihovih okoljsko pogojenih 
miselnih vzorcev, kot so dvig 
njihove stopnje strpnosti in 
sočutnosti ter omilitev ra-
snih, nacionalnih, verskih in 
ostalih predsodkov.Prizorišče delavnice na Magolniku
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POROČILI
SO SE

• Ljubo Koler, Piran in 
Tadeja Ris, Brežice,

• Sebastijan Zupančič, 
Mihalovec in Maria 
Pelechačova, Slovaška,

• Branko Polšak in Zorko 
Ljudmila, oba iz Krškega,

• Boštjan Kozole in Mojca 
Pirnar, oba iz Krškega,

• Igor Povše in Mojca 
Skušek, oba iz Klenovika,

• Janko Petan in Tanja 
Ovsenik, oba iz Krškega.

ČESTITAMO!

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

• Anica Ganc, Sevnica – 
dečka,

• Ksenja Kuhar, Otavnik – 
deklico, 

• Silva Robida, Metni vrh – 
deklico, 

• Tanja Botički, Podvinje – 
dečka,

• Sanja Mervič, Krško – 
deklico,

• Mateja Renko, Sremič – 
dečka,

• Karmen Cerovšek, Sevnica 
– dečka,

• Julijana Omerzu, Veliki 
Kamen – deklico,

• Natalija Arh, Selce pri 
Leskovcu – dečka,

• Irena Šoln, Armeško – 
deklico,

• Mateja Zofič, Cirnik -  
deklico,

• Pavlina Oblak, Brege – 
dečka, 

• Daša Krošelj, Brežice – 
dečka,

• Irena Šoba, Stolovnik – 
dečka,

• Teja Lipovšek, Sevnica – 
deklico,

• Tadeja Oberč, Kočarija – 
deklico,

• Jasmina Zakšek, Ravne pri 
Zdolah – deklico,

• Irena Češek Pacek, Velika 
vas – dečka,

• Suzana Pintarič, Senovo – 
dečka,

• Iris Korošec, Sevnica – 
deklico,

• Jelena Milenković, 
Brežice – deklico,

• Jožica Pavlin, Raka – 
deklico,

• Alenka Adamič, Nova Gora 
– dečka,

• Sabina Glavač, Radeče – 
dečka,

• Andreja Kuzman, 
Bizeljsko - deklico. 

ČESTITAMO!

Posavski obzornik na koncert jazzovskega zbora Perpe-
tuum Jazzile v soboto, 13. februarja, ob 20.00 v Termah 
Čatež pelje pet srečnežev, ki so pravilno odgovorili na 
nagradno vprašanje, da so se našim bralcem letos pridru-
žili tudi bralci iz občine Bistrica ob Sotli. 

Nagrajenci, ki bodo vsa 
pojasnila o prevzemu vsto-
pnic prejeli po pošti, so: 

1.  Mojca Lubšina,  
Brežice

2.  Katja Bezjak, 
Sevnica 

3.  Melita Vodopivc, 
Koprivnica 

4.  Jožefa Gliha, 
Kostanjevica na Krki 

5.  Danijel Hahn, 
Mirna 

Čestitamo!

S Posavskim obzornikom na 
koncert Perpetuum Jazzile!

Skozi vaš objektiv

SEVNICA - V sklopu tradicionalne Zimske poti (Winter Trail), 
ki poteka vsako leto v mrzlem januarju, letošnja pa je bila že 
deseta zapovrstjo, so vozniki iz desetih evropskih držav pre-
vozili v šestih dneh okoli 2500 kilometrov na relaciji Avstrija 
– Slovenija – Češka - Nemčija. V Sevnico so se pripeljali tretji 

dan svoje poti (26. januarja) ter si privoščili krajši postanek 
na sevniškem gradu, kjer si je bilo mogoče ogledati okoli sto 
starodobnih vozil in poklepetati z nasmejanimi in zgovorni-
mi udeleženci. Predstavnika, ki bi zastopal slovenske barve, 
ni bilo, čeprav v sevniški občini deluje tudi društvo ljubite-
ljev starih vozil. S. R., foto: L. M.

Starodobniki	na	sevniškem	
gradu	

Angleža v starem kabrioletu

E- prodaja: ,
Klicni center: ,
Število vstopnic je omejeno,

VIP Parter 20,00 €, Parter 17,00 €.

www.eventim.si
01/420.5000

Prodaja vstopnic:

www.eventim.si

Bralec Alojz Mrgole iz Boštanja nas je v pismu opozoril, da je 
dostop do trgovskega centra Hofer v Boštanju omogočen samo 
z osebnim vozilom oziroma kolesom. Do trgovine ni nobene-
ga pločnika ali pešpoti, celo nasprotno, ob cesti je v smeri 
Trebnje znak „prepovedano za pešce“. „Tako smo vsi kupci iz 
Boštanja, Dol. Boštanja, Radne in Sevnice prisiljeni v to, da 
se tudi po manjših nakupih odpravimo z avtom. Kljub prepo-
vedi je opaziti kar nekaj pešcev, ki se vsakodnevno podaja-
jo na to nevarno pot, saj je trgovina odprta do 20. ure, v ve-
černem času pa je ta odsek nerazsvetljen,“ opozarja Mrgole.

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem v 
vašem kraju? Pošiljite nam fotografijo in kratek opis proble-
ma na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, Trg 
Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

BREZPLAČEN VPIS 
V okviru praznovanja slovenskega kulturnega praznika vas v te-
dnu od 9. do 13. februarja vabimo k brezplačnemu vpisu no-
vih članov v vseh enotah knjižnice.

PUSTNE USTVARJALNE DELAVNICE
petek, 12. februar, ob 16. uri – Mladinski oddelek v Krškem
Otroci in starši vabljeni, da tudi vi naredite svojo izvirno pu-
stno masko.

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE »PETER KLEPEC«
četrtek, 18. februar, ob 11. uri – 

Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja
Ob zaključku bralne značke varovancev Varstveno delovnega 
centra Leskovec pri Krškem, ki je potekala v organizaciji naše 
knjižnice, pripravljamo zaključno prireditev z zanimivo pred-
stavo Stena Vilarja in podelitvijo priznanj.

TEMATSKI VEČER 
S FOTOGRAFOM ARNEJEM HODALIČEM

petek, 19. februar, ob 19. uri – 
gostilna Kmečki hram, Kostanjevica na Krki

Vabljeni na zanimiv večer s fotografom, novinarjem, potaplja-
čem, jamarjem in popotnikom Arnejem Hodaličem.

TEMATSKI VEČER 
Z ALPINISTOM VIKIJEM GROŠLJEM

petek, 26. februar, ob 19. uri – 
Dvorana v parku Krško

Vabljeni na zanimivo predavanje znanega slovenskega alpini-
sta Vikija Grošlja o odpravi na Everest, ki bo obogateno z dia-
pozitivi in glasbo. 

USTVARJALNO –  
PRAVLJIČNE ZIMSKE POČITNICE

22. do 26. februar ob 10.30 uri – 
Mladinski oddelek, Krško

V času zimskih počitnic vabimo otroke in starše, da preživijo po-
čitniške dni v naši knjižnici. V Mladinskem oddelku v Krškem se 
dobimo vsak dan ob 10.30 uri. Tako se bomo v ponedeljek, sre-
do in petek družili v ustvarjalnih delavnicah, vse dni pa se bo-
ste srečevali s pravljičnimi junaki v okviru bralnih uric, ki smo 
jih pripravili v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Krško

RAZSTAVA O DELOVANJNU DRUŠTVA 
LIKOVNIKOV »OKO« KRŠKO

februar 2010, Osrednja knjižnica Krško
S februarjem 2010 začenjamo z razstavami, ki so posvečene de-
lovanju društev v našem lokalnem okolju. Kot prvo vam pred-
stavljamo delovanje Društva likovnikov OKO Krško. Razstava bo 
na ogled v prostorih krške knjižnice do konca februarja. Tudi 
ostala društva, ki bi se želela predstaviti pri nas, vabljena, da 
nas pokličete za dogovor na tel. 07 4904 000 (knjižničarka Mar-
janca Vežnaver Kljun). 

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE
ob četrtkih, tedensko med 9. in 11. uro - 

Osrednja knjižnica v Krškem 
Računalniška znanja so danes nepogrešljiv del vsakdana, ker pa 
za marsikoga uporaba računalnika ni tako enostavna, vas vabi-
mo na računalniške delavnice za starejše. Dogovorite se lahko na 
tel. 07 4904 000.

IZPOSOJEVALIŠČE KOSTANJEVICA NA KRKI
Od letošnjega januarja je Izposojevališče Kostanjevica na Krki 
poleg torka in četrtka, odprto tudi ob sredah, med 9. in 15. 
uro. Prijazno vabljeni k obisku.

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

Osrednja knjižnica v Krškem
V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo dediščino in 
tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na ogled bogate baroč-
ne kapucinske knjižnice in posebne zbirke Speedway v Sloveniji. 
Za voden ogled se lahko vnaprej dogovorite na tel. 07 4904 000.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

VALVASORJEVA KNJIŽNICA 
KRŠKO V FEBRUARJU

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Članice RK Krajevne organizacije Le-
skovec pri Krškem Marta Bosina, Majda Arh in Helena Ro-
gič so obiskale sokrajanki, ki sta napolnili vsaka po 90 roj-
stnih dni. S prisrčnimi čestitkami in priložnostnim darilom 
jih je najprej gostila Uršula Naglič, ki ji po domače pravijo 
Nagličeva Urška. Z njo in njenim sinom Slavkom, s katerim 
živi v domačem Leskovcu, so ob klepetu preživele nekaj pri-
jetnih trenutkov. Gospa častitljive starosti ima že vrsto let 

prav poseben in nadvse zanimiv hobi, saj si v setveni kole-
dar zapisuje vse, kar se z njo dogaja in zapolnjuje dneve na 
koledarju tako, kot bi pisala dnevnik. Ljubica Martinčič pa 
prav tako živi v Leskovcu ter domuje skupaj s hčerko Kati-
co. Hčerka ji je v utrinek življenjskih radosti rodila dvojč-
ka Tonija in Janeza, nato pa v družinski prirastek pridodala 
še hčerko Ireno. Do sedaj se je družina kar močno poveča-
la, saj ima 90-letnica že šest pravnukov.  M. Kalčič

Leskovški	90-letnici	Ljubica	in	
Uršula

Ljubica Martinčič s hčerko

Majda Arh, slavljenka 
Urška Naglič in Helena 
Rogič

CERKLJE OB KRKI - Starejše krajanke iz Cerkelj ob Krki in 
okolice so naprosile Tanjo Lekič, da jih je enkrat tedensko 
„vzela v roke v gibalno obdelavo“. Kot nam sporoča bral-
ka Stanka Pucko, so s telovadbo  začele decembra, dobi-
vajo pa se ob četrtkih v telovadnici OŠ Cerklje ob Krki.  
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NEPREMIČNINE
Večstanovanjsko hišo v Sevnici za-
menjamo za manjše stanovanje, 
z doplačilom. Vseljiva takoj. 
Tel.: 031 528 919 (po 16. uri)

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

Prodam parcelo s hišo in zidanico, 
vinograd – 800 trt, travnik, skupaj 
v izmeri 90 a na Pokleku nad Blan-
co. Tel.: 07 81 88 091

Prodamo stanovanjsko hišo s pri-
padajočim zemljiščem v Šmarskem 
delu Sevnice. Tel.: 041 797 447

Na Senovem oddam v najem po-
slovni prostor 200 m2, z asfaltira-
nim dostopom in parkirnim pro-
storom. Tel.: 031 669 848

V najem oddam dvoinpolsobno 
stanovanje v Sevnici za daljše ob-
dobje. Tel.: 041 739 599 

V najem oddam garažo v naselju 
NHM v Sevnici. Tel.: 031 210 160

Prodam vinograd na Malkovcu, as-
falt, voda in elektrika na parceli, 
možnost najema. Kličite samo re-
sni na tel.: 031 486 778

Ugodno prodam leseno brunari-
co v kampu Term Čatež, 2 eta-
ži, prenovljena, opremljena, za 6 
oseb, s parkiriščem, pokrito tera-
so. Tel.: 031 623 409

Vinograd dam v najem, cca. 900 
trt, Spodnje Dule nad Krškim. 
Tel.: 0049210355326 

Prodam vikend v okolici Brestani-
ce. Ni popolnoma dokončan, ven-
dar primeren za stanovanje. 
Tel.: 041 970 625

Prodam njivo v izmeri 31 a, blizu 
Čateških toplic. Tel.: 07 49 57 041

AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA
Prodam VW Golf l. 2002, diesel, 
prev. 116.500 km, garažiran in do-
bro ohranjen, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 309 408

Prodam Škodo Octavio l. 2004 1,6 
Elegance, zelo dobro ohranjen, 
vsa oprema. Tel.: 051 467 559

Prodam Ford Focus 1,4/ 16 V, l. 
2002, 3 vrata, 2. lastnik, servisi-
ran, odlično ohranjen, cena 3.500 
€. Tel.: 041 987 285

Prodam Hyundai Lantro, 1. reg. 
1999, klima, ABS, metalik, prev, 
199.500 km, dobro ohranjena, 
reg. do 4/10, cena 1.100 €. 
Tel.: 041 356 987

Prodam Passat 1,8 CL, 5/95, prev. 
205.000 km, bele barve, odlično 
ohranjen. Tel.: 041 548 009

Prodam Fiat Mareo 1,6 16 V, l. 
1999, prev. 140.000 km, solidno 
ohranjena, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 915 221

Prodam Passat, 1,9 TDI, l. 1997, 
90 KM, drugi lastnik od l. 2002, 
cena 3.200 €. Tel.: 041 500 906

Prodam Škodo Fabio 1.4/16V, le-
tnik – november 2006, cena po do-
govoru. Tel.: 031 713 692

Prodam Audi A4, 1.8T, l. 95, odlič-
no ohranjen, redno servisiran, re-
alni kilometri. Tel.: 041 609 837

Prodam Twingo Base, letnik 1998, 
črne barve, prevoženih 215.000 
km, prvi lastnik, nove zimske in 
letne gume, registriran do aprila. 
Tel.: 041 324 926

Prodam Opel Astro GTC, oprema 
Cosmo, l. 2006, črna. 
Tel.: 040 808 299

Prodam skuter Bautian, star štiri 
leta. Tel.: 051 257 930

Prodam moped Tomos avtoma-
tik 1986, odlično ohranjen, ima 
smerokaze, lita platišča, cena pri 
ogledu. Tel.: 07 49 87 209

Kupim moped Tomos. 
Tel.: 051 426 907

Prodam hladilnik za hladilno te-
kočino za Rover serije 400, ra-
bljen, za 50 €. Tel.: 041 840 394

Prodam avtomobilsko prikolico 
2,5x1,3 m, lepo ohranjena, z na-
letno zavoro. Tel.: 031 772 542

Prodam avto prikolico z nadgra-
dnjo 700 kg in večjo količino ovsa. 
Tel.: 040 713 384

KMETIJSTVO, LES
Prodam traktor IMT 533, malo ra-
bljen,  lepo ohranjen, s kabino in 
kompresorjem. Tel.: 040 763 780 

Prodam traktor Univerzal 445, l. 
1996, original kabina, cena po do-
govoru ali menjam za 4x4 Univer-
zal. Tel.: 040 840 065

Prodam prikolico za konje ali go-
vedo, možna menjava za telico/
bikca/svinjo/žrebe, kupim 100 l 
kotel za žganjekuho. 
Tel.: 041 554 706 

Prodam traktor Univerzal 455 z 
rotacijsko kosilnico 135. 
Tel.: 051 617 019

Prodam plug IMT 756 -  dvobraz-
dni, visoki klirens, z napravo za 
podoravanje koruznice, brezhi-
ben, cena 400 €. Tel.: 051 681 951

Prodam traktor IMT 539, letnik 
1988, registriran, 1. lastnik, cena 
po dogovoru. Tel.: 051 395 383

Prodam traktorsko prikolico za 
prevoz 2 živali, zložljiv mesarski 
stol, bukov les, mere 200x70x8 
cm, lepo narejen, cena ugodna. 
Tel.: 041 923 192

Prodam hidravlični cepilec za 
drva domače izdelave, hidravlika 
komplet nova, stisne 18 ton, cepi 
do 55 cm, cena ugodna. 
Tel.: 041 843 079

Prodam pajek Sip, širina 4 m, do-
bro ohranjen. Tel.: 041 581 731

Prodam nakladalko Sip 15, puhal-
nik, mešalec za meso 50 l, franki-
njo, rdeče in belo vino, bizeljsko-
sremiški okoliš. Tel.: 07 49 72 189

Prodam hidravlični nakladalec 
gnoja Riko 3, sadilec krompirja 
Hmezat, enkrat rabljen, in škro-
pilnico Vreček na samokolnici s 
100 m cevi. Tel.: 041 222 914

Prodam nakladalno prikolico SIP 
19-6, alu stranice, lepo ohranje-
na, nove pnevmatike, cena 1200 
€. Tel.: 041 381 829

Zelo ugodno prodam skoraj nera-
bljeno tračno žago Viig V 350 0,75 
kw, teža 70 kg, miza 546x640, 
cena: 400 €. Tel.: 040 244 506

Prodam puhalnik, ličkalnik in sa-
monakladalko, vse starejše, ven-
dar delujoče. Tel.: 07 49 67 725

Prodam trofazni cirkular 3,5 kw, 
nov, in ključavnico za vinsko klet. 
Tel.: 031 792 007

Prodam cirkular, dvižna miza, 7,5 
km, motor na kolesih, za 415 €, in 
enega brez motorja za 145 € ter 
BCS-127 z ACME motorjem. 
Tel.: 03 58 06 131

Prodam dobro ohranjen motokul-
tivator in dve kosi (130, 100) ter 
satelitsko anteno. 
Tel.: 041 471 169

Prodam motokultivator, 14 km, di-
zel, italijanske izdelave, s priključ-
ki freza, mulčar, kosa, priklop za 
prikolico. Tel.: 07 49 76 238

Prodam kosilnico BCS, Lamborg-
hini dizel motor, širina 127, stara 
12 let, nizka kolesa. 
Tel.: 051 655 514 

Prodam molzni stroj Alfa Laval in 
porodni boks za svinje. 
Tel.: 031 306 645

Prodam molzni stroj Virovitica VT 
II., ohranjen. Tel.: 031 865 968

Ugodno prodam valjčne proge, 
dolžine 16 m, širine 60, višine 60 
cm, primerne za doziranje oglatih 
bal sena ali lesenih izdelkov, cena 
400 €. Tel.: 041 725 115

Kupim avtomatsko kljuko za trak-
tor Univerzal. Tel.: 07 81 44 100

Kupim stroj za izkopavanje krom-
pirja. Tel.: 031 868 346

Prodam suho krmo v kockah in v 
okroglih balah, ugodno, okolica 
Sevnice. Tel.: 051 815 574

Prodam okrogle silažne bale, ko-
ruzo v zrnju ter oves. 
Tel.: 07 49 56 342

Prodam seno, bio pridelave, 
odlične kakovosti, v refuzi, okoli-
ca Tržišča. Tel.: 041 342 070 

Prodam seno kocke, otavo kocke 
po 2,00 €, nad 50 bal po 1,5 €.  
Prodam tudi vino in žganje sadje-
vec. Tel.: 07 49 77 455

Prodam seno v kockah, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 796 834

Prodam hribovsko seno, košeno 
maja, 200 kock po 1,60 €. Samo 
resni. Tel.: 031 486 778

Prodam seno v refuzi, ročno spra-
vilo, Gabrijele. Tel.: 07 81 84 488

Prodam 10 ton koruze in odojke. 
Tel.: 041 818 669

Prodam bukova drva, cviček, ko-
lje za vinograd in žganje, okolica 
Sevnice. Tel.: 040 319 448

Prodam kostanjevo kalano kolje 
za vinograd, dolžine 2 m, cena: 
1,1 €, les posekan leta 2008. Tel.: 
031 417 286

Prodam kvadratne bale sena prve 
košnje, 100 bal, cena po dogovoru, 
okolica Brežic. Tel.: 041 242 250

Prodam suha bukova drva, 50 €, 
meter premera in dva meseca 
starega psa Dalmatinca za 150 €, 
okolica Sevnice. Tel.: 07 81 80 351

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

Prodam suha bukova drva, parce-
lo 14 a, okolica Čateža, in domače 
zajce. Tel.: 07 49 65 331

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, go-
spodu kaplanu Šojč-u za opravljen pogreb, govornikoma za poslovil-
ne besede, pogrebni službi Žičkar, PPP Krško in PGD Veliki Kamen, ki 
so z nami sočustvovali in pokojnega pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči vsi njegovi!

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih dneh, nas tolažili 
in izrekli sožalje, darovali sveče in pokojnika pospremili k večnemu 
počitku. Zahvala tudi g. Žičkarju za vso organizacijo pogreba, g. go-
vorniku za ganljive besede ter g. župniku za lepo opravljen obred. 

Vsi njegovi

IVANA ŽUPEVCA
(1933-2010) iz Velikega Kamna

ALOJZ BOGOLIN
z Breg pri Leskovcu

ZAHVALA ZAHVALA

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

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

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

-  izdelava, barvanje 
in obnova vseh vrst fasad

- talne obloge
-  ureditev dvorišč
-  adaptacija starejših 

stanovanjskih hiš
-  svetovanje

Zaključna dela v gradbeništvu  Jakl s.p.
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Spomladanski 5% popust. Oglas velja kot kupon.

tel.: 051 814 104

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 

a nate spomin bo večno ostal

Skromnost delo in trpljenje 
tvoje je bilo življenje

Ob nenadni in boleči izgubi našega drage-
ga moža, očeta, starega očeta, brata, tasta

V 88. letu življenja je izmučen in utrujen 
tiho odšel od nas naš dragi oče, stari oče, 
praded, tast in bratranec

POSEBNA	ZAHVALA
Iskrena HVALA vsem sosedom, sorodnikom in prijateljem, 
še posebej pa gasilcem iz PGD Kostanjevica in PGD Preko-
pa, ki so v soboto, 23. januarja, pomagali pri gašenju po-
žara v vasi Dolšce! Prav tako se zahvaljujemo vsem za vso 
ponujeno nesebično pomoč tudi po nesreči!
 Družini Klemenčič in Kociper
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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 

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

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:

Prodam koruzo, polento, ječmen 
Rex, ječmenovo slamo in otavo v 
okroglih balah ter seno v kockah. 
Tel.: 041 726 086

VINO, ŽIVILA
Prodam rdeče in belo vino, bizelj-
ski okoliš, oz. menjam za drva ali 
hlevski gnoj. Tel.: 051 480 824

Prodam cviček po 0,90 €. 
Tel.: 041 999 979

Prodam modro frankinjo z Bizelj-
skega, zelo kvalitetno. 
Tel.: 031 278 738

Prodam belo in rdeče vino z bizelj-
skega okoliša po ceni 0,80 €/l. Ob 
nakupu nad 50 litrov podarim 5 l 
jabolčnega kisa. Tel.: 041 813 074

Prodam bio krompir s certifika-
tom, sorta comos in sante, cena 
0,70 €. Tel.: 031 255 968

Prodam koruzo (0,15 €), ječmen 
(0,18 €), oves (0,20 €), ajdo (0,80 
€), moko (2,00 €) in race japon-
ke (10 €), kupim pa 10 m3 smre-
kove hlodovine. Tel.: 031 834 173

Prodam rdeče vino, bizeljski oko-
liš, 0,80 €/l. Tel.: 041 294 162

Prodam rdeče vino, zelo kvali-
tetno, sremiški okoliš, cena 0,70 
€/l. Tel.: 041 652 045

Prodam kakovostno rdeče in belo 
vino ter orehova jedrca. 
Tel.: 07 49 79 883

Prodam odličen cviček iz Malkov-
ca, cena 1 €/L. Tel.: 041 463 254

Prodam kvalitetno vino modre 
frankinje. Tel.: 040 796 835

Prodam ajdovo moko domače pri-
delave. Tel.: 041 244 543

Prodam koruzo v zrnju, ječmen, si-
lažne bale in elektromotor 28 KW, 
2800 obratov. Tel.: 041 581 488

Prodamo koruzo v zrnju, naravno 
sušeno. Tel.: 031 897 299

Prodamo ječmen, lahko tudi ve-
čjo količino. Tel.: 07 45 22 056

Prodam ječmen, tritikal in koru-
zo, sušeno v koruznjaku. 
Tel.: 07 49 67 305

Prodam meso mladih prašičev, 
krmljenih z domačo hrano, lahko 
tudi polovice. Tel.: 040 865 655

Po zelo nizki ceni prodam bresko-
vo in češpljevo žganje, orehe in 
kravo za zakol. Tel.: 07 81 84 403 

Prodam domače marelično in 
breskovo žganje, cena 5 €/l., ter  
vino belo in rdeče po 1 €/l. 
Tel.: 041 720 308

Prodam vino žametna črnina ali 
menjam za prašiča. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 278 687

Prodam vino cviček in orehova je-
drca. Tel.: 040 791 770

Prodam modro frankinjo. 
Tel.: 031 765 662 

Prodam mešano rdeče vino po 0,8 
€ ali menjam za prašiča. 
Tel.: 031 603 985

Prodam modro frankinjo ter me-
šano rdeče in belo vino, dobra 
kvaliteta, bizeljsko-sremiški oko-
liš, pripeljem tudi na dom. 
Tel.: 031 858 594

Prodam bizeljsko belo in rdeče 
vino, kvalitetno. Tel.: 041 362 441 

Prodam modro frankinjo, laški 
rizling, chardonnay ter mešano 
rdeče vino, vse odlične kvalitete, 
okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam svinjske polovice od 45 
do 50 kg, nudim tudi prekajeva-
nje, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 69 474

ŽIVALI
Prodam bikca simentalca, stare-
ga osem tednov. Tel.: 07 49 27 627

Prodam bikca sivca, starega okoli 
en mesec. Tel.: 070 848 863

Kupim bikca mesne pasme, tež-
kega okoli 150 kg. 
Tel.: 07 81 89 159 (zvečer)

Prodam kravo za zakol in telico, 
staro 15 mesecev. Tel.: 031 741 437

Ugodno prodam burske kozliče 
brez rodovnika, za rejo ali zakol. 
Tel.: 041 328 032

Prodam bursko kozico ter enoigel-
ni šivalni stroj z mizo in trifaznim 
motorjem. Tel.: 041 893 733

Breje ovce in jagenjčke prodam 
ali menjam za krmo. 
Tel.: 041 683 261

Prodam dve breji ovci, ena lan-
ska, ena 2008, že imela dvojč-
ka, in prijaznega lanskega ovna, 
se rad boža, pasme belokranjske 
pramenke, cena 300 €/skupaj, Tr-
žišče. Tel.: 040 637 453 

Prodam štiri ovce z jagenjčki in 
ovnom, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 371 822

Prodam prašiče, težke 100-120 kg 
in seno v refuzi. Tel.: 07 49 67 135 

Ugodno prodam več prašičev, od 
50 do 150 kg, možna menjava za 
koruzo. Tel.: 030 347 264 

Prodam prašiče od 80 do 130 kg, 
hranjene z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 67 697 

Prodam prašiča, težkega 180 kg, 
hranjenega z domačo hrano, mo-
žen zakol. Tel.: 07 49 75 301 

Prodam 8 odojkov, do 30 kg, 15 
okroglih bal otave in 1 m3 hrasto-
vih suhih 3 cm desk. 
Tel.: 07 49 78 230 

Prodam svinjo, težko 250 kg, su-
homesnato, primerno za predela-
vo, in rdeče ter belo vino, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 65 454

Prodam tri odojke in enega 100 kg 
težkega prašiča. Tel.: 031 563 503

Prodam svinjo, staro 14 mesecev, 
težko okoli 200 kg. Cena po dogo-
voru. Tel.: 07 49 67 929

Prodam mlade krave simentalke, 
konjski komat ter prašiče, težke 
nad 50 kg. Tel.: 07 49 69 140 

Prodam odojke od 25 do 60 kg, 
domače hranjene, možen tudi za-
kol. Tel.: 031 492 837  

Podarim hišno muco, navajeno 
otrok, malo daljša dlaka sivo-be-
le barve, zelo lepa in prijazna. 
Tel.: 07 81 42 567 

Perutnina Rostohar 
obvešča cenjene stranke,

da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev 
rjavih in grahastih jarkic 

v soboto, 
20. februarja.

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E
Prodam dva odojka ter porodna 
boksa za prašiče, nova, domače 
izdelave. Tel.: 041 385 653

Prodam prašiča, težkega 130 – 
150 kg, krmljen z domačo hrano, 
cena ugodna. Tel.: 031 876 323

Prodam pujske, težke okoli 35 kg, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 69 016

Prodam tri prašiče, težke od 120 
– 130 kg in osem odojkov. Možna 
menjava za drva. Tel.: 051 895 099 

Kupim psa pasme kraški ovčar, 
starega do 4 mesece (mladiček), 
z rodovnikom ali po dogovoru.
Tel.: 031 647 833

K nam se je zatekla prijazna psič-
ka manjše rasti, črna, spodaj rja-
va, ima 4 mladičke. Če jo pogre-
šate, pokličite na tel.: 041 811 315

Dobrim ljudem podarim dva me-
šančka, mati labradorka, stara 8 
tednov, sta zelo igriva in prijazna, 
okolica Sevnice. Tel.: 041 288 372

Prodam peteline pasme štajerska 
kokoš. Tel.: 031 815 496 

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Prodam otroško posteljico 130x70 
cm, z jogijem in odejo s prevle-
ko, pliš igrače gratis. Cena 50 €. 
Tel.: 070 866 618 

Podarim še dobro ohranjen otro-
ški voziček. Tel.: 031 794 741 

Prodam voziček Quinny freestyle 
3XL in lupinico, kot novo, masko 
za Golf 2, svinčene uteži 2x30
 kg, brisalec MB 190 (nosilec + mo-
tor). Tel.: 031 866 698

Kupim rabljeno otroško previjal-
no omaro. Tel.: 031 246 651

Prodam ali zamenjam malo ra-
bljen Peg Perego stolček za hra-
njenje otroka za rabljen lesen 
stolček za hranjenje otroka. 
Tel.: 051 439 889

Ugodno prodam stojalo za banjico 
(banjico podarim), gugalnik za do-
jenčka, hojico in oblekice za deč-
ka in deklico od 3 do 12 mes. (56 – 
80 cm). Tel.: 031 283 290

Prodam dve leti star avto sedež 
Brevi, zelo lepo ohranjen, cena 50 
€, Sevnica. Tel.: 040 464 528 

Prodam dnevni regal bukev-
modra kombinacija, moderen 
stil, zelo ohranjena, dimenzije 
200x210x60. Tel.: 041 764 338 

Prodam usnjen trosed črne bar-
ve, skoraj nov. Tel.: 031 517 321 

RAZNO 
Prodam diatonično harmoniko Pe-
ter Štahl edelweis l. 1977, GCFB, 
velikost 34 cm, odlično ohranje-
na, brezhibna. Tel.: 07 49 87 209

Prodam diatonično harmoniko To-
lar, novo, 37+3 gumbi, s kovčkom. 
Tel.: 041 439 908

Prodam strešni kovček Thule 650, 
cena novega 650 €, prodajna cena 
200 €. Tel.: 041 755 555

Prodam sesalec Kirby, skoraj nov, 

ure: ročna Omega Semaster auto-
matik, pozlačena, žepne: Omega, 
Zenit in srebrna, stara 167 let, 
Perret Fils. Tel.: 041 724 335

Prodam snežno frezo Stiga, staro 
2 leti, malo rabljena. 
Tel.: 070 897 320

Prodam novo termo akumulacij-
sko peč 4 KW, zelo ugodno. 
Tel.: 051 340 431 

Prodam varilni aparat 220 380 
V, malo rabljen ugodno, Varex 
160/180 MT. Tel.: 051 232 256

Prodam 7 m3 steklene volne, mizi-
ce in stolčke za zidanice, terase, 
zastekljena okenska krila PS Gore-
nje – brezhiben. Tel.: 051 457 759 

Prodam tračno žago za razrez ko-
sti in mizarsko tračno žago. 
Tel.: 041 958 779 

Prodam poravnalko-skobelnik, ši-
rine 30 cm, s cirkularjem, dvižno 
mizico in enofaznim el. motor-
jem, po ugodni ceni. 
Tel.: 041 552 915 

Prodam koše in suhe gobe. 
Tel.: 041 772 283 

Ugodno prodam skrinjo Zanussi 
220 l in omaro velikosti hladilni-
ka s 3 predali. Tel.: 040 501 882 

Po simbolični ceni prodam dva 
hrastova soda. 430 in 230 l. 
Tel.: 031 466 504

Ugodno prodam žensko sivo 
usnjeno jakno ter rjavo usnjeno 
jakno s krznenim ovratnikom, po-
polnoma novo. Tel.: 041 756 078 

Prodam 200 l oljno kovinsko ci-
sterno s priključki, cena 100 €, 
ter oljni gorilec Johanes, rabljen 
3 sezone, cena 100 €. 
Tel.: 031 725 142

Prodam namizno krožno žago za 
razrez kovinskih profilov do 100 
mm, malo rabljena, cena po do-
govoru. Tel.: 031 554 098

Prodam lipove až satnike, sesta-
vljene ali nesestavljene, ter cve-
tlični in kostanjev med. 
Tel.: 031 760 921

Prodam žepno svetilko, zelo 
majhno – 10 cm, varčna, vrhunske 
izdelave, sveti do 200 m, nova, 
primerna za lovce, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 815 236 

Prodam krzneno dolgodlako jakno 
št. 40, nikoli nošena. 
Tel.: 070 304 094

Ugodno prodam lepo ohranjena 
okna z okvirji in žaluzijami. Tel.: 
07 81 44 153

Prodam trampolin, premer 120 
cm. Tel.: 051 390 577

Prodam kovinsko cisterno za ku-
rilno olje, 2500 litrov, 250 €.
 Tel.: 040 883 140 

Prodam TV Sony Trinitron 55, ra-
ven ekran. Tel.: 041 522 949 

Ugodno prodam kletko za papaga-
ja, veliko 45x65x85 cm, na stoja-
lu, staro 10 dni. Tel.: 051 619 422

petek, 5. februarja 2010 ob 18. uri 
v kulturni dvorani Doma XIV. divizije Senovo

slavnostni govornik g. Franci Bogovič, 
poslanec DZ RS in župan Občine Krško; 

kulturni program: Osnovna šola XIV. divizije Senovo, 
člani DKD Svoboda Senovo in DU Senovo

Primopredaja ključev upravne zgradbe Rudnika Senovo v 
zapiranju:
- petek, 5. februarja 2010 ob 13. uri pred upravno zgradbo, Titova 
106, Senovo; Občina Krško, Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o – v 
likv., KS Senovo

Odprtje obnovljene cestne infrastrukture na Bohorju
- petek, 5. februarja 2010 ob 14.30 uri na Jablanci; prireditelji 
Občina Krško, krajani Dobrove in KS Senovo

Pohod po poteh XIV. divizije Senovo – Bohor
- sobota, 6. februarja 2010 ob 8. uri, zbirno mesto pred spomeni-
kom NOB (pri ZD Senovo); prireditelja TD Senovo in KS Senovo

Tradicionalni humanitarni turnir v malem nogometu 
- nedelja, 7. februarja 2010, pričetek ob 9. uri v športni dvorani 
Doma XIV. divizije Senovo; prireditelja ŠD NK Senovo in KS 
Senovo

Tone Partljič: Silvestrska sprava; krstna izvedba komedije
- torek, 9. februarja 2010 ob 19. uri v kulturni dvorani Doma XIV. 
divizije Senovo, Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo

Dan odprtih vrat na strelišču v Zaklu
- sobota, 13. februarja 2010 ob 10. uri; prireditelja Društvo za 
praktično streljanje Senovo in KS Senovo

Memorialni hitropotezni šahovski turnir v spomin Andreju 
Strnadu;
- nedelja, 14. februarja 2010, pričetek ob 9. uri v prostorih Gostilne 
Senica; prireditelja DU Senovo in KS Senovo

Tone Partljič: Silvestrska sprava; komedija – ponovitev
- nedelja, 14. februarja 2010 ob 17. uri v kulturni dvorani Doma 
XIV. divizije Senovo, Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo

Prodam vgradno ventilacijsko pe-
čico Bosch, še nova, zapakirana, 
inox material, cena 290 €. 
Tel.: 031 462 801

Prodam knjige za branje in ka-
mnin. Tel.: 041 892 049

Prodam sušilni stroj Gorenje za 5 
kg perila, malo rabljen, po polo-
vični ceni novega, z odvodno cev-
jo. Tel.: 070 876 044

Prodam mizarsko robno brusilko, 
dolžina 1 meter. Tel.: 030 332 552

Zelo ugodno prodam odlično 
ohranjeno volneno orientalsko 
preprogo 3x4 m. Tel.: 07 49 21 476

Prodam peč za CK na olje + plin, 
30 KW, bojler 100 l, gorilec, eks-
panzija, programska ura, ventili,  
cisterna 4x750 l s cevmi, 7 radi-
atorjev, rabljeno 4 sezone. Cena 
2.100 €. Tel.: 041 257 944

Prodam smuči 160 in 168 cm z 
vezmi, palice in ski čevlje. 
Tel.: 041 620 219

Prodam otroške smuči 90 cm z 
okovjem, palice, smučarske če-
vlje, okolica Sevnice, in silažne 
bale 1., 2., in 3. košnje. 
Tel.: 031 507 111

Prodam radio z gramofonom Por-
torož in gramofon v kovčku ter 
moški plašč, star od 80 – 100 let. 
Tel.: 051 803 778

Zbiram sličice Kraljestvo živali, za 
menjavo pokličite. 
Tel.: 031 563 192

STIKI
Stiki: Mamica srednjih let išče 
moškega športne postave, ureje-
nega in iskrenega, starega do 42 
let. Tel.: 051 741 246

Stiki: 30-letni fant iz okolice Kr-
škega bi rad spoznal dekle ali ma-
mico za skupno življenje, imam 
službo, stanovanje in avto. 
Tel.: 040 765 274
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�žemi �atureta �upreme

Poskusite džeme Natureta Supreme in vedeli boste, o čem 
govorimo. Skrbno izbrano sadje, okusnost in nižja energetska 

vrednost so prednosti, ki opredeljujejo okuse džemov iz gozdnih 
sadežev, marelic, gozdnih borovnic, jagod ali višenj ter brusnic. 
Pozabite na konzervanse, dodane arome in barvila ter preostale 

dodatke in doživite sadje v vsej svoji pristnosti.

�adno doživetje
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Četrtek, 4. 2.
• od 12.00 do 16.00 v avli ETrŠ Brežice: Poklicna avtocesta
• ob 18.00 v TVD Partizan v Boštanju: proslava v počastitev 

kulturnega praznika

Petek, 5. 2.
• ob 18.00 v Kulturnem domu Radeče: proslava ob kultur-

nem prazniku s podelitvijo priznanj
• ob 18.00 v Kulturni dvorani Sevnica: slovesnost ob sloven-

skem kulturnem prazniku
• ob 18.00 v Domu XIV. divizije Senovo: osrednja prireditev 

ob prazniku KS Senovo in v počastitev kulturnega praznika
• ob 18.00 v OŠ Raka in v Bivaku Senovo: večer družab-

nih iger
• ob 21.00 v MC Krško: koncert Nikki Louder in Hexenbrutal

Sobota, 6. 2.
• ob 8.00 pred spomenikom NOB na Senovem: pohod po po-

teh XIV. divizije Senovo - Bohor
• ob 10.00 v MC Brežice (nekdanji dijaški dom): živ žav – 

nogomet, detektiv, twister
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj - izdelovanje pustnih 

mask
• ob 10.00 v OŠ Raka: izdelovanje pustnih mask
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: turnir v pikadu
• ob 18.00 v MC Krško: video večer
• ob 18.00 v Kulturnem domu Podbočje: srečanje ljudskih 

pevcev „Zapojmo čisto po domače“
• ob 19.30 v Športni dvorani Sevnica: tekma 1.B DRL med 

RK Sevnica in RK Sviš Pekarna Grosuplje

Nedelja, 7. 2.
• od 9.00 dalje v športni dvorani na Senovem: tradicional-

ni humanitarni turnir v malem nogometu
• ob 15.00 v kulturnem domu Bistrica ob Sotli: ob kulturnem 

prazniku letni koncert etno skupine Nojek z gosti 
• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: osre-

dnji dogodek ob slovenskem kulturnem prazniku
• ob 18.00 v kulturni dvorani Krmelj: kulturna prireditev 

„Ustvarjamo skupaj“
• ob 18.00 v kulturnem domu Podbočje: proslava ob sloven-

skem kulturnem prazniku

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

Ponedeljek, 8. 2.
• ob 14.00 v Bivaku Senovo: ura recitacij ob Prešernovem 

dnevu
• ob 16.00 v Prosvetnem domu Brežice: slavnostna priredi-

tev v počastitev slovenskega kulturnega praznika s podeli-
tvijo Prešernovih priznanj in odličij 

• ob 17.00 v Kulturnem domu Krško: proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku s podelitvijo Prešernovih plaket in pri-
znanj ZKD Krško

• ob 18.00 v restavraciji Grill v Termah Čatež: prebiranje 
Prešernove poezije

Torek, 9. 2.
• v Knjižnici Sevnica: razstava fotografij Draga Slukana „Sko-

zi objektiv“
• ob 10.00 v Knjižnici Sevnica: delavnica za brezposelne v 

okviru projekta CVŽU „Kako do zaposlitve?“
• ob 19.00 v Domu XIV. divizije Senovo: krstna izvedba ko-

medije „Silvestrska sprava“ v izvedbi gledališke skupine 
DKD Svoboda Senovo

• ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: gledališka predsta-
va „Bostonska naveza“, za abonma in izven

Sreda, 10. 2.
• ob 13.00 v Bivaku Senovo: lan party
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno ša-

hovsko prvenstvo v pospešenem šahu za februar 2010

Četrtek, 11. 2.
• ob 17.00 v Prosvetnem domu Brežice: lutkovna predstava 

„Zakaj teče pes za zajcem“

Petek, 12. 2.
• ob 16.00 v Bivaku Senovo: Valentinova delavnica
• ob 18.00 v OŠ Raka: nagradni kviz
• ob 19.30 v KD Krško: koncert vokalne skupine Perpetuum 

Jazzile, za modri abonma in izven

Sobota, 13. 2.
• ob 10.00 v MC Brežice (nekdanji dijaški dom): živ žav – 

badminton, človek ne jezi se
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: Lucijina pustna delavnica
• ob 10.00 v OŠ Raka: izdelovanje praktičnih darilc

• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj - pustno rajanje, izde-
lovanje darilc za valentinovo

• ob 10.00 na strelišču v Zaklu: dan odprtih vrat
• od 14.00 do 17.00 v hotelu City v Krškem: 11. tradicional-

no pustno rajanje za otroke v spremstvu staršev
• ob 16.00 v Tropskem vrtu Term Čatež: pustna povorka po 

kompleksu z zaključkom v slaščičarni Urška
• ob 18.00 v MC Krško: pustno-valentinova zabava
• ob 20.00 v KD Krško: komedija „Ženske&moški.com“ 
• ob 20.00 v hotelu Terme Čatež: tradicionalno pustovanje 

z ansamblom Jerneja Kolarja
• ob 20.00 v večnamenski dvorani hotela Toplice Term Ča-

tež: koncert vokalne skupine Perpetuum Jazzile
• ob 20.00 na gradu Mokrice: Valentinov ples z romantič-

no večerjo 

Nedelja, 14. 2.
• ob 9.00 v gostilni Senica na Senovem: memorialni hitropo-

tezni šahovski turnir v spomin Andreju Strnadu
• ob 15.00 v Športni dvorani Sevnica: pustovanje za otroke 

z animacijskim programom
• ob 17.00 v Domu XIV. divizije Senovo: ponovitev komedije 

„Silvestrska sprava“ v izvedbi gledališke skupine DKD Svo-
boda Senovo

• ob 17.00 v Kulturnem domu Krško: Valentinov koncert ra-
dia Veseljak

• ob 17.00 v večnamenski dvorani hotela Toplice Term Čatež: 
lutkovna predstava za otroke „Tinko Pobalinko“

Ponedeljek, 15. 2.
• ob 18.00 v KD Krško: dokumentarni film „Pojoče srce, Shir-

lie Roden – ambasadorka luči“ z gostjo Shirlie Roden po 
ogledu

Torek, 16. 2.
• ob 16.00 izpred vrtca Mavrica Brežice: pustna povorka
• ob 16.30 pred trgovino Labod na Vidmu: pustna povorka in 

rajanje na ploščadi pred Kulturnim domom Krško
• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: pravljična urica
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni mesečni 

hitropotezni šahovski turnir za februar 2010

Sreda, 17. 2.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
• ob 19.00 v MC Krško: Filmofilski klub Krško: ogled filma 

»Festen«


