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Na območju Slovenije so bili 
s popisom zbrani podatki o 
skupno 6,5 milijona nepre-
mičninah, od tega o 550.000 
hišah in 300.000 stanova-
njih. Vrednosti, ki jih bodo 
spomladi po pošti prejeli la-
stniki, bodo temeljile na ce-
nah, ki so bile dosežene na 
nepremičninskem trgu v za-
dnjih štirih letih, se pravi na 
podlagi tega, po kakšni ceni 
so bila nepremičnine v dolo-
čenem okolju prodane, pri 
čemer je Geodetska uprava 
zajela tudi podatke Davčne 
uprave Slovenije in registri-
rane prodajne transakci-
je nepremičninskih pravnih 
oseb. Kot je poudarila mag. 
Erna Flogie Dolinar, je mo-
del množičnega vrednote-
nja razdeljen na 19 skupin, 
od stanovanj v večstano-
vanjskih objektih, individu-
alnih eno ali dvostanovanj-
skih stavb, garaž, lokalov, 
pisarn, industrijskih objek-

Nepremičnine	v	Brežicah	
dražje	kot	v	Krškem
KRŠKO / POSAVJE - V aprilu in maju bodo lastniki nepremičnin prejeli s strani Geodetske uprave Slovenije obvestila o vrednosti 
svojih nepremičnin. Izračuni temeljijo na množičnem vrednotenju nepremičnin oziroma na popisu nepremičnin iz leta 2005. O 
tem je tekla beseda 11. februarja tudi na predstavitvi, ki jo je organizirala krška občinska svetnica Vilma Jan Špiler v sodelovanju 
z Geodetsko upravo Slovenije in predavateljema mag. Erno Flogie Dolinar in mag. Janezom Ovnom. 

tov, tako zazidanih kot neza-
zidanih stavbnih zemljišč, zi-
danic, energetskih objektov, 
kmetijskih, gozdnih in dru-
gih zemljišč, nepremičnin za 
rabo kmetijstva, kot so deni-
mo kozolci ipd. V sami me-
todologiji so zajeti podatki, 
kot je lokacija, ki je pravza-
prav najpomembnejši poda-
tek, letnica zgradbe, komu-
nalna opremljenost, parcela, 
na ovrednotenje nepremič-
nin pa vplivajo tudi ekonom-
sko – socialni podatki, kot so 
gostota prebivalstva na povr-
šino, letna rast števila prebi-
valcev, bruto osnova za do-
hodnino in povprečna dodana 
vrednost na zaposlenega. 

Posavske občine v 
številkah

Če pogledamo natančneje 
posavske občine, je bilo tu v 
letu 2009 sklenjenih skupno 
828 kupoprodajnih pravnih 

poslov. V vseh občinah je bilo 
največ prodaje kmetijskih in 
gozdnih površin, sicer pa po 
transakciji stanovanjskih ne-
premičnin prednjači občina 
Brežice, v kateri je bilo re-
aliziranih 122 kupoprodajnih 
poslov, v krški občini 89 in 
sevniški samo 45. V primer-
javi s tem je bilo lani naj-
več transakcij z zemljišči za 
gradnjo sklenjenih na podro-
čju občine Krško in najmanj 
v Sevnici, ki pravzaprav moč-
no zaostaja za obema obči-
nama. V sevniški občini je 
bilo največ prometa s stano-
vanjskimi nepremičninami 
sklenjenega v samem me-
stnem središču z ožjim za-
ledjem, izstopajo še obmo-
čja Loke pri Zidanem Mostu, 
Malkovca, Tržišča in Krmelja. 
V krški občini izstopajo samo 
mesto Krško, Leskovec pri 
Krškem in brestaniško – se-
novska kotlina, izven tega pa 
Raka, Dolenja vas pri Krškem 

KRŠKO - Nadzorni svet družbe GEN energija je na svoji tretji seji 
dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe za leto 2010. »Delo 
nadzornega sveta GEN energije je kakovostno in strokovno, seje 
potekajo učinkovito, nemoteno ter v interesu družbe. Poslov-
ni načrt je začrtan ambiciozno, vendar tudi dovolj realno in z 
upoštevanjem sedanjih tržnih in gospodarskih razmer,« je po za-
ključku seje povedal predsednik nadzornega sveta Danijel Levi-
čar. Sprejet poslovni načrt bo omogočal skupini GEN dobre okvir-
je za normalno poslovanje družb in zagotavljanje optimalnega 
obratovanja proizvodnih objektov. Nadzorni svet je med drugim 
obravnaval tudi informacijo o poteku dogovorov s skupino HSE, 
ki vodi projekt TEŠ 6, in zadolžil direktorja, da nadaljuje z do-
govori, ki bodo v korist obeh strani, sporočajo iz GEN energije.

Soglasje	nadzornikov	za	
poslovni	načrt	GEN	energije

POSAVJE - S 15. februarjem se je začela javna razgrnitev do-
polnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za gospo-
darsko središče Feniks v Posavju, ki bo trajala do vključno 16. 
marca 2010. Dopolnjeni osnutek DPN za GS Feniks z gradivi 
je razgrnjen na Ministrstvu za okolje in prostor – Direktora-
tu za prostor, v prostorih Občine Brežice in Občine Krško, iz-
vleček gradiv pa tudi v prostorih Krajevne skupnosti Skopice 
in Krajevne skupnosti Krško polje. V času javne razgrnitve 
lahko vsi posamezniki svoje predloge in pripombe h gradivu 
dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta vpiše-
jo v knjige pripomb, ki so na voljo ob omenjenem gradivu, 
ali jih do konca javne razgrnitve posredujejo na elektronski 
naslov gp.mop@gov.si. Javni obravnavi, na katerih bodo na-
črtovane rešitve gospodarskega središča podrobno predsta-
vljene, bosta potekali 10. marca 2010 s pričetkom ob 18.00 
v prostorih gasilskega doma na Drnovem in 11. marca 2010 s 
pričetkom ob 17.00 v prostorih Krajevne skupnosti Skopice.

Feniks	javno	razgrnjen

in območje Anž ter Ravn pri 
Zdolah. V primerjavi s krško 
in sevniško občino pa so ne-
koliko bolj razpršene in šte-
vilčnejše transakcije po bre-
žiški občini, kjer lahko poleg 
središča izpostavimo Bizelj-
sko, Malence, Krško vas, ob-
močje od Sel pri Dobovi do 
same Dobove, cerkljansko 
območje in kar živahen pro-
met z nepremičninami v ob-
mejnem pasu Bregane ter 
Obrežja. 

hiša v brežicah Precej 
več vredna kot v 
krškem?
Če upoštevamo dejstvo, da 
imajo na navedeno dogaja-
nje vpliv same lokalne sku-
pnosti s prostorskim načrto-
vanjem in ostalo razvojno 
strategijo, gre velik delež 
pripisati ekonomsko-soci-
alnemu področju in vplivu 
lokacije. Medtem ko se na 

20-stopenjski lestvici dejav-
nikov, ki vplivajo na vrednost 
nepremičnin, občini Krško in 
Brežice s socialno-ekonom-
skega vidika uvrščata v slo-
venskem merilu v neko sredi-
no, to je na 11. raven, ki je 
primerljiva npr. z občinami 
Metlika, Lukovica in Sloven-
ska Bistrica, dokaj zaosta-
ja Sevnica, ki je v 7. nivo-
ju primerljiva s Črnomljem, 
Ilirsko Bistrico, Radečami in 
Laškim, žal pa še slabši soci-
alno-ekonomski segment do-
segajo v nam bližnjih obči-
nah Bistrica ob Sotli in Kozje 
(1. in 2. nivo). 

Na podlagi števila izvedenih 
transakcij, ponudbe in pov-
praševanja pa so nepremič-
nine ovrednotene tudi glede 
na lokacijo. Tu na splošno do-
segajo višjo vrednost nepre-
mičnine v brežiški občini. Če 
ponazorimo v številkah vre-

Pokličite 
uredništvo!

v ponedeljek,  
22. februarja,  

od 16. do 18. ure
na 07 49 05 782

več na strani 11

Pusta se najbolj razvese-
lijo najmlajši, ki se v tem 
času prepuščajo svojemu 
domišljijskemu svetu ter 
se v pisanih kostumih lah-
ko istovetijo s tistimi ju-
naki, ki jih spremljajo 
tudi v vsakdanjem življe-
nju. Skupaj s starši se nato 
podajo v norčavosti ali pa 
se udeležijo mnogih prav 
zanje pripravljenih pri-
reditev. Že tradicionalno 
pripravijo povorko na pu-
stni torek tako v Brežicah, 
kjer poteka v organizaciji 
Mladinskega centra Breži-
ce (levo), kot v Krškem v 
izvedbi kolektiva krškega 
vrtca (zgoraj). 

Več o pustnih prireditvah 
pa na zadnji strani.
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dnosti tipičnega stanovanja 
v večstanovanjskem objek-
tu (50 m2, zgrajeno med leti 
1975 – 1984, s centralnim 
ogrevanjem in balkonom), bi 
za slednjega v občini Krško 
iztržili 48.000 evrov, v Breži-
cah pa 54.000 €, enodružinska 
hiša (neto 150 m2, z zemlji-
ščem 600 m2, leto izgradnje 
1975 – 84, komunalno opre-
mljena) pa bi dosegla v cen-
tru Krškega vrednost 85.000 
€, v Brežicah pa znatno več, 
in sicer 130.000 €, v zaledjih 
obeh mest pa so vrednosti sta-
novanjskih objektov nižje.

Kakor je poudarila organiza-
torka predstavitve projekta 
Vilma Jan Špiler, bodo na 
podlagi množičnega vredno-
tenja nepremičnin vrednosti 
okvirno veljale za vso Slove-
nijo, kar pomeni, da gre za 
izračun izhodiščnih oziroma 
posplošenih tržnih vrednosti 
nepremičnin, medtem ko se 
bo sama končna tržna vre-
dnost še vedno oblikovala 
na podlagi ponudbe in pov-
praševanja, a ne v tolikšnem 
razponu, kakršnemu smo bili 
priča do sedaj.

obvestila v 
sPomladanskih mesecih

Ugotavljamo lahko, da so 
tisti, ki so pri popisu zara-
di morebitnega strahu pred 
višjo obdavčitvijo zamolča-
li kakšen podatek ali denimo 
zmanjšali kvadraturo hiše, 
tokrat, kakor se temu reče 
– pljunili v lastno skledo, saj 
bodo njihove nepremičnine 
uradno zavedene kot manj-
še in na podlagi tega uradno 
manj vredne. Potencialni ku-
pec bo imel namreč vpogled 
v spletne podatke in bo lah-

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

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
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
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, 
Ljubo Motore, Drago Perko, Kristina 
Klemenčič

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Jože Macur, Nathalie Letullier

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 (5/2010) bo izšla v 
četrtek, 4. marca 2010.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
24. februar.
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POPRAVEK
V prejšnji številki Posavskega obzornika (št. 3, 4.2.2010, 
str. 2) smo v članku „Še vedno brez proračuna“ napačno 
zapisali, da je svetniška skupina že drugič zavrnila osnu-
tek občinskega proračuna, saj ga je zavrnil občinski svet, 
ki šteje deset članov. Za napako in morebitne nevšečnosti 
v zvezi z njo se opravičujemo.
 Uredništvo

Nepremičnine	v	Brežicah	
dražje	kot	v	Krškem

BREŽICE - V Brežicah sta se 20. januarja mudila generalni 
tajnik Socialnih demokratov Uroš Jauševec in njegov name-
stnik Samer Khalil, in se srečala s predstavniki območne or-
ganizacije SD Brežice. Predstavila sta najaktualnejša doga-
janja v stranki ter v vladi. V pogovoru sta odgovarjala tudi 
na vprašanja članov, predvsem povezana z razvojno strate-
gijo vlade glede brežiške občine, kadrovskimi zadevami in 
županskimi volitvami. Generalni sekretar je razložil, da vseh 
potreb občine ni mogoče zadovoljiti naenkrat, da pa je bil 
npr. vložen nesorazmerno velik delež sredstev za reševanje 
cestnega problema, saj je bilo Brežicam dodeljeno nekajkrat 
več sredstev kot ostalim primerljivim občinam. Razvnela se 
je tudi razprava o energetskem vprašanju, kjer je bilo pou-
darjeno, da vlada prepočasi rešuje to področje in da se po-
čutimo zapostavljeni. Sklenjeno je bilo, da mora stranka v 
prihodnje pomembneje vplivati na politiko v občini Brežice. 
Glede županskih volitev pa je bila dopuščena možnost, da se 
povežejo z vsemi zainteresiranimi strankami v občini za za-
gotovitev ugodnega izida volitev. 

Generalni	sekretar	SD		
v	Brežicah

ko opazil neskladnost med 
uradnim ovrednotenjem na 
spletu in ponudnikovo ceno, 
zaradi česar utegne marsi-
katera prodaja splavati po 
vodi. Vendar je še čas za mo-
rebitne popravke, če bodo 
lastniki le zbrali dovolj po-
guma za to. 

Obvestila Geodetske upra-
ve RS, ki jih bodo lastniki 
prejeli v mesecu aprilu in 
maju, bodo namreč opre-
mljena s PIN kodo, preko ka-
tere bo omogočen natančen 
vpogled v spletni register 
nepremičnin. Lastniki bodo 
imeli zatem možnost 45 dni 
po prejemu obvestila podati 

pripombe, naj se te nanašajo 
na sam popis nepremičnin ali 
na ocenjeno vrednost. Vse-
kakor naj ne bo na tem me-
stu odveč priporočilo, naj ti 
natančno preverijo vse nave-
dene podatke na obvestilu, 
od parcelne številke do ka-
tastrske občine, komunalne 
opremljenosti, uporabne po-
vršine itd. Hkrati s prejema-
njem obvestil bo na matičnih 
občinah potekala tudi razgr-
nitev modelov vrednotenja 
nepremičnin.
 Bojana Mavsar

Na podlagi popisa je oce-
njena tudi skupna vre-
dnost nepremičnin v vsaki 
lokalni skupnosti. Zanimi-
vo je, da je v občini Krško 
ta ocenjena skupno na 2,7 
milijarde evrov, pri čemer 
vrednost JE Krško  prese-
ga vrednost vseh ostalih 
nepremičnih na območju 
občine. Elektrarna je na-
mreč ovrednotena na 1,4 
milijarde €, ostale nepre-
mičnine pa na skupno 1,3 
milijarde €. 

V A B I L O
na predstavitev projekta odlagališča NSRAO

Potem, ko je Vlada RS 30. decembra 2009 potrdila lokacijo 
Vrbina v občini Krško kot lokacijo za odlagališče nizko in 
srednjeradioaktivnih odpadkov, Agencija za radioaktivne 
odpadke (ARAO) vabi vse zainteresirane občane na 
predstavitev projekta odlagališča, ki bo v

četrtek, 18. februarja 2010, ob 17.00 uri
v mali dvorani Kulturnega doma Krško, 

Trg Matije Gubca 2 v Krškem.

Vsebina predstavitve:

• Uvodni nagovor direktorja ARAO Vladislava Krošlja
• Idejni projekt, Boštjan Duhovnik, IBE 
• Terenske raziskave, Matej Rupret, Sandi Viršek, ARAO 
• Varnost odlagališča, Sandi Viršek, ARAO
• Vizualizacija odlagališča (film)

Predstavitev bo trajala približno eno uro, potem bo čas za 
vprašanja in razpravo.

Vljudno vabljeni!

Agencija za radioaktivne odpadke

BISTRICA OB SOTLI - Občinski svet Občine Bistrica ob  Sotli se bo 
na 23. redni seji sestal v današnjem četrtkovem popoldnevu. Na 
dnevnem redu je osem točk, med njimi je tudi predlog odloka o 
proračunu občine v višini 2,6 milijona evrov. Direktorica občin-
ske uprave Ana Bercko je povedala, da na predlog proračuna ni 
vloženih amandmajev. Prav tako naj bi obravnavali predlog od-
loka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč dru-
žini na domu ter imenovali Mojco Vrešak iz Podčetrtka za sku-
pno predstavnico šestih občin upravne enote Šmarje pri Jelšah v 
svet tamkajšnjega Centra za socialno delo.  S. V. 

V	Bistrici	sprejemajo	
proračun	

Ivan Sušin (SLS) kot sklicatelj 
novinarske konference je ta-
krat namreč izpostavil neu-
sklajenost proračuna občine 
Brežice z zakonodajo, saj naj 
sestavni deli proračuna ne bi 
vsebovali obveznih obrazloži-
tev, posameznim projektom 
pa naj ne bi bili priloženi do-
kumenti identifikacije inve-
sticijskega projekta. Sporna 
naj bi bila tudi prodaja ob-
činskega premoženja, ker ni 
bilo priloženih obveznih raz-
lag o namenu sredstev, ki 
bodo tako pridobljena. Hr-
voje T. Oršanič (SEG) je po-
jasnil, da se je vzdržal gla-
sovanja o proračunu, ker na 
11 vprašanj občinski upra-
vi ni prejel niti enega odgo-
vora, med drugim pa je kot 
pretirane izpostavil postavke 
za odškodnine pri sodnih po-
stopkih, za javno razsvetljavo 
v mestu Brežice, za promoci-
jo občine in za urejanje zele-
nih površin. 

Rajka Križanac (SD) je izrazi-
la zaskrbljenost nad politično 
kulturo sedanje politične gar-
niture, ki vodi brežiško obči-
no, saj po njenem izključuje 
drugače misleče in ne deluje 
konstruktivno, zato ne more 
prinesti razvoja. Stane Rada-
novič (SNS) je dodal, da ga 
skrbi novo zaposlovanje na 
občini, kajti zaposlovalo naj 

bi se po politični opredelje-
nosti in ne po strokovnosti, 
Marjan Jurkas (DeSUS) pa je 
izpostavil predlagani amand-
ma o gradnji doma za starej-
še krajane v Dobovi, ki ni bil 
uvrščen v obravnavo, opozoril 
je na skorajšnjo izgubo breži-
škega gradu in na morebitno 
nesmotrno porabo sredstev, 
če bo pristal v rokah nekda-
njih lastnikov, pa tudi obnova 
ceste Župelevec - Dobova se 
mu zdi sporna z več vidikov. 

Zaradi vsega navedenega in 
še vrste drugih pomanjkljivo-
sti naj bi župan kršil občinski 
statut in poslovnik občinskega 
sveta, pa tudi Zakon o javnih 
financah ter drugo zakonoda-
jo. Svoje ugotovitve so sve-
tniki poslali občinski upravi, 
v vednost pa tudi Računske-
mu sodišču RS in finančnemu 
ministrstvu ter dodali, da so 
nekatere zadeve zrele za pro-
tikorupcijsko komisijo.

žuPan molan: 
navedbe svetnikov so 
neutemeljene

Župan Ivan Molan je s so-
delavci Anico Hribar, Alen-
ko Laznik, Maksimilijano 
Stanič in Brankom Blaževi-
čem zavrnil vse glavne očit-
ke skupine svetnikov, češ da 
so neutemeljeni in tudi žalji-

vi. Poudaril je, da so na ob-
čino dobili le pismo Ivana Su-
šina, ki zajema pomisleke o 
zakonitosti občinskega prora-
čuna, medtem ko je o osta-
lih očitkih izvedel iz medijev. 
„Skupina svetnikov bi želela 
prikazati stanje v občini kot 
negativno in na tak način za-
ustaviti aktivnosti ter onemo-
gočiti delovanje tako krajev-
nih skupnosti, šol, zavodov, 
društev in začetek vseh inve-
sticij, kar pa bi se zgodilo, če 
proračun ne bi bil sprejet,“ 
je še dejal Molan in dodal, da 
je za sprejem proračuna gla-
sovalo 22 svetnikov, le dva pa 
sta bila proti. 

Staničeva je podrobneje po-
jasnila postopek prodaje ob-
činskega premoženja njegove 
namenske porabe, medtem 
ko je glede zadolževanja ob-
čine dejala, da ta še zdaleč 
ne dosega dovoljene višine in 
da le-to niti ni mogoče brez 
predhodnega soglasja Mini-
strstva za finance. Podani so 
bili odgovori na nekaj drugih 
navedb o previsokih izdat-
kih, tako npr. pojasnilo, da 

se strošek 571.000 evrov za 
javno razsvetljavo nanaša na 
celotno občino in ne samo na 
mesto Brežice. 

Zaposlovanje na občini se tudi 
ne povečuje, saj gre v glavnem 
za zaposlitev tistih, ki so bili 
doslej zaposleni za določen čas 
ali pa za nadomeščanje upoko-
jenih delavcev. Po drugi strani 
pa se je v zadnjih letih prora-
čun zelo povečal in tudi števi-
lo investicij, za kar je potreb-
no opraviti veliko več dela v 
upravi. Župan je ob tem pove-
dal, da so v letu 2005 znaša-
li omenjeni stroški 6 odstotkov 
proračuna, v letu 2010 pa le 
še 4,18 odstotkov. Na pripom-
bo, da posamezne svetnike iz-
ključuje iz sodelovanja, je kot 
primer povedal, da je svetnico 
Rajko Križanac imenoval v Ko-
misijo za spremljanje gradnje 
HE, zato se mu takšne izjave 
zdijo dvolične. Obtožbe sku-
pine svetnikov po sprejetju 
proračuna pa jemlje pred-
vsem kot začetek politične 
kampanje za jesenske lokal-
ne volitve.
 Marija Kalčič

BREŽICE – Nekaj dni potem, ko je z objavo v Uradnem listu RS začel veljati odlok o proračunu obči-
ne Brežice za leto 2010, je župan Ivan Molan na novinarski konferenci odločno zavrnil očitke, ki jih je 
nanj in na občinsko upravo v zvezi s proračunom v začetku meseca naslovila skupina svetnikov (Ivan 
Sušin, Hrvoje T. Oršanič, Stane Radanovič, Marjan Jurkas) ter svetnica Rajka Križanac. 

Svetniki:	proračun	je	sporen
Župan:	obtožbe	zlonamerne

Na vabilo župana Molana se je novinarske konference ude-
ležil tudi Silvester Mavsar, direktor Zavoda Neviodunum. 
Skupina svetnikov je med drugim županu namreč očitala 
tudi porabo sredstev za promocijo in objave v medijih, kar 
so nekateri novinarji v svojih poročilih kasneje pripisali v 
celoti Posavskemu obzorniku. Župan je pojasnil, da so teh 
sredstev deležni tudi nekateri drugi mediji (npr. Vaš kanal, 
Publika), ki poročajo o dogodkih v občini Brežice, Mavsar 
pa je povedal, da imajo na podlagi dogovora treh županov 
iz leta 2005 posavske občine zakupljeno po eno stran v Po-
savskem obzorniku, ki je namenjena obveščanju o delu ob-
činske uprave, župana in občinskega sveta, vsebino pa pri-
pravlja občina. Ključ za znesek, ki ga posamezna občina 
prispeva, je število gospodinjstev oziroma znesek poštni-
ne, kar omogoča, da časopis prejemajo vsa gospodinjstva, 
vse druge stroške mora uredništvo pokriti iz oglaševanja, 
saj je časopis brezplačen. Navedbe je podkrepil z natanč-
nimi podatki in še opozoril, da se kritiki očitno ne zave-
dajo, kako s takšnim zavajanjem javnosti načenjajo eko-
nomsko stabilnost izdajatelja in lahko posledično ogrozijo 
obstoj še zadnjega povsem posavskega informativnega me-
dija. Ta je z vse večjo branostjo v celotnem Posavju oči-
tno trn v peti tako konkurenci iz večjih medijskih hiš kot 
nekaterim politikom, ki razloge za svoj neuspeh vztrajno 
pripisujejo časopisu in njegovi uredniški politiki, čeprav je 
ta odprta do vseh političnih opcij. 

Posavski	obzornik	–	ponovno	
kamen	spotike!?
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Anica Nečemer, Veliki Podlog:
Uživam v snegu, letos je res dol-
ga zima. Odmetavanje snega 
ima poseben čar, res pa je, da ga 
že skoraj nimamo kam odmeta-
vati. Če bo še zapadel, ga bomo 
odvažali. So pa najmlajši prišli 
na svoj račun, saj izdelujejo vse 
mogoče skulpture in tunele ter 
neizmerno uživajo. Upam, da se 
bo sneg obdržal še med počitni-
cami. Na smučanje me ne vleče, 
z možem greva raje v toplice. 

Zvonko Trampuž, Žadovinek:
Pretekla leta smo jamrali, kako 
je pretoplo, da naši otroci sploh 
več ne bodo poznali zime v pra-
vem pomenu besede. Sedaj pa 
jo končno imamo, vsaj približno 
tako belo, kot smo jo imeli v sta-
rih časih, da si lahko privoščimo 
tudi nekaj zimskih radosti, deni-
mo sankanje po bližnjih hribih. 
Osebno me niti malo na moti, 
tudi v službi ne, saj smo temu pri-
merno dobro in toplo oblečeni.

Melita Žuraj, Bistrica ob Sotli: 
Glede snega imam mešane občut-
ke. Ko je jesen, ga komaj čakam, 
sedaj, ko ga imamo dovolj, pa že 
mislim na sonce, morje… Sneg 
imam rada v soboto in nedeljo, 
ko smo vsi doma in ga z otroci iz-
koristimo za kepanje, sankanje, 
smučanje in bordanje, malo manj 
pa, ko je treba v šolo in službo. 
Ko so ceste očiščene, strehe in 
drevesa pa odeta v snežno odejo, 
naravo z veseljem občudujem. 

ANKETA

Natalija Blagojevič, Sevnica: 
Zima kar naj traja. Po dol-
gem času sem ponovno stopi-
la na smuči in spuščanje po be-
lih strminah je poseben užitek, 
enkratno doživetje. Še bi smu-
čala, zato naj traja! Sneg me 
moti samo na poti do službe, 
pločniki so katastrofalni – ne-
očiščeni. 

Kdor ima rad dolgo, mrzlo in zasneženo zimo, je letos pri-
šel na svoj račun. In obratno, kdor je ne mara, jo je že do 
grla sit. Ker je očitno tudi pustnim šemam ni uspelo pre-
gnati, smo v tokratni anketi nekaj sogovornikov vprašali, 
ali jim zima že preseda ali pa jim je všeč, da še kar traja. 

Zima	zima	bela...

Med svojim delom na Pošti 
Slovenije je bil najprej pri-
pravnik v Krmelju, nato so ga 
premestili v Sevnico, še kot 
mlad fant je opravljal razna 
nadomeščanja po 16 enotah 
v Posavju. Pravzaprav je še  
najmanj časa delal v Krškem, 
samo v letih 1996 in 1997, ko 
so ga premestili nazaj v Sev-
nico, kjer je prevzel vodenje 
tamkajšnje pošte, po petih 
letih pa je bil prerazporejen 
za vodjo pošte Novo mesto. 
Kmalu je napredoval v upra-
vo, v kateri je bil imenovan 
za direktorja PE Novo mesto, 
ki pokriva območje Dolenj-
ske, Bele krajine in Posavja.

Naše pošte so v zadnjem 
času postale nekakšne trafi-
ke, če ne že kar diskonti. Ali 
lahko pričakujemo, da bomo 
v njih kmalu dobili tudi kruh 
in mleko?
Morda obstaja tudi ta mo-
žnost (smeh). Res pa se Pošta 
Slovenije sedaj veliko usmer-
ja v prodajo komisijskega bla-
ga, vendar ne živilskega, ker 
prodaja tega za seboj pote-
gne seveda še ostale zahteve. 
Gre za blago, ki je izključno 
za široko potrošnjo, npr. šol-
ski program, neke vrste bižu-
terijo, pa del knjižnega pro-
grama, skratka blago, ki ga 
naše stranke vsakodnevno 
potrebujejo in je tako cenov-
no kot po kakovosti primer-
no za prodajo v naših poslo-
valnicah.

Tudi poštarji niso več, kar 
so nekdaj bili, saj se zdi, da 
v glavnem raznašajo letake, 
oglase ...
Drži. Struktura poštnih po-
šiljk se je v zadnjih 15 letih 
korenito spremenila. In spre-
menilo se je tudi poslovanje 
podjetij, pravzaprav pa vseh 
pravnih in fizičnih subjektov, 
za katere mi opravljamo sto-
ritve. To je narekovalo, da 
smo se prilagajali tem nji-
hovim potrebam tudi z našo 
ponudbo, in dejstvo je, da 
prenos teh reklamnih sporo-
čil trenutno zavzema kar do-
sti velik delež tako po število 
teh storitev kot tudi prihod-
kovno. Kakorkoli zgleda in 
je dejansko fizično težko, 
jaz pravim, da so naši fantje 
najboljši in zato lahko delajo 
na pošti. Poskušamo jim po-
magati z novimi transportni-
mi pripomočki, da bi bilo tega 
bremena čim manj. 

Kakšna pa je usoda majhnih, 
podeželskih poštnih izpo-
stav? Nekaj časa je bilo ak-
tualno prenavljanje in celo 
odpiranje novih, zdaj pa je 
vse več opozoril, da jih uki-
njate?
No, obnavljati je potrebno 
poslovalnice, da te prostor-
sko in funkcionalno zadostijo 
poslovanju s strankami in da 
lahko naši zaposleni v primer-
nih prostorih opravljajo svo-
je delo. Drži pa, da preverja-
mo rentabilnost teh manjših 
poslovalnic in ponekod se iz-
kazuje negativni poslovni re-
zultat. V teh primerih govori-

mo o preoblikovanju in ne o 
zapiranju pošt. Zato, da naše 
stranke ne bi bile prikrajša-
ne in da zaposleni ne bi osta-
li brez zaposlitve, uvajamo 
tako imenovane premične po-
šte, kjer pismonoša ob redni 
dostavi, ob obisku vsakega 
gospodinjstva, ponudi stran-
kam pravzaprav vse tiste sto-
ritve, ki jih opravijo pri po-
štnem okencu.

Za vas lahko rečemo, da ste 
relativno pozno vstopili na 
politično sceno. 
V politiko morda pozno, če 
pri tem mislimo na prvo vr-
sto, sicer pa jo spremljam že 
zelo dolgo, predvsem v pove-
zavi s Slovensko demokratsko 
stranko. Drži pa, da je vedno 
potreben kdo, ki te malo po-
cuka za rokav, ti ponudi to 
možnost. V mojem primeru 
je bil to Stane Pajk leta 2003.

Kako bi kot podžupan oceni-
li stanje v občini Krško?  
Na splošno je stanje v občini 
dobro. Pogovori, ki jih imam 
z nekaterimi kolegi od dru-
god, potrjujejo tako oceno. 
Nedvomno je bilo veliko nare-
jenega, npr. na področju šol-
stva, vzgoje in izobraževanja. 
Če omenim le telovadnico pri 
videmski šoli, še pred tem do-
graditev senovske šole, pa se-
daj gradnjo šole in vrtca na 
Raki, v Leskovcu. Je pa tudi 
res, da to zadovoljstvo ne 
sme biti razlog, da ne bi sto-
rili še kaj več. Občina Krško 
ima še nekatere rezerve za 
nadaljnji razvoj ali boljšo ka-
kovost življenja naših obča-
nov. Če govoriva o tem, kaj 
bi se dalo še bolje narediti, se 
mi zdi, da je to področje pod-
jetništva. Še posebno v času 
gospodarske krize je denar, 
vložen v gospodarstvo, malo 
gospodarstvo, kvalitetno na-
ložen denar. 

Katere pa so najpomemb-
nejše naloge do konca se-
danjega mandata in v nasle-
dnjem obdobju?
Gotovo so to vsi projekti, ki 
so že začeti. Zelo pomembna 

se mi zdi krška obvoznica z 
izgradnjo hidroelektrarne, ta 
mestna povezava in izgradnja 
drugega mostu, saj mesto Kr-
ško kar kliče po razbremeni-
tvi vsakodnevnega prometa. 
To najbolje vedno tisti, ki se 
vsak dan vozijo z levega na 
desni breg ali obratno. Na 
področju družbenih dejavno-
sti bi morda omenil Valvasor-
jev kompleks in novogradnjo 
za Valvasorjevo knjižnico, ki 
sicer že danes odlično izva-
ja svoje poslanstvo, vendar si 
po dolgih letih zasluži boljše 
pogoje za delo, s tem pa tudi 
občani, ki jo bodo gotovo še 
raje obiskovali.

Kakšno je vaše osebno sta-
lišče do uporabe nadomestil 
zaradi jedrskih objektov?
Moje osebno stališče je ta-
kšno, kot ga je že lani v aprilu 
predstavila tudi naša svetni-
ška skupina. Menimo namreč, 
da je potrebno ljudem nekaj 
dati, seveda pa ne v gotovi-
ni, pač pa v subvencioniranju 
nekaterih storitev, naj si bodo 
to komunalne storitve, elek-
trika ali na področju zdra-
vstva. V drugem delu pa zago-
toviti krajevnim skupnostim 
nekaj več denarja, odvisno 
od lege, predvsem najbližjim 
jedrskemu objektu, saj meni-
mo, da je denar za investici-
je, s katerim razpolagajo kra-
jevne skupnosti same, še bolj 
koristno uporabljen kot v ne-
katerih širših oblikah. 

Vaša stališča v občinskem 
svetu so občasno drugačna, 
kot so županova, čeprav ste 
del sedanje koalicije?  
Drži, da so naša stališča vča-
sih drugačna. To se mi ne zdi 
nič posebnega, še posebno, 
ker smo do sedaj podprli vse 
projekte, za katere smo me-
nili, da so dobri. Če pa kdaj 
izrazimo mnenje, ki je dru-
gačno od predlaganega s stra-
ni občinske uprave ali župa-
na, to ne pomeni, da jim 
vsesplošno nasprotujemo, 
ampak samo določenemu pro-
jektu. Tako je bilo tudi pri le-
tošnjem proračunu, za kate-

rega menimo, da ni slab, smo 
pa imeli pomisleke in drugač-
ne predloge pri nekaterih po-
stavkah.

Kako ocenjujete organizira-
nost in vpliv SDS na življenje 
v Posavju? Ali prihaja do si-
tuacij, ko se na lokalnem ni-
voju razhajate s stališči cen-
trale?
Sodelovanje med občinskimi 
odbori v Brežicah, Krškem in 
Sevnici, konec lanskega leta 
se jim je  pridružil še odbor 
v Kostanjevici na Krki, je do-
bro, za kar skrbi tudi regijski 
koordinator. Usmeritve seve-
da obstajajo, saj imamo zato 
statut in program, ki je del-
no vodilo za izvajanje poli-
tike, sicer pa skušamo vsak 
v svoji občini negovati poli-
tiko, ki bi čim bolj prisluh-
nila ljudem. Seveda prihaja 
tudi do razhajanj, a drugač-
na stališča je potrebno zasto-
pati med razpravo, ko pa je 
npr. nek projekt že začrtan 
in sprejet, ga je potrebno re-
alizirati. Rad bi poudaril, da 
razhajanja, do kakršnih pri-
haja morda celo v večji meri 
pri ostalih strankah, nastaja-
jo predvsem zaradi premajh-
nega poznavanja problema-
tike nekega okolja. Tako v 
političnih kot v poslovnih kro-
gih sem že večkrat poudaril, 
da je pogled na Krško iz Lju-
bljane ali iz Maribora druga-
čen, kot je pogled iz same-
ga Krškega v Krško. In seveda 
ni dovolj, če izrekaš drugačno 
mnenje, temveč je vedno po-
trebno predlagati rešitev. In 
če je to ugovarjanje, če temu 
sploh lahko tako rečemo, ar-
gumentirano, je sprejeto tudi 
na državnem nivoju.

Kako ste zadovoljni z de-
lom občinskega odbora v Kr-
škem. Kakšne cilje imate za 
jesen?
Cilji za jesen so visoki. Delo 
v občinskem odboru teče ne-
moteno in je dobro, na kar 
kaže vrsta aktivnosti in pri-
reditev, ki smo jih izvedli v 
lanskem letu. Naš cilj je, da 
se na letošnje lokalne voli-
tve pripravimo čim bolj, zato 
že tečejo nekatera predvolil-
na opravila. Z enakim ciljem 
je bil tudi ustanovljen odbor 
v Kostanjevici, ki je pred leti 
že deloval, a se je po odce-
pitvi od občine Krško pojavil 
problem s članstvom, čeprav 
imamo na podlagi rezultatov 
državnozborskih volitev tam 
precejšnjo podporo. Za Krško 
lahko rečem, da smo veseli 
povečevanja števila članstva.

Ali boste kandidirali za žu-
pana?
Kakor sem že povedal, želi 
stranka na jesenskih volitvah 
doseči dober rezultat, pri če-
mer pa je pomemben tako 
delež svetnikov v občinskem 
svetu kot tudi rezultat župan-
skega kandidata ali kandidat-
ke. In če sprašujete glede 
moje kandidature, te odloči-
tve še ni, bo pa znana najka-
sneje 5. marca.
 Bojana Mavsar

Pogovor	s	podžupanom	občine	Krško	Cvetkom	Sršenom

Za	boljše	življenje	v	Krškem
moramo	storiti	še	kaj	več
KRŠKO – Čeprav je v občinskem svetu že dva mandata, lahko rečemo, da je Cvetko Sršen med vodilni-
mi funkcionarji občine Krško najmanj poznan, zato smo ga že pred časom povabili na pogovor. Pokazalo 
se je, da je v marsičem pravi Posavec, saj je tako zasebno kot službeno imel priložnost dobro spozna-
ti našo regijo. Doma je z Blance, zdaj pa z ženo ter dvema hčerkama, študentko Samanto in dijakinjo 
Sašo, živijo v Volovniku pri Leskovcu. 

Cvetko Sršen

SEVNICA – Včeraj, 17. februarja popoldne, je zasedal sevniški ob-
činski svet. Na dnevnem redu so bili med drugim poslovni načrt 
Komunale Sevnica za leto 2010, predlog sklepa o uskladitvi cen 
programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ciciban Sevnica, predlog 
sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega pro-
jekta in investicijskega programa za kanalizacijo na Logu... Od-
ločali so tudi o kandidatih za predstavnike Občine Sevnica v Svetu 
javnega zavoda KŠTM Sevnica, to naj bi postali Matej Leskov-
šek, Marko Kotar, Gregor Korene, Alojz Tuhtar, Jože Imperl 
in Roman Žveglič, o Jošku Kovaču kot kandidatu za predstav-
nika v Svetu javnega zavoda Lekarna Sevnica in Katarini Šantej 
kot kandidatki za nadomestno predstavnico javnosti za obmo-
čje občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper policiste. 

Sevniški	občinski	svet	zasedal	
v	sredo	popoldne
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je bil obisk pričakovano do-
ber in podoben kot lani, če-
prav je letos vpisna genera-
cija manjša. Pričakuje, da 
bodo napolnili vse programe, 
nekaj bodočih dijakov se za 
ETrŠ odloči v drugem krogu. 
Omejitve vpisa ne pričaku-
je. Bodočim dijakom so v 
šolskih prostorih predstavile 
tudi nekatere službe, v kate-
rih lahko najdejo svojo zapo-
slitev, od Slovenske vojske in 
carine, družbe za varovanje 
in trgovine. 
Svoja vrata je na stežaj od-
prla tudi Višja strokovna 
šola, kjer se je prvega in-
formativnega dne udeleži-
lo med 15 in 20 interesen-
ti. Šolo, ki domuje v ETrŠ, in 
dvoletni višješolski strokov-
ni program ekonomist, kjer 

imajo razpisanih 70 mest za 
redne in izredne študente, 
so predstavili Deja Avsec, 
Lidija Ferlan in Kiril Petrov. 
V tem šolskem letu imajo 
vpisanih 70 rednih in 25 iz-
rednih študentov.
 S. Radi, B. Mavsar, 
 S. Vahtarič

V Posavju že 
skoraj 4000 
brezposelnih
Gospodarska kriza je ne-
izprosna tudi do Posavja. 
Konec leta 2009 so na Zavo-
du za zaposlovanje v Sev-
nici za Posavje zabeležili 
približno 1200 brezposel-
nih več, kot jih je bilo ko-
nec leta 2008. Gre za skrb 
zbujajoče razmere, za ka-
terimi stojijo številne žalo-
stne usode posameznikov, 
družin in podjetij. Vsakdo 
verjetno pričakuje, da se bodo najodgovornejši v drža-
vi učinkovito spopadli z razmerami in zagotovili pogo-
je za delovanje gospodarstva in dostojno življenje po-
sameznikov. 

Pred kakšnim mesecem dni je največja opozicijska 
stranka SDS predstavila že tretji paket protikriznih 
ukrepov. Gre predvsem za nujne ukrepe, katerih na-
men je razmeroma hitra stabilizacija javnih financ, 
razbremenitev gospodarstva in ustvarjanje novih de-
lovnih mest. Prejšnji teden je tudi Vlada objavila iz-
hodno strategijo, ki naj bi bila odgovor in rešitev iz za-
ostrenih razmer in je skupek kratkoročnih ukrepov in 
strukturnih reform.

V obeh dokumentih je nekaj stičnih točk. Najpomemb-
nejša stična točka je, da je nujno v prihodnje stabili-
zirati javne finance na način, da se omeji javna po-
raba, da se zniža proračunski primanjkljaj in da se 
omeji nadaljnje zadolževanje države. Razlikujemo se 
v tem, da v SDS predlagamo, da vežemo porabo države 
v naslednjem obdobju na ustvarjeno in ne le, da omeji-
mo rast nominalno. Predlagamo torej, da omejimo rast 
porabe najširšega sektorja države v letu 2010 na 46% 
ustvarjenega BDP in jo v naslednjih letih znižujemo, 
da dosežemo v letu 2013 porabo v višini 43% BDP. Vla-
da predlaga zamrznitev porabe na približno 10,5 mili-
jard evrov ne glede na ustvarjeno v državi.

Pomembnejša in ključna razlika je v razbremenjeva-
nju gospodarstva, kjer v SDS predlagamo znižanje 
davkov podjetjem in uvedbo davčnih olajšav za in-
vesticije v nove projekte podjetij in investicije v razi-
skave in razvoj. Z davčno in administrativno razbre-
menitvijo gospodarstva želimo podjetjem omogočiti in 
olajšati investiranje v nove projekte in razvoj, kar bi 
ustvarjalo nova delovna mesta. Smiselno je tudi po-
spešiti ključne razvojne investicije v državi, še pose-
bej investicije v cestno, železniško, energetsko in infor-
macijsko infrastrukturo. Tudi te investicije bi zaposlile 
slovenske gradbince, dobavitelje opreme in materiala, 
prevoznike in vse ostale, ki posredno živijo od takšnih 
poslov. Hkrati bi posodobili zastarelo infrastrukturo, 
kar bi dolgoročno izboljšalo konkurenčnost našega go-
spodarstva in kakovost življenja ljudi.

Ključni očitek vlade je bil, da ti ukrepi niso finančno 
vzdržni, da preveč stanejo, da bi to povečalo že tako ve-
lik primanjkljaj proračuna. Ta ocena vlade temelji na 
poenostavljeni enodimenzionalni računovodski logiki 
in ne upošteva, da razbremenitev gospodarstva ustvar-
ja delovna mesta. Logika predlaganih ukrepov je pre-
prosta: če je razbremenjeno gospodarstvo, to več vla-
ga, več ustvari in več zaposluje ter posledično zagotovi 
enako ali več prilivov v proračun. Če se brezposelni za-
posli, država zanj več ne plačuje nadomestila in pri-
spevkov, temveč zaposleni zasluži za plačo, plačuje 
davke in prispevke. Več je zaposlenih, več je dohodni-
ne, manj je socialnih podpor in nadomestil za brezpo-
selne. Več je zaposlenih, večji so dohodki ljudi, večja je 
potrošnja, več je davka na dodano vrednost. Več je za-
poslenih, več je plačanih prispevkov za zdravstveno in 
pokojninsko zavarovanje, manj je proračunskih od-
hodkov za kritje izgub teh dveh blagajn. 

Ta dinamična logika sicer predstavlja tudi tveganje, 
vendar se je že obnesla leta 2007, ko je bila izvedena 
davčna reforma in znižani davki, prilivov v proračun 
pa je bilo posledično zaradi hitrejše gospodarske rasti 
več. Takrat smo poslušali kritike, da bo zaradi davčne 
razbremenitve podjetij potrebno dvigniti DDV, pa se to 
ni zgodilo.

Podobno je z vinjetami. Letos plačujemo drage vinje-
te, čeprav se je v lanskem letu od vinjet nabralo 30 mi-
lijonov evrov več, kot je bilo načrtovano. Nenehno smo 
poslušali, da bo prejšnja nizka cena vinjet povzroči-
la ogromno luknjo v DARS-ovi blagajni. Velika večina 
domačih voznikov in tistih v tranzitu je kupila vinjeto, 
ker je bila cena ugodna. Zato so bili prilivi nad načr-
tovanimi. Sedaj je nova vlada drastično dvignila ceno 
vinjet in kaj lahko se zgodi, da bo pobranega manj de-
narja, ker bo bistveno manj voznikov kupilo drago vi-
njeto. Kmalu bomo vedeli. Menim, da je logika nižjih 
davkov od več zavezancev boljša od logike višjih dav-
kov od manj zavezancev.

Zajezitev naraščajočega števila brezposelnih je možna 
le z ustvarjanjem novih delovnih mest, kar lahko zago-
tovi gospodarstvo, ki mu je potrebno prisluhniti. Kon-
kretnih ukrepov v smeri razbremenitve gospodarstva 
pa je v vladni izhodni strategiji žal bistveno premalo. 

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
napoveduje in razpisuje nagradni fotonatečaj

OBČINA BREŽICE SKOZI OBJEKTIV
K sodelovanju vabimo ljubiteljske fotografe, ki bodo v letu 
2010/2011 fotografirali:
• naravno in kulturno dediščino v občini Brežice,
• dogodke oziroma  prireditve v občini Brežice, 
• poljubno tematiko v občini Brežice.
Sodelovanje na natečaju je brezplačno. Organizator fotonate-
čaja OBČINA BREŽICE SKOZI OBJEKTIV je Zavod za podjetništvo 
in turizem Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Na-
men fotonatečaja je promocija občine Brežice skozi fotograf-
ski objektiv, doma in v tujini.  Pravila oz. celotna dokumenta-
cija nagradnega fotonatečaja se nahaja na spletnem portalu 
Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice na naslovu www.vi-
sitbrezice.com. 

Vsi ljubitelji fotografije prijazno vabljeni k sodelovanju.

Za dodatne informacije se obrnite na Zavod za podjetništvo in 
turizem Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel.: 07 499 
06 80, gsm: 051-234-580, e-pošta: peter.kovacic@zpt-brezice.si .

v sevnici zadovoljni
Na Srednji šoli Sevnica, ki 
deluje pod okriljem Šolske-
ga centra Krško – Sevnica, so 
na informativnih dnevih bo-
doče dijakinje in dijake se-
znanili z dvema izobraževal-
nima programoma – mizar in 
frizer ter z možnostjo biva-
nja v dijaškem domu, kjer 
je na voljo 17 sob s po tremi 
ležišči. Ravnateljica SŠ Sev-
nica Alenka Žuraj Balog po-
jasnjuje: »Z izvedbo infor-
mativnega dne in z odzivom 
prisotnih osnovnošolcev in 
njihovih staršev smo zelo za-
dovoljni, saj smo hkrati pre-
jeli tudi potrditev za vzgojno 
usmeritev, ki je za našo šolo 
značilna. Želeli pa bi si, da 
bi nas obiskalo več za poklic 
mizarja in frizerja navduše-
nih mladih ljudi, saj sta oba 
poklica ustvarjalna in omo-
gočata pester poklicni razvoj 
in napredovanje, ob tem nu-
dita tudi raznolike možnosti 
samozaposlitve. Že kar nekaj 
let govorimo o vzgoji mladih 
za podjetništvo, ki predsta-
vlja eno ključnih kvalifika-

cij. Vzgoja mladih zanj je 
tudi ena od prioritet regij-
skega razvojnega načrta in 
tudi precej sredstev name-
njamo za to, premika k tej 
miselnosti, ki razvija sposob-
nost in odgovornost ustvarja-
nja lastnega delovnega me-
sta, pa ni prav čutiti - srčno 
upam, da ne bo edini rezul-
tat te vzgoje informacija o 
možnosti pridobitve subven-
cije za samozaposlitev...Vse, 
ki jih je pri zbiranju informa-
cij o bodoči šoli oziroma po-
klic zmotilo vreme, vabimo, 
da nas pokličejo in prijazno 
jim bomo odgovorili na mo-
rebitna vprašanja; informa-
tivno gradivo jim bomo tudi 
poslali. Na šoli si bomo pri-
zadevali, da bomo izvajali 
oba programa, četudi bi to 
ob manjšem številu vpisanih 
zahtevalo kombinirano izo-
braževanje.«

dobra udeležba tudi v 
krškem

Kar lepo število zainteresira-
nih za vpis so na informativ-
nih dnevnih zabeležili tako 
na Šolskem centru Krško – 
Sevnica kot tudi na Fakulte-
ti za energetiko v Krškem, 
na kateri je pedagoški pro-
ces prvič stekel v študijskem 
letu 2008/2009. Po bese-
dah tajnika fakultete Janka 
Omerzuja bodo letos na vi-
sokošolskem študijskem pro-
gramu odprli 100 rednih vpi-
snih mest in 80 izrednih na 
programu 1. stopnje ener-
getika, na univerzitetni štu-

Informativni	dnevi	v	Posavju
POSAVJE – Bodoči dijaki in študeni so se 12. in 13. februarja na informativnih dnevih seznanjali s šola-
mi, katerih prag bodo prestopili jeseni. Posavske srednje šole in fakulteta so zadovoljne že z obisom pr-
vega informativnega dne. Mladi morajo prijavnice oddati do 23. marca, 2. aprila bo znano število pri-
jav, šole pa so obvezane do 10. maja bodoče dijake seznaniti o morebitnih presežkih. 

dijski program energetike pa 
bodo sprejeli v prvi letnik 80 
rednih in prav tolikšno števi-
lo izrednih študentov prve-
ga letnika. Zbranim potenci-
alnim bodočim študentom so 
študijski program predstavi-
li prodekan za izobraževal-
no dejavnost doc. dr. Gora-
zd Hren, predstavnik družbe 
GEN energija Samo Fürst, ki 
je spregovoril o zaposlitve-
nih možnostih in potrebah 
po strokovnjakih s področja 
energetike, iz študentskega 
vidika in življenja pa študen-
tje višjih letnikov. 
Zainteresirani dijaki in njiho-
vi starši pa so že prvi infor-
mativni dan zapolnili telova-
dnico Šolskega centra Krško, 
kjer bo na Srednji poklicni 
in strokovni šoli možen vpis 
v programe tehniška gimna-
zija, srednjega strokovnega 
izobraževanja smeri elektro-
tehnik, tehnik računalništva 
in strojni tehnik, na področju 
srednjega poklicnega izobra-
ževanja so mladim na voljo 
vpisna mesta za pridobitev 
poklicev elektrikar, obliko-
valec kovin – orodjar in av-
to-serviser, na nivoju nižje-
ga poklicnega izobraževanja 
za pomočnika v tehnoloških 
procesih in na smeri poklic-
no tehniškega izobraževa-
nja za poklic elektrotehnik 
in strojni tehnik. Po bese-
dah direktorja Šolskega cen-
tra Krško – Sevnica Ernesta 
Simončiča bo tako na tehni-
ški gimnaziji, Srednji šoli Kr-
ško in Sevnica odprtih skupno 
274 vpisnih mest, in sicer 60 
za bodoče gimnazijce, za 90 
tehnikov, za 52 dijakov po-
klicnega in 20 nižje poklicne-
ga izobraževanja, na sevniški 
šoli pa jih bodo v obeh sme-
reh sprejeli skupno 52.  

Pričakovano dober 
odziv

Na Gimnaziji Brežice so prvi 
del informativnega dne pri-
pravili v Prosvetnem domu, 
nato pa so si skupaj ogleda-
li še šolo. Prisluhnili so pro-
gramu dijakov in nagovoru 
psihologinje mag. Gordane 
Rostohar in ravnatelja prof. 
Uroša Škofa. Dijaki so ju 
povprašali o šoli, programih 
in vpisih, saj so lani imeli 
omejitev vpisa. Gimnazija se 
ponaša s tradicijo, ki je dala 
že 65 generacij uspešnih 
mladih. Vpisujejo v program 
splošne gimnazije, ekonom-
ske gimnazije in evropski od-
delek, skupaj je na voljo 150 
mest. Dijake so prosili, da iz-
polnijo lističe in izberejo že-
lene programe. Po informa-
cijah ravnatelja so prvi dan 

gostili kar 120 bodočih dija-
kov, od tega 20 za ekonom-
sko gimnazijo, kjer je na vo-
ljo 30 mest.

V Ekonomski in trgovski šoli 
Brežice (ETrŠ), kjer vpisu-
jejo po en oddelek tehnika 
varovanja, logističnega teh-
nika, ekonomskega tehnika 
in trgovca ter diferencialni 
poklicno tehniški program 
ekonomski tehnik, ravna-
telj Martin Šoško pravi, da 

Ravnateljica Alenka Žuraj 
Balog s koledarjem za leto 
2010, ki so ga izdelali na 
SŠ Sevnica.

Udeleženci prvega informativnega dne v SŠ Krško

Za Gimnazijo Brežice je med mladimi velik interes.

SEVNICA – 25 članov Ekološkega društva Sevnica se je 30. januarja 
odpravilo na ekskurzijo na Koroško. Spoznali so problematiko re-
gijskih odlagališč odpadkov ter si ogledali odlagališči Mala Meža-
kla in Kovor. Dan so zaokrožili s  smuko na Gerlitzenu (Osojščica) 
nad Beljakom, kjer so opazili zgledno urejenost objektov, parki-
rišč in naprav na tem območju. Ker se smučišče razprostira nad 
jezerom, pa je še toliko več pozornosti usmerjeno na varovanje 
okolja, zbiranje odpadkov in ohranjanje čiste okolice, ki posle-
dično privablja množice turistov tako poleti kot v zimskem času. 

Sevniški	ekologi	na	ekskurziji	
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PIJANA GORA, VELIKI TRN – Po besedah Bojane Lekše iz vasi 
Pijana Gora vaščani že leta prosijo tako predsednika KS Ve-
liki Trn Franca Lekšeta kot predsednika KS Raka Silvestra 
Krošlja, da bi se kaj premaknilo v zvezi s cesto do omenje-
ne vasi. „Minilo je pet let, odkar smo vaščani poslali vlogo 
za asfaltiranje poti do naše vasi na KS Veliki Trn, vendar se 
od takrat ni še nič premaknilo,“ pravi Lekšetova, „na začet-
ku so obljubljali, zdaj pa dobimo v odgovor samo - se pogo-
varjamo o vaši cesti, o dejanjih pa ne duha ne sluha. Edi-
no, kar se je pa res uspelo urediti, je to, da smo dobili iz 
vasi Ravni do Pijane Gore tablo Gozdna pot - uporaba na la-
stno odgovornost.“
Kot še dodaja Lekšetova, so predsednika KS Veliki Trn prosi-
li, če lahko uredi, da bi popolnoma poledenelo cesto posipali 
s peskom, vendar so dobili v odgovor, da je to kar hud stro-
šek, saj mora voznik posebej zaradi tega ponovno po pesek, 
ker je pot makedamska in se ne sme soliti. 
„Glede vloge za asfaltiranje poti do vasi Pijana Gora bi želeli 
povedati, da je kvadratura tega projekta 9.000 m2, kar zne-
se brez razširitve ceste cca. 
234.000 evrov - izračun nare-
jen po cenah za leto 2009, 
KS pa je za leto 2009 preje-
la 46.524,62 evrov proračun-
skih sredstev. S temi sredstvi 
je potrebno zagotoviti ne-
moteno delovanje KS, vzdr-
ževanje vseh JP2 v KS, zim-
sko vzdrževanje navedenih 
cest, rekonstrukcije in adap-
tacije obstoječih objektov v 
KS,“ odgovarjajo s KS Veliki 
Trn. „Želeli bi poudariti, da 
smo edina KS v občini, ki je 
za zaselek, kjer prebiva 10 
ljudi, na določenem delu ce-
ste že naredila asfalt, finan-
ciranje celotne obnove cesti-
šča pa s strani KS ni mogoče. 
KS je uspela obnovo cesto 
dati v plan dela občine Kr-
ško, in sicer predvidoma v le-
tih 2012/2013,“ še pojasnju-
jejo. Več na www.posavje.
info. P. P.

Gre za vrsto rekonstruiranih 
cestnih odsekov, med dru-
gim Jablance - Dobrova, na 
Jevšo, proti domačiji Perko, 
za del ceste in kar tri mosto-
ve proti Bohorju, postavili so 
avtobusne nadstreške po va-

seh, uredili dvorišče pri gasil-
skem domu idr., prav tako pa 
so si obsežen program dela in 
projektov zadali za letošnje 
leto. Nadaljevati namerava-
jo z rekonstrukcijo ceste Se-
novo - Dovško, začeti z izgra-
dnjo ceste s pločnikom proti 
Novi koloniji, z rekonstrukci-
jo ceste Senovo - Belo, z iz-
gradnjo atletskega stadiona 
v Dovškem, dokončati na-
meravajo avtobusno obrača-
lišče, stekla naj bi tudi dela 
pri regulaciji Dovškega po-
toka, v Šedmu bodo zaklju-
čili postavitev javne razsve-
tljave, na Reštanju pa bodo 
z obnovo rudniške strojnice 
pridobili muzej tehnične kul-
ture Rudnika ter vaško sobo. 
Ob navedenih investicijskih 
in obsežnih delih pa se lahko 

Senovski	krajevni	praznik		
v	znamenju	pridobitev
SENOVO - S slovesno prireditvijo, s kulturnim programom in podelitvijo priznanj so krajanke in krajani Se-
novega 5. februarja počastili tako krajevni kot slovenski kulturni praznik. Krajevni praznik, ki ga obeležu-
jejo v spomin na legendarni pohod XIV. divizije, ki je v noči na 10. februar 1944. leta napadla nemško po-
stojanko na Senovem, pa je kot praznovanje rojstnega dne, je v svojem nagovoru dejal predsednik Sveta 
KS Vlado Grahovac, ki se je ob tem navezal na minule in načrtovane pridobitve po krajevni skupnosti.

na Senovem pohvalijo tudi z 
uspešnim kulturnim, društve-
nim in družabnim utripom, po 
katerem so prepoznavni tako 
v ožji kot širši okolici. „Že-
lim si, da bi tudi v prihodnje s 
skupnim dogovorom uresniče-

vali cilje, ki jih bomo skupaj 
zastavili in da bi se krajani 
še naprej aktivno vključeva-
li v številne dejavnosti, ki so 
nam v veselje in ponos. Veli-
ko uspeha na začrtani poti! In 
srečno, Senovo!“ je zaključil 
svoj slavnostni govor predse-
dnik Vlado Grahovac. Čestit-
kam krajanom se je pridružil 
tudi župan Franc Bogovič, ki 
je ob tem zagotovil tudi na-
daljnjo podporo občine pri 
uresničevanju številnih in-
vesticij in ciljev, s katerimi 
bodo zaselki po krajevni sku-
pnosti dobili ne le lepše podo-
be, temveč bo višja tudi kva-
liteta življenja v njih.
Tistim posameznikom, ki so 
se v krajevni skupnosti še po-
sebno izkazali na posame-
znih področjih delovanja, pa 

so se ob tej priložnosti zahva-
lili s priznanji, ki sta jih po-
delila Grahovac in član sveta 
KS in predsednik Turističnega 
društva Senovo Anton Petro-
vič. Priznanje KS Senovo sta 
prejeli aktivna članica Turi-

stičnega društva Senovo Jo-
žica Omerzu in vodja UNES-
CO projekta na senovski šoli 
Irena Škoberne, priznanje z 
znakom KS vodja markacij-
skega odseka PD Bohor Stane 
Mirt, Zoran Šoln, ki je uspe-
šno vodil DKD Senovo kar pol-
no desetletje, oskrbnika pla-
ninskega doma na Bohorju 
Majda in Ivo Abram ter Mijo 
Gunjilac, ki je z donatorskimi 
sredstvi podprl številne pri-

reditve in društva pri delova-
nju. Najvišji letošnji krajevni 
priznanji, priznanje z velikim 
znakom KS, sta prejela profe-
sorica slovenščine in dolgole-
tna režiserka Boža Ojsteršek 
ter Prostovoljno gasilsko dru-

štvo Senovo, v katerem v le-
tošnjem letu obeležujejo 80 
let delovanja. Sicer pa so Se-
novčani med enotedenskim 
krajevnim praznovanjem le-
tega obeležili s skupno kar 
osmimi prireditvami, med 
drugim tudi z odprtjem oko-
li 130.000 evrov zajetne inve-
sticije v obnovo odseka ceste 
Jablance - Dobrova v dolžini 
1160 m.
 Bojana Mavsar

Od leve proti desni: Anton Petrovič, predstavnik PGD 
Senovo, Boža Ojsteršek, Ivo in Majda Abram, Mijo 
Gunjilac, Zoran Šoln, Stane Mirt, Irena Škoberne, Jožica 
Omerzu in Vlado Grahovac

Otvoritveni trak na odprtju obnovljenega cestnega 
odseka Jablance - Dobrova so prerezali Vlado 
Grahovac, domačin Anton Bohorč, Rafael Jurečič in 
Franc Bogovič z Občine Krško in Jože Požun v imenu 
izvajalca del (foto: Jože Macur).

LISCA - V nekoliko oddaljeni preteklosti so Lisco v zimskem 
času radi obiskovali številni ljubitelji belih strmin in mnogi 
so se prav na Lisci naučili prvih zavojev »z dilcami«, saj sta 
na 948 metrov visoki Lisci v preteklosti delovali dve vlečni-
ci – manjša in večja. Zimam z veliko količino snega so sledi-
le milejše zime in vlečnici nista bili v uporabi kar nekaj let. 
Znameniti Baumkirherjev hrib je v tem času zaraslo grmičev-
je in mnogi so se z nostalgijo ozirali po hribu in vlečnici, kjer 
je bilo v preteklosti v zimskem času vedno »živo«.

Z ustanovitvijo zavoda KŠTM so objekti prešli v njegovo upra-
vljanje in v letu 2007 so začeli  z usposabljanjem male vleč-
nice - popravili so vlečnico, namestili 14 sider, usposobili 
teptalec snega, položili cevi za elektriko za ureditev nočne 
smuke, uredili so brežine ter parkirišče ob vlečnici, posta-
vili hiško, v kateri je bilo mogoče kupiti karte ter popiti ka-
kšen topel napitek. Usposobljenih je bilo tudi pet delavcev, 
ki so skrbeli, da je smučišče na Lisci obratovalo. V obnovo 
je bilo vloženih nekaj več kot 26.000 evrov in smučišče je 
znova začelo privabljati zimskih radosti željne obiskovalce.
V letošnji smučarski sezoni pobeljeno smučišče na Lisci sa-
meva. Za brezhibno delovanje smučišča bi namreč mora-
li že pred začetkom smučarske sezone poskrbeti za nujna 
vzdrževalna dela na vlečnici in teptalcu snega ter za doda-
tna zakonsko določena izobraževanja žičničarjev, kar pa je 
povezano z dodatnimi finančnimi vlaganji in mnenje Sveta 
KŠTM je, da bo izguba manjša, če naprave na Lisci ne delu-
jejo. »Smučišče na Lisci je zaradi svoje majhnosti nerenta-
bilno, saj prihodki od prodaje smučarskih kart ne pokriva-
jo niti obratovalnih stroškov,« je povedala direktorica KŠTM 
Mojca Pernovšek. Smilja Radi

BISTRICA OB SOTLI, KUMROVEC - Že po tradiciji v začet-
ku novega leta župan občine Kumrovec Dragutin Ulama in 
tamkajšnja občinska uprava povabita na družabno srečanje 
prijatelje iz sosednje Slovenije. Srečanja, ki je potekalo v 

sproščenem, prijateljskem duhu, predvsem zato, da izginejo 
vse slabe stvari in da ostanejo le dobre, so se udeležili župan 
občine Bistrica ob Sotli Jožef Pregrad, svetniki, člani občin-
ske uprave in ravnatelj osnovne šole Bogomir Marčinković. 
V pogovoru so izmenjali izkušnje in želje ter se dogovorili o 
poteku tradicionalne prireditve “Srečanje na mostu”. To je 
vsakoletno srečanje, ki se mora ohraniti, poudarjajo na obeh 
straneh meje. Organizator naslednjega srečanja bo občina 
Bistrica ob Sotli.  S. Moškon 

Naj	izgine	slabo	in	ostane	
dobro

Zaposleni na občinskih upravah v Bistrici ob Sotli in 
Kumrovcu so se prijetno družili.

Zakaj	vlečnica	na	Lisci	ne	
deluje?

SENOVO – Na Valentinovo ne-
deljo se je v organizaciji Dru-
štva upokojencev Senovo in 

KS Senovo končala še zadnja 
prireditev v okviru praznika 
KS Senovo. Na hitropoteznem 
šahovskem memorialu Andre-
ja Strnada se je v gostišču Se-
nica zbralo 23 šahistov iz Po-
savja. Prvo mesto je osvojil 
Gorazd Novak, drugi je bil 
Tomaž Žnideršič, tretji pa 
Stane Novak.  J. M.

Šahovski	memorial	
Andreja	Strnada

SEVNICA - 75-člansko Čebelarsko društvo Sevnica je na volil-
nem občnem zboru 23. januarja za novega predsednika dru-
štva izvolilo Franca Zagorca, za podpredsednika dosedanje-
ga predsednika Branka Božiča, ki je uspešno vodil društvo 
dosedanja dva mandata, tajnik pa ostaja Blaž Stopar. Naj-
več razprave je bilo posvečene sredstvom za zatiranje varoze 
pri čebelah in slabi učinkovitosti teh sredstev, ki jih je pole-
ti razdeljevala veterinarska uprava. Nekaj nejevolje je bilo 

tudi zaradi predhodno opravičene odsotnosti tako veterinar-
ke kot tudi svetovalca za čebelarstvo za Dolenjsko. Razve-
seljivo pa je, da je bilo na občnem zboru prisotnih kar nekaj 
mladih čebelarjev, ki so se v preteklem letu na novo podali 
v čebelarsko prakso. Na občnem zboru bi morali podeliti tudi 
priznanja Antona Janše III. stopnje dosedanjemu blagajniku 
društva Jožetu Jazbecu in dolgoletnemu uspešnemu čebe-
larju Stanku Ameršku, a sta bila žal odsotna, priznanje II. 
stopnje pa so podelili Francu Zagorcu. Vsi člani so tudi letos 
prejeli lep sveženj koristnega izobraževalnega in praktične-
ga gradiva, ki ga je priskrbela Čebelarska zveza Slovenija.
 J. Levstik

Novo	vodstvo	sevniških	
čebelarjev

Del članov društva na občnem zboru

Poledenela	cesta	do	Pijane	
Gore
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V času zimskih počitnic se bodo zimovanja na Pohorju pod okri-
ljem ZPM Krško letos prvič udeležili tudi štirje učenci OŠ Mar-
jana Nemca Radeče. Zimovanje za socialno šibke učence bodo 
finančno podprli Občina Radeče, Društvo prijateljev mladine 
Radeče ter delno tudi starši. Gre za enotedenski program, ki 
vključuje šolo smučanja z možnostjo izposoje opreme, igre na 
snegu, pohode in ustvarjalne delavnice. Otroci bodo bivali v 
Domu Miloša Zidanška na Mariborskem Pohorju. 
Društvo prijateljev mladine Radeče v času zimskih počitnic, od 
22. do 26. 2. 2010, organizira tudi dopoldanske aktivnosti, ki 
bodo potekale v OŠ Marjana Nemca Radeče vsak dan od 9. do 
12. ure. Otroci se bodo lahko vključili k ustvarjalnim delavni-
cam, spoznavali bodo nove družabne igre, si ogledali kakšno ri-
sanko, en dan pa bodo preživeli v igri na snegu. 
Otrokom in njihovim staršem želimo čim prijetnejše in aktivno 
preživljanje zimskih počitnic. 

Prvi petek v februarju smo bili 
v počastitev slovenskemu kul-
turnemu prazniku in v spomin 
na našega največjega pesni-
ka dr. Franceta Prešerna tudi v 
Radečah priča izjemnemu kul-

turnemu dogodku. Osrednjo 
proslavo s podelitvijo prizna-
nja Ivana Pešca za leto 2010 
je vodila in s kulturnim pro-
gramom obogatila mladinska 
gledališka skupina Prosvetne-
ga društva Vrhovo z zgovornim 
imenom - ŽABA GLEDA&IŠČE. 

Proslava	s	podelitvijo	priznanja	
Ivana	Pešca	za	leto	2010

V programu, bogatim s poe-
zijo in gledališčem, so mla-
di igralci predstavili pesmi iz 
pesniške zbirke »Hvala ti«, pr-
venec soobčanke Nuške Go-
lobič – Malene. Izvirna inter-

pretacija pesmi v soju sveč in 
igri svetlobe, s prepletanjem 
glasbe in ob odlični igri Hane, 
Ule, Urške in Žige je bila odlič-
na popotnica v kulturno obar-
van vikend. Slavnostni govor-
nik, poslanec državnega zbora 
RS in župan Radeč Matjaž Han 

je poudaril, da je kultura eden 
pomembnejših temeljev ob-
stoja slovenskega naroda. Za-
hvalil se je vsem, ki se udej-
stvujejo v kulturi, predvsem 
ljubiteljski kulturni dejavnosti 

ter izrazil ponos nad kulturnim 
ustvarjanjem in spoštovanjem 
do kulture v naši občini. Naj-
bolj slovesen del pa je bila tudi 
tokrat podelitev priznanja Iva-
na Pešca, ki ga je Občinski svet 
Občine Radeče za dosežke in 
delovanje na področju gleda-

lišča podelil predsednici Gle-
dališkega društva Radeče, go-
spe Saši Plevel. V obrazložitvi 
priznanja je bilo zapisano, da 
gre za osebo, ki je v relativno 
kratkem času delovanja dru-

štva, z ne malo presežki, kot 
predsednica tako na organiza-
cijski kot strokovni ravni do-
segla močno konstanto, ki je 
garancija za delo vnaprej. V 
Radečah se tako ob bok ome-
njenim društvom s svojim de-
lom lahko postavijo še mnoga 

Zimovanje	na	Pohorju

druga, in ni se nam treba bati 
za ohranjanje in razvoj kultu-
re v novih generacijah. Kot je 
tudi župan zaključil svoj govor, 

ni nikoli odveč še enkrat bese-
da: »Hvala«.
 
 foto: Žiga Čamernik

KOSTANJEK – Na domačiji Kostanjek v bližini Krškega so se 
23. januarja zbrali člani Občinskega odbora SLS Krško. Na re-
dnem volilnem občnem zboru je zbrane pozdravil predsednik 
OO SLS in župan Krškega ter poslanec in podpredsednik SLS 
Franc Bogovič, odprli pa so ga mladi harmonikarji. Po uvo-
dnem delu je predsednik povzel delovanje in aktivnosti ob-

činskega odbora v preteklih letih. Trud in pozitivno delova-
nje se je pokazalo v izvolitvi župana in osmih svetnikov na 
lokalnih volitvah leta 2006. Uspeh zadnjih lokalnih volitev si 
želijo ponoviti tudi letos. V nadaljevanju so člani izvolili vod-
stvo odbora, kjer je bil Franc Bogovič znova potrjen za pred-
sednika odbora, potrdili pa so tudi 24 novih članov upravnega 
odbora in dve blagajniški nadzornici. V prijetnem vzdušju je 
sledil pogovor predvsem o perečih občinskih temah. Ob kon-
cu občnega zbora je sledilo še družabno srečanje.

Člani	SLS	Krško	na	občnem	
zboru

Nagovor predsednika Franca Bogoviča 

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

Župan Matjaž Han in dobitnica priznanja Saša Plevel Gledališka skupina Žaba gleda&išče 

BISTRICA OB SOTLI - Na se-
stanku prekrškovnega orga-
na s predstavniki občin v po-
stopku so v Bistrici ob Sotli 
napovedali redne nadzore 
mirujočega prometa. Vodja 
prekrškovnega organa Mar-
tin Cerjak je predstavil tre-
nutno akcijo, ki od začetka 
leta poteka na območju ob-
čin Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Krško, Radeče in Sevnica, 
ustanoviteljic medobčinske-
ga inšpektorata-skupnega 
prekrškovnega organa. Gre 
za predstavitev delovanja 
medobčinskega redarja, ki je 
uspešno opravil predpisano 
usposabljanje in pridobil for-

Nepravilno	parkiranje	bo	
kmalu	kaznovano

Predsednica Turističnega 
društva Bizeljsko Vesna Ku-
nej, ki so ji ponovno izkaza-
li zaupanje na volitvah, je 
vesela, da so pešpoti dobro 
obiskane tudi izven organizi-
ranih pohodov. Po pešpoteh, 
ki so predstavljene v zložen-
kah, namreč povprašuje vse 
več pohodnikov, po njih se 
podajajo tudi izven s strani 
društva organiziranih poho-
dov, ki so aprila po pešpoti 
k repnicam, junija po Vido-
vi poti, julija po pešpoti po 
Orešju in oktobra po grajski 
poti, vsakokrat s pogostitvijo 
domačinov. Letos bodo pre-
bivalci ob Vidovi poti le-to še 
nadgradili in polepšali z za-
saditvijo dreves in rož, po-
stavitvijo nekaj klopc na raz-
glednih točkah ter ureditvijo 
kaplanije pod okriljem cer-
kvice sv. Vida. 

Pešpoti	želijo	nadgraditi	še	
z	vodnikom
BIZELJSKO – Turistično društvo Bizeljsko, ki je v minulih letih uredilo štiri pešpoti po kraju, želi le-
te predstaviti tudi v vodniku, kar je glavna letošnja naloga društva, ki tudi na tem projektu sodeluje s 
Kozjanskim parkom Podsreda. 

Pohvalili so tudi dobro sodelo-
vanje z ostalimi društvi v kra-
ju ter s tamkajšnjo šolo, ki je 
v letošnji akciji Turistične zve-
ze Slovenije „Turizmu pomaga 
lastna glava“ za temo izbrala 
prav pešpoti. V društvu verja-
mejo, da se bodo mladim po-
rodile dobre ideje, ki se jih 

bo dalo uporabiti, prav tako 
bodo v šoli izdelovali spomi-
nek, zaščitni znak Bizeljske-
ga, ki ga želijo tržiti. Lani so 
v društvu ponatisnili brošuro 
o biserih Bizeljskega – repni-
cah in ob krajevnem prazniku 
pripravili razstavo in promoci-
jo knjige Drevesa Bizeljskega, 

avtorjev Marije Sušnik in foto-
grafa Branka Brečka. V vsako-
letni skrbi za urejenost kraja 
se bodo pridružili vsesloven-
ski akciji Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu. 
Občnega zbora minuli konec 
tedna v Stari vasi na Bizelj-
skem se je udeležilo preko 35 
članov, pa tudi številni gostje: 
predsednica Občinske turistič-
ne zveze Brežice Branka Ster-
gar, tudi v imenu dobovskega 
društva, iz sosednjih turistič-
nih društev še Franc Vranetič 
iz Kapel in Sandi Špoljar iz Bi-
strice ob Sotli, ter predstavni-
ki domačih društev, predsednik 
krajevne skupnosti Franci Ke-
lher, ravnateljica šole Metka 
Kržan, Peter Kovačič iz Zavo-
da za podjetništvo in turizem 
ter v.d. direktorja Kozjanskega 
parka Ivo Trošt s sodelavko Ve-
sno Zakonjšek. S. Vahtarič 

Del članov in gostov na občnem zboru

malne pristojnosti ukrepanja. 
Naloge redarstva so oprede-

ljena v zakonu o redarstvu in 
odlokih občin ustanoviteljic, 

nanašajo pa se zlasti na ure-
janje mirujočega prometa in 
zagotavljanje javnega reda 
in miru. V začetku februar-
ja je bilo delovanja redar-
ja usmerjeno v preventivno 
akcijo nadzora nepravilne-
ga parkiranja, zaradi katere-
ga imajo občani največ težav. 
Redar je kršitelje opozarjal s 
pisnimi opozorili, predvidoma 
v drugi polovici februarja pa 
bo že izrekal globe, ki znaša-
jo od 40 do 80 evrov. Plačane 
globe in prihodki iz dejavno-
sti se bodo stekali v proračun 
občine, v kateri je bil prekr-
šek storjen ali predpis katere 
je bil kršen.  S. Moškon 

S predstavitve v Bistrici ob Sotli



Posavski obzornik - leto XIV, številka 4, četrtek, 18. 2. 2010 7GOSPODARSTVO

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISAL NOVIH 
3,5 MIO EUR SUBVENCIJ ZA ZAGON PODJETIJ

Slovenski podjetniški sklad je 12.2.2010 v Uradnem listu RS št. 10/2010 
razpisal 3.500,00 mio EUR subvencij za zagon novih podjetij. 

Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih po-
sameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih ino-
vativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercia-
lizaciji proizvodov, procesov in storitev. Z razpisanimi finančnimi sredstvi 
želi Sklad podpirati ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi ra-
zvojni fazi. Še posebej je razpis namenjen podjetjem, ki intenzivno so-
delujejo z institucijami znanja in/ter podjetjem, za katere je značil-
na visoka vključenost znanja v storitvah ali proizvodih, to so podjetja, 
ki imajo potencial hitre rasti, visoko izobrazbo in ekspertno znanje za-
poslenih, višjo dodana vrednost na zaposlenega in nastopajo v globalni 
tržni niši. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zado-
stnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta in s 
tem izboljšanje finančnega položaja podjetij. 

Upravičenci so podjetja, ki delujejo v tehnoloških parkih in inkubator-
jih ter prvič kandidirajo za zagonska sredstva. Ne smejo biti registrira-
na več kot 18 mesecev. Podjetja imajo možnost pridobitve subvencije 
še v naslednjih 2 letih, v primeru, da bodo izpolnila zastavljene cilje 
iz poslovnega načrta za tekoče leto in imela še nedokončan projekt. 

Razpis je primeren za nove ideje, ki se porodijo diplomantom in aka-
demskemu kadru na univerzah ali podjetjem znotraj gospodarstva. 
Predvsem dobra podjetja se poslužujejo te možnosti za razvoj novih 
produktov, ki jih želijo razviti z novim spin off podjetjem. 

Interesenti, nova inovativna podjetja, ali pa samo avtorji, ki razvijajo 
nov produkt, se lahko vključijo v podjetniški inkubator v okviru Teh-
nološkega centra Posavje, Techpo d.o.o., na naslovu Cesta krških žr-
tev 46, Krško. Podjetje ima prostore v občinah: Krško, Sevnica, Šen-
trupert. Več informacij o Podjetniškem inkubatorju Techpo d.o.o. 
lahko pridobite na e-naslovu info@techpo.si. 

Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške projekta 
nastale od 1.8.2009 do 31.7.2010. Rok za predložitev vlog je do 
25.3.2010. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v elektronski obli-
ki na spletni strani www.katalog-krsko.com in na spletni strani www.
podjetniskisklad.si. Pomoč oz. dodatne informacije lahko dobite tudi 
na CPT Krško, na e-naslovu info@cptkrsko.si. 

Center za podjetništvo in turizem 
Krško skupaj s partnerjem Zavo-
dom za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica raz-
vija nov, inovativen, atraktiven in 
unikaten turistični proizvod Turi-
zem v zidanicah (TVZ). Že na sa-
mem začetku je podporo temu 
projektu izkazalo tudi Ministrstvo 
za gospodarstvo, Direktorat za tu-
rizem in Slovenska turistična or-
ganizacija. Pri samem kreiranju 
proizvoda je bilo vzpostavljeno 
sodelovanje s podobno iniciati-
vo na območju Dolenjske in Bele 
krajine, kjer tudi nastaja ta pro-
izvod. Pri vzpostavljanju in krei-
ranju so bili preučeni tudi prime-
ri dobrih praks od drugod (Sutrio v 
Italiji, Baden&Alzacija v Nemčiji in 
Franciji), kamor so šli na strokov-
no ekskurzijo tudi lastniki zidanic 
iz območja LAS Posavje. Nastanek 
proizvoda je preko različnih pro-
mocijskih aktivnostih vzbudil zani-
manje za turizem v zidanicah tudi 
v drugih koncih Slovenije, kjer so 
vinorodna območja. Pri projektu 
TVZ ne gre le za oblikovanje pro-
izvoda zidanic, pač pa za poveza-
vo celotne turistične ponudbe de-
stinacije in oblikovanje integralnih 
turističnih proizvodov. Pripomogel 
bo k urejanju objektov, komunalne 
in ostale infrastrukture tudi na vi-
nogradniških območjih in da bodo 
zidanice, ki danes predstavljajo 
mrtvi kapital, ekonomsko izkori-
ščene. Z razvojem proizvoda se 
ne posega dodatno v prostor, pro-
jekt pa omogoča tudi ohranjanje 

trajnostnega razvoja, kar pomeni 
izboljšanje življenjskega, kultur-
nega in naravnega okolja kot nuj-
na pogoja za razvoj podeželja in 
turizma. 

Prva faza projekta se je pričela iz-
vajati 18.09.2009 in se je zaključi-
la 29.01.2010. V tem času so bile 
v okviru projekta izvedene nasle-
dnje aktivnosti: 

• Novinarska konferenca – pro-
mocija proizvoda TVZ

21.09.2009 je bil celoten projekt 
predstavljen na novinarski konfe-
renci, ki so se je udeležili lokalni, 
regionalni in nacionalni mediji, ki 
so tudi tekom nastajanja projekta 
opozorili na posamezne aktivnosti.
O projektu  pa je bilo ozaveščenih 
tudi 25.600 gospodinjstev na pro-
jektnem območju.

• Strokovna konferenca
V okviru projekta je bila izvedena 
strokovna konferenca, ki je dose-
gla veliko zanimanje stroke za nov 
nastajajoči proizvod. Na konferen-
ci so se podala in izmenjala mnenja 
različnih strok ter definirale vsebi-
ne turističnega proizvoda TVZ.

• Animacijske delavnice po te-
renu in vzpostavljena mreža 
ponudnikov – lastnikov zidanic 
turističnega proizvoda soboda-
jalstva v zidanicah

Izvedene so bile animacijske in 
motivacijske delavnice za la-
stnike zidanic iz obravnavanega 

območja, ki so imeli interes za 
oddajo zidanic v turistične na-
mene. Na delavnicah so bile slu-
šateljem predstavljene vsebine 
o pomenu TVZ, vizija, cilji, trgi, 
povezava z ostalo ponudbo, mar-
ketinški pristopi, načini registra-
cije za oddajo zidanic v turistič-
ne namene, davčni vidik, področje 
eno-gastronomije, primeri dobrih 
praks od drugod in še mnogo dru-
gih zanimivih vsebin. V sklopu ani-
macijskih delavnic, motivacijskih 
srečanj in individualnih obiskov 
se je vzpostavila mreža ponudni-
kov - lastnikov zidanic turističnega 
proizvoda sobodajalstva v zidani-
cah. Ustanovljen je iniciativni od-
bor TVZ Posavje, ki sodeluje in se 
povezuje s Konzorcijem ponudni-
kov TVZ iz območja Dolenjske in 
Bele krajine. 
Na Sremiču se je delavnice ude-
ležilo 20 udeležencev, v Podbočju 
prav tako 20, na Raki 25, v Kosta-
njevici na Krki 34, na Zdolah 6, na 
Velikem Trnu 20 in v Boštanju 31 
udeležencev. Do dne 31.01.2009 se 
je v bodoči konzorcij ponudnikov 
TVZ vključilo 70 lastnikov zidanic, 
od tega 36 iz občine Krško, 6 iz ob-
čine Kostanjevica na Krki, 24 iz ob-
čine Sevnica, 3 iz občine Brežice in 
1 iz občine Radeče, ki imajo zida-
nice na območju LAS Posavje. Po-
tencialni ponudniki so tudi izpol-
nili pristopne izjave za vključitev 
v projekt in anketne vprašalnike. 
Na ta način je bilo 156 lastnikov zi-
danic animiranih in seznanjenih o 
možnostih oddaje objektov v turi-

stične namene in drugih pomemb-
nih vsebinah. 

• Priročnik z navodili za lastni-
ke zidanic

V mesecu januarju je bil oblikovan 
in natisnjen Priročnik z navodili za 
lastnike zidanic z definirano vse-
bino turističnega proizvoda TVZ v 
nakladi 1.500 izvodov. S pomočjo 
strokovnjakov iz različnih področij 
so bile preučene naslednje vsebi-
ne: Model gospodarske organiza-
cije TVZ, Kakovost TVZ, Merila in 
kriteriji ter način za kategorizaci-
jo proizvoda, Kulturna dediščina 
in sodobnost, Enologija, Gastrono-
mija, Zakonske podlage umeščanja 
zidanic v prostor, Zagotovitev ko-
munalnih storitev, Turistični ma-
nagement, Arhitektura, Dopolnil-
ne dejavnosti na kmetiji, Davčni 
vidik TVZ, vse z namenom kvalite-
tne priprave aktualnih tematik, ki 
so pomembne za kreiranje in im-
plementacijo proizvoda.

• Image katalog in celostna gra-
fična podoba

Oblikovane so vsebinske podlage 
in spletni Image katalog proizvo-
da TVZ, oblikovana pa je tudi ce-
lostna grafična podoba. Znak in 
slogan je usklajen tudi s konzor-
cijem ponudnikov TVZ Dolenjske 
in Bele krajine. V Image katalo-
gu je proizvod predstavljen v slo-
venskem in angleškem jeziku, saj 
nagovarja in vabi tudi tuje go-
ste, da bodo koristili nastajajo-
či proizvod, obiskali destinacijo 

RAZVOJ NOVEGA TURISTIČNEGA PROIZVODA – TURIZEM V ZIDANICAH

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

LAS Posavje ter doživeli in okusi-
li njeno celotno ponudbo. Izdela-
na so tudi merila in kriteriji ter 
opredeljen način za kategoriza-
cijo proizvoda, saj zidanice niso 
opredeljene v Pravilniku o meri-
lih in načinu kategorizacije nasta-
nitvenih obratov in marin (Ur.l. 
RS, št. 29/1997), zato je bilo po-
trebno postaviti posebne standar-
de, ki naj bi jih v svoje obravnave 
vključila tudi Ministrstva.

• Predstavitev proizvoda na sej-
mu Turizem in prosti čas ter na 
tamkajšnji tiskovni konferenci

Nov proizvod je bil predstavljen na 
sejmu Turizem in prosti čas, ki je 
potekal na gospodarskem razstavi-
šču v Ljubljani v času od 21. do 24. 
januarja 2010 in je pritegnil ve-
liko zanimanja s strani obiskoval-
cev. Na tiskovni konferenci pa je 
bil predstavljen tudi predstavni-
kom medijskih hiš, županom in tu-
ristično informacijskim centrom iz 
različnih koncev Slovenije.

• Analiza in oblikovanje strokov-
nih podlag za izvajanje dejav-
nosti sobodajalstva v zidanicah

Arhitektka je opravila ogled zida-
nic na terenu, pregledala dejansko 
stanje in individualno svetovala 
lastnikom zidanic glede arhitek-
turnih in prostorskih vidikov ter 
ureditve infrastrukture, pri če-
mer je nastala celotna analiza in 
so oblikovane strokovne podlage 
za izvajanje dejavnosti sobodajal-
stva v zidanicah.

V prihodnjem obdobju pa bodo 
do konca junija 2010 izvedene 
še naslednje aktivnosti: 
• Strokovna konferenca;
• Natisnjen Image katalog pro-

izvoda TVZ na nivoju Sloveni-
je, ki ga bo Slovenska turistič-
na organizacija promovirala 
na vseh promocijskih aktiv-
nostih doma in po svetu;

• Izdelana spletna stran s pred-
stavitvijo proizvoda in nareje-
ne povezave na ostale spletne 
strani na lokalni, regionalni in 
državni ravni ter širše;

• Ustanovljena formalna orga-
nizacijska oblika združenja 
ponudnikov TVZ;

• Izdelan model gospodarske 
organizacije ponudnikov TVZ 
in registrirana družba, ki bo 
izvajala razvoj, promocijo in 
trženje;

• Novinarska konferenca ob 
koncu projekta.

Zidanice, ki stojijo na obmo-
čju LAS Posavje in predstavlja-
jo mrtvi kapital, se bodo v pri-
hodnje, po zaključku projekta, 
lahko tržile. Že nekaj lastnikov 
zidanic ima urejeno vso potreb-
no dokumentacijo in pridoblje-
na uporabna dovoljenja. Zaradi 
promocije projekta je že zani-
manje za nastajajoči proizvod s 
strani domačih in tudi tujih go-
stov. Uradna otvoritev TVZ bo v 
času Tedna cvička v prvi dekadi 
maja 2010.

Projekt je sofinanciran iz programa LEADER Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, s sredstvi LEADER na območju razvojne regije Posavje upravlja LAS Posavje, pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno pri RRA Posavje

Temeljni poudarek letošnjih razpisov je premik s klasičnega 
subvencioniranja (t.j. podeljevanja nepovratnih sredstev) 
v dolžniške in lastniške instrumente. Gre za nekatere že 
poznane, nekatere pa nove instrumente, s katerimi bo drža-
va zagotavljala ugodne kredite, garancije, subvencije obre-
stne mere in lastniški oziroma tvegani kapital. Sredstva za 
subvencije so bila že do sedaj premajhna, da bi zadovolji-
la povpraševanje. S prehodom na garancije in kredite bo dr-
žava dosegla multiplikacijski učinek, zato bo podporo dobi-
lo več podjetij, s tem pa se bo ohranjal razvojni kapital tudi 
na dolgi rok, kot je poudaril minister za Visoko šolstvo, zna-
nost in tehnologijo, g. Golobič na srečanju z gospodarstveni-
ki na Otočcu, 15.2.2010.  

Kljub temu bodo na nekaterih področjih nepovratna sred-
stva še ostala (npr. za raziskave in razvoj, za nastajanje no-
vih podjetij v institucijah podpornega okolja). Razpisi bodo v 
prihodnje naravnani tako, da bo financirana predvsem vsebina 
projektov. V prihodnje naj bi se razmerje med temeljnimi in 
aplikativnimi raziskavami spremenilo v korist aplikativnim raz-
iskavam, katerim naj bi bilo v prihodnje namenjeno cca. 60 %. 
Čeprav je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologi-
jo počrpalo vsa sredstva, naj bi bila razvojna sredstva preraz-
porejena iz tistih operativnih programov, za katera je že zdaj 
jasno, da realizacija v tej finančni perspektivi ne bo mogoča.  

Aktualni razpisi na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo, ki so mednarodne narave:   
• MANUNET 4 – sofinanciranje projektov sodelovanja na teh-

nološkem področju predelovalne dejavnosti. Rok za pred-
prijavo: 24. marec 2010.

• 8. javni razpis za mednarodne raziskovalne projekte in-
dustrijskih združenj – CORNET (Pričujoči nacionalni razpis 
se navezuje na istoimenski 8. mednarodni razpis CORNET 
in ga dopolnjuje. Prijavijo se lahko le tisti, ki so se prijavi-
li na slednjega). Rok za oddajo: 11. marec 2010.

• Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podje-
tjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program EUROSTARS, 
v okviru iniciative EUREKA. Mednarodni rok: 25. februar 
2010, 30. september 2010. Nacionalni rok za oddajo vlog: 
v 14 dneh po prejemu elektronskega obvestila o izboru s 
strani Eureka sekretariata. 

• Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciati-
ve EUREKA za leto 2010. Nacionalni roki se navezujejo na 
mednarodna zasedanja in so naslednji: 22. februar 2010, 
4. maj 2010, 7. september 2010.

Najavljen je tudi mednarodni razpis ARTEMIS, ki se nanaša 
na sofinanciranje računalniške in strojne programske opreme. 
Na nacionalnem nivoju je najavljano tudi nekaj razpisov:  
• Sofinanciranje podpornega okolja za dejavne na po-

dročju tehnološkega razvoja in inovacij (prejšnji razpis 
INO09). Objavljen je poziv za predloge za oblikovanje raz-
pisa, ki bo potekal preko Tehnološke agencije Slovenije. 

• Sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim delom 
mladih raziskovalcev in raziskovalk iz gospodarstva do pri-
dobitve naslova doktor znanosti preko razpisa »Mladi raz-
iskovalci iz gospodarstva – generacija 2010«.  Objavljen 
je poziv za predloge za oblikovanje razpisa, ki naj bi bil 
objavljen v juniju, potekal pa bo preko Tehnološke agen-
cije Slovenije.

• Še vedno je na Ministrstvu za gospodarstvu odprt Javni 
razpis izvajanja ukrepa omejene vrednosti za izvajanje 
razvojno investicijskih projektov ter spodbujanje pre-
zaposlitev in samozaposlovanja v letih 2009 in  2010 – 
zadnji, peti rok je 31. maj 2010.

• V pripravi je tudi razpis za povratna sredstva za tehno-
loški razvoj za okoljske tehnologije. 

• Preko Slovenskega podjetniškega sklada so trenutno ak-
tualni naslednji razpisi:

 ◦ Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere (P1) – objavljenih je več rokov za pre-
dložitev vlog.

 ◦ Produkt P1 TP - Garancije za tehnološke projekte - 
objavljenih je več rokov za predložitev vlog.

 ◦ Produkt P2 - Sofinanciranje zagona podjetij v subjek-
tih inovativnega okolja – rok za prijavo je 25.3.2010.

Vavčerski program svetovanja in usposabljanja bo ostal z 
nekaterimi vsebinskimi prenovami. Poudarek bo na speciali-
zirani podpori razvoju in rasti podjetij, predvsem na področju 
inoviranja in zaščite intelektualne lastnine. Uveljavljen naj 
bi bil vavčer za usposabljanje podjetnikov na teh področjih.  
Priprava dokumentacije, pridobitev vseh zahtevanih do-
voljenj in ostalih prilog je kompleksen proces, ki se odvija 
daljše obdobje. Zaradi tega je za uspešno kandidiranje na 
razpise potrebno začeti s pripravami dovolj zgodaj. 

Več informacij glede možnosti sofinanciranja na sedežu 
(Center za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46), infor-
macije pa lahko pridobite tudi po telefonu 07/490 22 20 
oz. po elektronski pošti info@cptkrsko.si). 

POUDARKI	SOFINANCIRANJA	PROJEKTOV	V	LETU	2010
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BLANCA - Na pobudo lokalne skupnosti je bil v sklopu izgra-
dnje HE Blanca zgrajen tudi most preko jezovne zgradbe 
elektrarne. Zaradi nedokončanega priključka mostu na ce-
sto Breg - Sevnica - Brestanica je bil do sedaj promet pre-
ko mostu dovoljen le za gradbiščni promet. Občina Sevnica 
je z investitorjem izgradnje mostu, podjetjem HESS d.o.o., 
podpisala sporazum o soupravljanju mostu preko jezovne 

zgradbe HE Blanca, s katerim je prevzela tudi upravljanje 
voziščne konstrukcije na njem. Po odpravi nekaterih po-
manjkljivosti na odseku od elektrarne do Blance je Občina 
Sevnica pridobila izjavo Direkcije RS za ceste, v kateri ta 
ugotavlja, da ni več nobenih zadržkov za uporabo nove ce-
stne povezave med državnima cestama Impoljca - Brestani-
ca in Breg - Sevnica - Brestanica. S tem je most na HE Blan-
ca uradno odprt za javni promet. 

KRŠKO - V okviru medijsko-raziskovalnega projekta Zlata nit 
2009, ki ga izvaja časnik Dnevnik, so oblikovali lestvico in abe-
cedni seznam 101-ega najboljšega zaposlovalca. Za sodelova-
nje v nacionalnem medijsko-raziskovalnem projektu in izboru 
najboljših zaposlovalcev se je letos odločilo 115 podjetij iz ce-
lotne Slovenije. Iz dolenjsko-posavske regije so se med najbolj-
še zaposlovalce uvrstili: Infotehna, Kostak, Krka, Mikrografija 
in Trimo. Med 21 finalistov sta se v kategoriji velikih podjetij 
uvrstila Krka in Trimo. Slavnostna razglasitev zmagovalcev med 
majhnimi, srednje velikimi in velikimi podjetji bo 18. marca. 

101	najboljši	zaposlovalec

SENOVO - Na Senovem je 5. fe-
bruarja potekala primopreda-
ja ključev nekdanje rudniške 
upravne zgradbe med Rudni-
kom Senovo v zapiranju in Ob-
čino Krško. Občina je namreč v 
minulem letu v vrednosti oko-
li 900.000 evrov odkupila del 
nepremičnin, s čimer je po-
stala tudi njena lastnica. Ob 
nekdanjih upravnih rudniških 
prostorih je občina na podla-
gi sklenjenega dogovora z Mi-
nistrstvom za gospodarstvo 
hkrati odkupila tudi stavbna 
zemljišča v neposredni bliži-
ni in koridor rudniške železni-
ce od Senovega do Brestanice, 
ki ga nameravajo v prihodnjih 
treh letih urediti v kolesarsko 
pot in s tem v zadovoljstvo 
številnih rekreativnih občanov in kolesarjev povezati Seno-
vo in Brestanico, zatem pa oba kraja tudi s Krškim. Sicer pa 
v objektu, zgrajenem leta 1926, že domujejo nekatera dru-
štva in organizacije, med drugim ima v njej sedež Krajevna 
skupnost Senovo, pa tudi tudi enota Valvasorjeve knjižnice 
Krško, Krajevni urad krške Upravne enota ter Zavoda za goz-
dove idr., še v tem letu, kakor je dejal ob primopredaji klju-
čev predsednik Sveta KS Senovo Vlado Grahovac, pa bodo 
lahko izpraznjene prostore (predvidoma bo uprava Rudnika 
koristila določene prostore še do poletnih mesecev letos) za-
polnili z različnimi vsebinami, ki bodo kraju in društvenemu 
življenju dodali nove vsebine in dodatno vrednost.   B. M.

Nekdanja	rudniška	zgradba	v	
občinski	lasti	

Podžupanja Ana Nuša So-
mrak in direktor Rudnika 
v zapiranju Marjan Simon-
čič ob primopredaji klju-
čev zgradbe

KRŠKO - Med nagrajenci GZS za gospodarske in podjetniške 
dosežke je tudi Peter Žigante, direktor podjetja Savaprojekt 
iz Krškega. Direktor Območne 
zbornice Posavje Darko Gori-
šek je povedal, da gre za naj-
starejšo in najprestižnejšo to-
vrstno priznanje v Sloveniji, ki 
se podeljuje od leta 1969. Ži-
gante je enajsti posavski na-
grajenec, lani je bil nagrajen 
Ivan Mirt, nagrajenci prejšnjih 
le pa so Stanislav Zorko, Ma-
rija Jazbec, Stanko Šinko, Vi-
ljem Glas, Borut Mokrovič, 
Janez Istenič, Karel Recer, 
Silvo Gorenc in Vinko Božič.
Žigante je nagrade vesel, zlasti 
tako prestižne, a hkrati zaskrbljen, kako bo to poslovno leto, 
v katerem osebno obeležuje 20-letnico vodenja podjetja in 
35-letnico obstoja Savaprojekta. Lani so zabeležili 20-odsto-
tni padec prometa in stvar se še poslabšuje, a kljub temu di-
rektor dolgoročno ne vidi velike ogroženosti.  S. V. 

Najvišja	nagrada	GZS	Petru	
Žiganteju	

Peter Žigante z 
gospodarskim oskarjem

V posavski regiji deluje šest 
zadrug, ki imajo 7,9 milijo-
nov evrov kapitala, 796 čla-
nov in 196 zaposlenih, lani 
pa so ustvarile 31,3 milijo-
ne evrov prihodkov. Promet  
ustvarjajo pretežno z odku-
pom mleka, govedi in grozd-
ja. V slovenskem merilu ima 
zadružna zveza pod svojim 
okriljem 76 zadrug, ki so lani 
ustvarile skoraj 700 milijo-
nov evrov prihodkov, zdru-
ževale pa preko 16.500 čla-
nov in 3.022 zaposlenih. 

Posveta se je poleg predsedni-
ka Petra Vriska udeležil tudi 
direktor ZZS Bogdan Štepec 
ter sodelavci Bojana Jerina, 
Matjaž Podmilšak in Anita 
Jakuš, s kmetijskega ministr-

Zadružniki	želijo	okrepiti	
medsebojno	sodelovanje
KRŠKO – 5. februarja je Zadružna zveza Slovenije v prostorih krškega hotela pripravila regijski posvet 
zadružnikov posavske regije, ki so se ga udeležili člani upravnih in nadzornih odborov zadrug in zapo-
sleni v zadrugah. Pogovarjali so se o aktualni problematiki in o krepitvi medsebojnega sodelovanja. 

stva pa Matjaž Grkman in To-
maž Cör. Posavski zadružni-
ki so se v razpravi zavzeli za 
okrepljeno poslovno sodelo-
vanje med zadrugami v regi-
ji, zlasti na nabavnem podro-

čju. Tudi posavska pridelava 
in predelava hrane potrebu-
je promocijo, zato so pozva-
li k čim hitrejšemu sprejetju 
zakona o promociji slovenskih 
kmetijskih proizvodov. Menili 

so še, da je potrebno okrepiti 
pozicijo do trgovine in urediti 
tudi cenovna razmerja v pre-
hranski verigi. Odkupna cena 
pšenice se je v lanskem letu 
bistveno znižala, medtem ko 
je cena kruha ostala nespre-
menjena ali pa se je celo po-
večala, je bilo rečeno, in tudi 
zato je nastal velik problem 
likvidnost pri nakupu kmetij-
skih proizvodov. Zavzeli so se 
za ohranjanje kmetijskih ze-
mljišč in njihove namembno-
sti, ki se z novimi projekti v 
regiji zmanjšujejo in opozorili 
na težave pri vzdrževanju hi-
dromelioracijskih sistemov in 
počasnim izvajanjem komasa-
cij na zemljiščih, pa tudi za 
ureditev zaraščenih nižinskih 
površin.  Marija Kalčič

S posavskega posveta zadružnikov

Konec decembra je bilo 3830 
Posavcev brezposelnih, ne-
gativni trend pa se nada-
ljuje, saj se jim je januar-
ja pridružilo še 100 novih, 
zaposlilo pa se je okoli 60 
oseb. Še vedno prevladuje-
jo iztek zaposlitev za dolo-
čen čas, presežni delavci ter 
iskalci prve zaposlitve. Koren 
pravi, da že imajo napovedi 
novih brezposelnih, ti bodo 
iz lesno in kovinsko predelo-
valne industrije ter gradbe-
ništva.
Delodajalci so poleg trga dela 
v Posavju, ki ga je predstavi-
la Saša Mohorko, prisluhnili 
tudi ukrepom aktivne politike 
zaposlovanja v tekočem letu, 
za katere je na državni rav-
ni rezerviranih 137 milijonov 
evrov. Lani je bilo v te ukrepe 
vključenih okoli 1300 Posav-

Brezposelnost	bo	še	rasla
POSAVJE - Sevniška območna služba Zavoda RS za zaposlovanje, ki je po besedah direktorja Antona Ko-
rena v Posavju prisotna že 30 let, tudi v tem letu predvideva še vedno več kot 10-odstotno rast brezpo-
selnosti. Ob koncu leta 2010 na območni službi predvidevajo do 4.400 brezposelnih, trenutno je v Po-
savju nekaj več kot 3900 ljudi brez dela, v državi pa 99.600.

cev. Najbolj iskan je bil ukrep 
samozaposlitve, saj se je lani 
tako zaposlilo 122 oseb in že 
pred koncem leta izčrpalo 
predvidena sredstva,  pred-
vidoma bo ukrep ponovno za-
živel konec marca.

Ukrepe aktivne politike za-
poslovanja je predstavila 

namestnica generalne direk-
torice Zavoda RS za zaposlo-
vanje Mavricija Batič, izva-
janje zakona o zaposlovanju 
in delu tujcev in predstavitev 
predvidenih novosti na tem 
področju v tekočem letu pa 
vodja službe Greta Metka 
Barbo Škerbinc. S temi za-
koni želijo dati prednost za-
poslovanju domačih brezpo-
selnih, in so delodajalcem 
napovedali zaostrovanje dr-
žave, da bi to dosegli. Naj-
prej bodo potrebne delavce 
namreč iskali doma in v so-
sednjih regijah in šele nato 
v tujini. 
 S. Vahtarič

Posvet je bil dobro obiskan, saj je lani ukrepe koristilo 
okoli 40 delodajalcev.

17. aprila bodo prostovoljci po vsej Sloveniji v okviru akcije Oči-
stimo Slovenijo v enem dnevu! odstranjevali gospodinjske in ko-
sovne odpadke z divjih odlagališč, gradbene pa le v občinah, ki 
bodo same poskrbele za potrebno mehanizacijo. Poleg čiščenja 
divjih odlagališč v naravi bodo prostovoljci čistili tudi ulice, ce-
ste, okolico šol in vrtcev, stanovanjske okoliše ter sprehajalne in 
pohodne poti. V akciji želijo združiti 200.000 ljudi in zbrati vsaj 
20.000 ton komunalnih odpadkov, pravijo Ekologi brez meja, ki 
organizirajo akcijo. V Posavju so za organizacijo akcije zadolže-
ni: občina Krško - Jani Andolšek, jani.andolsek@ocistimo.si, ob-
čina Brežice - Lidija Vučajnk, lidija.vucajnk@ocistimo.si, občina 
Sevnica - Katja Umek, katja.umek@ocistimo.si, občina Bistrica 
ob Sotli - Nina Lojen, nina.lojen@ocistimo.si, občina Radeče - 
Luka Kolbl, luka.kolbl@ocistimo.si, občina Kostanjevica na Krki 
- Marjana Krhin, marjana.krhin@kostanjevica.si. Pri njih se lah-
ko prijavite k sodelovanju v akciji, lahko prijavite divje odla-
gališče ali kakor koli drugače prispevate k akciji. Več na www.
ocistimo.si in www.ocistimo-obcino-krsko.si.

Most	pri	HE	Blanca	odprt	

Urejanje usterzne prometne siganlizacije

V	enem	dnevu	očistiti	Slovenijo
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vljanju varnosti odlagališča 
prevzamejo ostale pregrade. 
Kot je zatrdil, je posebna var-
nostna analiza za odlagališče 
NSRAO v Sloveniji pokazala, 
da so vplivi odlagališča daleč 
pod določeno mejno vredno-
stjo, kar pomeni, da ima odla-
gališče glede na naravno ozad-
je sevanja zanemarljiv vpliv 
na človeka.

Razprave tako rekoč ni bilo, 
prav gotovo pa bo povsem dru-
gače danes ob 17. uri v KD Kr-
ško, ko bodo odlagališče pred-
stavili občanom in članom 
lokalnega partnerstva Krško. 
 P. Pavlovič 

Septembra 2009 se je Lokalna akcijska skupina 
Posavje skupaj s partnerji lotila projekta Lokalna 
trajnostna oskrba s hrano. Gre za večletni pro-
jekt, s katerim želimo postaviti temelje lokalni 
oskrbi v regiji, to pomeni, da čimveč lokalno pri-
delane hrane porabimo v Posavju.

Zakaj lokalno? Ker je lokalno pridelana hrana 
sveža, naravno dozorela, zdrava in boljšega oku-
sa. Nad njo je vzpostavljen učinkovit nadzor gle-
de varnosti in kakovosti, pa tudi sledljivost je ve-
čja. Lokalna oskrba spodbuja kratke transportne 
verige in manj onesnažuje okolje.

Za nami je uspešno zaključena prva faza projek-
ta – analiza stanja na področju ekološke in in-
tegrirane pridelave. Dobili smo pestro ponudbo 
ekoloških in integriranih pridelkov, ki jih lahko 
vključimo v model lokalne oskrbe. Trenutno je v 
teku druga faza, ko pripravljamo merila in kri-
terije za ekološko in integrirano pridelano hrano 
»od njive do krožnika«, v naslednji fazi pa bomo 
preverili interes in možnosti za uvajanje lokalno 
pridelane hrane v šole, vrtce in domove za osta-
rele v Posavju.

Posavje lahko pri svojem razvoju modela lokal-
ne trajnostne oskrbe črpa iz izkušenj prekmur-
skih kolegov, ki so dobrih pet let pred Posavjem 
in se že lahko pohvalijo s prvimi rezultati. Ti so:
• ustanovljen Konzorcij lokalne trajnostne oskr-

be, 
• ustanovljen Ekološki center SVIT (ekološki 

mlin in trgovinica s pestro ponudbo ekoloških 
izdelkov/pridelkov), 

• 20 šol v Prekmurju nabavlja lokalno hrano, 
• oblikovani kulinarični paketi v gostinski po-

nudbi.

Zagotovo bodo prvi koraki na poti do lokalne 
trajnostne oskrbe v Posavju negotovi, toda za-
stavljena smer je prava. Še vedno vabimo vse 
ekološke in integrirane pridelovalce sadja, zele-
njave, žit in živinorejce iz Posavje, da se vklju-
čijo v projekt.

Projekt je sofinanciran iz programa LEADER 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja. S sredstvi LEADER na območju razvojne 
regije Posavje upravlja LAS Posavje, pogodbeno 
partnerstvo, ustanovljeno pri RRA Posavje. Or-
gan upravljanja  za  Program  razvoja  podeželja  
RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pripravile: 
Barbara Mlakar Krajnc,  

Kmečka zadruga Sevnica (tel: 07 498 87 15)
Bernardka Zorko, Zavod Vrbov Log 

(tel: 07 49 13 505;  GSM: 031 329 625)
Mojca Pompe, Center za razvoj podeželja 

Posavje (tel: 07 488 10 47; GSM: 041 655 080)

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

LOKALNA	TRAJNOSTNA	OSKRBA	
S	HRANO	V	POSAVJU

Pakiranje ekološke moke v Centru Svit s 
prodajnimi policami v ozadju

OŠ Brežice poroča:
52 % anketirancev pozna znak
za ekološko pridelavo Biodar

Marjana Peterman,
Zveza potrošnikov Slovenije
V nakup morate biti prepričani

Glavna tema
Kako vemo, da je bila hrana ekološko pridelana?

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Projekt so
nancira Evropska unija

Bilten v elektronski obliki 
lahko dobite na 

www.akademija-zdrave-hrane.si

Izšla je 2. številka biltena

KRŠKO – Območna gospodarska zbornica in Posavsko društvo se-
niorjev menedžerjev in strokovnjakov sta bila organizatorja raz-
govora „Kaj vse bomo morali postoriti v bližnji prihodnosti“, ki 
ga je vodila dr. Lučka Kajfež Bogataj. Znana klimatologinja je 
najprej obiskala krško nuklearko in vodilnim delavcem izrekla 
priznanje za uspešno vodenje tako pomembnega elektroener-

getskega objekta. Izrazila je podporo tudi za drugi blok NEK in 
gradnjo spodnjesavske verige HE. Večji del svojega celodnevne-
ga obiska v Krškem pa je Bogatajeva namenila klimatskim spre-
membam in vsemu tistemu, kar moramo storiti v prihodnje, da 
bomo zaščitili življenja in preprečevali škodo. Predstavnikom po-
savskih komunalnih podjetij, gasilskih enot in štabov CZ je po-
sredovala dovolj uporabnih napotkov za njihova prihodnja ravna-
nja vse od koncepta naše ranljivosti, prilagajanja na podnebne 
spremembe in ozaveščanja do ukrepov politike in spreminjanja 
obstoječe zakonodaje.
V razpravi so udeleženci spregovorili o posegih v posavski prostor 
in opozorili na probleme, ki omejujejo razvoj območja. Predla-
gali so določitev osebe ali institucije, ki bi prevzela vlogo koor-
dinatorja za občino ali regijo, kajti le tako bo mogoče načrtova-
ti aktivnosti ob prihajajočih podnebnih spremembah. V. P.

O	podnebnih	spremembah

Lučka Kajfež Bogataj (desno) v Krškem

„Slovenija se bo z izgradnjo 
odlagališča uvrstila med drža-
ve, ki so poskrbele za varno in 
trajno odlaganje radioaktiv-
nih odpadkov,“ je približno 30 
predstavnikov podjetij in orga-

nizacij, ki so se zbrali v mali 
dvorani Kulturnega doma Kr-
ško, uvodoma povedal direk-
tor ARAO Vladislav Krošelj. Po 
njegovem mnenju je odlagali-
šče specifičen objekt, ker so 
zanj potrebne varnostne ana-
lize, deležen pa je tudi večje 
pozornosti javnosti.

Idejni projekt odlagališča je 
predstavil Boštjan Duhovnik iz 
podjetja IBE. Kot je povedal, 
je odlagališče načrtovano za 
slovensko polovico kratkoživih 

„Vpliv	sevanja	iz	odlagališča	
bo	zanemarljiv“
KRŠKO - Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) želi po vladni potrditvi lokacije za odlagališče nizko in 
srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) zainteresirano javnost ter druge organizacije seznaniti s tehničnim 
vidikom projekta odlagališča. Februarja in marca v ta namen organizirajo niz predstavitev, ki se je začel 15. 
februarja s predstavitvijo projekta predstavnikom večjih podjetij in ustanov z območja Krškega in Brežice.

NSRAO iz NEK ter za odpadke, 
ki nastajajo v medicini, zan-
nosti in industriji oz. za sku-
pno 9.400 m3 odpadkov. Ume-
stitev dveh odlagalnih silosov 
s koristno prostornino dimen-

zij 27 x 34 metrov je predvide-
na na skrajnem jugozahodnem 
robu lokacije odlagališča. Gra-
dnja bo fazna: v prvi fazi bodo 
uredili platoje in preostala ze-
meljska dela ter priključeva-
nje na gospodarsko javno in-
frastrukturo, zgradili vstopni 
objekt, tehnološke neodlagal-
ne objekte in prvi odlagalni si-
los, drugi odlagalni silos pa bo 
zgrajen bistveno kasneje, saj 
bo potreben šele ob razgradnji 
NEK. Vsi objekti bodo zgraje-
ni na protipoplavnih platojih. 

Obsežne terenske raziskave iz-
brane in potrjene lokacije je 
predstavil Matej Rupret. Ugo-
tovili so, da bodo podzemni 
objekti odlagališča umeščeni v 
miocenske peščene melje. To 
so plasti, ki imajo nizke pre-
pustnosti in zelo počasen tok 
vode. Če teče voda skozi pro-
dni sloj s hitrostjo nekaj km na 
leto, teče skozi te plasti le s hi-
trostjo okrog 1 cm na leto. 

Varnostni vidik odlagališča je 
predstavil Sandi Viršek. Ta te-
melji na večpregradnem siste-
mu, kar pomeni, da tudi, če 
bi katera od pregrad odpove-
dala, njeno vlogo pri zagota-

Odlagališče NSRAO so predstavili (z desne): Sandi Viršek, 
Vladislav Krošelj, Matej Rupret in Boštjan Duhovnik.

SEVNICA - Zaradi zahtev Slovenskih železnic, da mora Obči-
na Sevnica poskrbeti za zaprtje nivojskega prehoda pri Stil-
lesu, je v pripravi idejna zasnova podaljšanja Savske ceste 
mimo Srednje šole Sevnica čez območje nekdanjega drevo-
reda do navezave na podhod pri Drožanjskem potoku. V idej-
nem osnutku naj bi bila tudi zasnova podhoda za pešce in 
kolesarje. Sicer pa mora sama idejna zasnova ustrezati pro-
storskim in prometno-povezovalnim pogojem, zato se bo na-
črtovanje navedenih ureditev v lokalni prostor urejalo z Ob-
činskim podrobnim prostorskim načrtom.  S. R.

Nivojskim	prehodom	šteti	dnevi
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ZDOLE - Na Zdolah se ženske vseh generacij že vrsto let redno 
udeležujejo rekreacije. Zadnja leta se dobivajo v dvorani no-
vega večnamenskega objekta. Organizirano vadbo, na kate-

ro prihaja dvakrat tedensko tudi več kot dvajset žensk, vodi 
Stane Iskra. Ženske se redno družijo tudi po rekreaciji, pred-
vsem pa rade nazdravijo ob rojstnih dnevih v domači gostilni 
pri Tišlerju. Seveda pa tudi kakšno zapojejo, predvsem kadar 
se pridružijo domači fantje od sosednjih miz. V. B.

SENOVO - V okviru praznika Krajevne skupnosti Senovo so se 
v organizaciji KS Senovo in Turističnega društva Senovo 6. fe-
bruarja zjutraj pred spomenikom v spomin na pohod XIV. di-

vizije kljub slabemu vremenu zbrali ljubitelji pohodništva. 
Nagovoril jih je predsednik Turističnega društva Senovo Tone 
Petrovič, k spomeniku pa so položili venec. Potem se je oko-
li trideset pohodnikov odpravilo na pot proti koči na Bohor-
ju, kjer jih je čakala pogostitev.  J. M.

Zdolska	rekreacija	za	ženske

Zdolske rekreativke na telovadbi

Po	poteh	XIV.	divizije

Pohodniki pred spomenikom

BREŽICE, ARTIČE – Artičan-
ka Marjanca Dobnikar, roj. 
Ostrelič, je 2. februarja naj-
prej v dvorani Glasbene šole 
Brežice in nato še na Bano-
vi domačiji v Artičah svojim 
številnim domačinom, prija-
teljem in znancem predstavi-
la knjižni prvenec Poti moje 
mladosti s podnaslovom Kruh 
kot dediščina. Marjanca Dob-
nikar na 169 straneh bralca 
tenkočutno vpelje v svoje 
pestro, dejavno življenje, ki 
se začne z rojstno hišo, oče-
tom, mamo, tremi brati, na-
daljuje s šolo, izgnanstvom, 
vrnitvijo, pa s časom briga-
dirstva in udarništva, odrski-

mi potmi, družino z možem, hčerko in sinom, v poglavje o 
praznikih in kmečkih opravilih v Artičah do izdelave pletene-
ga srca, prazničnega kruha po ljudskem izročilu. Z izbranimi 
mislimi o srcu je prof. Dragutin Križanić utrl pot v pogovor 
med avtorico in dr. Ivanko Počkar, ki ji je med nastajanjem 
knjige z nasveti stala ob strani, pa tudi avtobiografski knjigi 
dala uvodne misli, naslovljene Srčevi knjigi na pot. Na pred-
stavitvi jo je s kruhovim srcem in v njeno čast napisano pe-
smijo počastila Antonija Jankovič z Viher; kruh v obliki pe-
smi je prejela s strani Stanke Pernišek; z Anamarijo Agnič 
z Orešja so tekle melodije s citer; ob petju in igranju Betke 
in Draga Križanićevih ter MePZ pa so igrala vsa srca. 
Na Banovi domačiji so jo ob predstavitvi s programom ganili 
Anita Slak, citrarka Anita Strgar, solistka Marjetka Podgor-
šek Horžen in Trebeški drotarji. 
 N. J. S., foto: B. Brečko

KRŠKO – 21. januarja je v kr-
ški Dvorani v parku v organi-
zaciji Valvasorjeve knjižnice 
Krško potekalo predavanje 
„Ničesar ni, kar ne bi mo-
gli biti, delati ali imeti“ Sla-
ve Čeak, voditeljice Društva 
ENO, Centra za radost ži-
vljenja iz Ljubljane, v kate-
rem se ukvarjajo s predava-
nji, pogovori, meditacijami 
in individualnimi obravnava-
nji. Vsak izmed nas, vsak po-
sameznik, je stvarnik, obli-
kovalec svojega življenja, je 
poudarila Čeakova. Pri tem 
je pomembno, da se poglobi-
mo v to, da skušamo razume-

ti, kar ustvarjamo, temu pa je osnova misel, ki jo oddajamo. 
Dobra misel rodi dobre rezultate in slaba misel privlači sla-
bo razpoloženje, slabe reakcije, odklonilen odnos do okolja 
in nas samih. Zato na življenje, njegov potek, ali je to sreč-
no ali nesrečno, bogato ali revno, vplivamo sami. Vsi odgo-
vori so namreč v vibracijah, ki jih oddajamo zaradi misli, ki 
jih mislimo. Zato je potrebno imeti dobre, zdrave misli, se 
radostiti življenja. In če nam to ne gre v določenem trenut-
ku ali situaciji najbolje od rok, se skušajmo osredotočiti na 
misel, osebo, spomin, ob kateri se bomo počutili dobro in se 
vzradostili. V prvi vrsti, pravi Čeakova, pa se moramo pri sebi 
odločiti, da bomo v stvareh, katerim namenjamo pozornost, 
iskali le dobre stvari in iskali in posvečali svojo pozornost le 
stvarem, ob katerih se počutimo dobro. B. M. 

SEVNICA - V okviru rednih, tedenskih, torkovih predavanj 
društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica je 
v sevniški kulturni dvorani potekalo 19. januarja zanimivo 
predavanje pevke ljudskih pesmi, pravljičarke in zbiratelji-
ce ljudskega izročila ter svobodne umetnice Ljobe Jenče, ki 
živi in dela ob presihajočem Cerkniškem jezeru na Notranj-
skem. Pri raziskovanju petih ljudskih pesmi je ugotovila: »Ne 
samo, da je vsaka vas pela pesem po svoje, tudi vsaka hiša je 

imela svoj glas. Po ljudskem izročilu je vsakdo pel, kakor mu 
je duša dala, nihče ni zapovedoval, kako moraš peti, uglaše-
no pa je moralo biti, to pa ja!« Njen poseben odnos se kaže 
tudi do pravljic. »Pripovedovanje pravljic ni igra. Pravljico 
je treba podajati v pravilnem ritmu, brez posebnih efektov, 
afektov, mimika obraza mora biti minimalna. Pravljici je tre-
ba tudi verjeti. To niso laži in izmišljotine. Je izročilo predni-
kov. Gre za spretnost, ki jo je treba razvijati. Stare pravljice 
imajo duhovne modrosti. Udeležence delavnic, to so pred-
vsem knjižničarke, vzgojiteljice in učiteljice, opogumljam, 
da razvijajo svojo notranjo imaginacijo, da to zbudijo tudi v 
otroku. Pravljica je eden redkih instrumentov, s katerim ga 
lahko pelješ po varni poti skozi življenjske preizkušnje,« so 
bile njene besede v toku pripovedovanja o smislu in vredno-
sti pravljic ter pravljičnega sveta. S. R., foto: L. Motore  

BOŠTANJ - V dvorani TVD Partizan v Boštanju je 23. januarja 
potekalo zanimivo predavanje z naslovom Zakladi Salomo-
novih otokov misijonarja in profesorja na Teološki fakulteti 
v Ljubljani dr. Draga Ocvirka, ki je izjemno sproščeno in du-
hovito predstavil Salomonove otoke, tiste otoke, za katere 
so pred mnogimi stoletji verjeli, da v svojih nedrjih hranijo 
bajeslovne zaklade kralja Salomona. Iz njegovega živahne-
ga pripovedovanja in ob neštetih fotografijah je bilo čutiti, 
da so mu tamkajšnji prebivalci močno prirasli k srcu in ob 
zaključku predavanje je odkritosrčno povedal, da bi šel za 
stalno živet tja. Naslednjega dne je prof. dr. Drago Ocvirk, 
ki je obiskal boštanjsko župnijo na povabilo svojega nekda-
njega študenta in sedanjega župnika v Boštanju Fonzija Ži-
berta, sodeloval pri obeh dopoldanskih nedeljskih mašah v 
župnijski cerkvi. S. R.

Srčevi	knjigi	na	pot

Dr. Ivanka Počkar in 
Marjanca Dobnikar

Predavanje	Slave	Čeak

Predavateljica Slava Čeak

Zakladi	Salomonovih	otokov

Ljudsko	izročilo	skozi	pesem	
in	pravljico	

Članom in članicam društva Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Sevnica je predavala Ljoba Jenče.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Člani 
Kulturnega društva Leskovec pri 
Krškem so skupaj z gosti obele-
žili spomin na življenje in delo 
našega največjega pesnika Fran-
ceta Prešerna. 6. februarja so v 
ta namen v scenariju prof. Moj-
ce Pacek in pod organizacijskim 
vodstvom Jožeta Božiča pripra-
vili literarni glasbeni večer z na-
slovom S Prešernom v Prešer-
nov dan. Po uvodnem nagovoru 
predsednika Kulturnega društva 
Leskovec Janeza Kerina je sle-
dil prikaz pesnikovega delovanja, kar je v vlogi Prešerna pona-
zoril Janez Bizjak, njegove pesmi sta recitirali Larisa Mustar in 
Doroteja Jazbec, glasbeni del pa so dodale Kristina Lovšin Sal-
mič na kitari in s solo petjem ter Valentina Žabkar na tamburi-
ci-brac in Branka Žičkar na kitari. Za spremno besedo ter pove-
zovanje prireditve je poskrbela Darja Hrastelj. Obisk je bil kljub 
obilnemu sneženju zavidljiv.  D. Jazbec

SVIBNO - Slovenskemu kulturnemu prazniku so se pokloni-
li tudi v napolnjeni dvorani podružnične šole na Svibnem. 
»Svibno – o srečna draga vas domača…« se je glasil nastop 
učencev PŠ Svibno, ki so skupaj s podmladkom Prosvetne-

ga društva Svibno in Ljudskimi pevci iz Svibnega oblikova-
li nepozaben kulturni utrip, ki ga je iznajdljivo zasnovala 
domačinka Mateja Kmetič. Sodobni utrip kulture med mla-
dimi so navzoči doživeli ob repanju osnovnošolke Vanese, ki 
se je razmišljanja o Francetu Prešernu samostojno lotila na 
izredno inovativen način: »Prešeren je kul, Prešeren je kul…« 

SEVNICA - V okviru projekta Centra vseživljenjskega učenja 
Posavje je potekalo 21. januarja zvečer v sevniški knjižnici 
potopisno predavanje o Mehiki. Vtise s svojega enomesečne-
ga potovanja po Mehiki je v besedi in v sliki predstavil popo-
tnik Gašper Kokot. Obiskovalci so imeli priložnost spoznati 
Mehiko v vsej njeni veličini in patetičnosti, v njeni slavni zgo-
dovini in posebni arhitekturi,  ki je zapuščina številnih pred-
španskih civilizacij, pa tudi v revščini tamkajšnjih prebival-
cev. Kokot je v času, ki ga je preživel v Mehiki, odkril mnoge 
njene obraze – od najštevilčnejšega mesta na svetu (Mexico 
City) s 24 milijoni prebivalcev do svetovno znanih ruševin iz 
zapuščine Majev, Aztekov in Zapotekov. S. R.

Potopisno	predavanje	o	
Mehiki

»Prešeren	je	kul…«

Učenci podužnične šole Svibno

S	Prešernom	v	Prešernov	dan

Predsednik Janez Kerin 
čestita Mojci Pacek

BREŽICE – Glasbena šola Brežice je 12. februarja v dvorani 
šole pripravila koncert učencev prvih treh razredov šole z na-
slovom »Naša prihodnost«, ki so popolnoma napolnili dvora-
no, poslušalce razveselili v maskah in jih razvedrili z glasbe-
nimi točkami. Ravnatelj Dragutin Križanić je v pozdravnih 

besedah zaželel, da bi bili naši prihodnosti naklonjeni lepota 
in prijaznost, le-ta pa naj bi bila vezana na glasbo, ki je naša 
vsakodnevna spremljevalka. Poudaril je, da je prihodnost v 
okviru brežiške kulture v dobrih rokah, kar so tudi dokazali 
gojenci šole s tokratnim koncertom. N. J. S.

Naša	prihodnost	v	29	točkah

Del nastopajočih v maskah
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KRŠKO - Združenje borcev za vrednote NOB Krško je letos izdalo 
poseben spominski koledar, ki je posvečen prvim krškim borcem. 
Ob tem je predsednik Lojze Štih dejal, da so učenci in dijaki kr-
ških šol že kar nekaj let ustvarjali na temo časa iz narodnoosvo-
bodilne vojne. Literarno so izdali publikacijo Še pomnite, tovari-
ši. Tretja številka bo izšla letošnjo pomlad. Likovno pa so izdelki 
pod mentorstvi Tončke Kerin, Marjance Penič, Ane Bogovič, 
Karmen Pribožič, Betke Jelčič, Gregorja Germa, Andreje No-
vak Gabrič, Damjane Stopar Štravs in Ane Kukovičič ugledali 
luč sveta na koledarju za leto 2010. Štih še dodaja, da so ob tem 
zbirali gradivo o krških borcih, zato koledar zajema tudi prvič 

objavljene fotografije prekopa 
borcev z vojaškimi in cerkveni-
mi častmi, ki so ga opravili de-
cembra leta 1945. „Trudimo se 
pridobiti še več gradiva o kr-
ških borcih, zato zbiramo in-
formacije o morebitni hram-
bi, saj pričakujemo, da bomo 
v tujih arhivih o njih odkrili še 
marsikaj neznanega,“ zaklju-
čuje Štih.  M. K.

Prvim	borcem	posvetili	koledar

IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

Molitveno srečanje za ozdravljenje
Vsako drugo soboto v 
mesecu poteka v cerkvi 
sv. Helene v Loki pri Zi-
danem Mostu srečanje 
vernikov z naslovom 
»Slavilno molitveno 
srečanje za ozdravlje-
nje v moči svetega 
Duha« v organizaciji 
Prenove v Duhu celj-
ske škofije, ki je du-

hovni tok v Cerkvi. Ta duhovni tok oblikujejo ljudje, ki po-
globljeno, konkretno, realno poznajo-spoznavajo-iščejo Boga 
in ga veselo slavijo, od njega črpajo moč za življenje in ga 
prinašajo drugim. Srečanje je sestavljeno iz več delov, ki se 
med seboj prepletajo, udeležujejo pa se ga verniki iz raznih 
posavskih krajev. Uvodnemu slavljenju Boga s slavilnimi pe-
smimi sledi poučevanje življenjskih, duhovnih, teoloških... 
tematik, tamkajšnjega župnika in dekana Dekanije Laško Du-
šana Todoroviča. Maši sledijo pričevanja ljudi o tem, kako 
jih je Jezus ozdravil. Zaključni del triurnega srečanja pred-
stavlja skupna, sklepna molitev. Z njo navzoči v cerkvi pro-
sijo za ozdravljenje notranjih ran in za ozdravljenje družin-
skega debla, prosijo pa tudi za posameznike, ki iščejo pomoč 
pri Bogu in mu želijo izročiti svoje življenje.  S. R.

Župnik Markovič povabil k skupni molitvi
Vsako leto je od 
18. do 25. janu-
arja teden mo-
litve vseh kri-
stjanov, ki so 
združeni v eku-
menskem giba-
nju, letos z rde-
čo nitjo „Vi ste 
priče“. Videm-
ski župnik Mi-
tja Markovič je 
letos prvič tako 

povabil v svojo sredo poleg katoličanov svoje župnije še pred-
stavnike srbske pravoslavne cerkve, krščanske adventistične 
cerkve, k molitvi pa so prišli tudi verniki evangeličanske cer-
kve. Paroh Goran Šljivić iz Novega mesta, ki je odgovoren 
za pravoslavne vernike na našem območju, je spregovoril o 
krščanski ljubezni, vodja adventistov Rosvita Abram je go-
vorila o pomenu molitve, domači župnik pa o nekaterih ele-
mentih, ki povezujejo vse kristjane, to so krst, Jezus Kristus 
in sveto pismo. Ob pomoči članic župnijske Karitas pa so se 
zbrani zadržali na priložnostni pogostitvi in izmenjavi mnenj 
ter izrazili navdušenje nad prijetnim molitvenim večerom.

Cerkveni zborček zapel bolnikom

11. februarja obeležujemo svetovni dan bolnikov. Na bolnike 
v brežiški bolnišnici so se spomnili v brežiški župniji in jim s 
pesmijo želeli polepšati trenutke bivanja. 
Pevovodkinja Mateja Kolić je z župnijskim Otroškim pevskim 
zborom pripravila nekaj pesmi, ki so jih mladi pevci prepeva-
li po oddelkih bolnišnice. Ob tem dogodku, ki sta se ga ude-
ležila tudi direktor bolnišnice Dražen Levojević in brežiški 
župnik Milan Kšela, je direktor dejal, da je bistveni element 
vsake regijske bolnišnice tudi vpetost v lokalno okolje, župnik 
Kšela pa dodal, da bodo tudi v prihodnje prihajali s petjem 
razveseljevat bolnike. Mlade pevce so s sladicami nagradili 
v bolnišnični kuhinji, nato pa so si ogledali bolnišnično kape-
lico in v njej zmolili še kratko večerno molitev.

Videmska župnija ima diakona
Tretjo januarsko sobo-
to je bogoslovec Ur-
ban Lesjak, ki opra-
vlja pastoralno prakso 
v videmski župniji, 
na slovesnosti v cer-
kvi svetega Jurija v 
njegovi rojstni župni-
ji Šentjur prejel prvo 
stopnjo duhovništva, 

postal je diakon (foto: arhiv videmske župnije). Slovesnega 
dogodka so se udeležili tudi videmski verniki in prisostvovali 
bogatemu obredu, v nedeljo pa so mu v videmski cerkvi sv. 
Ruperta izročili simbolično darilce, diakonsko štolo in zbor-
nik videmske pražupnije. 
 Pripravlja: Marija Kalčič
 marija.kalcic@posavje.info

KRŠKO - Priljubljeni Perpetuum Jazzile, pod taktirko Tomaža 
Kozlevčarja, smo v objektiv ujeli 12. februarja v do kotička 
polni dvorani Kulturnega doma Krško. Občinstvo je navduše-
no spremljalo energični pevski nastop. Naslednji dan, 13. fe-
bruarja, pa se je jazzovski zbor preselil še v Terme Čatež in s 
svojim petjem navdušil tudi tamkajšnje prisotne. 
 Foto: Simon Uršič  

Jazzovski	zbor	v	Kulturnem	
domu	Krško

Perpetuum Jazzile so navdušili posavsko občinstvo.

SEVNICA -  Nasmejana in dobro razpoložena je 5. februar-
ja na svojem domu pričakala 95-letna Marija Valant iz Sev-
nice župana Srečka Ocvirka, ki ji je prišel voščit za rojstni 
dan skupaj s podpredsednico KS Sevnica Katarino Šantej 
in s predsednico OZRK Sevnica Ivico Lindič ter s sekretar-
ko OZRK Sevnica Mojco Krajnc Pinterič.

Vitalna in zelo bistrih misli  je nato v prijetnem in sprošče-
nem klepetu razkrila del svoje življenjske zgodbe, ki se je 
pričela z njenim rojstvom 3. februarja 1915 v precej števil-
ni družini Janc na Studencu. Posestvo je bilo veliko, starši so 

imeli tudi gostilno, zato je bilo dela za 8-člansko družino ve-
dno dovolj. Vsi otroci so obiskovali šolo, Marija je bila celo 
pri nunah v Ljubljani. »Pa nisem želela postati nuna, veste, 
in nisem,« je dejala z nagajivim nasmeškom na obrazu. Leta 
1941 je bila skupaj z družino izseljena v Nemčijo in se je šele 
po osvoboditvi vrnila na rodno grudo, kjer so morali začeti 
»iz nič« - gostilna in trgovina sta bili izropani. Ko je spozna-
la svojega življenjskega sopotnika Frenka se je primožila na 
njegov dom v stari Sevnici, kjer živi še danes. Sin in obe hče-
ri živijo v Ljubljani, kjer ima Marija tudi vnuke in pravnike.
Marija Valant je pri svojih 95-ih letih še vedno trdnega zdrav-
ja (jemlje samo tablete za pritisk, po smrti nečaka Kristija-
na Janca pa tudi tablete za živce) in lahko se pohvali z izre-
dnim spominom. »Vidim malce slabše, slišim pa še preveč!« 
je dejala in nato naštela vse sedanje ministre po abecednem 
vrstnem redu. Politiko namreč redno spremlja. Najraje po-
sluša radio, televizije zaradi slabšega vida ne gleda veliko.  
Na vprašanje, česa si najbolj želi, je odgovorila: »Da bi bilo 
zdravje, pa prava pamet, pa bi bilo!« S.R.

»Da	bi	bilo	zdravje,	pa	prava	
pamet,	pa	bi	bilo!«			

95-letna Marija Valant se je na svojem domu zapletla 
v živahen pogovor s predsednico OZRK Sevnica Ivico 
Lindič in s podpredsednico KS Sevnica Katarino Šantej. 

Pokličite	uredništvo!
Spoštovane bralke in bralci!

V uredništvu Posavskega obzornika si želimo še več in bolj 
neposrednega stika z vami, zato uvajamo novo rubriko, v 
kateri bomo dali besedo vam, drage bralke in bralci. Mor-
da želite opozorite na kakšno težavo, zaplet ali neprije-
tno izkušnjo, morda bi radi izpostavili nekaj, kar vam je 
ostalo v prijetnem spominu, koga pohvalili, morda želite 
nas opozoriti, o čem bi lahko oziroma morali pisati. Vabi-
mo vas torej, da sooblikujete naš in vaš časopis!
Zavedamo se, da je včasih lažje kot pisati enostavno zavr-
teti telefonsko številko in povedati, kar želiš. Prvo prilo-
žnost za to boste imeli 
v ponedeljek, 22. februarja, od 16. do 18. ure,

ko vas na telefonski številki 
07 49 05 782 

pričakuje dežurni/a novinar/ka Posavskega obzornika. 

 Uredništvo 

SEVNICA - V stari galeriji sev-
niškega gradu je 13. februar-
ja potekala otvoritev razstave 
uveljavljenih domačih in tujih 
likovnih umetnikov, med kate-
rimi so tudi dela akademskega 
slikarja Franceta Slane in nje-
govega sina Roka Slane, ki sta 
bila med udeleženci otvoritve. 
O nastajanju umetniških del v 
preteklih treh letih v poletni 
slikarski koloniji Osor na otoku 
Cresu ter na piranskem ex-tempore je spregovoril akadem-
ski slikar Dušan Kirbiš. Poudaril je, da je organizacija slikar-
ske kolonije v Osorju plod entuziazma sevniškega zakonske-
ga para Drobne, ki gre v pravo smer. O slikarski koloniji je 
spregovorila Nada Drobne. Posebna zahvala za otvoritev pr-
vovrstne zbirke likovnih umetnin priznanih slikarjev je bila 
namenjena Sevničanu Bernardu Pungerčiču, saj je bila raz-
stava postavljeno na njegovo pobudo. Z glasbenim nastopom 
je otvoritev pospremil Zoran Košir na kitari.
 S. R., foto: L. M.  

Na	sevniškem	gradu	tudi	slike	
Franceta	Slane

Nada Drobne in Zoran 
Drobne s hčerko
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BISTRICA OB SOTLI - Etno skupina Nojek in Kulturno društvo 
Bistrica ob Sotli sta 7. februarja  ob kulturnem prazniku or-
ganizirala koncert in napolnila tamkajšnjo kulturno dvora-
no. Domača etno skupina, ki deluje od leta 2007 in jo vodi 
Franci Černelč, je pripravila že tretji letni koncert in v go-
ste povabila domači šolski zbor, Fante artiške ter slovensko-
makedonsko vokalno skupino Pella, s katero je vodja Ljuben 

Dimkaroski na koščeni prapiščali zaigral „Vsi so venci ve-
ili“. V programu se je Nojekom pridružil ljudski godec Ivan 
Kos, ki je v košu skrival svojo čudežno trirogo bučo in nanjo 
tudi zaigral, pa tudi mladi plesalci Folklorne skupine Kozje.
Zbrane sta pozdravili predsednica kulturnega društva Nina 
Sadovsky Rainer, ki je čestitala tudi članici Nojekov Dariji 
Hohnjec za osvojeno fakultetno Prešernovo nagrado za di-
plomsko delo z naslovom »Razmišljajoč praktik, soorgani-
zator vzpodbudnega učnega okolja v vrtcu«, in podžupanja 
prof. dr. Metka Hudina, ki je spomnila na pomen Prešerna 
in kulture, tako kot povezovalec prireditve Andrej Čepin.
 S. Vahtarič 

Navdušila	etno	skupina	Nojek	

Etno skupina Nojek

ZGORNJA POHANCA, KS SROMLJE - V počastitev sloven-
skega kulturnega praznika je imel sromeljski moški pev-
ski zbor 7. februarja že svoj 12. slovesni pevski obhod 
po vaseh KS Sromlje (na fotografiji v Zgornji Pohanci, 
foto: K. K.), kjer so prepevali Prešernove pesmi, doda-
li pa so še sromeljsko himno, ki jo je spesnil že pokoj-
ni Lojze Planinc. Po besedah zborovodje Vinka Žerjava 
so takšen način nastopanja ubrali zato, ker je bilo ljudi 
težko zvabiti v dvorano, ko pa so se na tak način pribli-
žali krajanom, so jih vsi lepo sprejeli, zato bodo s tra-
dicijo nadaljevali. M. K.

KRŠKO - V avli krškega kulturnega doma so na ogled najno-
vejše slikarske stvaritve akademskega slikarja Jožeta Ciuhe. 
85-letni krški rojak je skozi desetletja plodovitega ustvarja-
nja zaznamoval tako slovenski kot mednarodni prostor s šte-
vilnimi likovnimi dosežki in zgodbami. Do sedaj je umetnik, 

ki živi razpet med Ljubljano in Parizom, svoja dela postavil 
na ogled na več kot 400 samostojnih in 300 skupinskih razsta-
vah, in zanje prejel številna domača in tuja priznanja, med 
drugim Red viteza lepih umetnosti in literature v Franciji, Ča-
stni križ znanosti in umetnosti 1. razreda v Avstriji, izvoljen 
pa je bil tudi za rednega člana Ruske akademije umetnikov. 
Poleg slikanja se Ciuha ukvarja tudi z grafiko, mozaikom in 
literaturo. Kakor je razstavo z naslovom Nova nostalgija opi-
sala umetnostna zgodovinarka Alenka Černelič Krošelj, je 
bila slednja odprta ne le v čast slovenskega kulturnega pra-
znika, temveč tudi v čast umetnikove življenjske energije, 
pri čemer gre tudi za njegovo ponovno približevanje mestu 
svojega odraščanja. Slike bodo v Krškem na ogled vse do 30. 
marca.  B. M.

Nova	nostalgija	Jožeta	Ciuhe

Jože Ciuha (spredaj na sredini) v družbi Jožice Petrišič 
ter Rafaela Andlovica ter zadaj Jožice Pavlin in Rudija 
Stoparja, članov krškega Likovnega društva OKO.

Slavnostna beseda je bila le-
tos zaupana akademskemu 
slikarju, krškemu rojaku Jo-
žetu Ciuhi, ki je v svojem 
govoru opozoril na specifi-
ko časa, v katerem živimo, 
v katerem smo dan za dnem 
obkroženi le z nasilnimi no-
vicami tako iz sveta kot do-
mačega okolja in le z malo 
vedrine. In zakaj se temu ne 
upremo s primarno radoživo-
stjo, ki nam je bila dana ob 
rojstvu, se je vprašal Ciuha, 
ki je v nadaljevanju ponudil 
tudi odgovor. Slednji leži v 
družbi, šoli, nenazadnje tudi 
v družini. V vseh segmentih 
gre namreč za pomanjka-
nje vrednot, saj teh otroci in 
mladostniki skozi vzgojni in 
izobraževalni proces nimajo 
več kje povzeti, prevzeti, jih 
doživeti. V družbi, v kateri je 
prišlo v obdobju 20. stoletja 
tako do največjih zločinov kot 
tudi do največjega napredka 
in razmaha tehnologije, smo 
namreč zapostavili humani-
stične predmete in preneha-
li razvijati čustveno inteli-
genco, kar se odraža na vseh 
področjih, še posebno pa na 
senzibilnem področju same-

Zlata	Prešernova	plaketa	
Zakonjšku	in	Stoparju
KRŠKO - Ob tematskih odlomkih iz življenja Franceta Prešerna, ki so jih v režiji Mirjane Marinčič upri-
zorili kulturni ustvarjalci iz brestaniškega, senovskega in leskovškega kulturnega društva, in podelitvi 
Prešernovih plaket so občani občine Krško 8. februarja na osrednji kulturni občinski slovesnosti v kul-
turnem domu počastili slovenski kulturni praznik.

ga kulturnega 
dojemanja in 
ustvarjanja. 
In če v prvo vr-
sto postavimo 
še prejemnike 
priznanj Pre-
šernovih pla-
ket, ki jih je 
podelil pod-
p r e d s e d n i k 
Zveze kultur-
nih društev 
občine Krško 
Anton Petro-
vič. Priznanje 
z zahvalo sta 
prejela dolgo-
letni predse-
dnik DKD Svo-
boda Senovo 
Zorn Šoln in 
župnik Lud-
vik Žagar, po-
budnik Aninih 
večerov v Le-
skovcu pri Kr-
škem. Za dosežek leta na 
kulturnem področju sta pre-
jela priznanji Žiga Kump iz 
KD Svoboda Brestanica in Tom 
Gomizelj iz Društva zavezni-
kov mehkega pristanka Krško. 
Bronaste Prešernove plakete 

so na likovnem področju pre-
jeli Jožica Petrišič, Jožica 
Pavlin in Rafael Andlovic (vsi 
Likovno društvo OKO), za delo 
na literarnem in gledališkem 
področju Janez Kerin, Mirja-
na Marinčič in Sonja Levičar 

(vsi KD Leskovec), za glasbe-
no ustvarjanje člani Simfonič-
nega orkestra GŠ Krško Mate-
ja Horvat, Martin Šušteršič 
in Andrej Brečko, član Pi-
halnega orkestra DKD Svobo-
da Senovo Matej Mešiček in 
član Pevskega društva Lavren-
cij z Rake Andrej Resnik, za 
več kot desetletno ustvarja-
nje na folklornem področju 
na Senovem pa Ivana Hodu-
lak. Srebrne Prešernove pla-
kete so za dolgoletno delo na 
različnih področjih kulturne-
ga ustvarjanja prejeli David 
Radej, Natalija Bahčič ter 
Damjan Kozole iz DKD Svo-
boda Senovo, Alenka Pirc iz 
Simfoničnega orkestra GŠ Kr-
ško, Franc Bromše in Marko 
Železnik iz KD Svoboda Bre-
stanica ter Dženi Rostohar iz 
Društva zaveznikov mehkega 
pristanka. Najvišje priznanje, 
zlato Prešernovo plaketo, sta 
za dolgoletno aktivno delo na 
kulturnem področju ter do-
sežke, ki sta jih pri tem dose-
gla doma in širše, prejela Ma-
tevž Mato Zakonjšek iz DKD 
Svoboda Senovo ter Rudi Sto-
par, član Likovnega društva 
OKO Krško. Bojana Mavsar

Prejemnika najvišjega krškega 
občinskega kulturnega priznanja Matevž 
Mato Zakonjšek in Rudi Stopar 

V uvodni pozdravni nagovor je 
župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk vtkal misli o kulturnem 
življenju v sevniški občini, ki je 
zelo raznoliko in razpršeno po 
celotni občini. Pohvalil je de-
lovanje številnih kulturnih dru-
štev, ki Sevnico skupaj s pro-
jektom Rastoča knjiga Sevnica 
predstavljajo kot mesto kultu-
re. Za uspešno delo tudi na po-
dročju kulture in čedalje ve-
čjo prepoznavnost v lokalnem 
pa tudi v širšem okolju se je 
zahvalil direktorici Knjižnice 
Sevnica Aniti Šiško in ravna-
teljici Glasbene šole Sevnica 
Iris Matić. Direktorica sevni-
ške knjižnice se je nato v svo-
jem kratkem govoru zahvalila 
za izkazano pozornost ter na-
menila nekaj prijaznih besed 

O	pomenu	naravne	in	
kulturne	dediščine	
SEVNICA – V sevniški  kulturni dvorani je potekala 5. februarja zvečer slovesnost ob slovenskem kultur-
nem prazniku. Kulturni program so oblikovali učenci GŠ Sevnica in OŠ Sava Kladnika Sevnica. Pozdravni 
nagovor je imel župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, slavnostna govornica je bila mag. Martina Oreho-
vec. Program sta povezovala Breda Vidmar in Matija Drobne. V preddverju sta bili na ogled razstavi ob 
50-letnici Občinske ljudske knjižnice Sevnica in ob 10-letnici delovanja Glasbene šole Sevnica. 

tudi nekdanji knjižničarki Zin-
ki Fenos in nekdanji direktori-

ci Idi Tušar, ki sta vsaka na svoj 
način prispevali k uspešnemu 
razvoju knjižnice.

Osrednja govornica na priredi-
tvi je bila mag. Martina Ore-
hovec, ki jo je pot odpeljala 
iz rodnega Boštanja v Ljublja-
no – najprej na študij, potem 
je tam našla tudi redno zapo-
slitev kot kustosinja v Tehni-
škem muzeju Slovenije. S svo-
jimi strokovnimi prispevki je 
sodelovala pri izidu zbornika 
ob 800-letnici Boštanja, pri 

zborniku o izgnancih z naslo-
vom Huda leta in pri zborniku 
o reki Savi, ki je izšel lansko 
leto pod naslovom Ukročena 
lepotica – Sava in njene zgod-
be. V slavnostnem govoru je 
poudarila pomen naravne in 
kulturne dediščine, ki se ji še 
vedno namenja premalo po-
zornosti in finančnih sredstev. 
»Kulturna dediščina predsta-
vlja naše korenine, priča o 
naši samobitnosti, izvirno-
sti in ustvarjalnosti. Dokazu-
je, v čem smo si različni pa 
tudi podobni z ostalimi narodi. 
Ustvarjamo jo ljudje!« je pou-
darila in nanizala nekaj prime-
rov, med katerimi je omenila 
tudi slovenske kozolce. »Ta-
kšen primer so tudi slovenski 
kozolci, ki se bodo, kot kaže, 
le uvrstili na seznam Unescove 
svetovne dediščine, kamor so 
do sedaj iz Slovenije vpisane 
le Škocjanske jame,« je pove-
dala. Zaključila je z beseda-
mi: »Dobro ohranjena in pred-
stavljena kulturna dediščina 
preprečuje, da bi stopili in iz-
ginili v skupnem evropskem 
prostoru, zato je dediščina 
last in skrb vseh nas!«
 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Slavnostna govornica na osrednji proslavi ob kulturnem 
prazniku je bila etnologinja mag. Martina Orehovec 
(v prvi vrsti med podžupanjo Bredo Drenek Sotošek in 
županom Srečkom Ocvirkom).

Stroške pošiljanja krije založba!

Mesečevi kažipoti Marjanca Kočevar
Naročila:

Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

cena 9 €
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PODBOČJE - V podboškem kulturnem domu je 6. februarja 
zvečer odmevala ljudska pesem in glasba, saj so Koledniki 
iz Bušeče vasi, ki delujejo kot sekcija KD Stane Kerin Podbo-
čje, pripravili že deveto srečanje ljudskih pevcev in godcev 
z naslovom »Zapojmo čisto po domače«. Poleg gostiteljev, 

ki imajo že dolgo kilometrino na tovrstnih srečanjih, so za-
peli še: Ljudske pevke Solzice, Ljudski pevci iz Račne, Ljud-
ske pevke Žejno in Ragle iz Trebnjega, harmonikarski orke-
ster Franca Veglja iz Cerkelj ob Krki pa je srečanje popestril 
z nekaj narodnozabavnimi melodijami. Program, ki si ga je 
kljub snežnemu metežu ogledalo precejšnje število obisko-
valcev, je povezovala Justina Colner. P. P.

SEVNICA - V galeriji na sevniškem gradu je do 24. februarja na 
ogled razstava likovnih del akademskega slikarja in rednega pro-
fesorja za risanje ter slikanje na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Ljubljani mag. Tomaža Gorjupa, ki je za svoja likovna dela pre-

jel že več pomembnih nagrad in priznanj. Za njim je tudi oko-
li  80 samostojnih in 300 skupinskih razstav doma in v tujini. Na 
razstavi v Sevnici se akademski slikar predstavlja z likovnimi ab-
strakcijami večjih dimenzij. Na teh velikih platnih pritegnejo 
obiskovalčev pogled močni in intenzivni barvni odtenki, ki so na 
platnu nadzorovano in nenadzorovano urejeni v celoto in ta ce-
lota pušča domišljiji prosto pot - svobodo razmišljanja in čute-
nja. V kratkem kulturnem programu je sodeloval graščak Mos-
con (Sinjo Jezernik). S. R., foto: M. Metelko

V	Podbočju	so	peli	čisto	po	
domače

Koledniki so Franc Zorko, Janez Hribar, Franc Zakšek, 
Stanko Vegelj in Franc Pavlovič.

Sledi	časa	Tomaža	Gorjupa

Rok Petančič se zahvaljuje mag. Tomažu Gorjupu, ob 
njima Sinjo Jezernik v preobleki graščaka Moscona.

Jože Marinč je spregovoril 
o težavnem položaju kultu-
re, predvsem pa umetnikov, 
kakršen je sam, v naši druž-
bi: „Če ne bi bilo ustvarjal-
cev, ne bi bilo tudi galerij, 
gledališč, kina, knjižnic, ra-
dia, televizije. Kustos ima 
lepo plačo, ti se pa znajdi, 
če se moreš. Likovnega trga 
ni, resna prodajna galerija je 
samo ena, razpisov skoraj ni, 
naročil še manj, politika, če 
se le da, nas črta, smo tako 
rekoč nepotrebni. Kje so ti-
sti stari meceni, ki so ime-
li ob sebi radi družbo pesni-
kov, skladateljev, slikarjev, 
arhitektov? Ob skupni debati 
so reševali svet, nekaj so pa 
tudi delali. Imeli so vsaj mo-
žnosti.“ V nadaljevanju svo-
jega govora je nastavil ogle-

Marinč	pogreša	mecene
KOSTANJEVICA NA KRKI – Na predvečer slovenskega kulturnega praznika so slednjega obeležili tudi v po-
savski kulturni prestolnici - Kostanjevici na Krki. V tamkajšnji osnovni šoli se je zbralo lepo število ob-
čanov, ki so prisluhnili slavnostnemu govoru akademskega slikarja Jožeta Marinča ter kulturnemu pro-
gramu učencev OŠ Jožeta Gorjupa, plesne skupine Harlekin, pevke Maše Zagorc in Big banda Krško.

dalo kulturni in družabni 
sceni v najmanjšem sloven-
skem mestu in poudaril tako 
njene pozitivne kot negativ-
ne plati. 

Župan Mojmir Pustoslemšek 
je ponovil, da je kulturna po-
nudba – ob turistični – osre-
dnja točka razvoja občine, 
pri tem pa posebej izpostavil 

vlogo Galerije Božidar Jakac 
in kulturno-umetniško funk-
cijo kostanjeviške osnovne 
šole. »Zavedajmo se kulturne-
ga utripa današnjega slavno-
stnega dne. Prepričan sem, da 
to v Kostanjevici znamo, saj 
kulturnih dogodkov pri nas ne 
manjka,« je še dodal župan.

Kulturni program prireditve so 
z recitacijami in dramatizaci-
jo Prešernovih pesmi obliko-
vali kostanjeviški šolarji, pri 
čemer je v vlogi našega najve-
čjega pesnika blestel osmošo-
lec Jakob Piletič, šolski pev-
ski zbor s pevko Mašo Zagorc, 
plesna skupina Harlekin, kon-
certni dodatek prireditvi pa 
je izvedel Big band Krško pod 
vodstvom Aleša Suše.
 Peter Pavlovič

Jožetu Marinču je za pronicljiv in duhovit govor čestital 
župan Mojmir Pustoslemšek.

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

info@kd-krsko.si, www.kd-krsko.si

ADRIAN P. KEZELE
predstavitev knjige 

GANEŠ – 
GLAVOM I SURLOM

petek, 19.2., ob 19. uri

GRDI RAČEK
igrana predstava za otroke

ZA RUMENI ABONMA IN IZVEN
četrtek, 25.2., ob 18. uri

ROBERT JUKIČ TRIO
Robert Jukič – kontrabas, 
Daniel Noesig – trobenta, 

Wolfi Rainer - efekti

koncert, Klub KDK
sobota, 27.2., ob 20. uri

SENOVO - Gledališka sku-
pina DKD Svoboda Senovo 
je 9. februarja pred polno 
dvorano Doma XIV. divizi-
je premierno uprizorila ko-
medijo Silvestrska sprava 
izpod peresa Toneta Par-
tljiča, ki se je tudi udeležil 
premiere. 

Zgodba govori o tipični sre-
dnjeslojni slovenski druži-
ni, ki živi v meščanski hiši. 
Na silvestrski večer zakon-
ca nenačrtovano odpotuje-
ta na vikend v Trento, v hiši 
v mestu pa se znajdeta nju-
na oče in stric – bivši domo-
branec Franc, ki je pripoto-
val na novoletne počitnice v 
obljubljeno deželo iz Avstra-
lije, in bivši partizan Jože, 

Silvestrska	sprava	senovskih	gledališčnikov

V glavnih vlogah sta blestela Ernest Breznikar in 
Branko Margon.

V nabito polni dvorani breži-
škega Prosvetnega doma se 
je s slovensko himno, ki jo 
je zapela Veronika Strnad, 
pričela slavnostna prireditev 
v počastitev slovenskega kul-
turnega praznika v organi-
zaciji ZKD Brežice in Občine 
Brežice. K slavnostnemu na-
govoru je voditeljica progra-
ma Simona Rožman Strnad 
povabila brežiškega župa-
na Ivana Molana, ki je med 
drugim dejal, da se kultura 
kaže tudi v naših medseboj-
nih odnosih, da so jo ohra-
njali skozi zgodovino, zato 
se je treba potruditi, da bo 
v naši zavesti živela še na-
prej in se ne bomo izgubi-
li v drugih nepomembnostih.  
„V naši občini je razvejana 
društvena kulturna dejav-
nost, veseli smo vseh odličij 
in priznanj, ki so jih dose-
gla društva v minulem letu, 
bilo jih je zares veliko. Men-
torji pa so tisti, ki se trudijo 
za vzgojo kulturnih kadrov. 
Na občini se zavedamo obeh 
vrst kulture, tako ljubitelj-

Drobtinice	v	brežiški	
ljubiteljski	kulturi	
BREŽICE – Na kulturni ponedeljek so v brežiški občini pripravili posebno slovesnost, na kateri je Zveza 
kulturnih društev Brežice podelila priznanja in odličja za leto 2009, s slavnostnim nagovorom je zbra-
nim spregovoril župan Ivan Molan, dobovski osnovnošolci pa so s trobilno sekcijo ločkih godbenikov 
uprizorili mizikal Moje pesmi, moje sanje. 

ske kot profesionalne. Vanjo 
vlagamo kolikor je mogo-
če, tudi v obnovo za njiho-
vo delovanje. Ostanimo ča-
stilci vsega kulturnega kar je 
v naši občini,“ je strnil mi-
sli Molan.

Nekaj besed pa je zbranim 
namenila tudi predsednica 
ZKD Lučka Černelič, ki je 
pojasnila, kako so letos iz-
brali nagrajence ter dodala, 

da jih ob dnevu kulture pode-
ljujejo že od konca 90-ih let. 
„Domači kulturni ustvarjalci 
se tudi ob slovenskem kultur-
nem prazniku radi srečujemo 
in to tradicijo bomo ohranja-
li še naprej,“ je pred podeli-
tvijo dodala Černeličeva, ki 
je nato izročila priznanja Jo-
žefu Radanoviču, Maji Fri-
gelj, Francu Pavloviču, Ma-
teju Iljašu, Ljudskim pevcem 
Globoko in Tereziji Rezi To-

porišič. Bronasti odličji sta 
bili podeljeni Vidi Bratanič 
in Mateju Kramžarju, srebr-
na odličja pa so prejeli Dra-
go Iljaš, Ljudski pevci Fantje 
artiški in Rudi Mlinar. Za za-
ključek slovesnih podelitev 
so prejeli zlata odličja Ivan 
Urek, Breda Berlan in Ignac 
Slakonja. 

V imenu nagrajencev se je 
z nekaj besedami zahvali-
la Berlanova: „Hvala vsem, 
da ste nas opazili, saj smo le 
drobtinice v amaterski kultu-
ri, a pogumno hodimo po tej 
poti še naprej, saj je kultu-
ra tista, ki nam daje moč, 
da lahko ustvarjamo vsak 
na svojem kulturnem podro-
čju.“ Nato pa so oder pre-
pustili muziklu Moje pesmi, 
moje sanje, ki so ga izvedli 
dobovski osnovnošolci in tro-
bilna sekcija Gasilskega pi-
halnega orkestra Loče ter s 
svojim izvajanjem dodobra 
popestrili brežiški praznični 
kulturni utrip. 
 Marija Kalčič

Na kulturni praznik je bila dvorana skoraj pretesna.

ki sicer živi v domu ostarelih 
občanov čez cesto. Sta v ne-
kakšnem svaštvu, saj je sin 
enega poročen z nečakinjo 
drugega, a se vidita prvič. 
Vso silvestrsko noč se »spo-
znavata«, a dlje od ugoto-
vitve, na kateri strani se je 
kdo boril, ne zmoreta. Bre-
mena zgodovine, ki jih nosi-
ta, so pretežka in preokorna, 
da bi jih mogla odvreči. Par-
tljič nam v kmediji pokaže, 
da sprava ni mogoča, dokler 
človek ne odstopi od uvelja-
vljanja »svojega prav«.  
Pod režisersko taktirko Bože 
Ojsteršek sta v glavnih vlo-
gah zaigrala Branko Margon 
in Ernest Breznikar, po-
leg njiju pa še Ana Brezni-
kar, Marjan Poznič, Radica 

Šoln, Tatjana Uduč, Darko 
Gorenc, Vlasta Moškon (tudi 
vodja predstave), Tanja Tu-

šek in David Radej. Predsta-
vo so ponovili še 14. februar-
ja.  P. P.
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Posavske organizacije, katerih poslanstvo so med drugim 
krepitev, razvoj in promocija posavskega turizma, so ra-
dovednim obiskovalcem turistične potenciale naše regije 
predstavljale skozi barvit promocijski material, kulinariko 
in umetnost. Javni zavodi KTRC Radeče, KŠTM Sevnica, CPT 
Krško in ZPT Brežice so k sodelovanju pri predstavitvi pova-
bili najrazličnejše turistične ponudnike iz posavskih občin, 
s svojimi zakladi se je predstavljala tudi občina Kostanjevi-
ca na Krki, s sveže oblikovanimi zloženkami in svojo ponud-
bo pa tudi agencija Destinacija Posavje d.o.o. 

Na posebni tiskovni konferenci je bil v petek, 22. januarja, 
posebej predstavljen projekt Turizem v zidanicah, ki je fi-
nanciran tudi iz sredstev Leader, v imenu posavske ponud-
be teh novih turističnih produktov pa je spregovoril direk-
tor CPT Franc Češnovar. Predstavitev turizma v zidanicah, 
kjer smo opazili tudi krškega in sevniškega župana in kar ne-
kaj Posavcev, je postregla z dolenjsko in posavsko predsta-
vitveno brošuro, uradno pa naj bi posavski del tega projek-
ta zaživel v mesecu maju, v sklopu prireditve Teden cvička.    

Ali smo Posavci že našli pravi recept za večje število turi-
stov v naših krajih, ki s svojimi naravnimi in kulturnimi zna-
menitostmi gotovo ponujajo ogromno priložnosti za prije-
ten oddih, pa bomo lahko videli že v prihajajočih mesecih.  
S sejma pa si lahko tokrat ogledate še nekaj foto utrinkov.
 M. M.

Posavski	turizem	se	na	ogled	postavi
LJUBLJANA - Trinajst tisoč ljudi, kolikor naj bi si 
jih med 21. in 24. januarjem ogledalo letošnji se-
jem Turizem in prosti čas na Gospodarskem raz-
stavišču v Ljubljani, je imelo priložnost spoznati 
tudi posavsko turistično ponudbo.
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Najprej je predsednik Igor 
Ilovar predstavil  pregled dela 
v letu 2009, kjer so bile pov-
zete vse akcije, ki so bile iz-
vedene s prostovoljnim de-
lom aktivnih članov društva. 
V februarju so izvajali ureja-
nje prometa ob prireditvi pu-
stne povorke po mestnih uli-
cah Brežic. Tudi v Brežicah je 
v mesecu januarju pod okri-
ljem ZŠAM Brežice poteka-
la vseslovenska akcija »Bodi 
previden«. V spomladanski 
akciji »Učna ura v prometu« 
so povabili učence tretjih ra-
zredov vseh osnovnih šol v ob-
čini in jim prikazali pravila za 
varno udeležbo v prometu kot 
pešec ali potnik v avtobusu. 
217 učencev se je v dveh dneh 
spoznavalo z različnimi past-
mi v vsakdanjem prometu. 
Maja so izpeljali občinsko ko-
lesarsko  tekmovanje »Kaj veš 
o prometu«, katere gostitelj 
je bila letos OŠ Brežice. Ko-
nec maja so sodelovali v pri-
reditvi »Varno z motorjem« 
na poligonu Raceland v Vr-
bini. Namen prireditve je bil 

Občni	zbor	Združenja	šoferjev		
in	avtomehanikov	Brežice

Vodstvo združenja z županom Molanom

BREŽICE – V malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice je 
v počastitev slovenskega kul-
turnega praznika 9. februarja 
potekalo predavanje predstoj-
nika Katedre za obramboslov-
je na Fakulteti za družbe-
ne vede Univerze v Ljubljani 
doc. dr. Vladimirja Prebiliča 
na temo Ali je domoljubje pre-
živeto? Nanašalo se je pred-
vsem na naš premislek o drža-
vljanski in patriotski vzgoji v 
slovenski javnosti in v sloven-
ski šoli. V obdobju od marca 

do junija 2008 so v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo izve-
dli zelo obsežno raziskavo o poznavanju nastanka slovenske 
države med mladimi v Sloveniji. Analiza, ki je temeljila na 
anketiranju 1653 osnovnošolcev in srednješolcev ter 113 uči-
teljev zgodovine, je pokazala sila pomanjkljivo znanje, lahko 
bi dejali celo nepoznavanje in nasploh pomanjkanje intere-
sa, kar opozarja na nadaljnje upadanje odgovornega bivanja 
v slovenski družbeni skupnosti, nesodelovanje pri načrtova-
nju prihodnosti te skupnosti, najverjetneje pa tudi zmanj-
ševanje volilne udeležbe. To pa lahko pomeni nesprejema-
nje odgovornosti ter še večjo pasivizacijo prihodnjih nosilcev 
družbenega razvoja. 
In kako naprej? Med mladimi je treba vzpostaviti narodni po-
nos (dom, družina, šola, država), in sicer preko znanja, ki ga 
sedaj primanjkuje, ob tem pa je nujna depolitizacija zgo-
dovine. Domoljubje brez dvoma sodi med eno od identite-
tnih kategorij (poleg ozemlja, jezika in kulture), identiteta 
pa mora ostati primarna, kajti če ne bi bili domoljubni sto-
letja, ne bi obstali. N. J. S.

Domoljubje	je	stvar	
slehernega	izmed	nas

Doc. dr. Vladimir Prebilič

V prisotnosti številnih gostov 
iz Slovenije in Hrvaške, župa-
na Ivana Molana in ustanov-
nega člana Vlada Kovačiča je 
zbor pričela Danica Fux, ki je 
z besedo in diapozitivi pope-
ljala po privlačnem planin-
skem taboru po Črni gori, nato 
je besedo prevzel predsednik 
Tone Jesenko rekoč, da bi 
bilo moč delo društva predsta-
viti v obširni obliki, saj so ob-
sežno zastavljeni program za 
leto 2009 skoraj v celoti ure-
sničili. Opravili so čez 120 or-
ganiziranih enodnevnih in dvo-
dnevnih izletov, pohodov ter 
zahtevnejših tur v različnih 
skupinah, od tega dva naravo-
slovna izleta, tri tabore in pet 
tradicionalnih pohodov.

V društvu imajo 14 registri-
ranih vodnikov, na novo je 

Brežiško	planinsko	društvo	
pred	60-letnico
BREŽICE – Člani Planinskega društva Brežice so na letnem zboru pregledali aktivnosti minulega leta, s 
poudarkom, da je društvo jubilant, saj beleži 60–letnico delovanja. Praznovanje društvenega praznika 
bo vsebovalo več dogodkov, osrednji naj bi bil v času Brežiškega oktobra. Tokrat so častitljivo obletnico 
obeležili z lično, fotografsko in vsebinsko pestro 24. številko Planinskih utrinkov, ki jo je podprla Obči-
na Brežice. Ob koncu leta 2009 je društvo štelo 498 članov.

med njimi Andreja Omer-
zel, Franc Petelinc in Darko 
Bukovinski sta pridobila viš-
jo kategorijo, Sara Gregl pa 
je uspešno opravila tečaj za 
mladinskega voditelja. Za de-

lovanje društva je pomemben 
denar, del ga dobijo s članari-
no in del iz javnih sredstev - 
s prijavo na dva občinska raz-
pisa in na razpis PZ Slovenije, 
potrudili pa so se tudi s pro-

šnjami za donatorstvo in bili 
dokaj uspešni. Društvo dobro 
sodeluje z Občino Brežice in 
Športno zvezo Brežice, v iz-
jemno pomoč mu je OŠ in UE 
Brežice; predsednik Jesenko 
je posebej izrazil zahvalo rav-
nateljicam šol, kjer delujejo 
planinske skupine. 

Zbor brežiškega planinske-
ga društva je bil hkrati prilo-
žnost za predstavitev revije 
Planinske zveze Slovenije ob 
115. letnici izida prve števil-
ke Planinskega vestnika ter za 
čestitke tako uredniškemu od-
boru in odgovornemu uredniku 
Vladimirju Habjanu kot tudi 
uredniškemu odboru in ure-
dnici Mileni Jesenko za 24. 
Planinske utrinke.
 N. Jenko Sunčič, 
 foto: M. Tokić

Člani društva na letnem zboru, desno predsednik 
Jesenko in župan Molan

6. februarja je potekal redni letni občni zbor Združenja šoferjev in avtomehanikov Brežice, kjer so 
udeleženi člani in gostje obravnavali aktualne teme s področja delovanja društva. 

seznanitev udeležencev v ce-
stnem prometu s praktičnim 
in teoretičnim znanjem vo-
žnje motornih koles pred za-
četkom motoristične sezone, 
zato smo na dogodek povabili 
učence višjih razredov osnov-
nih šol, dijake, člane moto-
rističnih klubov, avtošole in 
ostale udeležence v prome-
tu, ki si želijo obnoviti svoje 
znanje. Prav tako je bila iz-

vedena že tradicionalna akci-
ja varovanja prometa ob prvih 
šolskih dnevih v septembru v 
okolici osnovnih šol v občini 
Brežice, kjer so člani združe-
nja na vpadnicah proti šolam 
usmerjali in umirjali promet. 
Jesensko akcijo »Brezhibno 
vozilo je varno vozilo« pa so 
tako kot prejšnje leto poeno-
tili po celotnem Posavju, tako 
so v sodelovanju med SPV Bre-

žice, Krško in Sevnica, poli-
cisti, krškim ZŠAM in vsemi 
tremi izvajalci tehničnih pre-
gledov v Posavju izvedli opo-
zorilno akcijo kontrole vozil v 
prometu, s poudarkom pred-
vsem na opremi pred prihaja-
jočo zimo. 
Poleg akcij pa so v septem-
bru 2009 ob tednu mobilno-
sti organizirali okroglo mizo 
o cestni problematiki v bre-
žiški občini, kjer so sodelova-
li vsi, ki kakorkoli na tem pro-
storu sodelujejo pri kreiranju 
prometne politike. Podani so 
bili konkretni primeri kritičnih 
točk s slikovnim materialom, 
zato se je pozvalo župana in 
pristojne občinske organe, da 
podajo rešitve na ugotovljeno 
problematiko. 
V nadaljevanju pa je predse-
dnik podal še nekaj aktualnih 
novosti, s katerimi se srečuje-
jo poklicni prevozniki in zah-
tev zakonodaje o zahtevanih 
pogojih pri opravljanju pokli-
ca voznikov, s poudarkom na 
obvezno redno usposabljanje. 
 Igor Ilovar

BREŽICE – Člani Likovnega 
društva Brežice so z otvori-
tvijo razstave popestrili in-
formativna dneva 12. in 13. 
februarja, ki sta potekala v 
Gimnaziji Brežice. Predsedni-
ca Ana Mamilovič je poveda-
la, da so na ogled postavili 28 
likovnih del, ki jih je ustva-
rilo prav toliko članov. Hram 
mladih je po postavitvi raz-
stave prav zažarel v barvah, 
s tem pa so želeli staršem iz 
občin Sevnica, Krško in Breži-
ce, pa tudi njihovim nadebu-
dnežem, pregnati strogost in 
preveliko resnost s starih zi-

BREŽICE - 28. januarja je brežiška knjižnica gostila patra dr. Kar-
la Gržana, ki je zbranim predstavil svoj pogled na ozvezdje Orio-
novega pasu. Gržanova knjiga V znamenju Oriona, ki predstavlja 
odkrivanje starih kultur na našem območju v časih, ko so njeni 

prebivalci še živeli v povezavi neba z zemljo ter v povezavi vse-
ga svetega, je bogata s fotografijami in drugim slikovnim gradi-
vom. Pogovor z avtorjem je vodila direktorica Tea Bemkoč. Svoje 
doživljanje ob fotografiranju pa je predstavil Aleksander Lilik. 
Prireditev je potekala v okviru projekta Center vseživljenjskega 
učenja, ki ga v celoti financira šolsko ministrstvo, Evropska uni-
ja in Evropski socialni sklad.  M. K., foto: M. F.Pregnali	resnost	s	starih	zidov	učenosti

Brežiški likovniki ob razstavljenih delih

Gržanov	Orion	v	brežiški	
knjižnici

S predstavitve knjige V znamenju Oriona

dov učenosti, starši in bodo-
či dijaki pa so z zanimanjem 
postali ob razstavljenih de-
lih. Ravnatelj gimnazije Uroš 
Škof je izrazil zadovoljstvo 
nad postavitvijo razstave ter 
ljubiteljske likovnike nagovo-
ril, da bi razstava ostala še 
za mednarodno srečanje sre-
dnješolcev iz Srbije v tem te-
dnu ter v prvem tednu mar-
ca, ko bodo gostili mlade iz 
Italije, kar so likovniki spre-
jeli kot pohvalo in prizna-
nje. Izbor slik in postavitev 
razstave je delo prof. Alojza 
Konca. N. J. S.

www. b r e z i c e . s i

RUCMAN VRH - Člani planinske skupine upokojencev pri 
PD Brežice, ki so si nadeli ime Torkarji (na fotografiji, 
foto: T. J.), delujejo že 14 let, zadnja leta jih vodi Mar-
jan Rovan, se tedensko odpravijo na planinski pohod. 
Lani so jih opravili kar 44, 2. februarja letos pa so bili 
že na svojem petem, kjer so odkrivali idilično zasneže-
no pokrajino iz Sromelj skozi Mekote do vrha Drenovca, 
nato pa čez Rucman vrh in Volčje nazaj v Sromlje. M. K. 



Posavski obzornik - leto XIV, številka 4, četrtek, 18. 2. 201016 IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Se
vn

ic
a

Čistilna	naprava	in	kanalizacijski	sistem	Sevnica

V ljubljanskem Tivoliju je potekala napeta odbojkarska tek-
ma med italijanskim moštvom in ACH Volleyem, katerega 
kapetan je sevniški športnik leta Andrej Flajs. Odbojkaši so 
dokazali, da se nepopustljivost in srčnost na koncu vendarle 
obrestujeta, saj so premagali odličnega nasprotnika.

V okviru projekta »Čistilna naprava in kanalizacijski sis-
tem Sevnica« se kljub neugodnim vremenskim razme-
ram izvajajo dela v spodnjem delu Planinske ceste. Po 
uspešno izvedenem podboju pod rondojem se nadalju-
jejo dela na navezavi obstoječega kanalizacijskega sis-
tema ter novo zgrajenega sistema na zadrževalni bazen 
L4. Hkrati pa se izvajajo tudi dela na izgradnji kolekto-

Dela na Planinski cesti (Vir: arhiv Občine Sevnica) Rondo v Šmarju (Vir: arhiv Občine Sevnica)
ra proti Kopitarniškemu mostu. Zaradi navedenih del je 
še vedno popolna zapora cestišča v spodnjem delu Pla-
ninske ulice in parkirišča pri rondoju, ki ju bo izvajalec 
v čim krajšem možnem času odstranil. Popolna zapo-
ra Planinske ceste bo prešla v delno zaporo. Prometna 
ureditev bo semaforizirana.

5.	seja	regionalnega	razvojnega	
sveta	regije	posavje
Na 5. seji Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje je 
potekala obravnava predloga izvedbenega načrta Regional-
nega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2010-
2012. Regionalni razvojni svet regije Posavje je izmed osta-
lih projektov potrdil projekte, ki se bodo odvijali v občini 
Sevnica, in sicer: Kanalizacija Log, Gradnja vrtca v Krmelju, 
Kanalizacija in čistilna naprava Orehovo, Sekundarna kana-
lizacija v Sevnici in Boštanju. Z navedenimi projekti bo Ob-
čina Sevnica kandidirala na Javnem pozivu iz naslova pred-
nostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne 
prioritete »Razvoj regij«.

Sestanek	župana	z	
novoizvoljeno	predsednico	
Mladinskega	sveta	občine	
Sevnica
Predstavniki Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica ter novoizvoljena predsednica Mladinske-
ga sveta občine Sevnica Mojca Metelko so se sestali z župa-
nom Srečkom Ocvirkom. Mojca Metelko je predstavila novo 
vizijo delovanja Mladinskega sveta in načelne usmeritve de-
lovanja zveze ter med drugim poudarila, da bo zveza poma-
gala pri usposabljanju članov društev ter jih usklajevala pri 
njihovem delovanju, na razpolago pa jim bo tudi s svojo in-
frastrukturo. Župan je izrazil željo po aktivnem delovanju 
zveze, saj naj bi imela le-ta pomembno vlogo pri povezova-
nju društev, ki delujejo v naši občini na področju mladinskih 
dejavnosti. Po predloženem poročilu o opravljenem delu zve-
ze v letu 2009 in po oblikovanem programu za letošnje leto 
bo Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Sevnica del sredstev, ki jih Občina Sevnica zagotavlja za de-
lovanje zavoda na področju mladinskih dejavnosti, namenil 
sofinanciranju Mladinske zveze občine Sevnica.

Sestanek	s	predstavniki	
društev	upokojencev	iz	
Krmelja,	Tržišča	in	Razborja
V preteklem tednu se je župan s sodelavci z občinske upra-
ve sestal s predstavniki društev upokojencev iz Krmelja, Tr-
žišča in Razborja. Vsa tri društva so namreč vključena v pro-
jekt Starejši za starejše – za višjo kakovost življenja doma, 
ki so ga želela predstaviti tudi županu. Glavni cilj tega pro-
jekta je omogočiti, da čim več starejših starost kakovostno 
preživi doma. Prav z medsebojno pomočjo starejših se lah-
ko izboljša kvaliteta pomoči starejšim na domu ter zagoto-
vi pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Prostovoljci upo-
kojenci, ki obiskujejo starejše občane nad 69 let, s pomočjo 
anketnega vprašalnika ugotavljajo, kaj starejši potrebujejo, 
kaj zmorejo sami, kdo jim dejansko pomaga in kakšno obli-
ko pomoči pričakujejo s strani svojcev ali lokalnega okolja. 
Po potrebi se nadalje povežejo s Centrom za socialno delo, 
patronažno službo Zdravstvenega doma, Rdečim križem, do-
mom upokojencev… Takšna oblika prostovoljnega dela pa ne-
nazadnje pomeni popestritev vsakdana tako prostovoljcem 
kot obiskanim. Predstavniki društev upokojencev so izrazili 
željo, da jim lokalna skupnost pomaga s podatki oz. sezna-
mom občanov, ki so starejši od 69 let, saj bi bilo s tem njiho-
vo terensko delo bolj učinkovito. Vsi prisotni so se strinjali, 
da je takšna oblika socialne podpore lahko prav tako kot t.i. 
sosedska pomoč zelo učinkovito dopolnilo Pomoči na domu, 
ki jo izvaja Center za socialno delo Sevnica. Dogovorili smo 
se za skupni sestanek z vsemi institucijami, ki se ukvarjajo s 
tovrstno pomočjo starejšim, da se izmenjajo izkušnje pred-
stavijo plani za naslednja leta.

Pohod	14.	divizije	v	Zabukovju
Društvo za ohranjanje spomina na pohod 14. divizije Laško 
je v letošnjem letu organiziralo in izvedlo tradicionalni, že 
36. spominski pohod Po poteh 14. divizije v etapi od Sedlar-
jevega do Gračnice pri Rimskih Toplicah. V okviru tega je v 
Zabukovju potekala proslava ob počastitvi spomina na pohod 
14. divizije, katere se je udeležil tudi sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk. Delegacija borcev je ob krajšem priložnostnem  
kulturnem programu položila venec pred spomenik padlim 
borcem v Zabukovju.

Vrtec	Sevnica
Občina Sevnica je s podjetjem Gradis d.d. podpisala pogod-
bo za adaptacijo in dozidavo Vrtca Ciciban v Sevnici. V ko-
likor bo izvajalec del izpolnil na koordinacijah dogovorjene 
roke, bo do 25.02.2010 naročniku predal dokončane prosto-
re pritličja in nadstropja I. faze, do 15.03.2010 pa dokon-
čal k I. fazi pripadajočo zunanjo ureditev do nivoja, ki ga 

bodo omogočali vremenski pogoji. V obdobju od 25.02. do 
15.03.2010 bo po dogovoru pripravil tudi vso dokumentaci-
jo za tehnični pregled zgrajene I. faze. V tem obdobju se bo 
montirala in postavila tudi pomična in nepomična oprema 
prostorov I. faze. V kolikor bo izvajalec izpolnil predvidene 
roke, bo investitor do 20.03.2010 pri UE Sevnica vložil zah-
tevo za tehnični pregled I. faze. Od ugotovitev komisije za 
tehnični pregled oziroma ugotovitve morebitnih pomanjklji-
vosti je odvisen rok za pridobitev uporabnega dovoljenja za 
I. fazo. Takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja se bo pri-
čelo z rušitvijo preostalega dela objekta in gradnja II. faze. 
Pogodbeni rok za dokončanje objekta je 30.08.2010 (dokon-
čanje gradbeno-obrtniških in instalacijskih del). K temu je 
potrebno dodati še rok za dobavo in montažo opreme ter čas 
za odpravo morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri teh-
ničnem pregledu II. faze.

Vrtec Sevnica (Vir: arhiv Občine Sevnica)

Delovna	skupina	za	
razreševanje	brezposelnosti	v	
Mirnski	dolini
V prostorih sevniške knjižnice je potekal sestanek delovne 
skupine za razreševanje brezposelnosti v Mirnski dolini, ka-
tere član je tudi župan Srečko Ocvirk. S strani Zavoda za 
zaposlovanje je bil podan pregled, katere aktivnosti so bile 
izvedene s strani navedene skupine. V prostorih knjižnice v 
Krmelju  je od septembra 2009 delovala Informacijska točka, 
ki je brezposelnim osebam iz območja krajevnih skupnosti 
Krmelj, Šentjanž in Tržišče nudila strokovno pomoč pri iska-
nju zaposlitve in vzpostavljanju stikov z delodajalci in nu-
dila pomoč pri pisanju vlog za prijave na razpise oz. javna 
povabila. Na tej točki je deloval Aleš Germovšek iz Sklada 
dela Posavja. V novembru 2009 se je 65 presežnih delavk In-
time Design d.o.o. vključilo v svetovalnico za uspešen nastop 
na trgu dela, v decembru 2009 se je 21 brezposelnih oseb iz 
mirenske doline seznanilo s programi aktivne politike zapo-
slovanja in se jih motiviralo za uspešnejše iskanje zaposli-
tve. Rezultati angažiranosti te skupine za Mirnsko dolino so 
se pokazali v novih zaposlitvah in sicer s 1. januarjem se je 
pet delavk zaposlilo v podjetju Lohnko d.o.o. Ljubljana, ena 
brezposelna oseba se je vključila v program javnih  del, 11 
oseb pa se je vključilo v delovni preizkus v podjetju  Trend 
Still d.o.o. Krško, za katere se za 10 oseb predvideva zapo-
slitev v februarju oziroma marcu.  

Kurenti	v	Sevnici
Minuli petek so župana Srečka Ocvirka in sodelavce obiskali 
kurenti iz Cvetkovcev in Ptuja, kar je postal že tradicionalni 
dogodek. Kurenti so s poskakovanjem in glasnim zvonenjem 

odganjali zimo in zlo ter klicali pomlad in dobro letino. Svoj 
obisk so nadaljevali na Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, v 
Domu upokojencev Sevnica ter v Domu upokojencev in oskr-
bovancev Impoljca.

Obisk kurentov (Vir: arhiv Občine Sevnica)

Odbojkarska	tekma	ACH	
Volley

www. o b c i n a - s e v n i c a . s i
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Jože Ciuha, svetovljan, raz-
pet med Ljubljano in Parizom, 
ki je del svojih otroških let pre-
živel tudi v Krškem, je kot slav-
nostni govornik zbrane nagovoril 
z željo, da bi svet in drug druge-

ga doživljali manj odtujeno, z več 
čustvenega življenja. V čast kul-
turnega praznika in v čast ume-
tnikove življenjske energije je 
proslavi sledila otvoritev razsta-
ve likovnih del danes 85-letne-
ga Jožeta Ciuhe. Umetnik je svo-
je delo predstavil že na več kot 
400 samostojnih in 300 skupin-
skih razstavah. Prejel je števil-
ne nagrade, med njimi: štirikrat 
Levstikovo nagrado, dvakrat Mla-
do pokolenje, Kajuhovo nagrado, 
Župančičevo, Jakopičevo, nagra-
do Prešernovega sklada in nagra-
de za grafiko v Ljubljani, Krakowu 
in Bukarešti.
V kulturnem programu, ki je poča-
stil spomin na največje slovenske-
ga pesnika, so sodelovali različni 
kulturni ustvarjalci v občini, ki so 
na domiseln način prikazali podo-
bo Prešernovega življenja, obar-
vanega z njegovo poezijo in vtisi, 
ki jih nosimo v sebi. 
V imenu Zveze kulturnih društev 
Krško je predsednik zveze Anton 
Petrovič ob tradicionalnih Prešer-
novih plaketah prvič podelil pri-
znanja z zahvalo za omogočanje 
delovanja kulturnim ustvarjal-
cem in priznanje za dosežek leta 
na posameznem področju kultur-
nega ustvarjanja.
Priznanje z zahvalo je prejel 
duhovnik Ludvik Žagar, pobu-
dnik Aninih večerov v Leskovcu, 
kjer zagotavlja tudi vse pogoje 
za njihovo izvedbo. Sodeluje tudi 
s Kulturnim društvom Leskovec 
pri njihovem tradicionalnem mar-
tinovanju, obudil pa je tudi ko-
lednike. Priznanje z zahvalo je 
ZKD podelila tudi Zoranu Šolnu, 
dolgoletnemu predsedniku DKD 
Svoboda Senovo, ki je priznanje 
prejel za uspešno vodenje in omo-
gočanje pogojev za delo DKD Svo-
boda Senovo. 
Priznanje za dosežek leta sta 
prejela Žiga Kump za inovativnost 
pri podajanju literarnih vsebin ter 
Tom Gomizelj za mentorsko delo 
pri filmski produkciji.

bronaste 
Prešernove 
Plakete
Prejemnikov bronastih Prešernovih 
plaket je letos 12. Na likovnem po-
dročju so si jo zaslužili Jožica Pe-
trišič, Jožica Pavlin in Rafel An-
dlovic. Vse tri odlikuje dolgoletno 
delo v likovnem društvu OKO, kjer 
se redno predstavljajo na samo-
stojnih in društvenih razstavah. 
Odlikuje jih tudi sodelovanje v hu-
manitarnih akcijah, kjer sodeluje-
jo s podarjenimi likovnimi deli. Re-
dno se udeležujejo likovnih kolonij 
ter izobraževanj, kjer dopolnjuje-
jo njihov lasni likovni slog.
Za delo na literarnem in gledali-
škem področju v okviru KD Lesko-
vec so prejemniki bronastih plaket 
Janez Kerin, Mirjana Marinčič in 

Župan Franc Bogovič se je 3. februarja srečal z upokojenimi delavci Ob-
čine Krško. Glede na to, da so povabljeni bili tudi sami desetletja obli-
kovalci razvoja v naši občini, je nakazal smernice razvoja v letu 2010. Z 
nekdanjimi sodelavci občinske uprave je izmenjal tudi mnenja o nači-
nu delovanja Občine danes in odgovoril še na nekatera vprašanja, ki za-
devajo nadaljnji razvoj tukajšnjih krajev. Okoli 40 upokojencev, ki so se 
tokrat udeležili srečanja, je župana presenetilo tudi z zapetim voščilom 
za njegov rojstni dan, ki ga je praznoval dan prej.

»Občina Krško je generator razvoja in njeno delovanje zgleden pri-
mer dobre prakse na področju javne uprave,« je ob zaključku zuna-
nje presoje, ki je v začetku februarja potekala v občinski upravi, de-
jal vodilni zunanji presojevalec Certifikacijske hiše SIQ iz Ljubljane 
mag. Tomislav Nemec. Uspešno opravljena presoja potrjuje, da je vo-
denje kakovosti na Občini Krško učinkovito in daje dobre rezultate, 
ki se odražajo v urejenosti sistema, ki ga zahteva standard ISO 9001.

Mag. Tomislav Nemec 
ugotavlja, da tempo ra-
zvoja, ki mu na vseh po-
dročjih sledi Občina Krško, 
ne bi bil mogoč brez dobre 
podpore občinske uprave, 
s čimer je pohvalil delo 
zaposlenih na občini. Še-
sta uspešno opravljena 
presoja tako potrjuje, da 

Občina Krško sodi med tiste slovenske Občine, ki delujejo z okolju pri-
lagodljivo, učinkovito in uspešno občinsko upravo.
Direktorica Melita Čopar je vesela potrditve, da so zaposleni in njihovo 
delo ustrezno usmerjeni k rezultatom, k željam občanov in zastavljenim 
ciljem. Izpostavila je, da je cilj občinske uprave biti v službi občanov in 
občank ter da je zato pomembno stremeti k izboljševanju kakovosti, kar 
je uspešno izvedena redna zunanja presoja le še potrdila.
Predstavnica vodstva za kakovost na Občini Krško Petra Povše je pojasni-
la, da sistem vodenja omogoča izpolnjevanje zadanih ciljev in deluje v 
skladu s standardom ISO 9001:2008 ter relevantno zakonodajo, kar omo-
goča uspešno in učinkovito delovanje procesov. Presojani so bili predvsem 
procesi s področja vodenja uprave, kakovosti, zaščite in reševanja, pro-
ces zagotavljanja družbeno koristnih aktivnosti, kakovost zagotavljanja 
javnih služb, prostorsko planiranje in gospodarjenje s premoženjem ter 
še nekateri ostali. Predstavnica za kakovost zaključuje, da sistem vode-
nja kakovosti v občinski upravi Občine Krško živi in se na podlagi svoje 
učinkovitosti delovanja, ciljev kakovosti, rezultatov presoj, analiz po-
datkov, korektivnih in preventivnih ukrepov ter vodstvenega pregleda 
nenehno izboljšuje. Cilje o učinkoviti in prijazni javni upravi ter še po-
večanem zadovoljstvu strank in zaposlenih bo Občina Krško, ob upošte-
vanju priporočil zunanjega presojevalca, zasledovala tudi v prihodnje.

Osrednja	prireditev	ob	
kulturnem	prazniku
Slovenski kulturni praznik in spomin na Franceta Prešerna so v občini Krško počastili z osrednjo prireditvi-
jo, ki je potekala v veliki dvorani Kulturnega doma s podelitvijo Prešernovih plaket tistim, ki s kulturnim 
ustvarjanjem pomembno prispevajo naši družbi, in z odprtjem razstave akademskega slikarja Jožeta Ciuhe. 

Sonja Levičar. So aktivni člani 
društva od ustanovitve dalje ter 
se poleg igralskih, režiserskih vlog 
preizkušajo tudi v vodstvenih funk-
cijah društva.
V glasbenih krogih ustvarjajo in po-
ustvarjajo kulturo Mateja Horvat, 
Martin Šušteršič in Andrej Breč-
ko kot člani Simfoničnega orke-
stra GŠ Krško, Matej Mešiček kot 
član PO DKD Svoboda Senovo ter 
Andrej Resnik iz Pevskega dru-
štva Lavrencij z Rake. Odlikuje jih 
predano delo v orkestru in zane-
sljivost.
Za več kot desetletno poustvarja-
nje na folklornem področju, sode-
lovanje v akcijah Folklorne sku-
pine DKD Svoboda Senovo, njeno 
skrb za dodatno izobraževanje pri 
spoznavanju slovenske ljudske de-
diščine ter aktivno vlogo plesalke 
in pevke v skupini je bronasto pla-
keto prejela tudi Ivana Hodulak.

srebrne 
Prešernove 
Plakete
Za dolgoletno delo na različnih 
področjih kulturnega ustvarjanja, 
njihove dosežke ter aktivno vlogo 
v društvih, iz katerih izhajajo, je 
srebrno Prešernovo plaketo preje-
lo sedem prejemnikov. 
David Radej je aktiven član gleda-
liške in folklorne skupine DKD Svo-
boda Senovo ter zadnji dve leti 
tudi MoPZ Svoboda Brestanica. 
Poleg nosilnih vlog v igrah je nje-
gov prispevek nepogrešljiv tudi pri 
tehnični izvedbi iger, skrbi pa tudi 
za organizacijo in logistično pod-
poro ob nastajanju predstav ter na 
gostovanjih. Je zanesljiv član fol-
klorne skupine, kjer poleg aktiv-
ne vloge plesalca prevzema tudi 
vlogo vodilnega fantovskega gla-
su. Tudi zato je postal član MoPZ 
v Brestanici.
Natalija Bahčič Kos je že 25 let ak-
tivna plesalka pri folklorni skupini, 
preizkusila pa se je tudi kot igral-
ka v dveh igrah gledališke skupi-
ne istega društva. Zanesljivost in 
angažiranost pri delu v skupini sta 
prispevala tudi k temu, da je se-
daj že drugi mandat tudi blagajni-
čarka društva. Prav tako redno so-
deluje na ostalih prireditvah vseh 
sekcij društva.
Damjan Kozole je aktivni član Pi-
halnega orkestra Senovo že od 
leta 1984. Postal je prepoznaven 
pozavnist ter odgovoren član vod-
stva orkestra. Zaradi kadrovskih 
težav je bil krajši čas tudi diri-
gent. Kljub osnovni izobrazbi di-
plomiranega inženirja strojništva 
se je dodatno glasbeno izobraže-
val na pevskem področju in je re-
dno zaposlen v ljubljanski Operi. 
Kljub bivanju v Ljubljani se redno 
udeležuje vseh pomembnejših ak-
cij Pihalnega orkestra.
Alenko Pirc je v glasbene vode pri-
peljal oče Drago Gradišek, zelo 
uspešen dirigent Pihalnega orke-

stra Tovarne celuloze in papirja. 
Tako je sodelovala pri vseh republi-
ških in mednarodnih tekmovanjih 
ter pomembno sooblikovala sek-
cijo klarinetov. Dodatna želja po 
glasbenem izobraževanju jo je vo-
dila k študiju violončela ter posle-
dično do članstva v Simfoničnem 
orkestru GŠ Krško, kjer pomaga 
oblikovati in vzgajati sekcijo vio-
lončelistov. Prav tako je v orkestru 
prevzela vlogo finančnega vodje.
Franc Bromše je član MoPZ KD 
Svoboda Brestanica od leta 1984. 
Z zanesljivim, globokim drugim ba-
som prispeva h glasovni ubranosti 
zbora. Dejavno se vključuje v vse 
aktivnosti zbora ter kot predse-
dnik skrbi za organizacijske zade-
va. Angažiran je pri vseh koncertih 
doma in v tujini, skrbi za negova-
nje prijateljskih stikov z zbori iz 
tujine. Predvsem po njegovi zaslu-
gi je zbor tudi primerno »oblečen« 
ter tehnično opremljen z lastnim 
ozvočenjem in pianinom.
Marko Železnik je v zadnjem ob-
dobju najbolj prepoznaven kot 
odličen tenorist na različnih prire-
ditvah. To mu omogoča dokonča-
ni študij solo petja, sicer pa Mar-
ko izhaja iz znane pevske družine 
in je sodeloval pri otroškem, mla-
dinskem in sedaj moškem pevskem 
zboru. Njegov repertoar je pester, 
s samozavestnim nastopom na raz-
ličnih prireditvah in občutenim pe-
tjem očara tudi zelo zahtevno pu-
bliko. 
Dženi Rostohar se je v Društvu za-
veznikov mehkega pristanka anga-
žirala predvsem na področju vklju-
čevanja mladih Romov v medijske 
projekte. Leta 2006 so posneli do-
kumentarni film, ki je prejel kar 
nekaj nagrad in je bil del projek-
ta “Filmi kelen kerde terne” ter s 
strani Evropske komisije leta 2008 
izbran za primer dobre prakse so-
delovanja mladih z manj prilo-
žnostmi. Koordinirala je projekt 
“Babica mi je povedala”, lansko 
leto nominiran za najboljši pro-
jekt v okviru EU - Mladi v Akciji in 
je zastopal Slovenijo na Evropskem 
tednu mladih v Bruslju. Najnovejši 
uspeh je izbor projekta “Skupaj na 
poti” med 10 najboljših projektov 
v podporo romski skupnosti v Evro-
pi. Na šoli vodi tudi video krožek, 
kjer so poleg ostalih vključeni tudi 
mladi Romi, hkrati pa je avtorica 
treh zelo uspešnih filmov o življe-
nju Romov. Za dokumentarni film 

Občinski svetnik je leta 2007 na fe-
stivalu romskih filmov “Zlato kolo” 
v Skopju prejela nagrado za naj-
boljši scenarij, za dokumentarni 
film “Ženski pogovori” je na istem 
festivalu leta 2008 prejela poseb-
no nagrado, na Festivalu kratkega 
filma v Mostarju 2008 pa je prejela 
nagrado za najboljši film.

zlate 
Prešernove 
Plakete
Letošnja prejemnika zlatih Pre-
šernovih plaket sta Matevž (Mato) 
Zakonjšek in Rudi Stopar. 
Mato Zakonjšek je nedvomno le-
genda kulturne dejavnosti v Kr-
škem in okolici. Kot violinist je v 
petdesetih letih prejšnjega sto-
letja začel soustvarjati kulturno 
podobo v takratnem Salonskem 
orkestru. Kvaliteta takratnega 
orkestra je nesporna, saj so izva-
jali komorne simfonije, uverture 
in celo odrske postavitve operet, 
kar je zahtevalo odlične glasbe-
nike. Mato Zakonjšek se je v ta-
kšni imenitni družbi izuril v preka-
ljenega glasbenika, ki mu ni tuja 
nobena zvrst ali stil igranja. Svo-
jo zavzetost in talent je dokazal, 
ko se je sam naučil igranja har-
monike ter ustanovil Sekstet Ter-
moelektrarne Brestanica – STEB, 
ki je deloval v okviru Kulturnega 
društva Svoboda Brestanica. Napi-
sal je večje število skladb in pri-
redb ter z njimi posnel ploščo. S 
svojo harmoniko je pogosto spre-
mljal tudi različne zbore ali pev-
ske zasedbe. Po preselitvi se je 
vključil v delo DKD Svoboda Seno-
vo, kjer se je vrsto let udejstvoval 
tudi v delu odbora in bil en man-
dat tudi predsednik društva. Ak-
tivno se je, kot violinist, vključil 
v delo folklorne skupine preizkusil 
pa se je tudi kot igralec v gleda-
liški skupini. Ob ustanovitvi Sim-
foničnega orkestra Glasbene šole 
Krško leta 1993 je bil z izkušnjami 
eden ključnih glasbenikov pri ra-
zvoju orkestra. V orkestru sode-
luje še danes. Izuril se je tudi za 
popravila godalnih inštrumentov, 
kar je postalo ob naraščanju šte-
vila članov orkestra precej velika 
obveznost.
Mato Zakonjšek je bil in je še ve-
dno eden pomembnih akterjev 
kulturnega dogajanja v Krškem in 
v okolici. V vseh sredinah je de-
loval in še deluje vestno in zgled 
vsem generacijam ljubiteljskih 
ustvarjalcev.
Rudi Stopar se z oblikovanjem 
kovine ukvarja od mladosti, ob 
tem piše pesmi in se udejstvu-
je kot publicist. Deluje kot kul-
turni organizator in aktivist. Ve-
liko razstavlja tako samostojno 
kot skupinsko, udeležuje se raz-
ličnih delavnic in kolonij, s svoji-
mi deli, predvsem kipi, pa je za-
stopan v raznih zbirkah doma in v 
tujini. Na področju likovnega iz-
ražanja, ki presega običajne lju-
biteljske likovne dosežke, deluje 
že več kot štirideset let in ob tem 

sledi močni tradiciji umetniškega 
oblikovanja kovin tako v svoji dru-
žini kot v okolju.
V letu 2009 je obeležil sedemde-
setletnico s številnimi razstava-
mi v Posavju in po Sloveniji ter 
hkrati obeležil štiridesetletnico 
svoje prve samostojne razstave 
leta 1969 v Sevnici. Seznam nje-
govih samostojnih razstav prese-
ga število 80 ter vključuje razsta-
ve v Sloveniji, nekdanji Jugoslaviji 
ter po drugih celinah. Prav tako 
je sodeloval na različnih koloni-
jah, v Trebnjem v okviru Galeri-
je likovnih samorastnikov, odločil-
no pa je sooblikoval Forma vivo v 
Makolah. Seznam njegovih javnih 
plastik obsega 29 del, od prvega iz 
leta 1972 ob obletnici hrvaško-slo-
venskega kmečkega upora v Sevni-

ci do zadnjega, spomenika Savi in 
dogodkom ob njej in v njej. 
Rudi Stopar uspešno dopolnjuje 
dve področji ustvarjanja – likov-
no in literarno. Kot literat je obja-
vil svoje pesmi v različnih publika-
cijah ter izdal več pesniških zbirk. 
Njegov pesniški opus je enako bo-
gat kot likovni, zelo uspešen pa je 
tudi v združevanju obeh v haigah 
– posebnih ikonografskih zgodbah, 
ki s haikuji, ki so sestavni del haig, 
kažejo temeljne poteze opusa Ru-
dija Stoparja.
Rudi Stopar deluje kot umetnik 
v posavskem in likovnem in lite-
rarnem prostoru. Zelo pomembno 
je tudi njegovo mentorsko delo. 
Tako aktivno, kot ustvarjalec in 
mentor, deluje v Društvu likovni-
kov OKO.

Jože Ciuha z ženo Radmilo

Utrinek kulturnega programa na prireditvi 

Skupinska fotografija vseh prejemnikov priznanj

»Občina	Krško	–	generator	
razvoja«

Pogovor z zunanjim presojevalcem

Srečanje	upokojenih	delavcev	

Srečanje župana in nekdanjih delavcev občinske uprave
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BISTRICA OB SOTLI - Šestošolci OŠ Bistrica ob Sotli so med 
13. in 18. januarjem bivali na Arehu z namenom, da preži-
vijo pet dni v zimski šoli v naravi. Učenje smučanja je po-
tekalo po programu Smučarske šole 2000+, ki prinaša mno-
ge spremembe in novosti vezane na novo tehniko smučanja 
- carving. Prav vsi učenci obvladajo smučanje do te mere, da 

lahko samostojno smučajo na urejenih smučiščih. Učenci pa 
niso le smučali. Popoldneve in večere so jim popestrili pla-
ninec, lovec, pravljičarka in astronominja. Spoznali so tudi 
pravila FIS, ki veljajo na vseh urejenih smučiščih po Evropi in 
drugod po svetu. Prijateljske vezi so stkali z učenci OŠ Bratov 
Polančič iz Maribora in skupaj z njimi obiskali »deželo škra-
tov«, ki so jih obdarili z bonboni. Zadnji večer v šoli naravi 
pa so zaključili s plesom. Skupaj s šestošolci so na Arehu bi-
vali in smučali Barbara Verbančič, Miro Križman in njihov 
športni pedagog Roman Urek. R. Urek

SEVNICA – Salezijanski mladinski center Sevnica je tudi letos 
ob obletnici smrti Don Bosca (duhovnika, ki je živel v 19. sto-
letju in bil proglašen za očeta ter učitelja mladih, saj je prvi 
ustanovil mladinski center, ki se je v tistem času imenoval Ora-
torij) pripravil zadnji vikend v januarju Don Boscove dneve. V 

okviru le-teh je potekal v soboto v spodnji dvorani GD Sevnica 
mednarodni turnir v namiznem hokeju »Sevnica open 2010«. 
Na turnirju je sodelovalo 27 tekmovalcev. Prišli so iz Sloveni-
je in s Hrvaške. Najboljši so dobili pokale in praktične nagra-
de. Najvišje mesto, prvo, je osvojil Hrvat Kristijan Curkovič. 
Nagrajeni pa so bili tudi najboljši trije osnovnošolci, ki so se 
turnirja udeležili v lepem številu. Najboljša med njimi je bila 
Klavdija Starman iz Sevnice. S. R.

BIZELJSKO - Na OŠ Bizeljsko so 29. januarja izvedli tradi-
cionalni zimski glasbeni festival. Uvodoma sta polno šolsko 
telovadnico poslušalcev pozdravili lanskoletni zmagovalki - 
Laura Omerzo in Laura Lubšina ter ravnateljica Metka Kr-
žan. V netekmovalnem delu so velik aplavz poželi Venesa 
Kukovičič, Žiga Kobe, Nika Pinterič in Luka Koren in dali 
vedeti, da se tudi v naslednjih letih obetajo izvrstni pev-
ci. Za glasove občinstva in strokovne komisije pa se je po-

tegovalo šest izvajalcev med mlajšimi in deset med starej-
šimi učeni pevci. Pod strokovnim mentorstvom Vilka Ureka 
in ob spremljavi šolskega pevskega zbora so med mlajšimi 
prepevali Patricija Kos, ki jo je kot najboljšo ocenila stro-
kovna žirija, občinstvo je za najboljša ocenilo Klaro Koren 
in Marka Zagmajstra, drugo mesto je osvojila Tia Strasner 
in tretje mesto Rebeka Kobe, v tej skupini so bili prav tako 
odlični Ema Agnič, in Tjaša Antolovič, zaradi bolezni pa ni 
nastopil Nejc Križančič. Pri starejših učencih je bilo ob-
činstvo enotno s strokovno komisijo in kot najboljšega pro-
glasilo Denisa Plevela, ki je imel tudi odlično koreografijo, 
drugo mesto je osvojila Rebeka Koren in tretje Laura Lup-
šina, komisija je pohvalila prav vse pevce, tudi Nežo Kise-
ljak, Alena Omerzo, Anamarijo Agnič, Sanjo in Patricijo 
Koren, Tito Šekoranja, Barbaro Berkovič in Lavro Omerzo.
Vsem nastopajočim je ravnateljica izročila spominke, naj-
boljši po mnenju strokovne komisije in prvi trije po izbo-
ru občinstva pa so prejeli tudi kristalne vaze, dolgoletnega 
sponzorja Danijela Štusa. Kot posebni gostje so je predsta-
vila vokalno-instrumentalna skupina Quare?Quare! iz Polska-
ve. S prostovoljnimi prispevki so za šolski sklad zbrali 882 
evrov. S. V.

Don	Boscovi	dnevi

Na mednarodnem turnirju v namiznem hokeju je 
sodelovalo 27 tekmovalcev.

Že	19.	zimski	festival	

Občinstvo in strokovno komisijo je navdušil Denis Plevel 
s pesmijo Moja mala Bizeljanja.

BREŽICE - Bodoči dijaki in študenti so informacije o nadalj-
njem šolanju pridobili na »Poklicni avtocesti«, ki sta jo v avli 
Ekonomske in trgovske šole Brežice pripravila Mladinski cen-

ter Brežice in Posavc d.o.o.. K projektu so pristopili tudi par-
tnerji, med drugim številne fakultete, posavske šole, Zavod 
RS za zaposlovanje, Društvo študentov Brežice ter delodajal-
ci naše regije. Osnovni namen že tradicionalne prireditve je 
učencem in dijakom zaključnih letnikov šol celotne posavske 
regije predstaviti možnosti, ki se jim nudijo, in sicer od na-
daljnjega izobraževanja do zaposlitve, tudi prijava na Zavo-
du za zaposlovanje, Evropski programi mobilnosti, prosti čas 
v Posavju, neformalno učenje ter druge možnosti. S. V.

Mlade	vodi	„Poklicna	
avtocesta“

»Poklicna avtocesta« poteka v obliki sejma, na katerem 
mladi krožijo po info točkah.

SEVNICA - Že četrto leto zapored so člani in članice Univerze 
za tretje življenjsko obdobje ob slovenskem kulturnem pra-
zniku medse povabili osnovnošolce – tokrat so se predstavili 

učenci in učenke OŠ Blanca. V prvem delu so nastopajoči na 
hudomušen in razigran način predstavili kraj in šolski utrip, 
v drugem delu pa so se učenci in učenke višjih razredov pod 
mentorstvom prof. slovenščine Nine Grabenšek Kadilnik in 
prof. glasbe Jelke Gregorčič Pintar predstavili še s pred-
stavo »Prešeren o Prešernu«. Na odru so skupaj s Prešernom 
oživeli liki iz njegovega življenja in iz njegovih pesmi, šol-
ski dekliški pevski zbor pa je prepeval uglasbene Prešernove 
pesmi. Ob zaključku so bili nastopajoči nagrajeni z močnim 
aplavzom in darilom. Nad prireditvijo je bila navdušena tudi 
predsednica društva  Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Sevnica Marija Jazbec. »Tudi tako tkemo nitke povezovanja 
med starejšo in mlajšo generacijo,« je še pojasnjevala od-
ločitev, da vsako leto medse povabijo osnovnošolce – v vsa-
kem študijskem letu ob kulturnem prazniku z druge osnovne 
šole, saj jih je v sevniški občini kar nekaj. S. R.

Prešeren	o	Prešernu

Učenci OŠ Blanca so skupaj z učitelji pričarali 
»Prešernov čas« za člane Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Sevnica.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Na OŠ  Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki so imeli v januarju dva kulturna dneva v okviru mrežnega 
projekta Kulturstik. Namen projekta je mladim predstaviti raz-
lična področja kulture. Učenci so sodelovali v  petih delavnicah 
v štirih različnih dejavnostih. Izdelovali so stripe in animirane 
filme ter se učili sodobnega plesa in akrobatskih spretnosti v 
cirkuški delavnici. Tako smo v delavnici stripa udeleženci spo-

znali,  kaj je strip, kakšen je lahko in v kakšni tehniki so ga ri-
sali nekoč in danes. Spoznali smo najznamenitejše like stripa 
tako v Sloveniji kot drugje. V delavnici za sodobni cirkus je bilo 
zabavno, smešno, zanimivo in poučno. Na začetku so bili ne-
koliko okorni, a kmalu smo se naučili žonglirati, vrteti diabolo 
in ustvarjati akrobacije. V delavnici animiranega filma so de-
lali animacije na eko temo. Najprej sm si naredili skice, načr-
te in sceno, nato pa so začeli snemati. Za eno sekundo anima-
cije so morali narediti 24 slik in posneti zvok. Ustvarili so kar 
tri uspešne animacije, ki so jih pokazali tudi drugim. 

Spoznali	delo	striparjev,	
animatorjev,	plesalcev	in	
akrobatov

Naučili so se tudi akrobacij, kakršna je tale.

TRŽIŠČE - Na OŠ Tržišče so pripravili prijeten glasbeni do-
godek, s pomočjo katerega so se lotili  zbiranja sredstev za 
šolski sklad. K sodelovanju so poleg učencev šole povabili 
tudi glasbene izvajalce domačega in tudi s širšega območja. 
Ob šolskih skupinah so nastopili  še pevka Niki, skupine La-
ras,  4play in Crossfire, pevci Jernej Dermota, Boštjan Dir-
nbek in Marjan Novina ter ansambli  Dolenjski cvet,  Vese-
li Dolenjci, Bratje z Ledine in Sijaj. Tudi krajani so dokazali, 
da imajo posluh za dobrodelnost, saj so našo malo dvorano 
napolnili do zadnjega kotička in tako s prispevki za nakup 
vstopnic in prostovoljnimi prispevki prispevali v šolski sklad 
preko 900 evrov. V organizacijo sta se vključila tudi  Aktiv 
kmečkih žena Tržišče  in KS Tržišče, ki sta poskrbela za po-
gostitev nastopajočih.
 Z. Mrgole

Dobrodelni	koncert	na	OŠ	
Tržišče

Šestošolci	dobro	smučajo

Otroci v popolni smučarski opremi

ROGAŠKA SLATINA – Konec 
tedna, natančneje 21. fe-
bruarja, se bo v Rogaški 
Slatini začelo državno po-
samično šahovsko prven-
stvo mladih, v katerem se 
bodo pomerili mladi v staro-
stnih kategorijah do 8, 10, 
12, 14, 16 in 18 let. Dobre 
uspehe si obetajo tudi mla-
di šahisti Šahovskega kluba 
Triglav Krško.  
 
V šestih dneh se bodo v različ-
nih kategorijah z ostalimi slo-
venskimi šahistkami in šahisti 
pomerile naslednje deklice: 
Alja Baškovec, Lana Radej, 
Neja Netahly, Lara Zupanc, 
Nives Žunec, Suzana Katič in 
Nataša Bučar. Barve tega do-
mačega šahovskega kluba pa 
bodo branili dečki Tilen Ku-
nej, Tit Kvenderc, Klemen 

Držimo	pesti	za	mlade	šahiste
Zupančič, Nik Reberšek, Ale-
ksander Bajc, Timotej Mož-
gan, Uroš  Bogovič ter David 
Maksel.  

Na naše vprašanje, ali ima-
mo med omenjenimi novo 
zlato generacijo mladih šahi-
stov, mentor Hilmija Ahmato-
vić zadovoljen pritrdi: „Prav 
gotovo! S kolegom Marjanom 
Božičem že dlje časa intenziv-
no delava na razvoju teh mla-
dih in med njimi so res pravi 
talenti. Na tokratnem držav-
nem prvenstvu lahko posebej 
lepe rezultate pričakujemo od 
Nataše Bučar in Neje Netahly, 
pa tudi od  vseh naših dečkov 
do 10. let – Klemna, Nika, Ale-
ksandra in Timoteja.“ 

Nova generacija se torej od-
ločno odpravlja novim uspe-

hom naproti, navijači pa dr-
žijo pesti, da bodo dečki in 
deklice postopoma dose-
gli rezultate svojih uspe-
šnih klubskih predhodnikov, 

med katerimi so gotovo Go-
razd Novak, Mirela Ahmato-
vić, Samo Štajner, Karmen 
Mar, Sanja Žnideršič in Na-
taša Bučar.  M. M.

Krški šahovski klub je posebej znan tudi po dobrih 
rezultatih ženskih šahistk.
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POSAVJE - Odlične snežno-ledne razmere so v začetku leta v 
naše najdrznejše stene zvabile veliko število alpinistov. Tudi 
člani Posavskega alpinističnega kluba so skušali darove nara-
ve kar najbolje unovčiti, čeprav je za največje vzpone tež-
ko najti čas in tudi soplezalce.V stenah nad Okrešljem je v 
navezi s štajerskimi soplezalci plezal Rok Levičar. Zmogel 
je Dopoldansko in Vzhodno grapo v Mrzli gori ter se povzpel 
na Tursko goro. Matej Zorko, Goran Butkovič ter Gorazd in 

Nejc Pozvek so preplezali znamenito Travniško grapo, ki v 
800 metrih prereže mogočno ostenje Travnika in Zadnje Moj-
strovke. Gre za veliko klasiko zimskega alpinizma s komple-
ksno oceno IV+, v snegu in ledu je potrebno plezati 5. sto-
pnjo, naklonina pa večkrat doseže 90°. Matej in Nejc sta za 
nameček dodala še varianto z nekaj težkimi detajli, ki za-
služi oceno 90°+, oznaka M pa pomeni, da sta plezala v me-
šanem, skalno-lednem terenu. Nekaj dni kasneje sta v isti 
dolini, vendar v sosednji steni, Marko Levičar in Nejc Po-
zvek preplezala še eno zimsko smer iz železnega repertoar-
ja največjih zimskih klasik pri nas. V vsega dobrih treh urah 
sta zmogla Grapo med Šitami in Travnikom, ki nosi podobno 
oceno kot sosednja Travniška grapa. Originalni smeri sta v 
zgornjem delu dodala svojo varianto z izjemno strmim ple-
zanjem v snegu in ledu. Za nameček sta pri sestopu na Vr-
šič prečila še vse vrhove od Travnika do Male Mojstrovke, se-
stopila po Zupančičevi grapi, Nejc pa je zmogel še povsem 
novo linijo v steni Male Mojstrovke in v območju Sestopne 
grape nato sestopil na Vršič. Omenjeni smeri sta nedvomno 
eni največjih klasik slovenskih gora. Najtežji vzpon minule-
ga obdobja sta tik pred poslabšanjem razmer zmogla Matej 
Zorko in Marko Levičar. V severni steni Špika sta preplezala 
kombinacijo treh smeri, dolgo 900 metrov in ocenjeno s V/
AI5, M5, kar pomeni plezanje pete stopnje v snežnem ledu 
in kombiniranem skalno-lednem terenu. Že sedaj je jasno, 
da bo ta vzpon eden najboljših v letošnji zimi. Posavski al-
pinisti so veliko plezali tudi nad in pod Okrešljem. Rok Le-
vičar in Arno Koštomaj sta že kmalu po novem letu preple-
zala Dopoldansko grapo, v začetku februarja pa še slapova 
Palenk in Raztočnik. Oba je ponovil tudi Nejc Pozvek. Rok 
pa je v kasnejših obiskih Logarske doline pristopil še na Tur-
sko goro in splezal Vzhodno grapo Mrzle gore. Nad Jezerskim 
pa sta Goran Butkovič in Simon Poznič po preplezanem Si-
njem slapu nadaljevala v Nemški smeri v Dolgem hrbtu ter 
s tem opravila velikopotezno turo. G. P.

Izjemen	začetek	zimske	
sezone	za	posavske	plezalce

NAJ ŠPORTNICA / ŠPORTNIK / EKIPA 
OBČINE BREŽICE V LETU 2009 

PO IZBORU OBČANOV

GLASOVNICA
Članice Športne zveze Brežice so v skladu s pravilnikom 
zveze in doseženimi rezultati v letu 2009 občanom v gla-
sovanje predložile 10 predlogov za športnico / športni-
ka / ekipo leta 2009. 

1. PRIMOŽ KOZMUS, met kladiva, 1. mesto SP Berlin 
(člani) – Atletski klub Brežice

2. BARBARA ŠPILER, met kladiva, 1. mesto SP 
Brressanone (mladinci) – Atletski klub Brežice

3. JURE ROVAN, skok s palico, 26. mesto SP Berlin 
(člani) – Atletski klub Brežice

4. ANDREJKA FERENČAK in MATIC DERENDA, ju-
jitsu duo pari, 1. mesto SP Atene (mladinci) – DBV 
Katana Globoko

5. KOLARIČ TILEN in BOŽIČNIK ANDRAŽ, ju-jitsu duo 
pari, 1. mesto SP Atene (kadeti) – DBV Katana 
Globoko 

6. VELIMIR JUKIČ, karate - boji, 2. mesto SP 
»Shukokai« Japonska (veterani) – Karate klub 
Brežice

7. ANDRAŽ HRIBAR, orientacijski tek - dolge proge, 1. 
mesto DP Bukovnica – Orientacijski klub Brežice

8. ČLANSKA, MLADINSKA IN KADETSKA EKIPA SK 
BREŽICE, športno strelstvo – zračna pištola, 2. 
mesto Pokal Slovenije (vse kategorije) – Strelski 
klub Brežice

9. TADEJ SEČEN, športno strelstvo – malokaliberska 
pištola, 1. mesto DP Ljubljana (mladinci) – Strelski 
klub Brežice

10. EKIPA SD Rudar Globoko, športno strelstvo – trap, 
3. mesto DP Kunšperk (člani) – Strelsko društvo 
rudar Globoko 

Glasovnico, na kateri obkrožite številko pred imenom va-
šega kandidata, pošljite na naslov: ŠPORTNA ZVEZA BRE-
ŽICE, MILAVČEVA 18, 8250 BREŽICE. Pri dokončnem izbo-
ru bodo upoštevane vse glasovnice, ki bodo prispele do 
vključno 19. marca 2010 in na katerih bo obkrožena naj-
več EN številka pred imenom kandidata. Nagrada obča-
nov in druge strokovne nagrade bodo podeljene na sve-
čani prireditvi konec meseca marca 2010. 

Medijski sponzor

BREŽICE - Na že tradicionalnem sprejemu za kategorizirane 
športnike, trenerje in predsednike klubov, ki ga je 12. fe-
bruarja pripravil brežiški župan Ivan Molan v malem avdito-
riju Posavskega muzeja Brežice, se je iz šestih klubov zbralo 
35 tistih, ki so bili v letu 2009 najuspešnejši v svojih špor-
tnih disciplinah. 

To so iz Atletskega kluba FIT Brežice: Primož Kozmus, Barba-
ra Špiler, Marko Špiler, Petra Cigler, Kaja Žalec - vsi pod vod-
stvom trenerja Vladimirja Keva; Mateja Drobnič, Jurij Rovan, 
Tjaša Hojnik - pod vodstvom 
trenerja Leopolda Rovana; Vid 
Zevnik, Jan Breznik - trener 
Henrik Omerzu; iz Društva bo-
rilnih veščin Katana Irma Pirc, 
Peter Pšeničnik, Matej Žerjav, 
Matej Knezič - trenerja Zlat-
ko Rizvič in Ognjen Saje; Žan 
Obradovič, Tilen Kolarič, Jure 
Žabjek, Andraž Božičnik - tre-
ner Dejan Kink; Matic Deren-
da, Andrejka Ferenčak - trener 
Gorazd Kostevc; iz Karate klu-
ba Brežice Bruno Budič, Sandi 
Petelinc, Aljaž Petančič - tre-
ner Christian Kajtna; iz Orien-
tacijskega kluba Brežice Andraž 
Hribar, Boris Bauman, Jaka Pil-
taver, Anica Hribar, Vid Bogovič, Sara Gregl - trener Bojan Je-
vševar; iz Strelske družine Rudar Globoko Kristian Geč - trener 
Franc Kolarič; iz Strelskega kluba Brežice Srečko Vidmar, Mar-
ko Pšeničnik, Simona Molan, Karlo Fundak, Tadej Sečen - tre-
ner Ernest Sečen.
Svoje vtise s tekmovanj v bogati športni karieri je strnil Primož 
Kozmus, ki je med drugim v pogovoru z Vesno Kržan, ki je prire-
ditev tudi vodila, povedal nekaj besed z začetkov svoje športne 
poti. Zbrane je nagovoril župan Molan, ki ni skrival ponosa nad 
uspehi brežiških športnikov, podelil pa jim je tudi priložnostna 
spominska darila. Glasbeno so dogodek obogatili učenci Glasbe-
ne šole Brežice Lara Rimac, Kristjan Zidarič in Simon Roguljič. 
 M. K.

Brežiški	župan	sprejel	
športnike

Primož Kozmus prejema 
priznanje

Andreju Flajsu in njegovi 
ekipi gre letos vse kot po ma-
slu. »Letos imamo vsekakor 
dobro selekcionirano ekipo. 
Svoje so naredile  naše dobre 
okrepitve, temu pa smo do-
dali še nekaj mladih igralcev. 
Treniramo dobro, naša forma 
je v vzponu.« V Tivoliju so v 
ligi prvakov padli tudi slav-
ni Italijani, ekipa Macerate. 
»Vedeli smo, da smo dobro 
pripravljeni. Svoje je doda-
la še izjemna taktična pripra-
va našega trenerskega štaba. 
Vedeli smo, da se lahko dobro 
upiramo, da lahko celo pre-
magamo Italijane. Izkazali 
smo se ob sprejemu, potem 
je steklo!« Odbojkarske tek-
me lige prvakov so pravi hit, 
ljubljanska dvorana Tivoli pa 
polna. »Te tekme so nekaj 
posebnega, tega se veselimo 

Sevničan,	ki	navdušuje	v	
odbojkarski	ligi	prvakov
Sevničan Andrej Flajs navdušuje v dresu slovenskega državnega odbojkarskega prvaka ACH Volley Bled. 
Še več, 26-letni Sevničan je kapetan zasedbe, ki je hit v Evropi. Flajs je bil pred kratkim izbran tudi za 
športnika občine Sevnica.

celo sezono. Naša dvorana 
Tivoli je bila že četrtič nabi-
to polna. Če ne bi snežilo, bi 
bilo še nekaj ljudi več. Tudi s 
pomočjo navijačev smo prišli 
do tega uspeha.« Razen v ligi 
prvakov blejska ekipa nasto-
pa tudi v Interligi, kjer želijo 
letos po lanskem drugem me-
stu spet na vrh, sledi še dr-
žavno prvenstvo, kjer brani-
jo naslov prvaka. Sezone bo 
konec šele aprila.

Andrej je bil izbran za špor-
tnika leta 2009 v sevniški ob-
čini. »Lepo je vedeti, da te 
cenijo doma, četudi ne de-
luješ v tem okolju, beležim 
pa uspehe na Bledu oz. v Lju-
bljani. Priznam, bil sem pre-
senečen, ko sem bil izbran. 
To mi daje dodatnih moči 
za nadaljevanje svoje špor-

tne poti!« 
Kdaj in kako 
je sploh za-
čel z odboj-
ko? »Začelo 
se je rekrea-
tivno v 3. ra-
zredu osnov-
ne šole, kjer 
sem igral tudi 
namizni te-
nis. Ob kon-
cu osnovne 
šole sem za-
čel hoditi na 
odbojkarsko 
rekreacijo z 
mamo, po-
tem pa sem 
začel s tre-
ningi v Mo-
kronogu, ki 
je bila naj-
bolj odboj-
karska vas v 
okolici. Sle-
dil je vpis v športno gimna-
zijo v Šiški. Sprva sem igral 
v Črnučah, potem na Bre-
zovci, od tu sem se preselil 
v ACH, kjer sem osmo sezo-
no.« Bil je tudi v tujini, v se-
zoni 2007/08 je bil član Be-
auvaisa.  »Po uspešni sezoni 
za ACH, osvojili smo štiri na-
slove, sem bil nezadovoljen s 
svojim statusom, zato sem se 
za slabo leto preselil v Fran-
cijo, kjer sem s klubom osvo-
jil peto mesto v državnem pr-

venstvu, bili pa smo pokalni 
prvaki.«

Andrej je še dodal, da prave-
ga prostega časa nima. Le za 
novo leto in božič jim je tre-
ner namenil dva dneva počit-
ka. »Tak je vrhunski šport,« 
se ne pritožuje Flajs, ki svoje 
proste minute rad nameni pri-
jateljem in družini, rad pa tudi 
surfa po spletu, na urniku pa 
se najde tudi kak dober film.
 Drago Perko

Andrej Flajs

 že od 15. decembra 1997
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SPOROČILO	BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev...).

PREJELI SMO

Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje se zavedajo 
pomena znanja za uspešno krmiljenje skozi življenje, zato 
že dobro leto izvajajo projekte Usposabljanje za življenj-
sko uspešnost (UŽU), katere sofinancirata Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za šolstvo in 
šport.  
UŽU – Beremo in pišemo skupaj je 75-urni izobraževalni pro-
gram usposabljanja staršev za pomoč otroku pri šolskem 
delu. Namenjen je staršem otrok v prvem triletju devetlet-
ke. So starši, ki bi radi pomagali otroku, a ne vedo, kako. 
Cilji programa so osvajanje temeljnih spretnosti s podro-
čja pismenosti, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseži-
vljenjsko učenje ter aktivno državljanstvo. Učijo se vzpodbu-
janja motiviranosti otrok pri učenju, izboljšanja pismenosti 
za lastne potrebe ter obvladovanja šolskih spretnosti in uč-
nih metod / tehnik.
UŽU – Most do izobrazbe je 120-urni izobraževalni program 
za zviševanje splošne in računalniške ravni. Zaradi časa, ki 
je pretekel od zaključka šolanja, mnogi odrasli potrebujejo 
osvežitev znanja, zato je program je namenjen odraslim, ki 
želijo v srednjo šolo ali pa so vanjo že vpisani in si želijo iz-
obraževati naprej, si pridobiti prvi poklic ali zvišati stopnjo 
izobrazbe. V programu udeleženci povečujejo motivacijo za 
učenje, se učijo novih učnih tehnik, razvijajo različne soci-
alne spretnosti. Program je namenjen lažjemu ponovnemu 
vstopu v izobraževanje, hkrati pa udeleženci osvežijo znanje, 
katero jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov. 
Cilj programa je pridobivanje temeljnega znanja in spretno-
sti, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko uče-
nje in aktivno državljanstvo.
Udeležba v obeh programih je brezplačna.

Usposabljanje	za	življenjsko	
uspešnost	na	CIK	Trebnje

V skrbi, kam s časom, sem se kot  »sveža upokojenka«  prijavila 
na študijski krožek digitalne fotografije na Ljudski univerzi Kr-
ško. Digitalni fotoaparat sem imela že dalj časa, žal pa nisem 
imela nobenih fotografij, ker je bilo priti do njih preveč kom-
plicirano. In danes, po končanem krožku, lahko rečem, da mi 

je digitalna fotografija postala hobi, pregledovanje izdelanih 
fotografij  užitek, prijetna znanstva ostalih udeležencev krož-
ka, pa možnost izmenjave mnenj. 
Na krožku smo se naučili: nastavitve in uporabe digitalnega fo-
toaparata, od uporabe objektiva z zoomom do nastavitve časa 
osvetlitve, občutljivosti (ISO), ročnega fotografiranja in foto-
grafiranja s stojalom, o zlatem rezu in več ostalih uporabnih 
trikov pri fotografiranju.
Pred vsem pa mi danes ni potrebno nesti fotoaparata v foto 
studio, temveč doma po želji obdelam posnetke in jih po in-
ternetu pošljem na razvijanje ali pa jih za prijatelje objavim 
na spletu. Namreč na krožku smo se naučili v programu Pica-
sa 3, kako se slikovne datoteke shranjujejo in arhivirajo, kako 
se lahko obdelujejo posnete slike (popravki kontrasta, poprav-
ki osvetlitve, retuširanje) in še veliko uporabnih in zabavnih 
stvaritev fotografij.
Skratka, krožek je bil izredno zanimiv in pred vsem zelo upo-
raben, pa še brezplačen. 
Krožek je bil financiran s strani Ministrstva za šolstvo, Andrago-
škega centra Slovenije in Občine Krško. Gospodu Kukovičiču, 
ki nas je učil in usmerjal, se iskreno zahvaljujem za pridoblje-
no znanje. Upam, da bo Ljudska univerza Krško s takimi aktiv-
nostmi nadaljevala in  bom lahko sodelovala še v drugih študij-
skih krožkih in se tudi v tretjem življenjskem obdobju učila in 
izobraževala. Udeleženka krožka 
 Vida Vukčevič

Študijski	krožek	digitalne	
fotografije

Del udeležencev krožka

Pod tem naslovom  poslanec g. Vizjak opisuje pereča vprašanja 
med kolektivno avtorsko agencijo SAZAS in koristniki avtorskih 
del; nedavno je namreč predstavil v državnem zboru predlog o 
spremembi zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kar pa je bilo 
zavrnjeno ker bodo v  koaliciji SD, LDS, Zares in Desus pripravi-
li celovitejšo spremembo zakona v tem  letu. Prizadevanja v tej 
smeri so nujna, saj je potrebno poiskati rešitve, ki bodo varova-
le avtorje in koristnike na višji civilizirani ravni.
G. Vizjak meni, da se predlagatelji spremembe zakona zavedajo 
pomena avtorske pravice in intelektualne lastnine. Zelo razvese-
ljivo, posebej zato, če se bo to zavedanje pokazalo tudi v pra-
ksi. Do sedaj ravnaje g. Vizjaka ni bilo ravno v tem duhu, tem-
več po nepotrebnem ravno nasprotno! 
Obstaja upanje, da se bodo našle primerne rešitve, tudi zato,  ker 
varstvo intelektualne lastnine pridobiva pomen pri nas in v svetu, 
saj je človekov um eno glavnih vodil tehnološkega in kulturnega 
razvoja. Ustvarjalne dosežke je potrebno zavarovati in primer-
no nagraditi ter tako stimulirati ljudi k nadaljnjemu ustvarjanju, 
tudi zaradi gospodarske krize!
Tega pomena pa se ne zavedajo preveč napihnjeni posamezniki s 
podobnim  položajem kot so ga imeli nekoč vazali;  ravnajo pro-
ti intelektualni lastnini in drugim človekovim pravicam po zna-
nem principu absolutnih oblastnežev: »kadija tuži, kadija sudi«!
Pravice kradejo in zlorabljajo, o tem ni dvoma, tudi v brežiški 
občini; umazano delo počnejo žal tudi tisti, o katerih sem imel 
dobro mnenje.
 Karl Filipčič, univ. dipl. ing. arh.

Že pred lansko dirko za GP v speedwayu se je po Krškem šepe-
talo, da v bodoče te prireditve ne bo več, saj naj bi jo prese-
lili na Hrvaško, konec oktobra pa se je med tistimi, ki so bolj 
poučeni o dogajanju v speedwayu, odjeknila novica, da dirke 
v Krškem ni na koledarju za 2010. Ker se mi je zdelo čudno, 
da se ni niti AMD-ju ali občinski upravi zdelo vredno, da bi tako 
informacijo sporočili javnosti, sem že 11. novembra 2009 na 
35. seji postavil vprašanje, zakaj po osmih letih v Krškem oči-
tno ne bo več dirk za svetovno prvenstvo v speedwayu in kdo 
je za to odgovoren, saj je bilo vsa leta slišati, da gre za eno 
največjih športnih prireditev v Sloveniji. 
Dne 8. decembra sem dobil z občine odgovor, v katerem je 
predsednica AMD Krško Violetta M. Freeland med drugim na-
vedla, da je upravni odbor soglasno odločil, da ne kandidira 
za organizacijo, kot izključni vzrok za tako odločitev pa nava-
ja ekonomski. V AMD so namreč ocenili, da se bo že tako tež-
ko pridobivanje sponzorjev za športne prireditve še poslabšalo, 
prav tako so bila neuspešna njihova prizadevanja, da bi prido-
bili garanta za plačilo dirke koncesionarju iz Anglije. Ob koncu 
predsednica AMD priznava, da je Občina Krško veliko prispe-
vala k izgradnji ustrezne infrastrukture za Grand prix, vendar 
pa je po današnjih kriterijih ta potrebna tudi za izvedbo vseh 
dirk za SP, EP in DP, ki pa ostajajo na koledarju za leto 2010.  
Naj najprej poudarim, da sem sam veliko večji privrženec mno-
žičnih športov, kot so rokomet, nogomet, košarka in tega, da se 
vlaga v delo z mladimi, vendar pa je to, kar se dogaja v spe-
edwayu, logika, ki je škodljiva tudi za druga področja športa 
in dejavnosti v občini in regiji. Nikakor se namreč ne morem 
strinjati s trditvijo, ki je zapisana že v spremnem besedilu ob-
činske uprave na moje svetniško vprašanje, da se to »nana-
ša izključno na delovanje AMD Krško«. Če ne drugače, pa kot 
Krčan toliko že spremljam ta šport, da vem, da so si za to ali 
prireditev najvišjega tekmovalnega ranga prizadevale gene-
racije entuziastov in športnih delavcev v AMD Krško in da je 
po drugi strani bilo ogromno vloženih sredstev in prizadevanj, 
da bi temu športu, predvsem pa tekmovanjem zagotovili do-
bre pogoje.
Zavedam se tudi, da so trenutne razmere vse prej kot naklonje-
ne tako specifičnemu športu, kot je speedway, saj je in bo še 
za mnoge bolj popularne zelo težko najti sredstva, vendar pa  
sem prepričan, kot še mnogi Krčani, da se tako pomembnemu 
projektu ne bi smeli odreči z odločitvijo skupine ljudi in tudi 
tako na tiho. Če je bil npr. občinski svet potreben, ko je bilo 
treba odločati o investiranju v stadion, bi bilo najbrž tudi prav, 
da bi nas vsaj župan obvestil, zakaj ne gre več naprej in ali so 
bile preučene res vse možnosti za drugačno rešitev. Da gre za 
aktualno temo, priča tudi to, da je na zadnji, januarski seji, 
podobno vprašanje postavil tudi moj kolega Zupančič z Rake.
Glede na to, da speeedway že desetletja pomeni enega sim-
bolov mesta Krško, prepoznavnost pa je zdaj, žal, večja samo 
še po nuklearki in jedrskih odpadkih, bi se tega vprašanja mo-
rali lotiti bolj odgovorno. Tako pa smo dovolili, da so dirko do-
bili Hrvati, ko je čisto jasno, da nimajo niti približno take tra-
dicije in izkušenj. Tako bo publika, ki s(m)o jo kolikor toliko 
uspešno navadili prihajati na prireditev v Krško, zdaj odšla na 
Hrvaško, kjer dirko organizira praktično en, očitno sposoben 
privatnik s svojim družinskim podjetjem.
 Dušan Šiško, Krško

SAZAS	–	rabelj	kulturnim	
društvom	

Svetovnemu	prvenstvu	v	
Krškem	se	ne	bi	smeli	tako	
hitro	(in	na	tiho)	odreči!

»Dolgo sem že na svet, ve-
liko sveta sem videla, tako 
lepo, kot na tem našem hri-
bu, pa ni nikjer,« nam več-
krat pove in se zraven vese-
lo nasmeje. To je naša mama 

Julčka Tržan iz Koprivnice. V 
januarju je praznovala že 96. 
rojstni dan. S hčerko Justi-
ko, ki kar preveč skrbi zanjo, 
tako pravi ona, je njeno ži-
vljenje sedaj lepo. Včasih pa 
ji ni bilo z rožcami postlano 
pravi. Niso imeli vode, elek-
trike, kruha… Zelo rada ka-
kšno hudomušno zapoje. Za 
rojstni dan je dobila veliko 
okrasno punčko in ji zapela: 
»Marjanca, Marjanca, ljube-
zni si želi…« Tudi zapleše še 
rada. »Dobro me drži, da me 
ne bo vrglo,« reče in že ple-
ševa. Še veliko nasmejanih 
let ji želimo vsi, ki jo ima-
mo radi.
 Vnukinja Helena Banič

96	let	sem	že	
na	svet?

marketing:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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 NAGRADE:
1. nagrada: brezplačni pravni nasvet (Pravko) 

+ 2x večerja/kosilo (Pivnica Apolon)
2. nagrada:  brezplačni pravni nasvet (Pravko) 

+ 2x sladica po izbiri (Pivnica Apolon)
3. nagrada:  1x odlične palačinke Apolon

Geslo prejšnje, 02/2010 številke: 

PRIJETNE URICE 
V MESTNEM JEDRU

Nagrade, ki jih podarja PIVNICA APOLON, prejmejo:

1. nagrada: večerja/kosilo za 4 osebe – 
Robi Reberšak, Curnovec 40c, Artiče

2. nagrada: večerja/kosilo za 3 osebe – 
Jožica Smrke, Ul. Marjana Nemca 2, Radeče 

3. nagrada: večerja/kosilo za 2 osebi – 
Predrag Zarič, Slomškova 7, Brežice

Geslo križanke pošljite do četrtka, 25.02.2010, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja Pravko in

PIVNICA APOLON, 
Dalmatinova 3, 8270 Krško

POROČILI
SO SE

• Albert Ajster in Neža 
Barbara Ajster, oba iz 
Krškega – obred zlate 
poroke,

• Jožef in Ivana Božič, oba 
iz Velike vasi pri Krškem – 
obred biserne poroke,       

• Tomaž Vidmar, Dobrava 
pri Škocjanu in Darja 
Urbančič, Veliki Cirnik, 

• Dejan Ivič in Urška 
Mlakar, oba iz Zaloga pri 
Škocjanu,

• Ley Mantilla Eduardo 
Rene, Mehika in Roberta 
Jakovina, Velike Malence, 

• Aleksander Šinko in 
Melisa Hodžić, oba iz Laz, 

• Vladimir Slčaviček in 
Vanda Filipac, oba iz 
Zagreba. 

ČESTITAMO!

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

• Anja Černelič, Brežice – 
dečka, 

• Metka Uršič, Krško – 
deklico,

• Marija Sumrak, Dednja vas 
– dečka, 

• Rozana Grilc, Dobrova – 
deklico, 

• Martina Kranjc, Brezovica 
v Podbočju – dečka,

• Karmen Vrtovšnik, 
Spodnji Stari Grad – 
deklico,

• Nika Bajc, Spodnja Libna 
– dečka, 

• Dragica Skinder, Gmajna 
pri Raki – dečka,

• Ana Vrabec, Brežice – 
dečka,

• Melita Lebar, Gorica pri 
Raztezu – dečka,

• Simona Hribšek, Srednje 
Arto – deklico,

• Marija Vrščaj, Krško – 
deklico,

• Bogdana Rifelj, Klenovik  – 
dečka,

• Nives Kodrič, Nova Gorica 
– deklico,

• Bernarda Žnideršič, Črnc 
– deklico,

• Anica Mežič, Hrastje – 
dečka,

• Bojana Žibert, Brezovo – 
dečka,

• Alenka Stojanović Horvat, 
Zreče – deklico.

ČESTITAMO!

Skozi vaš objektiv

Bralec iz Krškega se sprašuje, komu je namenjen pro-
metni znak, da je parkiranje na ulici CKŽ v starem me-
stnem jedru Krškega omejeno na 15 minut? Redar je na 
območju, ki ga pokriva, to je štiri občine, lahko prisoten 
v času delovnika v eni občini samo en dan v tednu, ven-
dar da glede na to, da ni postavljene nobene parkirne ure, 
nima niti vzvoda, da bi preveril, koliko časa se posame-
zno vozilo nahaja na časovno omejeni parkirni coni. Zato 
se postavlja vprašanje, ali so opozorilni prometni znaki 
sami sebi namen?!

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.

Razmišljate o izobraževanju ali  morda o spremembi poklica?
Vabljeni v

SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE

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

in 051/ 306 113 ter na naslovu: svetovalno.sredisce@lukrsko.si.

Dvakrat mesečno svetovalno dejavnost izvajamo 
v KNJIŽNICI BREŽICE in v KNJIŽNICI SEVNICA. 
Dodatne informacije in rezervacije na: 051-306-113.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 
"Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve: "Izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja."

in svetujemo pri:
- odločanju o izbiri primernega 

izobraževanja,
- premagovanju učnih težav in

- iskanju zaposlitve. 

kjer vas informiramo o:
- možnostih različnih izobraževanj,

- vpisnih pogojih v različne 
izobraževalne programe,
- trajanju izobraževanja,
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Videm

Vabi na občni zbor,

Ki bo v petek, 26. Februarja 2010, 
ob 18. Uri v Kulturnem domu Krško.
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MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

NEPREMIČNINE

V najem vzamem manjšo kmetijo 
ali bivalno starejšo hišo za daljše 
obdobje, z možnostjo kasnejšega 
odkupa. Tel.: 051 736 032 

V najem vzamem hišo na ob-
močju 03, kasneje možen od-
kup. Tel.: 041 228 149 

V najem oddam stanovanje, 
78 m2 v Brežicah, možen ka-
snejši odkup. Tel.: 040 880 752 

Prodam 2-sobno stanovanje  v 
Brežicah (atrij, garaža, shram-
ba), 103 m2, 1/2007. 
Tel.: 041 208 465 

Prodam 3-sobno stanovanje v 
stanovanjski hiši na Obrežju, 
158 m2, v bližini šola, vrtec, 
zasebni vhod, centralna. 
Tel.: 030 911 534 

Oddam 1-sobno novo stano-
vanje v centru Brežic, delno 
opremljeno, lasten vhod, 200 
€/mesec ter stroški. 
Tel.: 030 687 725 

Prodam parcelo v Gazicah, pol 
vinograd pol travnik, možnost 
gradnje. Tel.: 051 305 520 

Kupim gradbeno parcelo, do 
10.000 €. Tel.: 031 609 190 

Na Malem Vrhu prodam vino-
grad z 1000 trtami, ob asfal-
tni cesti, z gradbenim dovolje-
njem. Tel.: 040 143 333 

Prodam vinograd in zidanico 
na Malkovcu, v občini Sevni-
ca. Tel.: 031 249 412 

V najem dam vinograd s 500 
trtami in zidanico v okolici Bi-
zeljskega, možna strojna ob-
delava. Tel.: 070 848 482 

Prodam travnik 47 a, prime-
ren za vinograd, na Orelski gori 
pri Studencu, dostop možen z 
javne ceste. Tel.: 041 997 441

Prodam zazidljivo parcelo na 
robu naselja Mostec, ob glavni 
cesti, 806 m2, cena 19.500 €. 
Tel.: 031 447 437

Prodamo njivo, 18 arov, k.o. 
Veliki Obrež – Podvrta. 
Tel.: 07 45 22 056 (po 16. uri)

Prodamo zemljišče 11,5 a, 
k.o. Loče, v postopku spre-
membe v gradbeno. 
Tel.: 040 880 744 (po 16. uri)

Prodam dvosobno opremljeno 
stanovanje v Dobovi, velikosti 
60 m2. Tel.: 041 548 390

V Brežicah vzamem v najem 
garsonjero ali manjše stano-
vanje, lahko tudi opremljeno. 
Tel.: 030 361 161

AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA

Prodam Opel Corso, 1,4, let. 
1997, 170.000 km, zelene bar-
ve, ohranjeno. Tel.: 07 49 22 415  

Prodam Opel Astro GTC, 1.6, 
črne barve, prva lastnica, 
oprema Cosmo, garanžiran, 
letnik 2006. Tel.: 040 808 299

Daewoo Racer, let. 1995, 1. la-
stnik, servo volan, vlečna klju-
ka, registriran do 10/2010 pro-
dam ali menjam za prašiča. 
Tel.: 031 512 039 

Prodam Fiat Punto 1,2 aktu-
al safe, let. 2005, 70.000 km, 
klima ABS, 2xairbag, el. paket, 
city volan, odlično ohranjen, 
cena 4390 €. Tel.: 041 746 788

Prodam Škodo Fabio combi 
1,4, let. 2008, 13000 km, vsa 
dodatna oprema, cena po do-
govoru. Tel.: 041 821 631 

Prodam Renault Clio, 2002, 
1.2., 43 KW, 3 vrata, vlečna 
kljuka, 87.000 km, drugi la-
stnik. Tel.: 031 803 599

Prodam letne gume Uni Ro-
yal, dimenzije 195x60, rablje-
ne eno sezono, 4 kom., cena 
160 €. Tel.: 041 878 077

KMETIJSTVO, LES

Kupim traktor Universal 445, 
4x4, prodam pa bukova drva, 
50 €/m3. Tel.: 040 840 065 

Prodam ali menjam za moč-
nejši traktor Masen Ferguson 
154/4, 4x4, let. 1977, 4.700 
ur, 54 KS, nove gume, hitra 
sklopka za kardan, 2 kiper iz-
hoda, 2 hitrosti  kardana. Cena 
6800 €. Tel.: 041 246 742 

Prodam traktor Tomo Vinkovič 
732, letnik 87, in brane, kosil-
nico za hribovit teren, trosilec 
hlevskega gnoja Tajfun, trak-
torsko kosilnico – dvojni rez. 
Tel.: 040 295 510

Prodam nerabljen odgon pred-
njega kardana za Zetorja, ku-
pim suhe hrastove plohe. 
Tel.: 07 49 61 057 

Prodam suha bukova drva, 10 
m3. Tel.: 041 359 543

Prodam 3 m3 hrastovih desk, 
debeline 5 cm, cena po dogo-
voru. Tel.: 040 705 285

Prodam profesionalni komplet 
pnevmatskih škarij za obrezova-
nje, cena 700 €. Tel.: 051 660 993 

Prodam mlin za koruzo- šro-
tar, možnost mletja celih kla-
sov, nov, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 815 236 

Prodam 2-brazni pomični plug 
10’ Batuje in stiskalnico na ka-
men, staro 100 let, še v delov-
nem stanju. Tel.: 031 727 045 

Prodam vinska soda, 230 in 
430 litrov, ter kvalitetno belo 
vino, rizling, plavec, kraljvina. 
Tel.: 031 466 504

Prodam nahrbtno kosilnico Ka-
wasaki, malo rabljeno, z doda-
tno rotacijsko glavo-disk, cena 
270 €. Tel.: 031 394 059 

Prodam kosilnico BCS, manjša, 
ACME motor in nahrbtno Kawa-
saki TH 48, enkrat rabljena. 
Tel.: 041 210 789

Prodam kovinski cirkular, dvižna 
miza, 3-fazni motor za mizarska 
dela ali žaganje drv. Cena 400 €, 
in enega brez motorja, cena 140 
€. Tel.: 03 58 06 131 

Prodam skobelni stroj, porav-
nalko za les s cirkularjem in vr-
talno glavo, dolžina rezil 30 cm. 
Cena 305 €. Tel.: 041 552 915

Prodam valjčne proge, dolži-
na 16 m, širina 60 cm in višina 
60 cm, primerne za doziranje 
oglatih bal ali lesenih izdelkov 
na žagi. Tel.: 041 725 115 

Prodam motokultivator Muta 
Maestral, lepo ohranjen, s pri-
ključki ali posamezno. 
Tel.: 040 763 780

Prodam suha bukova drva 
po 50 €, cviček 1 €/l, enofa-
zni elektromotor 1/1 KV, suhe 
hrastove plohe, debeline 5 cm. 
Tel.: 031 583 198 

Prodam suh smrekov opaž in 
brune vseh dimenzij, možnost 
dostave. Tel.: 040 624 123

Prodam suho kostanjevo kalano 
kolje, dolžine 2 in 2,8 m, cviček 
in sadjevec. Tel.: 041 859 198 

Kšire za par konjev prodam ali 
menjam za sedlo. 
Tel.: 041 621 362 

Prodam okrogle silažne bale, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 507 111 

Prodam seno v kockah, 400 bal, 
2 svinji, težki 100 kg, krožne 
brane in žrebičko posavko, sta-
ro 8 mesecev. Tel.: 040 135 984 

Seno 1, 2, 3 košnje v kockah, 
prodam ali menjam za ječmen 
ali koruzo. Tel.: 031 863 724 

Prodam suhe okrogle bale 
sena in prašiča, 120 kg, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 698 469 

Ugodno prodam seno v kockah, 
okolica Brežic. Tel.: 041 395 187 

Prodam seno in otavo v kockah, 
večjo količino. Tel.: 031 731 266 

Prodam seno v refuzi, ročno 
spravilo. Tel.: 07 81 84 488

Prodam seno 1. in 2. košnje 
2009. Tel.: 041 226 331

Prodam okrogle silažne bale, 
koruzo v zrnju ter oves, oko-
lica Brežic. Tel.: 041 560 136

Prodam okrogle silažne bale, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 852 854

Prodam seno (lanska mrva in 
otava), zelo kvalitetno, v re-
fuzi. Tel.: 041 342 070

Prodam 90 % bukova ter 10 % bre-
zova drva za centralno kurjavo, 
možna dostava. Tel.: 040 738 059

Prodam diskasto kosilnico – 
BCS 404, rabljeno pet sezon. 
Tel.: 041 929 874

Prodam koruzo v zrnju, je-
čmen, silažne bale in elektro-
motor 28 KW, 2800 obratov. 
Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo v zrnju ali v 
storžih in čelno kosilnico Deutz 
Fahr 275 cm. Tel.: 07 49 74 031

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

Kupim filter okrogli na vrečo 
in pesek za vino, prodam rde-
če vino in žganje iz namoče-
nih marelic. Tel.: 031 484 058

Prodam sejalnico OLT dvoredno 
in škropilnico, samokolnica ele-
ktropogon, s 100 m cevi, malo 
rabljeno. Tel.: 041 222 914 

Menjam 2500 l cisterno za manj-
še po 1000 l. Tel.: 041 766 323

Kupim stare lesene vile v do-
brem stanju. Tel.: 051 884 662

VINO, ŽIVILA

Prodam domače žganje in domač 
jagermajster. Tel.: 041 524 287 

Prodam sadjevec iz starinskih 
hrušk, prašiča KP pasme, okrog 
100 kg, možen zakol. 
Tel.: 07 49 69 637 

Prodam slivovko, staro več 
let, sadjevec in tropinovec. 
Tel.: 031 219 614 

Prodam modro frankinjo, 
schardonnay, laški rizling ter 
mešano rdeče vino, vse odlič-
ne kvalitete, okolica Senove-
ga. Tel.: 031 564 785 

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

Prodam modro frankinjo po 
1,5 €/l in cviček po 1 €/l, z 
analizo, okolica Vel. Trna. 
Tel.: 040 612 414 

Prodam modro frankinjo. 
Tel.: 031 765 662 

Prodam zelo dober cviček, 
okoli 500 l, cena 0,70 €. 
Tel.: 040 637 202 

Prodam cviček in modro fran-
kinjo, okolica Gadove Peči, ali 
menjam za smrekove deske. 
Tel.: 031 306 645 

Prodam kvalitetno rdeče in 
belo vino, okolica Sevnice. 
Tel.: 040 624 241 

Prodam belo in rdeče vino z 
Bizeljskega ter kvalitetno mo-
dro frankinjo, l. 2009, menjam 
3 ovce za prašiča. 
Tel.: 031 278 738 

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

Prodam kvalitetno rdeče vino. 
Tel.: 041 745 368

Prodam rdeče vino ali menjam 
za drva, kocke otave ali smre-
kove deske. Tel.: 041 947 086

Prodam bizeljsko rdeče in 
belo vino, kvalitetno, po 0,60 
€ za liter. Tel.: 07 49 51 577

Prodam odlično belo in rdeče 
vino, hrastov sod 500 l., bakre-
no škropilnico, gumi voz, žele-
zno-lesen voz za starine. 
Tel.: 041 741 067 

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

Prodam dobre domače sala-
me, klobase in slanino, preka-
jeno. Tel.: 041 929 830

Prodam ječmen, lahko tudi ve-
čje količine. Tel.: 07 45 22 056

ŽIVALI

Prodam kobilo posavko, staro 
7 let, brejo 10 mesecev, in žre-
be, staro 8 mesecev ter buko-
va drva. Tel.: 051 477 243

Nujno prodam žrebca, 20 me-
secev, oče črni lipicanec, mati 
toplokrvna križanka, ima ure-
jen ID, IAK, tetanus, zelo ugo-
dno. Tel.: 031 873 722

Prodam bikca simentalca, cca. 
150 kg, in 500 kg ovsa. Cena pod 
dogovoru. Tel.: 041 591 354

Prodam bikca, pasme RJ, sta-
rega 6 tednov. Tel.: 031 261 404

Kupim kravo s teletom ali te-
lico. Tel.: 040 309 402

Prodam kravo, staro 7 let, ali 
telico 20 mesecev, obe breji, 
ter teličko 7 mesecev, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 81 88 002

Prodam prašiče, težke od 70 
do 80 kg. Tel.: 040 878 623 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečeno sožalje, podarjeno cveje in sveče, ter vsem, ki 
so jo pospremili na zadnji poti. Najlepše se zahvaljujemo dr. Miti-
ču za strokovno pomoč in razumevanje, patronažni sestri Marti Pre-
skar za pomoč in nego na domu. Zahvala g. Žičkarju za organizacijo 
pogreba, g. Veršcu za poslovilne besede, g. župniku za lepo opra-
vljen obred. Prav tako hvala kvartetu trobil za zaigrane žalostinke.

Vsi njeni 

MARIJA MIHELIN, 
roj. 18. 9. 1918, z Bizeljskega.

ZAHVALA

Zdaj se spočij, izmučeno srce, 
zdaj se spočijte, zdelane roke, 

zaprte so utrujene oči, 
le mala drobna lučka še brli!

V 92. letu je tiho odšla od nas draga mama, dada, prababica, 
tašča in teta 

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega
sporoča cenjenim strankam, da bo 

prodaja belih kilogramskih 
piščancev rjavih ter grahastih jarkic 

5. marca na Kajuhovi 3, 
Senovo ter 

6. marca pri Mirt Alojzu 
Gmajna 28, Raka

Naročila sprejemamo na 
07 49 93 190 
ali 031 676 724

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico
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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 dve pašni kravi pasme 
rjava limuzin, primerna za pri-
pust. Cena po dogovoru. Tel.: 
070 876 068 (po 20. uri)

Prodam ovna, starega 3 leta, 
lep, močan in izjemno miren. 
Cena 90 €. Tel.: 041 377 860

Prodam ali menjam za krmo 
breje ovce šolčavke in jagenjč-
ke. Tel.: 041 683 261

Prodam ovce pasme belo-
kranjske pramenke in lanske-
ga ovna, primeren za pleme, 
cena 100 €, ter lanskega ko-
zla, mati rodov. sanjska koza, 
samec srnaste pasme, cena 80 
€. Tel.: 040 637 453 

Zelo ugodno prodam ali me-
njam za odojka brejo mini 
kozo in kozlička, starega 6 me-
secev. Tel.: 051 841 031

Prodam 2 pujska po 60 kg in 
enega do 80 kg, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 590 523

Prodam prašiče, težke od 110 
do 180 kg, hranjene z domačo 
hrano. Tel.: 041 565 142

Prodam dva težja odojka in 
prašiča, težkega 140-150 kg, 
cena odojkov 2 €/kg, cena 
prašiča 1,5 €/kg, možen za-
kol. Tel.: 040 796 830

Prodam zajce za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 041 222 350

Prodam zajčje meso ali žive za 
nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 827 482

Prodam bernske planšarje. 
Tel.: 041 610 194

Prodam mešančke manjše ra-
sti, stari 6 tednov, sivo-rjavi, 
mati kraški ovčar-husky, igri-
vi in prijazni, okolica Brežic. 
Tel.: 040 221 313 

Prodam prašiča, težkega 100 
kg, in dva odojka, po 30 kg. 
Tel.: 031 563 503

Prodam škotsko govedo – 3 te-
ličke (2 rjava in 1 črn), stare 
cca. 9 mesec. Cena po dogo-
voru. Tel.: 070 233 991 

Prodam 4 prašiče po ceni 1,30 
€/kg in cviček po 1€/l. 
Tel.: 07 49 75 242

Prodam pujske, težke 30 – 35 
kg. Tel.: 051 361 635

Prodam plemenske svinje in 1 
leto starega merjasca. 
Tel.: 07 49 56 009

Prodam svinjo, težko okoli 
200 kg, in tri prašičke, težke 
od 140 – 150 kg, hranjene z do-
mačo hrano, ugodno. 
Tel.: 040 774 468

Prodam prašiče, težke 100 - 
130 kg, hranjeni z domačo hra-
no, možen zakol. 
Tel.: 07 49 57 238

Prodam prašiče, težke 140 - 
190 kg, hranjeni z domačo hra-
no, fižol črešnjevec in sivček 
ter jedilni krompir. 
Tel.: 07 49 67 826

Prodam prašiča, težkega cca. 
100 kg, primernega za zakol, 
hranjenega z domačo hrano. 
Tel.: 031 531 760 

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, prašiče 100 – 150 kg, do-
mača hrana. Tel.: 07 49 67 135

Prodam prašiče, 40 kg. 
Tel.: 07 49 78 230

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Prodam avtosedež- lupinico, 
hojico in spalnico z jogijem, 
180x200. Tel.: 040 761 037 

Prodam malo rabljeno lupini-
co za dojenčka 0-13 kg, cena 
30 €. Tel.: 030 345 099 

Prodam avtosedež lupinico 
Maxsi cosi do 13 kg, 70 €, lu-
pinico Meyster do 13 kg, 40 €, 
ležalnik B-star 30 € in obleki-
ce do 1 leta. Tel.: 031 582 856 

Prodam stolček za hranjenje, 
ki se priklopi na mizo, zraven 
torba. Stolček je nov, cena 40 
€. Tel.: 041 459 282

Prodam spalnico z novim jogi-
jem in akacijevo kolje za vino-
grad. Tel.: 051 618 345

Prodam dobro ohranjeno 
spalnico, tri omare in poste-
lja s predalom. Cena 200 € oz. 
po dogovoru, menjam tudi za 
drva. Tel.: 051 815 513

RAZNO

Ugodno prodam uri življenja, zla-
to in srebrno. Tel.: 041 560 825

Zelo ugodno prodam veliko 
orodja z dvigalkami za avto-
mehanično dejavnost in re-
zervne dela za starejše avto-
mobile. Tel.: 041 860 260

Prodam nove lesene zaboje, 
štedilnik za centralno gretje 
ter mize 80x80 cm. 
Tel.: 07 81 42 171

Prodam peč za centralno na 
trda goriva znamke Viderus, 
staro leto in pol, v okvari, ugo-
dno. Tel.: 041 637 692

Prodam sušilni stroj Gorenje 
za 50 €, zložljiv otroški voziček 
in stolček za hranjenje dojenč-
ka za 25 €. Tel.: 040 625 635

Prodam novo pečico A, mo-
del Bosch HBA42S350E in ste-
klokeramično kuhalno ploščo, 
vse skupaj za 450 €. 
Tel.: 041 593 076

Prodam barvni Tv Samsung, 
diagonala 72 cm, star 4 leta. 
Tel.: 07 49 76 092

Prodam poviške za TPV priko-
lico, 114x180, s cerado. 
Tel.: 030 642 265

Ugodno prodam večjo količi-
no cipres – thuja smaragd, pri-
merna za žive meje, po zelo 
ugodni ceni. Tel.: 041 928 980

Prodam varilni aparat elektro 
inverterski, 160 ali 200 A, nov. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 554 098

Prodam samostrel z 10 pušči-
cami za 350 € ali po dogovoru. 
Tel.: 041 729 885

Prodam moped s 5 prestava-
mi, srednje ohranjen, starej-
ši, za 150 €, in starejšo diato-
nično harmoniko G C F B. 
Tel.: 07 49 87 209

Prodam 20 novih až 10 satar-
jev ter nekaj 7 satarjev. 
Tel.: 031 501 801

Podarim žensko jakno iz ume-
tnega krzna (sivo-bela), št. 38. 
Tel.: 031 413 519

Prodam patent št. 22550 in/ali 
22551 ter vzorce novih izdel-
kov. Tel.: 03 58 04 196

Zelo ugodno prodam balkon-
sko ograjo, figuracija železa in 
lesa, 16 t.m. Tel.: 031 218 039

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 KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFOKAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 18. februarjem in 3. marcem

Četrtek, 18. 2.
• ob 9.00 v Domu svobode Krmelj: območno srečanje lut-

kovnih skupin
• ob 11.00 v OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško: zaključek bral-

ne značne „Peter Klepec“
• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: predstava za otroke „Ke-

kec in Bedanec“
• ob 17.00 v OŠ Jurija Dalmatina Krško: predavanje Mitje 

Teropšiča z naslovom „Fikcija ali realna oborožena sila? 
Manevrska struktura Narodne zaščite v Posavju leta 1990.“

• ob 18.00 v mali dvorani KD Krško: predstavitev projekta 
odlagališča NSRAO

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje o Fi-
lipinih, predavatelj Gregor Foedransperg

• ob 18.00 v MC Sevnica: zdravstveno predavanje „Privo-
ščite si zimo brez prehladov!“

• ob 20.00 v Gaberju: Fašjenk Dobova 2010 - poravnanje Faš-
jenkove g. Recesije na pare, žalovanje z ansamblom Duo 
ritem, upepelitev Recesije z letanijami, vabljene maske

Petek, 19. 2.
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: kino Bivak
• ob 18.00 v OŠ Raka: zabava z igro activity
• ob 19.00 v KD Krško: predstavitev knjige Adriana P. Keze-

leta „Ganeš – glavom i surlom“
• ob 19.00 v gostilni Kmečki hram v Kostanjevici na Krki: 

tematski večer s fotografom Arnejem Hodaličem
• ob 19.00 v Artičah: koncert Brežiških flosarjev z gosti
• ob 20.00 v Ločah: Fašjenk Dobova 2010 - zadnje slovo od 

g. Recesije, prihod žare, gasilski pihalni orkester Loče in 
mažurete, ansambel Duo Šudraj, vabljene maske

• ob 21.00 v MC Krško: večer animiranega filma

Sobota, 20. 2.
• ob 10.00 v MC Brežice (nekdanji dijaški dom): živ žav – 

med dvema ognjema, karte
• ob 10.00 v OŠ Raka: plesna delavnica
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – vremenko
• ob 10.00 v KD Krško: redni zbor članov Društva upoko-

jencev Krško
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: turnir v ročnem nogometu
• ob 14.00 v Ločah: Fašjenk Dobova 2010 – povorka 12. 

mednarodnega karnevala, ob 15.00 prihod povorke v Do-
bovo, ob 17.00 vesela sedmina v dvorani kulturnega doma

• ob 19.30 v Športni dvorani Sevnica: rokometna tekma 
med RK Sevnica in RD Šmartno 99

• ob 21.00 v MC Krško: Bunthrupn koncert

Nedelja, 21. 2.
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

hitropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen za fe-
bruar 2010

• ob 17.00 v večnamenski dvorani hotela Toplice Terme Ča-
tež: otroški muzikal Svetlane Makarovič „Mali kakadu“ 

Ponedeljek, 22. 2.
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: počitniška delavnica (vsak dan 

do 25. 2.) 

• ob 10.30 v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice Krško: 
ustvarjalno-pravljične zimske počitnice (vsak dan do 26. 2.)

Torek, 23. 2.
• ob 10.00 v Knjižnici Sevnica: priprava na razgovor pri de-

lodajalcu - delavnica za brezposelne v okviru Centra vse-
življenjskega učenja  

• ob 16.00 v Glasbeni šoli Brežice: brezplačni seminar Za-
ključni račun za društva (prijave do 19. 2. na 070 550 395 
ali tjasa.penev@prstan.eu)

• ob 18.00 v Vrtcu Kekec Sevnica: starševski čvek s Sonjo 
Bobek Simončič - Računalnik in televizija v službi staršev 

Sreda, 24. 2.
• ob 10.00 v MC Krško: izdelava ptičjih hišic in skrinjic iz lesa
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Sanje Rozman 

„(Ne)kemične odvisnosti“ 

Četrtek, 25. 2.
• od 9.00 do 13.00 v MC Krško: ustvarjalna počitniška de-

lavnica - izdelava živali
• ob 12.00 v Bivaku Senovo: počitniški kino - Avatar
• ob 18.00 v KD Krško: igrana predstava za otroke „Grdi ra-

ček“, za rumeni abonma in izven
• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: monodrama „Slovo Andreja 

Smoleta od veselih ur“ v izvedbi dramskega igralca Ana-
tola Šterna

• ob 19.00 v galeriji gradu Sevnica: odprtje spominske raz-
stave fotografij Janeza Drnovška

Petek, 26. 2.
• od 9.00 do 13.00 v MC Krško: ogled animiranega filma in 

počitniška zabava
• ob 19.00 v Dvorani v parku Krško: tematski večer z alpi-

nistom Vikijem Grošljem
• ob 20.30 v MC Krško: zimski počitniški žur < 18 

Sobota, 27. 2. 
• ob 9.00 v MC Sevnica: delavnica za otroke - izdelava okra-

skov iz papirja 
• ob 10.00 v MC Brežice (nekdanji dijaški dom): živ žav – 

igre z žogo, monopoli
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: Uroševa delavnica risanja in 

slikanja
• ob 10.00 v OŠ Raka: izdelava prstnih lutk
• ob 19.30 v Športni dvorani Sevnica: rokometna tekma RK 

Sevnica – RK Radeče Mik Celje
• ob 19.30 v SMC Sevnica: turnir v namiznem hokeju za ve-

liko nagrado SMC
• ob 20.00 v klubu KD Krško: koncert Robert Jukič tria
• ob 21.00 v MC Krško: jam session

Torek, 2. 3.
• ob 16.00 v Športnem domu Sevnica: brezplačni seminar 

Zaključni račun za društva (prijave do 26. 2. na 070 550 
395 ali tjasa.penev@prstan.eu)

• ob 19.00 v Prosvetnem domu Brežice: igra „Na mostu sama 
sam“ v izvedbi KUD Franjo Stiplovšek Gimnazije Brežice

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

Mladi harmonikar išče kitari-
sta/ko, basista/ko in pevko, 
starost do 18 let. 
Tel.: 040 287 256 

Prodam nov zimski ženski ko-
stim, vinske barve, št. 46. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 81 42 567 

Prodam novo diatonično har-

moniko, znamke Tolar, 37+3 
gumbi, amano glasilke, s kovč-
kom. Možna menjava staro za 
novo. Tel.: 041 439 908

STIKI

Stiki: 49-letni fant bi rad spo-
znal samsko žensko, od 45 do 
55 let, ki bi prišla k meni. 
Tel.: 041 887 130 

Stiki: Želim spoznati sebi pri-
merno sorodno mirno dušo, 
osamljeno kot jaz, če si stara 
do 57 let, pokliči. 
Tel.: 051 81 35 89 

Stiki: 32-letni iščem punco, 
damico, za druženje, krajša-
nje zimskih večerov, Krško-
Brežice- Sevnica. Resne. 
Tel.: 051 702 513 

Stiki: Iščem žensko, star sem 
53 let, otrok ni ovira. 
Tel.: 07 49 26 285 

Posavski obzornik
vsak drug četrtek 

pri vas doma.

Na spletu že v sredo!
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BISTRICA OB SOTLI – Na pustni torek so rajali šolarji, vsa-
ka maškara je dobila krof, nagradili so najboljše, po po-
vorki skozi Bistrico (na fotografiji) pa so šolske maske 
zajele občino in postavile svojo županjo. V popoldan-
ski zabavi so se jim pridružili čisto pravi Kurenti s Ptu-
ja. Pred tem so na pustno soboto v gostišču Šempeter 
preganjali zimo s skupino Langa, stregli so klovni, obi-
skal jih je šejk s plesalkami in kamelami, med maska-
mi na temo različnih aktualnih dogodkov in afer, ki so 
zaznamovale minulo leto, je bila tudi poroka Pahorja s 
Kosorjevo s svati z obeh strani meje, udeleženci pa so 
ugibali težo domače šunke, z njo se je mastil dobitnik 
Vrbek s Šmarja pri Jelšah.  S. V., foto: S. Moškon 

MOSTEC – 11. februarja je Brodarsko turistično dru-
štvo Mostec gostilo Korante iz Hajdine (na fotografi-
ji), ki so v kraj prišli prvič, srečanje pa so poimenovali 
Skupaj preženimo zimo. Zbranim so pripravili kurent-
ski obredni ples, gostitelji pa so jih popeljali tudi z 
brodom ter jih pogostili. Nekaj besed so jim namenili 
Andrej Pinterič, predsednica Turistične zveze Brežice 
Branka Stergar ter brežiški župan Ivan Molan. Za go-
stoljubje se jim je v imenu kurentov s simbolnim da-
rilom zahvalil Alen Milinovič.  M. K.

RADEČE - Na pustno soboto smo člani Društva prijate-
ljev mladine Radeče pripravili pustno rajanje. Maškare 
so se zbrale pred domom PORP v Radečah in se odpra-
vile na pustno povorko, ki jo je vodil Pihalni orkester 
radeških papirničarjev. Za njimi so se zvrstile majhne 
in velike maškare, mednje pa smo se pomešali tudi or-
ganizatorji, Pike nogavičke Društva prijateljev mladi-
ne Radeče. V domu PORP se je nadaljevala otroška ma-
škarada in rajanje z Ansamblom Zven. Vsaka maškara je 
dobila krof, žejna grla pa smo pogasili s sokom. Raja-
nje se je nadaljevalo vse do večera, ko smo spustili ba-
lone in so jih lahko navdušene maškare odnesle domov.
  S. Martinčič

P U S T 	 V 	 P O S A V J U

SENUŠE - Že drugo leto zapovrstjo so se na povabilo 
krajanov Senuš odzvali kurenti iz Ptuja, ki so z zna-
čilnimi zvonci, videzom in vragolijami odganjali zimo 
in zlo ter klicali pomlad in dobro letino. Za prijetno 
vzdušje in veselo razpoloženje se je trudilo devet 
kurentov in hudič, ki so izpred senuškega gasilskega 
doma nadaljevali pot na Ravni ter zaključili na Raki. 
 D. Jazbec

KOSTANJEVICA NA KRKI – Vrhunec tradicionalne kosta-
njeviške Šelmarije, enega najbolj znanih in najstarej-
ših pustnih karnevalov na Slovenskem, je bila nedeljska 
pustna povorka po ulicah najmanjšega slovenskega me-
sta. Ker se zima noče in noče posloviti, jo je prišlo pre-
ganjat še nekoliko več pustnih skupin kot prejšnja leta, 
med njimi so bile tudi številne parodije na dogodke in 
afere, ki so zaznamovale minulo leto (uvrstitev nogo-
metašev na SP, falkon, cepljenje proti gripi, reševanje 
železnic...). Mask ni manjkalo niti med zagotovo več ti-
soč gledalci povorke. Zaradi slabega stanja kulturnega 
doma tradicionalnega občnega zbora Prforcenhausa ni 
bilo, zato so novega predsednika izbrali že v nedeljo – 
Tonija Klemenčiča je nasledil Toni Žulič. P. P.

KRŠKO - V organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško 
se je na pustno soboto že enajsto leto zapored zvrsti-
lo otroško pustno rajanje s prostovoljci in animatorji 
ZPM, ki so s pesmimi in plesom poskrbeli za dobro raz-
položenje in živahen utrip na plesišču. Letos so bile 
najmlajši raznovrstno našemljeni, v primerjavi s pre-
teklimi leti pa smo opazili, da je med njimi vse manj 
junakov iz otroških animiranih filmov ter serij in da 
se ponovno vračajo v ospredje pravljična bitja, kot so 
dobre vile, cvetlice, Pike nogavičke in pikapolonice, 
čebelice Maje, gusarji ipd. B. M.

BREŽICE – 12. februarja je moral brežiški župan Ivan Mo-
lan prepustiti 10-dnevno vladavino Fašjenkovemu župa-
nu Pepčetu, ki mu je v nagovoru pred brežiško občin-
sko zgradbo očital, da je minulo leto slabo vodil občino. 
Napovedal je korenite spremembe ter se zavezal, da bo 
občino Brežice pri Dobovi upravljal odločno in uresni-
čil točno zastavljene cilje. Župan Molan je v pogajalske 
vode spustil podžupanjo Patricio Čular, ki je nazadnje 
predala ključ občinske zgradbe in novo župansko gar-
nituro pospremila v županovo pisarno. Prejela je tudi 
posebej za to priložnost pripravljene vinjete, ki bodo 
v obtoku ves čas fašjenkovanja. Župan Pepče si je vzel 
tudi čas za razmislek glede morebitnega podžupanske-
ga mesta za Čularjevo, ki jo je pa na občinskem hodni-
ku le povabil na ples, ko je muziciral dobro uigran Faš-
jenkov ansambel.  M. K.  


