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POSAVJE – Ne zgodi se pogosto, da bi Posavje v enem dnevu obiskalo toliko visokih gostov, kot se 
je to zgodilo na zadnji januarski petek. Iz Bruslja sta prišla evropska poslanca Franc Bogovič in dr. 
Igor Šoltes, iz Ljubljane pa ministra dr. Peter Gašperšič in Zdravko Počivalšek. Bogovič in Šoltes sta 
obiskala tri paradne konje posavskega gospodarstva: Kostak Krško (na fotografiji s krškim županom 
mag. Miranom Stankom, prvima možema Kostaka Miljenkom Muho in Jožetom Leskovarjem ter 
vodjo informacijske pisarne EP v Sloveniji mag. Klemnom Žumrom pri ogledu zbirnega centra za 
odpadke Spodnji Stari Grad), Evrosad Krško in GEN energijo, na gradu Rajhenburg pa sta se srečala 
s predstavniki javnega življenja. V GEN energiji se jima je pridružil minister Gašperšič, ki je pred tem 
obiskal gradbišče HE Brežice, skupaj z ministrom Počivalškom pa sta obiskala še Nuklearno elektrarno 
Krško in Termoelektrarno Brestanica. Več pa na strani 6.  Foto: Peter Pavlovič

Center tekmovalnega kolesarstva

Brežičani imajo dovolj
Brežiški svetniki so na 1. izredni seji obravnavali 
sprejeto vladno uredbo, s katero se zmanjšujejo 
sredstva t. i. jedrske rente, ki jo občina Brežice 
dobiva od leta 2004. Po besedah župana Ivana 
Molana so od leta 2012 s strani države dobili letno 
kar 2,1 milijona evrov manj denarja, kar v treh 
letih nanese 6 milijonov evrov, s tem zneskom 
pa bi lahko pokrili celotno vrednost gradnje nove 
šole v Cerkljah ob Krki.
 Stran 2

Varčevanje države kazi 
optimizem županov
Posavski župani so na ponovoletnem srečanju z 
novinarji, ki so ga prvič gostile Radeče, opozorili, 
da občine zaradi zmanjšanja povprečnine stopajo 
v zelo negotovo in težavno leto, v katerem bo 
težko ponoviti investicijske uspehe iz zadnjih let. 
Poudarili pa so tudi pomen povezovanja na ravni 
regije.
 Stran 5

Prerašča začetna pričakovanja

- 5% 
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Proslave in priznanja zaslužnim
POSAVJE – Smo tik pred 8. februarjem, slovenskim kul-
turnim praznikom, ki ga obeležujemo v spomin na naše-
ga največjega pesnika Franceta Prešerna. V naslednjih 
dneh ga bomo obeležili tudi v številnih posavskih kra-
jih, krovne kulturne organizacije pa bodo ob tem pode-
lile tudi priznanja zaslužnim ljubiteljskim kulturnikom.

Osrednja sevniška prireditev bo že jutri, 6. februarja, ob 18. 
uri v tamkajšnji kulturni dvorani, posvečena pa bo ne le kul-
turnemu prazniku, ampak tudi bližajoči se 150. obletnici usta-
novitve narodne čitalnice v Sevnici. Ob umetniškem progra-
mu Glasbene šole Sevnica bo slavnostni govornik državni 
sekretar na Ministrstvu za kulturo Anton Peršak, Zveza kul-
turnih društev Sevnica pa bo podelila Prešernove plakete in 
priznanja - zlato bo prejel Oktet Jurij Dalmatin.

Ravno tako jutri, 6. februarja, ob 18. uri bo osrednja občinska 
prireditev tudi v Domu kulture v Brežicah. Ob kulturnem pro-
gramu Folkorne skupine KUD Oton Župančič Artiče, Ljudskih 
pevcev Kapelski pubje KD Kapele in Otroške folklorne sku-
pine Osnovne šole Artiče bo Zveza kulturnih društev Brežice 
častno priznanje podelila Vladu Cedilniku (Društvo likov-
nikov Brežice), zlati odličji pa Ivanu Halerju (KUD Oton Žu-
pančič Artiče) in Marjanu Piltaverju (KD Ivan Kobal Krška 
vas). Slavnostni govornik bo Martin Dušič.

Na predvečer Prešernovega dne, v soboto ob 18. uri, bodo 
praznik počastili v Kulturnem domu Krško. Slavnostni govor-
nik bo direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti mag. 
Igor Teršar, v kulturnem programu pa bodo sodelovali »zna-
meniti Krčani« in Orkester slovenske policije. Na slovesnosti 
bodo podelili tudi Prešernove plakete - zlato bo prejela Mar-
gareta Marjetič (KD Svoboda Brestanica), priznanje za do-
sežek leta pa Rok Sanda (DKD Svoboda Senovo).

Prav tako v soboto, 7. februarja, ob 18. uri bo proslava ob kul-
turnem prazniku tudi v radeškem Domu kulture, letošnje pri-
znanje Ivana Pešca pa bo na njej prejel ilustrator Bojan Su-
mrak. Uro kasneje, ob 19. uri, bo proslava tudi v Kulturnem 
domu v Bistrici ob Sotli, na njej pa bodo nastopili številni do-
mači in sosednji kulturniki. 

Osrednja občinska proslava v kostanjeviški občini bo prav na 
Prešernov dan, 8. februarja, ob 17. uri v prostorih tamkajšnje 
osnovne šole, kjer bodo odprli prenovljeno Gorjupovo zbir-
ko, slavnostni govornik pa bo predsednik Slovenske matice, 
akademik prof. dr. Milček Komelj.� P.�Pavlovič�
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Posavsko podeželje 
v luči dodane vrednosti
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povedali so - O zmanjšanju sredstev občinam

Franc Urek, Kapele: Zmanjšanje sredstev 
občinam s strani države pomeni manj sred-
stev za razvoj krajev po Sloveniji. Država bi 
morala razumeti, da ljudje živijo tudi na po-
deželju in ne samo v mestih. Tudi podeželje 
mora imeti urejene ceste, javno razsvetljavo, 
šolske in zdravstvene objekte, mrliške vežice, 

komunalno infrastrukturo itd. Manj sredstev občinam pomeni 
tudi manj evropskih sredstev zaradi manjše lastne soudeležbe.

Jani Barbič, Šutna: Država zmanjšuje sred-
stva pri tistih, ki niso krivi za nastalo krizo. 
Vlada se ne drži svojih obvez, ki jih je podpi-
sala. Zmanjšanje se bo poznalo povsod, saj 
se poskuša varčevati na vseh segmentih. Kot 
predstavnik krajevne skupnosti lahko povem, 
da se bo to poznalo pri realizaciji novih pro-

jektov. V naslednjih dveh letih se bodo nadaljevala in zaključi-
la dela na tekočih projektih, za nove pa ni denarja.

Berta Logar, Krmelj: Težko si predstavljam, 
kako bodo občine z manjšimi sredstvi s strani 
države delovale. Res pa je, da se moramo 're-
organizirati' po vsej državi, saj toliko, kot se-
daj porabimo za delovanje naše domovine, ne 
moremo več. Vsak mora poiskati na svojem 
področju, kje bi lahko privarčevali, potrebno 

je kakšen kader tudi odpustiti, saj bo višje izobražen kader laž-
je našel ideje za uspešno delovanje v prihodnosti.

LJUBLJANA, POSAVJE - Posavski župani so bili 28. januarja na 
sestanku pri ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen gle-
de Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi 
omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih 
ukrepov na območju jedrskega objekta. Kot smo že poročali, 
je vlada RS pred novim letom spremenila uredbo in nadome-
stilo posavskim občinam znižala za 1,2 milijona evrov. »Na 
sestanku pri ministrici Majcnovi smo pojasnili naše poglede 
in razloge, zakaj vztrajamo na takšni uredbi, kot je bila veljav-
na prej. Način, na kakršnega se je uredba spremenila, ni bil iz-
veden pošteno do lokalne skup nosti, kajti prejšnja uredba je 
bila plod dolgoletnih pogovorov, ta sprememba pa je bila izve-
dena zelo na hitro,« je po sestanku povedal župan občine Kr-
ško in predsedujoči Svetu regije Posavje mag. Miran Stanko. 
»Dogovorili smo se, da bodo skušali uredbo popraviti tako, da 
bo odstranjena napačna formula, da bo upoštevana pravilna 
osnova in tudi revalorizacija za nadaljnje obdobje ter da bo 
pristojnost izdaje odločb ponovno postala domena občin, ne 
pa države,« je strnil rezultate sestanka. Menil je, da so pri mi-
nistrici naleteli na pozitiven odziv: »Obljubila nam je, da bo 
prišlo do teh sprememb v najkrajšem možnem času. Upam, 
da se bo glede na zasedbo, bilo nas je namreč prisotnih šest 
županov, in resnost problematike zadeva reševala priorite-
tno, kajti tukaj gre zgolj in samo za nekaj dobre volje, ki bi jo 
bilo potrebno realizirati v obliki popravljene uredbe. Zaupam 
besedi ministrice, ki je obljubila, da se bo tukaj maksimalno 
potrudila, ker to v nikakršnem smislu ne vpliva na proračun 
ali katero koli ministrstvo in da gre zgolj za ohranjanje prej-
šnjega sistema izplačevanja, se pravi iz Sklada NEK in same 
nuklearke, in da bo to relativno lahko doseči.« je še povedal 
Stanko. P. P.

Ministrica posavskim županom 
obljubila popravek uredbe

SEVNICA - Zadnjo sredo v januarju je v konferenčni dvora-
ni na sevniškem gradu potekala četrta redna seja sevniške-
ga občinskega sveta, na kateri je bila ena od osrednjih točk 
obravnava predloga proračuna za letošnje leto. 

Uvodoma je letni program dela Nadzornega odbora Občine Sev-
nica predstavil predsednik odbora Miran Grubenšek, direkto-
rica sevniške knjižnice Anita Šiško je občinski svet seznanila s 
strateškim načrtom delovanja zavoda za obdobje 2015-2019, 
direktorica Mojca Pernovšek pa za KŠTM Sevnica. Precej dolga 
razprava se je razvila po predstavitvi načrtovane reorganizacije 
nujne medicinske pomoči v sevniškem zdravstvenem domu, ki 
pa je občinski svetniki in svetnice niso podprli. Ob tem je župan 
Srečko Ocvirk dejal, da je tovrstna pomoč »izredno pomemben 
element varnosti v občini«. 

Mnogo pobud je bilo danih tudi pri obravnavi predloga prora-
čuna za letošnje leto, kjer je predlagan proračunski okvir za leto 
2015 na strani virov planiran v višini 17.165.341 evrov. Glav-
ni vir prihodkov bo povprečnina, ki znaša po pogovorih z Vlado 
525 evrov za prvo letošnje polletje, za drugo pa 500,83 evra (v 
letu 2014 je znašala povprečnina 536 evrov). »Povprečnina v vi-
šini 642 evrov bi bila idealna za normalno delovanje občine,« je 
ob tem dejala vodja oddelka za finance na Občini Sevnica mag. 
Vlasta Marn ter dodala, da se namerava Občina zadolžiti za 1,2 
milijona evrov za odplačilno obdobje 15 let zaradi izgradnje OŠ 
Tržišče. V razpravi so občinski svetniki in svetnice nato podali 
kar nekaj pobud in predlogov, ki naj bi se upoštevali v letošnjem 
proračunu (med njimi je tudi načrt za pridobivanje prostora za 
umestitev kulturne dvorane).  V zaključnem delu občinske seje, 
ki je trajala več kot štiri ure, so potrdili še višino enkratne de-
narne pomoči za novorojence v letošnjem letu, ki ostaja 240 
evrov, podali pa so tudi pozitivno mnenje o edini kandidatki za 
ravnateljico Glasbene šole Sevnica, ki jo bo tako tudi naslednja 
štiri leta vodila prof. Katja Krnc.
  S. Radi

17-milijonski sevniški proračun

Župan Ivan Molan je izre-
dno sejo sklical na pobudo 
svetnikov iz vrst Liste Sonce, 
DeSUS, SD in ROK. Kot je uvo-
doma poudaril prvopodpisa-
ni med pobudniki seje Jure 
Pezdirc (Lista Sonce), je bila 
izredna seja sklicana zaradi 
sprejete Uredbe o merilih za 
določitev višine nadomestila 
zaradi omejene rabe prosto-
ra (NORP) in zaradi načrto-
vanja investicijskih ukrepov 
na območju jedrskega objek-
ta, ki jo je Vlada RS sprejela 
17. decembra 2014. Na osno-
vi sprejete uredbe se bo Ob-
čini Brežice t. i. jedrska ren-
ta zmanjšala s sedanjih 
2.160.442 evrov na 1.751.056 
evrov. Pezdirc je dejal, da se s 
tem kaže ignorantski odnos 
Ljubljane do Posavja in da 
»ne bomo dopustili, da bomo 
v zameno za vse to, kar smo 
dejansko dali državi, dobi-
li manj denarja zaradi nekih 
odločitev v Ljubljani«. Sve-
tnike je pozval, naj pokaže-
jo enotnost in sprejmejo pre-
dlagana sklepa. Župan Molan 
je opozoril, da zmanjšanje 
sredstev ogroža izvajanje 
nalog občine in močno zni-

V Brežicah zavrnili ignorantski 
odnos Ljubljane do Posavja
BREŽICE – Na pobudo osmih brežiških svetnikov je 26. januarja potekala 1. izredna seja občinskega sveta 
občine Brežice v tem mandatu. Seja je bila sklicana zaradi sprejete vladne uredbe o t. i. jedrski renti, s ka-
tero bo brežiška občina po novem dobivala za dobrih 400.000 evrov manj sredstev.

žuje njen investicijski poten-
cial. Dejal je, da občina od leta 
2012 prejema letno iz držav-
nega proračuna kar 2,1 mili-
jona evrov manj sredstev. V 
treh letih to nanese več kot 
šest milijonov, ki bi jih lahko 
namenili izgradnji nove šole 
v Cerkljah ob Krki. Župan 
in kasneje v razpravi še Ka-
tja Čanžar (SDS) sta naštela 
samo nekaj posledic za obča-
ne, ki jih bo prinesla izguba 
omenjenih sredstev iz naslo-
va NORP: ogroženi bodo jav-
ni razpis za spodbujanje pod-
jetništva, Podjetniško-obrtni 
in kmetijski sejem, promoci-
ja turizma, denarne pomoči 
ob rojstvu otrok, investici-
je na področju izobraževanja 
itd. Svetnik SMC in poslanec v 
DZ Igor Zorčič je povedal, da 
je potrebno vzroke za spre-
membo uredbe iskati v zvezi 
z odločitvijo računskega so-
dišča, ki je dalo navodilo, da 
je treba uredbo spremeniti, 
češ da je prejšnja nezakonita, 
saj gre preveč sredstev obči-
nam, premalo pa se jih zliva 
v Sklad za razgradnjo NEK. 
Po Zorčičevih besedah bi se 
moralo takšno zadevo, kot je 

NORP, urejati zakonsko, ne pa 
z uredbami. 

Po kar dolgi razpravi, med ka-
tero ni šlo brez političnih ob-
računavanj med predstavni-
ki vladnih in nevladnih strank, 
so brežiški svetniki sprejeli 
tri sklepe (tretjega je predla-
gal mag. Andrej Vizjak (SDS), 
pri čemer so ga sprejeli s te-
sno večino). V prvem poziva-
jo Vlado RS, da spremeni ome-
njeno uredbo tako, da najmanj 
ohrani višino NORP za občino 
Brežice iz leta 2014. V drugem 
svetniki predlagajo, da župan s 
sklepom imenuje posebno ko-
misijo občinskega sveta, ki bo 
spremljala izvajanje dogovo-
rov med državo in občino ter 
organizacijske spremembe dr-
žavnih in regijskih institucij v 
občini Brežice, prav tako pa bo 
komisija oblikovala stališča do 
predlogov uredb in dogovorov 
med občino in državo v zvezi 
z jedrskimi objekti, letališčem 

v Cerkljah ob Krki in drugimi 
državnimi posegi v občini. Viz-
jakov sklep pa se glasi, da ob-
činski svet svetnikom koali-
cijskih strank SMC, DeSUS in 
SD predlaga, da v okviru svo-
jih strank dosežejo spremem-
bo uredbe, ki bo občini Breži-
ce najmanj vrnila sredstva iz 
naslova nadomestila, ki so ob-
čini pripadala leta 2014, ter o 
teh prizadevanjih tudi obvesti-
jo občinski svet.

Na izredno sejo je bila pova-
bljena tudi ministrica za oko-
lje in prostor Irena Majcen, 
vendar je zaradi neodložljivih 
obveznosti ni bilo, prav tako ni 
bilo nobenega drugega pred-
stavnika z ministrstva. Breži-
ški svetniki pa bodo kmalu spet 
zasedli svetniške klopi, saj bo v 
četrtek, 12. februarja, 4. redna 
seja, na kateri bodo med dru-
gim obravnavali predlog odlo-
ka o proračunu za leto 2015.
 Rok Retelj

Svetnik in poslanec Zorčič: 
gre za nabiranje političnih točk
Igor Zorčič, poslanec v Državnem zboru, kjer predseduje od-
boru za infrastrukturo, okolje in prostor, ter občinski svetnik, 
je nastalo situacijo komentiral tako: »Sporna uredba je bila iz-
dana kot popravljalni ukrep na podlagi poročila Računskega 
sodišča RS, ki je ugotovilo, da prejšnja, za posavske občine bolj 
ugodna uredba, ni bila skladna z zakonom. Računsko sodišče 
je ugotovilo, da ob dosedanji višini rente ne bo dovolj sredstev 
za razgradnjo NEK, saj se del sredstev, ki gredo občinam, črpa 
direktno iz Sklada za razgradnjo NEK.« Zorčič ob tem opozarja, 
da do takšne situacije s sporno uredbo morda sploh ne bi pri-
šlo, če ne bi Računsko sodišče v letu 2011 v neki drugi revizi-
ji ugotovilo, da je Sklad s sredstvi za razgradnjo NEK med leti 
2004 in 2009 posloval slabo in nenačrtno, v letu 2008 pa celo 
z izgubo, kar nenazadnje obravnavajo tudi pravosodni organi. 
Glede izredne seje OS Brežice na temo t. i. jedrske rente je Zor-
čič povedal, da je ta potekala izključno v ozračju nabiranja po-
litičnih točk, manj pa v iskanju rešitve. Občinski svet se je na-
mreč poenotil zgolj v tem, da se ne strinja z zmanjšanjem rente, 
v ostalem pa se je močno razdelil, saj je večina svetnikov na pre-
dlog SDS izglasovala sklep, s katerim se je manjšini svetnikov iz 
vrst SMC, DeSUS in SD naložilo, da morajo preko svojih strank 
nekako izposlovati drugačno rento, kar pa je seveda protiu-
stavno in nezakonito in tudi nekorektno, saj večina v svetu ne 
more dajati navodil in priporočil kako naj ravna manjšina. »Ra-
zumljivo je, da se v Posavju zavzemamo, da bi najmanj ohrani-
li višino rente, moramo pa odgovorno razmišljati tudi o priho-
dnosti svojih otrok, s tem pa tudi o razgradnji NEK, ki nas čaka 
v prihodnosti,« še opozarja Zorčič.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Za 22. januar s strani skupine sedmih 
svetnikov sklicano 2. redno sejo občinskega sveta (ki smo jo na-
javili v prejšnji številki Posavskega obzornika) je župan Ladko 
Petretič nekaj ur pred predvidenim pričetkom preklical. Na seji 
naj bi na podlagi predlaganega dnevnega reda obravnavali poro-
čilo o primopredaji dela in nalog ter primopredajni zapisnik med 
bivšim in sedanjim županom z dne 23. 10. 2014 ter aktivnosti in 
roke za sprejemanje proračuna za leto 2015. Kot je Petretič za-
pisal v obrazložitvi preklica seje, je na podlagi poslovnika občin-
skega sveta župan edini pristojen za sklic rednih sej občinskega 
sveta. Poleg tega je ocenil, da na osnovi »dogovorjenih priprav-
ljalnih aktivnosti za pripravo proračuna za leto 2015 in 20. ja-
nuarja izvedene seje odbora za finance in občinsko premoženje 
ter dogovora o rokih predložitve popolnega gradiva na občinski 
svet … zadeva v tem trenutku ni zrela za odločanje na tem občin-
skem svetu«. »Aktivnosti in roki sprejemanja proračuna so na-
loge dogovora na ravni župana in občinske uprave. Ravno tako 
nismo prejeli gradiva za sejo, kot je navedeno v izvirniku sklica 
seje. Ob tem pa je seja, glede na predlagan dnevni red, tudi stroš-
kovno neupravičena,« je še utemeljil preklic.

Na preklic se je naslednji dan z izjavo za javnost odzvala skupi-
na svetnikov. Kot so zapisali, mora župan v skladu z 81. členom 
poslovnika občinskega sveta v letu rednih lokalnih volitev pred-
ložiti predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi sve-
ta in ker do 23. decembra 2014 sklica za redno sejo s strani ob-
čine ni bilo, so zahtevo za sklic seje podali sami. »Na zahtevo je 
župan podal pisni odgovor, da bo seja sklicana 22. 1. 2015. Po 
elektronski pošti smo svetniki prejeli delovno gradivo proraču-
na za leto 2015, ki je bilo nepopolno in v nasprotju z 81. členom 
(predlog proračuna občine) poslovnika občinskega sveta. Dogo-
vorjena seja med županom in skupino svetnikov ni bila sklicana, 
zato je zahtevo za sklic ponovno podala skupina svetnikov,« so 
pojasnili svoj sklic seje. Zapisali so še, da so člani odbora za finan-
ce in občinsko premoženje 19. 1. 2015 prejeli vabilo in gradivo 
za sejo, ki je bila sklicana za naslednji dan. »Župan in občinska 
uprava sta bila na seji odbora s strani članov odbora seznanjena, 
da postopek sprejemanja proračuna ne poteka v skladu z veljav-
nim statutom in poslovnikom. Kljub temu je župan na dan sklica 
sejo preklical. S preklicem je bil kršen 6. odstavek 16. člena sta-
tuta občine Kostanjevice na Krki in onemogočeno delo občinske-
mu svetu,« so prepričani svetniki. P. P.

Kostanjeviška seja preklicana
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Pri svojem delu sem med ljudmi naše regije pogosto nalete-
la na vprašanje: "Le kam gre ves ta evropski denar?". Zaradi 
tega in seveda zaradi lastne radovednosti sem se v nekoliko za-
tišnem obdobju pred prazniki lotila iskati odgovore. Urednik 
me je sicer takoj podprl, a hkrati tudi opozoril, da bo to tež-
ko izvedljiva naloga. In res, če bi takrat vedela, kaj me čaka, 
bi najbrž odnehala.

Znano je, da so postopki pridobivanja t. i. evropskega denar-
ja zelo zapleteni in jih zato po dolgih letih še vedno obvladajo 
razmeroma ozke skupine ljudi, med katerimi znajo nekateri to 
dobro izkoristiti v javne pa tudi v zasebne namene. Vendar pa 
je prav tako ali še bolj zahtevno, včasih pa kar nemogoče, se-
staviti pregled nad potmi in končnimi cilji teh sredstev. In to 
kljub vse strožjemu nadzoru s strani tako evropskih kot držav-
nih institucij. Posameznim programom in projektom znotraj 
njih je namreč mogoče slediti, skupne slike in celovitega pre-
gleda pa praktično ni mogoče dobiti.

Zaradi tega sem se toliko bolj razveselila pregledno vzposta-
vljene zbirne spletne strani (http://www.eu-skladi.si/skladi) 
črpanja sredstev iz dveh strukturnih skladov in kohezijskega 
sklada EU, ki sem jo kot vir uporabila za obsežen članek v prej-
šnji številki Posavskega obzornika. Objava je vzbudila veliko 
odmevov, po eni strani pozitivnih odobravanj, da smo se konč-
no lotili te tematike, po drugi pa nezadovoljstva in celo užalje-
nosti, najbrž tudi jeze ni manjkalo. Nekaj takih reakcij je bilo 
tudi upravičenih, a so v veliki meri posledica že omenjenega 
stanja nepreglednosti. 

Tako je ob povzemanju podatkov za dobrih 8 mio € prido-
bljenih sredstev ostala »oškodovana« občina Sevnica. Ker so 
sredstva v navedenem viru prikazana po nosilcu prejemnika 
sredstev, sedežu občine in regije, nosilec projekta pridobitve 
sredstev za izgradnjo optičnega omrežja pa je bila občina Mo-
kronog - Trebelno, so sredstva navedena v "izkupičku" občine  
Mokronog-Trebelno, posledično pa tudi kot dodana vrednost 
prihodka v Jugovzhodni regiji. Ne glede na to, da so bila v na-
daljevanju razdeljena po investicijskih vložkih med več partne-
ric, ki so sočasno izvajale investicijo, in da ima Občina Sevnica 
navedeno vsoto prikazano tudi v zaključnem računu. 

Paleta možnosti pridobivanja evropskih sredstev je seveda pre-
cej širša, kot so zgoraj omenjeni skladi, vendar pa je pot do 
podatkov o tem še mnogo težja. V želji po pridobivanju doda-
tnih informacij o uspešnosti črpanja sredstev iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja na spletnih straneh 
kmetijskega ministrstva in z njim povezanimi agencijami ter 
podstranmi, preko katerih sem želela neodvisno od domačih 
institucij, ki prav tako ne razpolagajo z vsemi podatki, prido-
biti na enem naslovu čim več zbirnih podatkov, me je na vsa-
kem drugem koraku pričakal odgovor "404 - error - Not Fo-
und!". Čeprav naj bi ministrstvo v letu 2013 prav z namenom 
obveščanja javnosti vzpostavilo celo samostojno spletno stran 
PRP (http://www.programpodezelja.si), je bila ta, kot še mno-
go drugih - neodzivna. Slednja in večje število drugih »gluhih« 
povezav zgovorno kaže ne le na slabo organiziranost pristoj-
nih služb, temveč tudi na nespoštovanje pravne podlage EU, 
ki v svojih dokumentih, ki veljajo za vse članice, opredeljuje 
ažurno informiranje in obveščanje javnosti o izvajanju opera-
tivnih programov. V zvezi s tem je Služba vlade RS  za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj izdelala Komunikacijski na-
črt informiranja s ciljem predstavitve operativnih programov, 
spodbujanja vključevanja potencialnih upravičencev, krepitve 
partnerstva na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, obve-
ščanja medijev idr. Skratka, kljub sodobnim ter hitrim komu-
nikacijskim potem sem bila za pridobitev podatkov iz enega 
ministrstva primorana za članek uporabiti več naslovov, lju-
di, (ne)delujočih povezav in celo posrednika, da sem te prido-
bila v doglednem času. 

Seveda pa bi bilo po vseh naštetih in še vedno nepopolnih šte-
vilkah in podatkih o višini pridobljenih evropskih sredstev bolj 
zanimivo in pomembno ugotoviti, kakšni so bili in še bodo kon-
kretni rezultati tako pridobljenih sredstev? Kot na primer: ko-
liko boljše in bolj zdravo živimo, s kakšno hrano se prehranju-
jemo, koliko turistov več je obiskalo našo regijo in predvsem, 
koliko novih delovnih mest je bilo odprtih in koliko jih je še da-
nes? A to je že druga zgodba, za katero je še mnogo manj mo-
žnosti, da bi ji prišli do konca. In bojim se, da je tudi malo za-
interesiranih zanjo. Zato jo bomo še naprej lahko odkrivali le 
po koščkih.

Zanke in uganke  
evropskih sredstev

komentar

Piše: Bojana Mavsar

Evropski kmetijski sklad za ra-
zvoj podeželja (EKSRP) je bil v 
minuli finančni perspektivi 
razdeljen na štiri tematske osi 
in tehnično pomoč, znotraj teh 
pa na ukrepe. Podlaga za črpa-
nje sredstev iz tega naslova je 
bil Program razvoja podeže-
lja RS za obdobje 2007–2013, 
ki ga je potrdila Evropska ko-
misija. Po podatkih informa-
cijske pisarne Kmetijsko goz-
darskega zavoda (KGZ) Novo 
mesto, ki poleg celjskega zavo-
da izvaja naloge javne službe 
za področje kmetijskega sve-
tovanja v naši regiji, je bilo v 
programskem obdobju 2007–
2013 iz EKSRP na območju Po-
savja odobrenih 23 milijonov 
(mio) evrov (€). Večina, in sicer 
21,6 mio € sredstev, je bila že 
izplačana, preostanek pa naj bi 
se, glede na to, da je izvedbeni 
rok za dokončanje že odobre-
nih investicij 30. junij letos, pri-
čakovalo še v tem letu. Po be-
sedah mag. Zdenke Kramar 
iz KGZ Novo mesto že ta poda-
tek kaže na izrazito učinkovi-
tost črpanja finančnih sredstev 
iz tega naslova, saj so vlagate-
lji uspeli izkoristiti že skoraj 95 
odstotkov odobrenih finančnih 
pomoči: »Vlagatelji, tako prav-
ne kot fizične osebe, so uspe-
li pridobiti finančne pomoči iz 
vseh 11-ih razpoložljivih ukre-
pov v okviru Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2007–
2013. Za investicijska sredstva 
je bilo odobrenih 20 mio €, za 
pomoč mladim prevzemnikom 
kmetij (enkratna finančna po-
moč ob lastniškem prevze-
mu kmetije, pri čemer morajo 
upravičenci finančno pomoč 
prav tako porabiti za investici-
je na kmetijah) je bilo odobre-
nih 2,9 mio €, za ostale 'neinve-
sticijske' ukrepe in namene pa 
približno 123.000 €.« 

Pri investicijskih podporah 
prednjačijo investicije na kme-
tijskih gospodarstvih v primar-
no kmetijsko pridelavo (ukrep 
Posodabljanje kmetijskih go-
spodarstev), kjer je bilo vla-
gateljem odobrenih 7,5 mio 
€, sledi ukrep Dodajanje vre-
dnosti kmetijskim in gozdar-
skim proizvodom s 4,5 mio € 
ter investicije v gozdarstvo z 
1,5 mio € odobrenimi finanč-
nimi sredstvi. Za ukrepe, kjer 
so bili poleg fizičnih oseb oz. 
kmetij upravičenci tudi drugi 
pravni subjekti ali pa kmetijska 
gospodarstva niso bila upravi-
čenci (gre za ukrepe: Obno-
va in razvoj vasi, Izboljšanje in 
razvoj infrastrukture, poveza-
ne z razvojem in prilagoditvijo 
kmetijstva – komasacije, agro-
melioracije, veliki namakalni 
sistemi, Podpora za razvoj mi-
kropodjetij), pa je bilo odobre-
nih 6,5 mio €.

V ta segment izplačil pa niso 
vključena finančna sredstva oz. 

pomoči iz naslova neposrednih 
(eko 0) plačil, plačila za obmo-
čja z omejenimi dejavniki za 
kmetijsko pridelavo in plači-
la za izvajanje nadstandardnih 
kmetijskih praks v kmetijstvu 
(Kmetijsko okoljski program), 
še dodaja Kramarjeva.

POLOVICO SREDSTEV 
PRIDOBILI UPRAVIČENCI IZ 
OBČINE KRŠKO

Kar polovico od skupno 21,6 
mio € do sedaj pridobljenih 
sredstev so preko razpisov pri-
dobili prijavitelji iz krške obči-
ne. Samo družba Evrosad je na 
več javnih razpisih za posoda-
bljanje gospodarstev na podro-
čju sadjarstva, rastlinske pri-
delave, naložbe v namakalno 
infrastrukturo ter za nakup in 
postavitev mrež proti toči pri-
dobila prek 3 mio € nepovra-
tnih evropskih sredstev, do-
datni poldrugi mio € pa tudi 
Sadjarstvo Blanca, ki deluje v 
skupini Evrosad. Uspešna je 
bila tudi Občina Krško, ki je 
pridobila prek 2 mio € na raz-
pisih za izvedbo agromelioraci-
je na komasacijskih območjih, 
za izgradnjo velikih namakal-
nih sistemov in posodobitve 
hidromelioracijskih sistemov.

Tako v občini Brežice kot obči-
ni Sevnica je bilo vlagateljem 
do sedaj izplačanih okoli 4,8 
mio € sredstev. V brežiški ob-
čini je po višini sredstev izpla-
čil s prijavami na več razpisov 
največ prejela družba Darsad, 
in sicer skupno okoli milijon 
evrov za posodabljanje kme-
tijskih gospodarstev za na-
ložbe na področju vrtnarstva, 
vključno s pridelavo jagod, in 
za dodajanje vrednosti kme-
tijskim proizvodom, medtem 
ko je v sevniški občini po pri-
dobljenih sredstvih najuspe-
šnejši vlagatelj podjetje Terra-
plant, ki je na javnem razpisu 
za posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev na področju ra-
stlinske pridelave pridobilo 
okoli 680.000 €. Prek 600.000 
€ je prejela tudi Občina Sevni-
ca s prijavo na dva javna raz-
pisa za obnovo in razvoj vasi, 
medtem ko je Občina Brežice 
s prijavo na ista razpisa pre-
jela okoli 120.000 €. Na dveh 
razpisih, prav tako za obnovo 
vasi ter ohranjanje in izboljše-
vanje dediščine podeželja, je 
bila kot vlagatelj uspešna tudi 
Občina Bistrica ob Sotli z izpla-
čilom dobrih 422.000 €, sicer 
pa so prijavitelji iz bistriške 
občine prejeli skupno okoli 1 
mio € sredstev. Na javne raz-
pise za pridobitev iz EKSRP se 
je prijavilo tudi 11 vlagateljev 
iz kostanjeviške občine, ki so 
do sedaj prejeli izplačanih sku-
pno okoli 400.000 € sredstev, 
in okoli 20 vlagateljev iz obči-
ne Radeče, ki so prejeli izplači-
lo skupno okoli 356.000 €. 

NA RAZPISIH USPEŠNIH 
PREK 550 VLAGATELJEV

Ne glede na višino odobrenih 
in pridobljenih sredstev na 
javnih razpisih Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano oz. Agencije RS za kme-
tijske trge in razvoj podeželja s 
strani posameznih kmetijskih 
gospodarstev, zadrug, drugih 
podjetij, nevladnih organiza-
cij in občin z območja Posav-
ja (skupno jih je bilo na javnih 
razpisih uspešnih prek 550, 
sredstva pa so znašala v razpo-
nu od nekaj sto do več milijo-
nov evrov) pa velja izpostaviti, 
da so bili vsi upravičenci uspe-
šni. Izpolniti so namreč morali 
stroge razpisne pogoje in pri-
dobiti zadostno število točk, da 
so bili sploh upravičeni do so-
financiranja naložbe. Sredstva 
so bila upravičencem nakaza-
na v celoti šele po tem, ko je bil 
projekt zaključen, kar pomeni, 
da so bile v skladu z načrtom 
izvedene vse planirane aktiv-
nosti, plačani računi in pri-
dobljena ustrezna dovoljenja, 
kjer je bilo to glede na naravo 
projekta potrebno, pri čemer 
so se prejemniki tudi zavezali, 
da bodo po zaključku investici-
je še najmanj pet let ohranjali 
obseg dejavnosti in naložb oz. 
te še povečevali.

LEADER - 100 PARTNERJEV 

Iz EKSRP so poleg navedenih 
ukrepov 1. in 3. osi iz Programa 
razvoja podeželja, ki so vezani 
na javne razpise, financirani 
tudi ukrepi tehnične pomoči, 
ukrep zgodnjega upokojeva-
nja, kmetijsko okoljski ukrepi – 
KOP, plačila za območja z ome-
jenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost – OMD ter ukrepi 4. 
osi – t. i. LEADER. LEADER ali 
»Links between actions of ru-
ral development« pomeni, da 
gre za povezave med ukrepi 
za razvoj podeželja, ki teme-
lji na pristopu od spodaj nav-
zgor ali na odločanju lokalnih 
akterjev pri sprejemanju odlo-
čitev strategije in izboru nalog, 
ki jih je mogoče izvesti na za-
okroženem lokalnem nivoju. V 
ta namen je država 3 % od na-
cionalne kvote sredstev iz na-
cionalnega Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2007–
2013 dodelila v upravljanje v 
ta namen vzpostavljenim jav-
no-zasebnim partnerstvom. 
Tako se je, izhajajoč iz skupnih 
razvojnih problemov in tudi ci-
ljev na področju podeželja, pod 
okriljem Regionalne razvojne 
agencije (RRA) Posavje v letu 
2008 za območje šestih posav-
skih občin ustanovila Lokalna 
akcijska skupina, krajše imeno-
vana LAS Posavje.

Kot je povedala Darja Planinc 
iz LAS Posavje, so v ta namen 
prejeli v upravljanje 1,6 mio €, 

z različnimi nosilci pa realizira-
li 24 javno-zasebnih projektov 
v skupni vrednosti 1,9 mio €, 
ki jih poznamo pod imeni Aka-
demija zdrave hrane, Lokal-
na trajnostna oskrba s hrano, 
Obnovljivi viri energije na po-
deželju, Turizem v zidanicah 
1. in 2. faza, Motivacijski pro-
jekt udejanjanja turističnih po-
tencialov, Skupaj na podeželju, 
Pridelano v Posavju, Bistri-
ca kot biser, Turistično infor-
mativne table območja občine 
Sevnica, Pravljična pot Kosta-
njevice »Pot čestitk«, Gozdni 
sadeži – vrnitev h koreninam, 
5-ka za zdravje: oblikovanje 
vzorcev zdravega prehranjeva-
nja pri otrocih, Vrata turizma 
– destinacija Posavje, Posavske 
poti prijetnih doživetij, Najbolj-
še z Rake, Vpliv trapistov na po-
savsko podeželje, Iz naše je, do-
bro je, Lokalno pridelana hrana 
na posavskih tržnicah, Semena 
prihodnosti: spodbujanje pod-
jetništva mladih, Priložnosti v 
posavskih tradicionalnih sa-
dovnjakih, Socialno podjetni-
štvo – izziv za Posavje, Modra 
frankinja – žametno vino Po-
savja ter Ustvarimo zeliščni 
vrt Posavja.

Kot poudarja Planinčeva, so 
skozi partnerske projekte, v 
katerih sodelujejo partnerji iz 
različnih sektorjev, pravne in 
fizične osebe različnih znanj, 
poklicev in dejavnosti, tako pri 
načrtovanju projektov kot nji-
hovem uresničevanju v praksi 
dosegli zastavljene cilje: krepi-
ti sodelovanje, socialni kapital 
in znanje, del sredstev LEADER 
pa je bil namenjen tudi investi-
cijskim projektom, predvsem 
za vzpostavitev turistične in-
frastrukture, ki je prispevala k 
večji turistični privlačnosti re-
gije Posavje kot celote, kajti ra-
zvoj podeželja ne pomeni zgolj 
razvoja kmetijskih panog, četu-
di so te prevladujoč del. 

IZPLAČANIH PREK 45 MIO €

Kot so nam sporočili z Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, je bilo v okvi-
ru Programa razvoja podeželja 
v obdobju 2007–2013 do kon-
ca junija lani v Spodnjeposa-
vski statistični regiji skupno 
izplačanih dobrih 45,2 mio € 
sredstev, vendar pa v to vsoto 
še niso všteta vsa izplačila, kot 
so denimo pridobljena sred-
stva upravičencev iz nadome-
stila za zmanjšanje dohodka 
iz kmetijske dejavnosti zara-
di prilagoditve ukrepom vodo-
varstvenega režima idr. Končna 
vsota pridobljenih sredstev bo 
verjetno znana po zaključku iz-
plačil iz minulega programske-
ga obdobja, vsekakor pa lahko 
ugotovimo, da je bilo posavsko 
podeželje v minulem obdobju 
deležno dodane vrednosti.
 Bojana Mavsar

Posavsko podeželje v luči 
dodane vrednosti
POSAVJE - Medtem ko smo v prejšnji številki predstavili pridobivanje sredstev v Posavju iz evropskih 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada, tokrat predstavljamo uspešno črpanje sredstev vlagateljev iz 
posavskih občin preko razvojne spodbude Evropskega sklada za razvoj podeželja. 
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VINJEN PO AC PO NAPAČNEM VOZNEM PASU - Policisti so 
bili 2. 2. okoli 12.30 obveščeni, da na avtocesti iz smeri Obrež-
ja vozi voznik v nasprotni smeri. Kršitelj je sicer vozilo obrnil, 
a kar na avtocesti in nadaljeval z vožnjo proti Obrežju. Polici-
sti so ga izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholizirano-
sti odredili preizkus, ki je pokazal, da ima 59-letni voznik v li-
tru izdihanega zraka kar 1,17 miligramov alkohola (2,43 g/kg), 
zaradi česar so mu odvzeli prostor in ga odpeljali v prostore 
za pridržanje. Predvidevamo, da je po streznitvi voznika bole-
la glava ne le zaradi »mačka«, pač pa tudi zaradi sankcij, ki se 
mu obetajo - najmanj 1200 evrov z izrekom 18 kazenskih točk.

POVZROČITELJ NESREČE HUJE POŠKODOVAN - 2. 2. je nekaj 
po 14. uri prišlo do prometne nesreče pri osnovni šoli na Se-
novem. Po prvih ugotovitvah policistov in zbranih obvestilih 
je 37-letni voznik štirikolesnika zaradi izsiljevanja prednosti 
trčil v avtomobil, ki ga je vozil 44-letni voznik. Voznika nere-
gistriranega štirikolesnika, ki si je v nesreči huje poškodoval 
glavo, so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico. 

V DELOVNI NESREČI UTRPEL HUDE OPEKLINE - Sevniški 
policisti so bili 31. 1. popoldan obveščeni o nesreči pri delu v 
lesno predelovalnem podjetju, v katerem se je 38-letni dela-
vec poškodoval pri odpravljanju zastoja na kotlu za predelavo 
lesa. Reševalci so ga odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so mu 
oskrbeli hude opekline obraza, rok in nog. 28. 1. se je pripetila 
nesreča pri delu tudi v Župeči vasi, kjer je 43-letni moški opra-
vljal dela na strehi stanovanjske hiše. Ob menjavi snegolovov 
je nesrečno padel s strehe kombiniranega vozila in utrpel tako 
hude poškodbe, da je bil prepeljan v UKC Ljubljana.

GROZIL S SAMOMOROM - 28. 1. popoldan je v Sobenji vasi 
občan grozil, da bo storil samomor z izpustom plina iz jeklen-
ke. Policistom je možaka uspelo odvrniti od namere, nakar so 
ga prepeljali v ZD Brežice. 

VLOM IN KRAJA NAKITA TER VOZILA - V Brežicah je 31. 1. 
zmikavt vlomil skozi balkonska vrata v stanovanjsko hišo in iz 
nje odnesel nakit v vrednosti okoli 3000 evrov, 25. 1. popoldan 
pa je iz parkirnega prostora na CKŽ v Krškem izginil Renault 
Clio 1.2 bebop, rdeče barve, letnik 1996, registrskih oznak KK 
ZE-653. Lastnik je storilcu v tem primeru olajšal »delo«, saj je 
v vozilu pustil ključe.  Zbrala: B. M.

Katarina Zagmajster, Bizeljsko: Glede na to, 
da je letos kulturni praznik na nedeljo, ga bomo 
verjetno preživeli v družinskem krogu, mogoče 
se bomo udeležili tudi kakšne prireditve. Pra-
znik mi pomeni kar veliko, tudi v šoli ga pona-
vadi obeležimo, doma sicer ne. Vedno pogosteje 
se udeležujemo kulturnih dogodkov, tudi zaradi 

tega, ker z družino tako in drugače na njih sodelujemo.

Sergeja Harapin Kostevc, Senovo: V kulturi 
sem aktivna, predvsem na glasbenem področju, 
to mi veliko pomeni. Prav tako v službi poskrbi-
mo, da je v kulturnem tednu pestro in praznič-
no. Zdi se mi, da je kultura nujna, da jo ohranja-
mo za zanamce. Oba z možem rada hodiva na 
razne prireditve, zato vem, kaj se v krški občini 

dogaja. Lepo je poskrbljeno za tiste, ki si želijo kulturne hrane. 

Jože Kramžer, Zdole: Kulturni praznik zelo 
spoštujem. Mnenja sem, da bi morali piscem 
slovenske besede, sploh tistim, ki so postavili 
temelje slovenski besedi, naši književnosti in 
kulturi, nameniti še več pozornosti in tudi več 
prireditev. Sam si kulturne prireditve, v kolikor 
so v mojem domačem kraju, zelo rad ogledam, 

medtem ko pa nanje v druge kraje, ki so mi od rok, ne zahajam.

Karmen Hribar, Šentjanž: Ne bom se udeleži-
la nobene prireditve v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika, ker mi čas tega ne dopu-
šča. Prav pa je, da imamo svoj praznik, saj se z 
njim poistovetimo in se vsaj enkrat na leto s po-
nosom ozremo nase kot Slovence. Praznik v nas 
budi narodno zavest in pripadnost majhnemu 

narodu, ki vztraja v veliki dolini pod Alpami že več kot tisoč let. 

V naslednjih dneh bo malo bolj kot ponavadi v ospredju 
kultura, potekale bodo številne proslave in prireditve ob 
kulturnem prazniku. Se boste katere med njimi udeleži-
li tudi vi ali boste kulturni praznik obeležili kako druga-
če? Kaj vam ta praznik sploh pomeni?

anketa

Pred praznikom kulture

Brežičan, ki bo maja dopolnil 
28 let, še vedno ustvarja tudi 
v različnih zasedbah – rocker-
ji ga poznajo po Broken Ar-
row, ki so lansko leto izdali 
svoj studijski prvenec, nežnej-
še duše kot ključni element 
skupine Strune in srca, te dni 
pa preigrava klaviature tudi 
v blues-funk-jazz zasedbi Mr. 
Mustang. Vse pa se je pravza-
prav začelo s harmoniko. Ma-
tjaž Predanič, ki smo ga v sre-
dnji šoli povezovali predvsem 
z rockerskimi in metal ritmi, je 
že takrat veljal za nadarjenega 
učenca harmonike, ki je po za-
ključeni osnovni glasbeni šoli 
iz tega instrumenta in poleg 
obiskovanja gimnazije v Bre-
žicah šolanje nadaljeval tudi 
na Umetniški gimnaziji v Vele-
nju. Strokovno je ves čas nad 
njim bdel prof. Željko Škoić, 
Matjaž pa je tako nabral lepo 
zbirko zlatih plaket in v ne-
kaj letih nanizal tudi odmev-
ne mednarodne harmonikar-
ske uspehe. 

OD HARMONIKARJA DO 
PROFESORJA

Glasba je postala izredno po-
memben del njegovega življe-
nja. Vedno bolj ga je zanimala 
kompozicija, zato se je odločil 
na Akademiji za glasbo posku-
siti vpisati to smer. „A prepro-
sto nisem imel dovolj podlage, 
znanja za to. Moje strokovno 
glasbeno znanje je bilo takrat 
skoncentrirano na harmoni-
ko. Zato sem se odločil, da raje 
vpišem glasbeno pedagogiko,“ 
pojasnjuje študijsko preusme-
ritev. In v tej smeri Akademi-
je za glasbo se je hitro našel, 
iz nje z odliko diplomiral in 
prejel celo Prešernovo nagra-
do, hkrati pa začel uresničeva-
ti svoje sanje o kompoziciji, iz 
katere že opravlja magisterij.

Izoblikoval se je v glasbenika 
širokega spektra, bistrih misli 
in odprtega duha. Najprej sem 
se skozi vprašanja dotaknila 
harmonike in predsodkov, ki 
veljajo zanjo in za narodno–
zabavno glasbo: „Harmonika 
je res dober instrument, resen 
in zabaven hkrati, glasen, omo-
goča izredno kvalitetne melo-
dije, npr. Astor Piazzola ima 
neverjetne tange za harmoni-
ko, cel kup finskih in ruskih 
skladateljev piše za harmoni-
ko kot solistični instrument, 
tudi Avsenik je izvajal kvalite-
tno glasbo. A če nimaš znanja, 
imaš pač lahko slabšalno mne-
nje o nekem instrumentu. No-
ben žanr ni slab, imamo samo 
dobre in slabe izvajalce nekega 
žanra. Težava pa je seveda, ko 
začnejo ljudje izrabljati neko 
glasbo za denar, ko gre za ma-
nipulacijo in ni več v ospredju 
kvalitetno napisana in izvede-
na glasba. To je žalostno,“ pra-
vi Matjaž.

Ob magisteriju kompozicije pri 
prof. Janiju Golobu kot redni 
profesor in razrednik poučuje 
na Srednji vzgojiteljski šoli in 
gimnaziji Ljubljana, na ume-
tniškem oddelku, prav tako 
pa znanje predaja odraslim na 
nivoju poklicnega izobraževa-
nja. Šola z velikim razponom 
mu omogoča, da uporabi vsa 
svoja znanja, preigrava najra-
zličnejše instrumente in si vsa-
kodnevno postavlja izzive tudi 
v pedagoškem smislu: „Veliko 
lahko korepetiram (spremlja 
na instrumentu op. a.) plesal-
ce na oddelku za sodobni ples. 
To je izredno zanimivo in ple-
salcem glasba v živo omogoča 
povsem druge dimenzije ple-
sa. Zanje ustvarjam tudi elek-
tronsko glasbo. “ Ob službi ima 
Matjaž tudi popoldanski s.p., v 
okviru katerega sprejema na-

ročila skupin, zborov, posa-
meznikov za igranje, snema-
nje in pisanje glasbe. Piše tudi 
za harmoniko, kar je v Slove-
nji redko. 

ROCK, KI GA POSLUŠAJO 
TUDI NA JAPONSKEM

Lansko leto je skupina Bro-
ken Arrow, katere člane poleg 
ljubezni do melodičnega roc-
ka povezuje tudi močno prija-
teljstvo in v kateri Matjaž poje 
glavni vokal, izdala svoj prve-
nec Feel the Arrow. „Lani de-
cembra smo dali album na 
znano spletno trgovino CD-
Baby.com, dali smo jim tako 
fizične CD-je, kot omogočili 
mp3 download. Na naše začu-
denje so vsi želeli imeti prave 
CD–je, kar naenkrat so jih ku-
povali predvsem Američani 
in Japonci. Takšnega uspeha s 
CD-ji samo v Sloveniji ne bi do-
segli. Izvedeli smo, da neki Ja-
ponec sedaj naše CD-je že pro-
daja naprej v svoji trgovinici za 
rock glasbo, tako da če se poša-
lim, nas morda na Japonskem 
glasbeno trenutno pozna celo 
več ljudi kot tukaj!“ Ko se do-
dobra nasmejeva ob predstavi, 
da imajo na Japonskem mor-
da že kar klub oboževalcev, 

pa se dotakneva tudi Posav-
ja. „Iz Posavja izvira ogromno 
dobrih glasbenikov. Krško po-
sebej blesti, saj od tu prihaja-
jo cele generacije jazz izvajal-
cev. Moj poklon tudi Big bandu. 
Izobraženi glasbeniki vedo, da 
jazz glasbe ni lahko izvajati 
tako kvalitetno.“ Matjaž je za-
dnje čase največ ravno v stiku 
z jazz, blues, funk ritmi. S pre-
kaljenimi glasbenimi mački, 
kot sta brata Gregel (Ivica in 
Tomi, op. a.) in vokalist Zoran 
Zlatič, pravkar snemajo svoje 
prve izdelke, ki jih bodo dali na 
spletna omrežja, da jih občin-
stvo najprej spozna in občuti. 

LJUDJE SE NE PUSTIJO VEČ 
(GLASBENO) PRESENETITI

Glasba je v Posavju doma, o 
tem ni dvoma, a kljub temu 

je po Matja-
ževem mne-
nju tudi naše 
kraje za-
jel nek žalo-
sten trend: 
„V glasbenih 
šolah gredo 
stvari v pra-
vi smeri, te so 
res na nivoju, 
povsem dru-
gačna slika pa 
je, kar se tiče 
bendov. Če 
se spomnim 
na svoja sre-
d n j e š o l s k a 
leta … Koli-
ko skupin se 
je drenjalo za 
glasbeno va-
dnico v Mla-

dinskem centru v Brežicah! Če 
nisi bil dovolj hiter, si dobil kak 
'neumen' termin, na primer v 
soboto zjutraj. A bendi smo 
bili zelo povezani in se medse-
bojno obveščali, če kdo slučaj-
no ne bi mogel imeti vaje, da je 
drug izkoristil ta termin. Zdaj 
pa bendov skorajda ni več!“ 

Kaj se je torej zgodilo? „Kot 
da ljudje ne bi imeli želje po 
ustvarjanju glasbe. Saj vidim 
že pri svojih dijakih - poslu-
šajo bolj kot ne le komercial-
no glasbo, youtube. Kaj sveže-
ga, 'alternativnega' ne pride do 
njih in jih ne začne niti zanima-
ti. V našem času je bilo polno 
subkultur, sedaj tega skorajda 
ni več videti. Mislim, da imamo 
na celi šoli enega ali dva metal-
ca in le par hip–hoperjev.“ Ža-
losti ga, da ljudje ne raziskuje-
jo več in se spreminjajo v neko 
McDonald's publiko: „Tako hi-
tro prihajajo novi hiti, da jih 
ljudje niti ne doživljajo. Ko dija-
ke vprašam, kaj poslušajo, od-
vrnejo: 'Poslušam en komad 
dva tedna, potem drug dva te-
dna.' Pojasnim jim, da če jim je 
neka skladba všeč le dva tedna, 
potem to pač ni dobra ali srč-
na skladba. Meni so določene 
skladbe všeč že cela desetletja.“

Pravi, da je glasba pravzaprav 
ves čas okoli nas, da pa je niti 
več ne opazimo, ker je tako sa-
moumevna življenjska kulisa. 
Ljudje dobijo ogromne količine 
glasbe zastonj, na 'instant' na-
čin in se ji niti ne posvetijo, ne 
poglobijo, niso več radovedni: 
„Kot da so izgubili to lastnost, 
da si želijo slišati nekaj novega. 
Slišati glasbo, ki je ne poznajo. 
Zato tako cvetijo te 'tribute' in 
'cover' skupine, ki preigravajo 
hite slavnih skupin. Še nedol-
go nazaj pa je bilo veliko ne-
znanih skupin, ki so jih ljudje z 
zanimanjem šli poslušat in dali 
nekaj tolarjev za to, da so doži-
veli nekaj drugačnega. 'Dajmo, 
pojdimo tale bend poslušat, 
poglejmo, kaj ustvarjajo', s(m)
o rekli.“ Se je cona ugodja torej 
preselila tudi na področje glas-
be? „ Res je videti tako, in da, za 
kaj drugega je treba že vklopiti 
možgane in čutila. Kar dobimo 
na hitro, je morda le na prvi po-
gled dobro, ni pa vedno zdravo. 
Tako je tudi v glasbi. Žal mi je, 
da se ljudje ne pustijo več pre-
senetiti ...“

DA BI ŽIVEL OD ISKRENE 
GLASBE

Skozi ves pogovor se mi izrisu-
je misel: iskrena, srčna glasba 
je nedvomno eden izmed Pre-
daničevih življenjskih ciljev. 
„Čim več glasbe v življenju!“ 
vzdihne. „Čim več pisanja in iz-
vajanja glasbe si želim. Takšne, 
ki želi nekaj povedati. Glasbe, 
za katero lahko trdno stojiš in 
ne sloni na kakršni koli mani-
pulaciji. Če bi se lahko preži-
vljal s tem ... to bi bilo prepro-
sto fantastično,“ z zanosom 
potrdi. Je avtor mnogih za-
nimivih del, med drugim Šti-
ri pesmi štirih – zbirka štirih 
skladb za mešani zbor, Memo-
ries za harmoniko, fagot in go-
dalni kvartet, Arabska pusto-
lovščina za trobilni kvintet in 
tolkala ali za pihalni orkester, 
Fuga v vesolju za klavir, Au-
tumn za citrarski orkester in 
ženski zbor, Vizije za harmoni-
ko in godalni orkester … Veliko 
željo pa ima za bližnjo priho-
dnost - za magisterij kompozi-
cije je lansko leto napisal dalj-
še delo, kantato za simfonični 
orkester, zbor in enega igralca. 
Poimenoval jo je Prostost sve-
ta, sedaj pa nestrpno čaka no-
vico, ali bo Akademija za glas-
bo potrdila izvedbo tega dela. 
„Besedilo sem vzel po Mödern-
dorferju. Gre za temo 'ljudske-
ga' pesništva kontra sistemu. 
Osebno pač menim, da v času, 
ko se ljudje intenzivneje pre-
bujajo, moramo tudi glasbeni-
ki ustvarjati v tem duhu. Pri-
spevati svoj del. Ja, za to delo 
sem se res potrudil, boljše se-
daj res ne znam. Če bi bila še ta 
izvedba narejena, potem bo to 
uresničitev povsem posebnih 
glasbenih sanj.“
 Maruša Mavsar

Matjaž Predanič, glasbenik, skladatelj, učitelj:

BREŽICE - Dolge, svetle skodrane lase, ki so bili zaščitni znak tega simpatičnega rockerja, je zamenjal za 
bolj 'resno' frizuro. Takšno, ki pravzaprav pritiče priljubljenemu srednješolskemu učitelju glasbenega iz-
ražanja, zvočno-glasbenih delavnic, instrumentov z osnovami teorije glasbe, metodike predšolske glasbe-
ne vzgoje, korepetitorju plesalcev, klaviaturistu, skladatelju. 

Kam so šli vsi bendi?

Matjaž�Predanič
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verjetno ne bo več, glede na to, 
kakšne ukrepe nam vlada vsak 
dan pošilja. Zato bo potrebno 
zelo veliko modrosti tako v ob-
činskem svetu, občinski upravi 
in zavodih, da bomo našli sku-
pen kompromis, kako z manj 
sredstvi narediti tisto, kar je 
potrebno,« pravi župan Ivan 
Molan. V tem letu bo občina 
zaključila večje projekte, kot so 
hidravlične izboljšave vodovo-
dnega sistema, obnova prosve-
tnih domov Artiče in Bizeljsko 
ter zunanje športne površine 

v Dobovi. Glede na razpoložlji-
va sredstva se bodo letos začeli 
novi projekti, med katerimi bo 
največji gradnja šole in vrtca v 
Cerkljah ob Krki v vrednosti 
približno šest milijonov evrov. 
Molan upa, da bodo to inve-
sticijo lahko začeli, saj takšna 
vrednost ob dejstvu, da država 
sredstev za to področje več ne 
namenja, za občino predstavlja 
zelo velik zalogaj. Prav tako se 
bo urejal del kolesarskih stez 
in modernizirale ceste po ob-
čini. Po Molanovih besedah 
bodo tudi v tem letu veliko 
pozornosti namenili spodbu-
janju podjetništva, turizma in 
kmetijstva. Poudarek bo na si-
nergiji lokalne turistične po-
nudbe s ponudbo termalnih 
zdravilišč, ekoloških turistič-
nih kmetij, vinarstva in kulina-
rike. Aktivnosti občine na po-
dročju spodbud podjetništvu 
so naravnane dolgoročno, saj 
bo občina potencialnim inve-
stitorjem z javnim razpisom 
ponudila ustrezno okolje zno-
traj industrijskih con in 40-od-
stotno sofinanciranje nakupa 
občinskih zemljišč v conah. 
Molan še dodaja, da bo v na-
slednjih letih ključna stvar čr-
panje evropskih sredstev. »Ena 
od nalog pa bo tudi, kaj bomo 
znali v Posavju skupaj naredi-
ti. Dejstvo je, da se bomo mo-
rali močno boriti za svojo regi-

OBČINA RADEČE

Župan občine Radeče Tomaž 
Režun, ki to svojo funkcijo 
opravlja neprofesionalno, saj 
ostaja zaposlen v radeški pa-
pirnici, je na srečanju posa-
vskih županov s predstavni-
ki medijev predstavil nekatere 
projekte, ki jih bodo v radeški 
občini uresničili v letošnjem 
letu. »Negotovost, s katero ob-
čine po zaslugi države vstopa-
mo v leto 2015, je botrovala 
odločitvi za pripravo enoletne-

ga proračuna sanacijskega zna-
čaja. V praksi to pomeni, da bo 
naše leto na področju investi-
cijskih projektov minilo pred-
vsem v znamenju zaključe-
vanja že obstoječih projektov 
ter priprav na nove projekte, 
ki bodo realizirani v perspek-
tivi 2014-2020,« je dejal uvo-
doma ter nato nanizal nekaj 
konkretnih primerov. Tako je 
s poskusnim desetmesečnim 
obratovanjem v letošnjem ja-
nuarju začela Centralna čistil-
na naprava Radeče s kapaci-
teto 3.000 populacijskih enot. 
Za 1,4 milijona evrov vre-
den projekt so bila pridoblje-
na sredstva iz Evropskega ko-
hezijskega sklada, slabih 10 % 
vrednosti pa je delež Občine. V 
času letošnjih zimskih počitnic 
bo zaključen še en pomemben 
projekt - energetska sanacija 
OŠ Marjana Nemca Radeče, za 
kar je bilo pridobljeno 100 % 
financiranje upravičenih stro-
škov iz sredstev Kohezijskega 
sklada in iz sredstev slovenske 
udeležbe za kohezijsko politiko 
(strošek občine je bil pri tem 
slabih 600.000 evrov za DDV). 
V avgustu bo zaključena izgra-
dnja radeške tržnice na Staro-
grajski ulici v okviru skupne-
ga projekta Posavska špajza in 
polovica pogodbene vrednosti 
v višini 330.000 evrov je sofi-
nancirana iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj. Med 
izzivi za prihodnost je radeški 
župan izpostavil projekt Podje-
tno v svet podjetništva, ki omo-
goča brezposelnim usposablja-
nje za čim bolj uspešen vstop v 
svet podjetništva. »Izjemnega 
pomena za nas pa je ponoven 
zagon radeške papirnice kot 
daleč največjega delodajalca na 
območju občine Radeče,« pa je 
zaključil predstavitev načrtov.

Posavski župani o načrtih v letu 2015

Leto negotovosti, povezovanja in tudi izzivov
RADEČE - Tradicionalno ponovoletno srečanje županov vseh šestih posavskih občin s predstavniki medijev, ki poročajo o delu posavskih občinskih uprav, je 23. 
januarja prvič potekalo v občini Radeče. V TRC Savus so aktivnosti v lanskem letu ter načrte in projekte, ki bodo v letu 2015 potekali v posameznih posavskih ob-
činah, predstavili župan občine Radeče Tomaž Režun, župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan občine Brežice Ivan Molan, direktorica kostanjeviške 
občinske uprave Judita Lajkovič (zaradi bolezni je manjkal župan Ladko Petretič), župan občine Krško mag. Miran Stanko in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. 

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

Po besedah župana občine Bi-
strica ob Sotli Franja Debela-
ka bo letošnje leto za občino 
zaradi zmanjševanja sredstev 
težko. Kljub temu bodo po-
skušali realizirati načrtova-
ne aktivnosti. Poudarek bo 
na pripravi projektne in osta-
le dokumentacije za področje 
urejanja in varstva okolja, vo-
dooskrbe in vsebinskega dela 
obstoječih obnovljenih objek-
tov. Pomembnejša projekta bo-

sta tudi v tem letu I Heritage, 
ki poteka v sodelovanju z obči-
no Kumrovec, in Ne pozabimo 
vasi. S slednjim želijo po Debe-
lakovih besedah povezati kul-
turne in naravne znamenito-
sti v celoto ter s tem opozoriti 
na zapostavljenost podeželja. 
Bistriški župan je izrazil tudi 
upanje, da se bodo v primerja-
vi s prejšnjo finančno perspek-
tivo sedaj intenzivneje črpala 
evropska sredstva: »Zdi se mi, 
da bi morali biti sedaj pa že 
'strenirani' za črpanje evrop-
skih sredstev, ampak zgleda, 
da začenjamo popolnoma na 
novo, kot da ne vemo, kako se 
je to do sedaj dogajalo.« Debe-
lak je omenil še, da je za obči-
no zelo pomembna železniška 
povezava. Minilo je namreč že 
20 let, odkar je bila Bistrica ob 
Sotli del železniške proge med 
Zagrebom in Celjem. Računa, 
da se bo v prihodnosti lahko 
kaj naredilo na tem področju, 
da bi v njihovi občini ponovno 
tekel železniški promet. Nena-
zadnje pa imajo v občini še ve-
dno težko dostopne domači-
je, obnavljati morajo nekaj več 
kot 100 kilometrov občinskih 
cest in javnih poti. Neurja so v 
zadnjih letih povzročila ogro-
mno škode, zato bo to velik za-
logaj, ki pa ga brez evropskih 
sredstev ne bodo mogli reali-
zirati, je še dejal Debelak.

OBČINA KRŠKO

Župan krške občine mag. Mi-
ran Stanko je minulo leto oce-
nil kot uspešno, saj so uspeli 
zaključiti več večjih projektov, 
ki so bili v večini sofinancira-
ni tudi z evropskimi sredstvi, 
medtem ko bosta v primer-
javi z letom 2014 letošnje in 
prihodnje leto s po 10 milijo-

nov evrov nižjima proračuno-
ma manj investicijsko naravna. 
Med večjimi investicijami v le-
tošnjem letu sta načrtovani iz-
vedbi 2. faze obnove OŠ Jurija 
Dalmatina ter energetska sa-
nacija telovadnice in vrtca pri 
koprivniški osnovni šoli, od-
kup zemljišč za knjižnico v Kr-
škem, začetek projektov za ce-
lovito prenovo stadiona Matija 
Gubca, prizadevali pa si bodo 
zagotoviti tudi sredstva za gra-
dnjo vrtca v Brestanici, obnovo 
vrtca v Leskovcu ter Velikem 
Podlogu. Medtem ko je za inve-
sticije na področju družbenih 
dejavnosti načrtovanih 14,7 
milijona evrov, planirajo dobre 
3 milijone evrov manj za vlaga-
nja v gospodarsko infrastruk-
turo. Med prednostnimi in fi-
nančno zahtevnejšimi na tem 
področju so obnova ceste Kr-
ško - Brestanica skozi Sotelsko, 
v dogovoru z ministrstvom za 
infrastrukturo celovita obno-
va ceste proti Zdolam, obnova 
krajevnih središč na Zdolah in 
Raki, Šercerjeve ulice na Seno-
vem, dokončanje kompostar-
ne v Spodnjem Starem Gradu, 
zaključek del na hidravlični iz-
boljšavi vodovodnega sistema 
in kanalizacijskega sistema v 
Dolenji vasi ter izgradnja nove 
mrliške vežice v Podbočju. Na 
področju gospodarskih dejav-
nosti bodo nadaljevali z ob-
novo tržnice na Vidmu, opre-
mljanjem poslovne cone na 
Drnovem in kmetijskih opera-
cij na Krškem polju, na podro-
čju urejanja prostora in var-
stva okolja pa bo v ospredju 
zaključek priprave občinskega 
prostorskega načrta. Sicer pa 
je dokončno načrtovanje inve-
sticij in dokončanje predloga 
dvoletnega proračuna, o kate-
rem bodo krški svetniki odlo-
čali na februarski seji, odvisno 
tudi od dogovora z vlado RS v 
višini prejete glavarine s stra-
ni države, saj občina na letni 
ravni brez investicijskih vlož-
kov samo na področju družbe-
nih dejavnosti vlaga v delova-
nje šolske in predšolske vzgoje 
8 milijonov evrov, kar predsta-
vlja polovico sprejete glavari-
ne, ob tem pa je občini za 1,2 
milijona evrov sredstev znižan 
tudi prihodek iz naslova jedr-
ske rente. 

OBČINA SEVNICA

»V letošnjem letu bo glavni-
na investicij v občini Sevnica 
usmerjena v šolstvo. Zvrsti-
le se bodo energetske sana-
cije osnovnih šol v Boštanju, 
Krmelju, Loki pri Zidanem 
Mostu in Šentjanžu, nadalje-
vala se bo gradnja nove deve-
toddelčne šole v Tržišču,« je 
dejal uvodoma v svoji pred-
stavitvi sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk ter dodal, da se bo v 
občini nadaljevalo tudi z ureja-
njem cestnega omrežja s ploč-
niki, z javno razsvetljavo in s 

kolesarskimi stezami, potekal 
bo nadaljnji razvoj vodooskr-
be ter gradnja kanalizacijskih 
omrežij in čistilnih naprav na 
območjih, kjer te še niso ure-
jene, potekala pa bo tudi razši-
ritev kmečke tržnice … Občina 
namerava razvijati tudi indu-
strijsko okolje, predvsem pre-
delovalno industrijo, v še bolj 
konkurenčno. »To je industri-
ja, ki je konkurenčna tudi na 
evropskih trgih,« je pojasnje-
val sevniški župan, ki je pouda-
ril tudi pomen 3. razvojne osi. 

»To ni kaprica politike, ampak 
je nujna za razvoj gospodar-
stva v našem okolju,« je menil. 
V letu 2015 bo Občina Sevni-
ca nadaljevala tudi s pripravo 
dokumentacije za prihodnje 
investicijske projekte in s pro-
storskim načrtovanjem. Kot 
priprava na možno koriščenje 
evropskih sredstev v novi fi-
nančni perspektivi 2014-2020 
bodo v izdelavi projektne do-
kumentacije za cestno-prome-
tno ureditev v Boštanju, Loki 
pri Zidanem Mostu in Račici 
ter za komunalno opremlja-
nje z gradnjo čistilnih naprav 
v manjših krajih v občini. Tre-
nutno so v pripravi strokov-
ne podlage za umeščanje no-
vega stanovanjskega območja 
v Sevnici ter stanovanjsko-po-
slovnega v Boštanju. V pripravi 
je tudi občinski podrobni pro-
storski načrt za gradnjo Trgo-
vsko poslovnega centra Šmar-
je. Med izzive prihodnjih let je 
župan uvrstil obnovo in poso-
dobitev železniške proge Zida-
ni Most - Dobova, ki bi v sev-
niško občino prinesla ukinitev 
(pre)mnogih nivojskih pre-
hodov. »Zaupanje v nadaljnje 
dobro delo nam gotovo vliva-
jo pretekli rezultati v obliki 
številnih pridobitev in izbolj-
šav,« pa je optimistično zaklju-
čil Ocvirk.

OBČINA BREŽICE

Letos bo imela občina Breži-
ce na voljo manj proračun-
skih sredstev, hkrati pa njene 
naloge ostajajo v istem obse-
gu. Nižji proračun pomeni tudi 
manj sredstev za investicije in 
ostale transferje ter delova-
nje društev, klubov in organi-
zacij. »Tako uspešnega obdo-
bja, kot je bilo v zadnjih letih, 

jo. Če regije Posavje ne bomo 
uspeli obdržati, bodo šla ključ-
na delovna mesta, kar pomeni, 
da bo Posavje postalo navadna 
delavska regija brez perspekti-
ve,« svari brežiški župan, ki za 
leto 2015 pravi, da bo leto izzi-
vov, povezovanja in modrosti.

OBČINA KOSTANJEVICA 
NA KRKI

V občini Kostanjevica na Krki 
so v minulem letu največ po-
zornosti namenili izvedbi dveh 
projektov, in sicer rekonstruk-
ciji in prizidku vrtca pri tam-
kajšnji šoli in izvedbi projekta 
hidravlične izboljšave vodovo-
dnega sistema, v sklopu tega 
pa ureditvi petih vodovodnih 
sistemov v vrednosti dobrih 
814.000 evrov, pri čemer je de-
lež financiranja občine dobrih 
342.000 evrov. Medtem ko je 
do konca meseca marca letos 
predviden rok za dokončanje 
del na skupno 6 km vodovo-
dnih odsekov, namerava obči-
na letos pričeti z deli pri izgra-
dnji parkirišča z avtobusnim 
postajališčem pri Zdravstveni 
postaji, kjer je predvidenih 42 
parkirnih mest za osebna vo-
zila, tri parkirišča za turistične 
avtobuse ter postavitev objek-
ta postajališča. Kot je poveda-
la direktorica občinske uprave 
Judita Lajkovič, nameravajo 
po vzpostavitvi navedene in-
frastrukture skozi mestno je-
dro ukiniti avtobusni promet. 
Ob navedenih delih bodo v le-
tošnjem letu uredili tudi dve 
avtobusni postajališči ob lo-
kalnih cestah, načrtovano ima-
jo asfaltacijo petih do šestih 
odsekov makadamskih javnih 
poti, v sodelovanju z Direkcijo 
RS za ceste pa si bodo priza-
devali nadaljevati tudi obnovo 
regionalne ceste skozi naselje 
Prekopa, iz sicer v dolžini oko-
li 430 m od krožišča Dobe pro-
ti naselju Dobrava. Lajkoviče-
va je še povedala, da načrtujejo 
dodatno ureditev še treh eko-
loških otokov in se med dru-
gim posvetiti pripravi projek-
tne dokumentacije za nove 
projekte, kot sta ureditev par-
kirišč za avtodome ter uredi-
tev kolesarskih poti v sklopu 
projekta Sava - Krka - bike ter 
dokončanje projekta javne ka-
nalizacije za aglomeracijo Pre-
kopa in Črneča vas. 

 Rok Retelj, 
 Bojana Mavsar, 
 Smilja Radi
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BRUSELJ - Kot podpredsednik Medskupine Evropskega parla-
menta za podeželska, gorska in odmaknjena območja je evropski 
poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) na prvi seji medskupine, na 
kateri so si člani razdelili vsebinska področja dela v tem manda-
tu, prevzel področje t. i. območij RURBAN. Pri tem se bo ukvarjal 
predvsem z vsebinami, ki bodo omogočale tesnejše povezovan-
je med mesti in podeželjem. Kot je dejal, se mora prebivalcem 
ne glede na to, ali živijo na deželi, kjer se sicer njihov delež po-
večuje, ali mestu, zagotavljati čim bolj enake pogoje za življen-
je in enakovreden dostop do storitev. Ker je stopnja zavedanja o 
pomenu podeželja, gorskih in ostalih območij ter zagotavljanju 
kakovostnih pogojev za življenje na teh območjih v mnogih čla-
nicah izredno visoka, je prepričan, da bo lahko s svojim delom v 
navedeni medskupini ta znanja in izkušnje lahko prenesel tudi 
v Slovenijo.  B. M. 

Bogovič vodja območij RURBAN

Direktor GEN energije Martin 
Novšak je izrazil zadovoljstvo 
z obiskom ministra v skupi-
ni GEN, ki so mu ob tej prilo-
žnosti predstavili delovanje 
in ambicije skupine na podro-
čju investicij. Minister za infra-
strukturo dr. Peter Gašperšič 
si je najprej ogledal gradbi-
šče HE Brežice ter se sezna-
nil s potekom izgradnje veri-
ge hidroelektrarn na spodnji 
Savi. Energetski del izgradnje 
HE Brežice (jezovna zgradba 
z opremo) poteka po predvi-
denem terminskem planu. V 
gradbeni jami bodoče hidroe-

Skupino GEN obiskala dva ministra
BREŽICE, KRŠKO – Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sta bila 30. januarja na de-
lovnem obisku v skupini GEN, kjer sta se seznanila s poslovanjem skupine in razvojnimi načrti, predvsem na področju investicij.

lektrarne je postavljena kom-
pletna gradbiščna infrastruk-
tura, na prelivnih poljih je bilo 
vgrajenih že prek 8.000 m³ be-
tona, na temeljnih blokih pre-
točnih traktov strojnice pa 
prek 5.000 m³. Na dostopnem 
mostu do hidroelektrarne je 
zaključeno temeljenje in ste-
bri mostne konstrukcije. Za 
energetski del projekta je v 
tem trenutku podpisanih za 
več kot 90 milijonov evrov po-
godb, za nemoteno financira-
nje tega dela izgradnje pa je 
podpisana tudi kreditna po-
godba v višini 20 milijonov 

evrov. »V letošnjem letu priča-
kujemo zaključek gradbene-
ga dela, tudi ključna oprema 
bo proti koncu leta večinoma 
že izdelana, nekaj opreme pa 
je že na gradbišču,« je pojasnil 
direktor družbe HESS Bogdan 
Barbič. Za HE Mokrice imajo 
tik pred zaključkom elaborat 
presoje vplivov na okolje in 
bodo februarja podali pobudo 
za pridobitev okoljevarstvene-
ga soglasja. Postopek bo pote-
kal do konca letošnjega leta, 
začetek gradnje pa lahko pri-
čakujemo naslednje leto, je še 
dodal Barbič.

Glede na trenutno izvedena 
dela in terminski plan je dvig 
vode v akumulacijskem baze-
nu predviden za jesen 2016, 
saj naj bi v kratkem stekla 
tudi dela na infrastrukturnem 
delu, ki jih izvaja družba Infra. 
»Kar se tiče infrastrukturnega 
dela, je bilo že v lanskem letu 
dogovorjeno, da bo možno čr-
panje posojila Evropske inve-
sticijske banke, pri pripravi re-
balansa proračuna pa je bila v 
ta namen pripravljena prora-
čunska postavka. Kolikor sem 
bil danes seznanjen, je priča-
kovana višina teh sredstev de-Predstavniki�skupine�GEN�z�ministrom�dr.�Petrom�Gašperši-

čem�in�direktorjem�Direktorata�za�energijo�Danijelom�Levi-
čarjem�na�gradbišču�HE�Brežice�(foto:�Sv.�Mavsar)

Do obiska je prišlo na pobu-
do evropskega poslanca Fran-
ca Bogoviča in v sodelovanju 
z Informacijsko pisarno Evrop-
skega parlamenta v Sloveni-
ji. »Evropski parlament ima v 
Sloveniji svojo pisarno in osem 
poslancev. Doslej smo se z dr-
žavljani srečevali večinoma v 
Ljubljani, moj predlog pa je bil, 
da začnemo tudi s terenskimi 
obiski, pogledamo dosežke po-
sameznih slovenskih regij, spo-
znamo 'real life', hkrati pa se 
pogovorimo z ljudmi iz gospo-
darstva, javnega življenja, ob-
čin ... Ključni namen je, da smo 
kot evropski poslanci še vedno 
na terenu med ljudmi,« je po-
budo za tovrstne obiske – to-
kratni v Posavju je prvi izven 
Ljubljane – pojasnil Bogovič. 

Dopoldanski del obiska je bil 
namenjen ogledu najsodobnej-
še sortirnice odpadkov v Slove-
niji in nove kompostarne pod-
jetja Kostak, obisku podjetja 
Evrosad ter obisku družbe GEN 
energija. »Z velikim veseljem 
danes gostimo naše evropo-
slance, da jim prikažemo naše 
delo. Smo v zaključni fazi izgra-
dnje pokrite kompostarne, ki 
bo minimalno vplivala na oko-
lje in dvignila kakovost življe-
nja občanov v soseščini,« je ob 
obisku Bogoviča in Šoltesa po-
vedal predsednik uprave druž-
be Kostak Miljenko Muha. Kot 

Evropska poslanca med Posavci
POSAVJE – 30. januarja sta Posavje obiskala evropska poslanca Franc Bogovič iz vrst Evropske ljudske 
stranke (SLS/EPP) in dr. Igor Šoltes iz vrst Zelenih/Evropske svobodne zveze. Napovedani sta bili sicer tudi 
poslanki SDS/EPP Romana Tomc in Patricija Šulin, a ju je ustavilo slabo vreme oziroma zastoji v prometu. 

je povedal gostoma in njune-
mu spremstvu, so v lanskem 
letu na sortirnici obdelali in 
presortirali 13.000 ton meša-
nih komunalnih odpadkov in 
7.000 ton mešane embalaže, s 
čimer se količina odpadkov, na-
menjenih odlaganju, približuje 
končnemu cilju – 10 odstotkov. 
Dr. Igor Šoltes, ki je bil v Kosta-
ku na obisku že tretjič (prvič ob 
postavitvi temeljnega kamna 
za sortirnico odpadkov, drugič 
pa ob njeni otvoritvi), je Cen-
ter za ravnanje z odpadki Spo-
dnji Stari Grad označil za »mo-
del zelo dobre prakse ne samo 
v Sloveniji, ampak tudi širše« 
in nadaljeval: »Upam si reči, 
da Slovenija ne potrebuje toli-
ko komunalnih podjetij, ampak 
manj, vendar tako usposoblje-
nih, kot je tukajšnje. Govorim 
o tehnologiji, ki lahko oskrbu-

je minimalno 200-300 tisoč 
ljudi s storitvami na področju 
odpadkov. S tem delamo drža-
vo bolj čisto, cene komunalnih 
storitev se na ta način lahko bi-
stveno znižajo. Tak koncept se 
mi zdi koncept prihodnosti«.

V popoldanskih urah sta se 
evroposlanca na gradu Raj-
henburg v Brestanici srečala 
še s civilno družbo, predstav-
niki gospodarstva, ustanov 
in župani vseh posavskih ob-
čin, srečanju pa so se pridru-
žili tudi župani občine Kozje 
Milenca Kranjc, Podčetrtka 
Peter Misja in Škocjana Franc 
Kapler. Poslanca sta udeležen-
cem predstavila organizacijsko 
shemo delovanja evropske-
ga parlamenta in delo v odbo-
rih, v katerih aktivno delujeta 
(Šoltes podpredseduje Odbo-

ru za proračunski nadzor, je 
član Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov in Dele-
gacije pri stabilizacijsko-pri-
družitvenem parlamentarnem 
odboru EU-Srbija ter name-
stnik člana Odbora za zunanje 
zadeve in Delegacije pri stabi-
lizacijsko-pridružitvenem par-
lamentarnem odboru EU-Alba-
nija, Bogovič pa je član Odbora 
za regionalni razvoj, Delegacije 
pri stabilizacijsko-pridružitve-
nem parlamentarnem odboru 
EU-Srbija ter namestnik člana 
Odbora za kmetijstvo in razvoj 
podeželja in Delegacije pri sku-
pnem parlamentarnem odbo-
ru EU-Turčija), v nadaljevanju 
pa spregovorila tudi o možno-
stih črpanja evropskih sred-
stev v novi finančni perspek-
tivi. Po predstavitvi so jima 
udeleženci srečanja namenili 
več vprašanj, pobud in predlo-
gov, izpostavili pa tudi razvoj-
ne probleme iz svojih območij, 
ki pa so se pretežno nanaša-
li na infrastrukturne ureditve, 
pa tudi na težave lastnikov goz-
dov, zbirokratizirane dolgotraj-
ne postopke pri pridobivanju 
in urejanju dokumentacij, do-
mačo pridelavo hrane, na ne-
ustrezno pripravljen program 
razvoja podeželja, kršenje člo-
vekovih pravic ter koruptiv-
nost organov oblasti in pravo-
sodja ipd. 
� P.�Pavlovič,�B.�Mavsar

Dr.�Igor�Šoltes�in�Franc�Bogovič�na�gradu�Rajhenburg

LJUBLJANA - Vlada RS je z Združenjem občin in Skupnostjo občin 
Slovenije podpisala dogovor o obsegu financiranja občin s stra-
ni države v letošnjem letu. Povprečnina za prvo polletje 2015 bo 
znašala 525 evrov, v drugem polletju pa 500,83 evra. Vlada se 
je ob tem zavezala, da bo do 30. junija z izvedbenimi in sistem-
skimi ukrepi stroške občin znižala za 22,8 milijona evrov na le-
tni ravni ali na drug način zagotovila sredstva. Dogovor vsebu-
je tudi ugotovitev, da bo investicijski transfer občinam po 21. 
členu zakona o financiranju občin za leto 2015 določen v višini 
1 % skupne primerne porabe občin (10,6 milijona evrov) in da 
se razlika do 2 % skupne primerne porabe zagotovi v letu 2016. 
Na ta način naj bi vlada privarčevala 63 milijonov evrov. »Zniža-
nje povprečnine in praktično izničenje 21. člena pomeni za ob-
čine kar precejšen udarec. To pač znižuje določene projekte in 
nenazadnje tudi funkcije, ki jih mora občina v osnovi izvajati, od 
sociale do šolstva in predšolske vzgoje,« je dogovor komentiral 
župan občine Krško mag. Miran Stanko. Kot je še dodal, upa, da 
bo vlada držala besedo glede znižanja stroškov občinam: »Kaj-
ti naloge nam trenutno ostajajo enake, zmanjšujejo pa se sred-
stva, s katerimi bi jih morali financirati.«  P. P.

Vlada in občine sklenile dogovor 
o povprečnini za leto 2015

set milijonov evrov in z reba-
lansom bo to omogočeno, tako 
da infrastrukturna dela lahko 
stečejo v letošnjem letu,« je ob 
tem povedal minister Gašper-
šič. Direktor Infre mag. Voj-
ko Sotošek je dejal, da jim teh 
deset milijonov evrov, zagoto-
vljenih s proračunom, zado-
stuje za letošnje leto, podpis 
pogodbe za kredit EIB pa pri-
čakujejo v maju, ko bodo zače-
li intenzivno delati na akumu-
lacijskem bazenu elektrarne. 

Minister Gašperšič se je kasne-

je pridružil obisku evroposlan-
cev v prostorih GEN energije, 
na popoldanskem delu obiska 
pa se mu je pridružil minister 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo Zdravko Počivalšek. 
Skupaj sta se seznanila z ra-
zvojnimi načrti skupine, pred-
vsem z aktivnostmi, ki jih GEN 
izvaja v povezavi s projektom 
JEK 2. Obisk sta nadaljevala z 
ogledom Nuklearne elektrarne 
Krško ter ga po krajšem ogledu 
HE Krško zaključila v Termoe-
lektrarni Brestanica. 
 P.�Pavlovič

Direktor�Martin�Novšak�je�ministroma�predstavil�vizijo�ra-
zvoja�skupine�GEN.�Po�ogledu�Sveta�energije�sta�si�ministra�
ogledala�tudi�NEK,�kjer�je�minister�Počivalšek�poudaril,�da�se�
v�Sloveniji�premalo�zavedamo�pozitivnih�učinkov�in�predno-
sti,�ki�jih�imamo�s�to�tehnologijo.

Direktor� Termoelektrarne�Brestanica�Tomislav�Malgaj� je�
oba�ministra�seznanil�z�načrtovano�investicijo�v�nadomestni�
plinski�agregat,�s�katerim�v�TEB�načrtujejo�zamenjavo�starih�
enot.�S�tem�bo�zagotovljena�nadaljnja�visoka�stopnja�razpo-
ložljivosti�in�zanesljivosti�zagonov.

Novice iz Posavja
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

Smilja Radi
za območje občine Sevnica na
smilja.radi@posavje.info

Rok Retelj
za območje občine Brežice na
rok.retelj@posavje.info

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info
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obrok 37 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 16. 12. 2014 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve fi nanciranja znašajo 0 %;  skupna letna obrestna mera je 0%; 
fi nancirana vrednost 9.076 EUR; skupni znesek za plačilo 11.687 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 60.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje 
omogoča do 50 % popust. Peugeot Financiranje si pridržuje pravico da stranki z neustrezno boniteto brez obrazložitve odkloni sklenitev pogodbe. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
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KRŠKO - 22. januarja je v krškem hotelu v organizaciji Društva 
upokojencev Krško potekalo tradicionalno ponovoletno srečanje 
članov društva, ki so dopolnili 80 in več let. V društvu, v katere-
ga je včlanjenih prek 1.180 članov, jih je že dobrih 280 dopolni-
lo ta častitljiva leta, polovica teh pa se je udeležila tudi letošnje-
ga druženja ob pogostitvi. Na njem so vse navzoče, katerim so 
glasbeni program pripravili mladi harmonikarji Glasbene šole 
Krško pod mentorstvom Staneta Cetina (Katja Volčjak, Mar-
ko Kočnar, Timotej Možgan, Andraž Logar, Benjamin Šoln in 
Klemen Fuks), pozdravile in zaželele prijetno druženje predse-
dnica društva Snežana Resman, predstavnica KS mesta Krško, 
podžupanja občine Ana Somrak, direktorica Doma starejših ob-
čanov Krško Ani Nuša Masnik in direktorica Centra za social-
no delo Krško Marina Novak Rabzelj. še posebne pozornosti 
pa sta bila deležna najstarejša udeleženca srečanja: Gvido Gra-
bar, rojen leta 1919, in Pavla Levak, rojena leta 1922, katerima 
so podelili tudi simbolni darili. Program je z modrostmi in topli-
mi besedami ter verzi popestrila Vidka Kuselj.  B. M. 

Tradicionalno ponovoletno 
srečanje krških starostnikov

Krški�starostniki�so�se�tudi�letos�zbrali�v�velikem�številu,�ve-
liko�udeležbo�članstva�pa�v�DU�Krško�pričakujejo�na�letnem�
občnem�zboru,�ki�bo�potekal�v�krškem�Kulturnem�domu�14.�
februarja.

BRUSELJ, KRŠKO - Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) 
je v prejšnjem tednu v Evropskem parlamentu sprejel predstav-
nike Društva Sonček za cerebralno paralizo iz Leskovca pri Krš-
kem, so sporočili iz njegove pisarne. Predsednici društva Nata-
ši Solomun ter njeni ekipi je Bogovič čestital za velik uspeh, ki 
so ga dosegli z izborom na razpisu za prejeto donacijo NATA ba-
zarja v Bruslju (NATO Charity Bazaar ASBL 2014), kjer so lani 
zbrali rekordnih 203.816,09 evrov sredstev, sredstva pa so izbra-
nim prijaviteljem podelili v teh dneh. »Iskreno sem vesel, da je 
Društvo Sonček za cerebralno paralizo iz Leskovca pri Krškem 
uspelo pripraviti tako dober projekt na razpis Natovega dobro-
delnega bazarja, da so bili izbrani celo kot edini prijavitelj iz Slo-
venije in bodo edini v štirih letih dobili 100-odstotno financiran 
dobrodelni projekt. To je odlično sporočilo za vse otroke, ki jim 
Društvo Sonček za cerebralno paralizo pomaga,« je ob tem dejal 
Bogovič, sicer tudi častni član Društva Sonček za cerebralno pa-
ralizo iz Leskovca pri Krškem, ki otrokom tudi želi obilo veselja 
in zadovoljstva.  P. P.

Bogovič čestital Društvu Sonček 
za uspeh in donacijo

Bogovič�s�predsednico�Društva�Sonček�Natašo�Solomun

Društvo upokojencev Krško, 
Cesta 4. julija 57, Krško

VABILO
Vse člane Društva upokojencev Krško vabimo na 

REDNI LETNI ZBOR,
ki bo v soboto, 14. februarja, 

ob 10. uri v Kulturnem domu Krško.

Za popestritev bodo poskrbeli 
izvajalci kulturnega programa.

Po končanem zboru bomo v avli Kulturnega doma Krško 
še malo poklepetali in se poveselili ob prigrizku in pijači.

Vljudno vabljeni!

KRŠKO - V prostorih Centra za socialno delo Krško je bila 
27. januarja odprta potujoča razstava fotografij »Moje san-
je«, ki so jo pripravili in postavili na ogled v Društvu Ključ - 
centru za boj proti trgovini z ljudmi. Gre za portrete romskih 
otrok in mladih ljudi.

Ti so prikazani v poklicih, v katerih bi želeli delati, a so želje ostale 
zgolj njihove mladostne sanje, saj jim je bila prisilno odvzeta mo-
žnost do samoodločitve pri izbiri in krojenju svoje prihodnosti. 
Kot je povedala Katjuša Popović iz Društva Ključ, so s pričujočo 
razstavo, ki bo na hodnikih etaž CSD na ogled vse do 17.  februarja, 
želeli opozoriti na trgovino z ljudmi, ki je v Sloveniji prisotna kot 
ena izmed najbolj dobičkonosnih dejavnosti organiziranega kri-
minala, pri čemer je osnovno poslanstvo društva nudenje pomoči 
žrtvam. Te so pogosto mladoletne Romkinje, ki so na podlagi do-
govorov družin in sklenjenih kupčij prisiljene v t. i. tradicionalne 
romske poroke, s čimer so jim kršene, kot opozarja Popovićeva, 
temeljne svoboščine, osnovne človekove in otrokove pravice. Tr-
govanje z njimi poteka tako v Sloveniji kot tudi v tujini, pri čemer 
je trgovanje z ljudmi najbolj prisotno v največjih središčih, to je 
v Ljubljani in na območju med Mariborom in Žalcem. Ob tem so 
romski otroci prisiljeni tudi v izvrševanje drugih kaznivih dejanj, 
v tatvine, beračenje, suženjstvo, služabništvo ipd., kar je prisotno 
domala v vseh romskih skupnostih. 
Medtem ko je Darko Brajdič kot predstavnik pri nas živeče rom-
ske skupnosti v pogovoru ob 
otvoritvi zatrdil, da ni sezna-
njen s tem, da bi do prisilnih 
porok deklic prihajalo tudi na 
našem območju, pa je državna 
tožilka Barbara Jenkole Ži-
gante povedala, da so tudi na 
krškem Okrožnem državnem 
tožilstvu z vezi s tem kazni-
vim dejanjem že vodili posto-
pek, žal pa so bili v nadaljeva-
nju neuspešni pri dokazovanju 
prisile mladoletne osebe v za-
kon. Vsekakor lahko iz nave-
denega kakor tudi iz pričujoče 
razstave povzamemo, da gre za 
realen družben problem, ki mu 
bo potrebno nameniti na vseh 
nivojih več pozornosti, toliko 
bolj, ker na porast trgovine z 
ljudmi vplivajo tudi drugi soci-
alno-ekonomski dejavniki, kot 
so migracijski tokovi, revščina, 
nezaposlenost.  B. M.

Kot je dejal Miran Potrč, knji-
ga ni življenjepis, temveč niz 
družbenih okoliščin, ki jih je 
doživljal kot politik. V pogo-
voru s Tamaro Vonta je po-
vedal, da se je pisanja knjige 
lotil zaradi spleta okoliščin, 
ko ga je k mirovanju spomla-
di 2014 prisilil zvin noge. Si-
cer pa je Potrč, uradno upoko-
jen od decembra 2011, knjigo 
spominov razdelil na dva dela, 
prvi sega od otroških let dalje 
do let v parlamentu, pri če-
mer je še posebej izpostavil 
sprejetje ustavnih amandma-
jev v letu 1989, ki so ključne-
ga pomena za sprejem prav-
ne podlage za osamosvojitev,.
Po kronološko zapisanem pr-
vem delu knjige se je drugega 
lotil tematsko, v njem pa opi-
suje odnos od obdobja naro-
dnoosvobodilnega boja da-
lje, slovensko desnico, spravo, 
problematiko izbrisanih ipd. 
Vsekakor je bil slušateljem že 
uvodoma zanimiv podatek, 
da so mu naši kraji blizu, saj 
je bila njegova mati po rodu 
Radečanka, kamor je v otro-
štvu pogosto zahajal, največ 
počitnic pa je preživel pri naj-
ljubšem stricu Turku v Sevni-
ci. Z družino so najprej živeli v 
Mariboru, zatem so se preselili 
v vas Kamenica pri Mariboru. 

Potrč predstavil »Klic k razumu«
KRŠKO - 20. januarja je v Kulturnem domu Krško na povabilo Občinskega odbora Socialnih demokratov 
(SD) Krško predstavil lansko jesen izdano knjigo »Klic k razumu« eden najvidnejših in najbolj uveljavlje-
nih članov stranke SD, dipl. pravnik Miran Potrč. 

Po študiju na Pravni fakulteti 
v Ljubljani in opravljenem so-
dnem pripravništvu se je leta 
1962 za dobra štiri leta zapo-
slil v mariborski Livarni, kjer 
je bil direktor pravne službe. 
Temu je sledila zaposlitev na 
Mestni konferenci ZKS v Ma-
riboru in v sedemdesetih le-
tih prejšnjega stoletja na CK 
ZKS v Ljubljani. Med leti 1978 
in 1980 je bil podpredsednik 
Zveze sindikatov Slovenije, za-
tem dve leti član predsedstva 
Zveze sindikatov Jugoslavi-
je, od tega je bil eno leto njen 
predsednik, v letih 1982-1986 
pa je bil vodja delegacije Skup-
ščine SRS v Zboru republik in 
pokrajin v Skupščini SFRJ. V 
naslednjih štirih letih, najbolj 

prelomnih za Slovenijo, je bil 
med leti 1986 in 1990 predse-
dnik Skupščine SRS in dal ak-
tiven in ustvarjalen doprinos 
k tedaj oblikovanim in spre-
jetim ustavnim amandmajem 
in novi volilni zakonodaji. Med 

tedanje odločilne poteze, ki so 
krojili pot v osamosvojitev 
Slovenije, pa sodi tudi prepo-
ved mitinga resnice v Ljublja-
ni. Kot predsednik Skupščine 
RS je razpisal prve demokra-
tične večstrankarske volitve, 
od leta 1990 pa vse do leta 
2012 pa je bil poslanec v DZ 
RS in vodja poslanske skupi-
ne. Stranki in njenim predho-
dnicam je iskreno pripaden že 
od leta 1962, ko se je včlanil v 
tedanjo Zvezo komunistov Slo-
venije. Ne glede na vzpone in 
padce, volilne rezultate in raz-
lične predsednike stranke, ka-
terih vodenje je opisal tudi v 
pričujoči knjigi, pa je povedal, 
da mu ni niti za hip žal ne vlo-
ženega dela ne časa, ki ga je v 
ta namen porabil.
 Bojana Mavsar

O�življenju�in�delu�se�je�z�Miranom�Potrčem�pogovarjala�Ta-
mara Vonta.

Razstava »Moje sanje«
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Z vzpostavitvijo urgentnih 
centrov naj bi se nujna zdrav-
niška pomoč v času od osme 
ure zvečer do šeste ure zjutraj 
v zdravstvenih domih ne izva-
jala, pacienti iz sevniške obči-
ne pa bi morali v navedenem 
času iskati zdravniško pomoč 
v najbližjem urgentnem cen-
tru, tj. v brežiškem. »Že od leta 
2008 vlagamo zahteve in ute-
meljujemo potrebe, kaj še po-
trebujemo na nujni medicin-
ski pomoči. Med drugim nujno 
potrebujemo redno zaposlene-
ga zdravnika in vse do lanske-
ga leta so nam to obljubljali!« 
je razočarana pripovedovala 
direktorica ZD Sevnica Vladi-
mira Tomšič ter nato v nada-
ljevanju še ponazorila s kon-
kretnimi primeri, kako dolg bi 
bil odzivni čas po klicu na po-
moč. »V prak si bi to pomenilo, 
da bi potrebovalo strokovno 

Sevničani: NMP naj deluje
SEVNICA - Na januarski sevniški občinski seji je direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tom-
šič seznanila prisotne občinske svetnice in svetnike o nameri Ministrstva za zdravje o reorganizaciji nujne 
medicinske pomoči, ki jo izvaja sevniški zdravstveni dom 24 ur na dan. 

osebje NMP brežiškega urgen-
tnega centra za prihod v vas 
Čelovnik 59 minut, ekipa NMP 
iz Krškega 43 minut, iz sevni-
škega zdravstvenega doma pa 
27 minut in še to v primeru, če 
bi bil odhod reševalcev takoj-
šen. Kako pomembne so minu-

te, ko je ogroženo človeško ži-
vljenje, se je pokazalo tudi ob 
nesreči v lanskem decembru v 
vasi Stranje, kamor je najhitre-
je prihitela na pomoč družini 
Kočevar prav ekipa NMP sevni-
škega zdravstvenega doma  in 
takoj odpeljala opečeno osebo 
v ljubljanski Klinični center,« 
je pripovedovala in dodala, da 
ni pričakovala, da bo »drža-
va tako grobo posegla v tisto, 
kar smo najmanj pričakova-
li - v hitro in učinkovito zdrav-
niško pomoč«. Na nerazume-
vanje je ekipa iz sevniškega 
zdravstvenega doma naletela 
v lanskem decembru na spreje-
mu pri vodji sektorja za razvoj 
zdravstvene oskrbe na ministr-
stvu za zdravje, mag. Dušan-
ki Petrič, kamor sta Tomšiče-
vo spremljala dipl. med. sestra 
Violeta Bahač Kmetič in vod-
ja NMP ZD Sevnica dr. Dušan 

Senica. Na vprašanje zdrav-
nika, če se odgovorni na Mini-
strstvu za zdravje zavedajo, da 
bodo ljudje lahko zaradi pre-
dolgega odzivnega časa ekipe 
NMP umrli, je mag. Petričeva 
odgovorila, da bo pač za to kri-
va država. 

»To je nesprejemljivo. To bi 
bila prav zares katastrofa. Re-
zultat bi bil slab, porazen … « 
so bila mnenja prisotnih na 
seji, ki se z morebitno ukini-
tvijo nujne medicinske pomoči 
(NMP) niso strinjali, pač pa so 
celo izrazili potrebo bo okre-
pitvi NMP. »Potrebno bi bilo 
ustvariti dodatne pogoje za de-
lovanje nujne medicinske po-
moči v Krmelju in v Radečah, 
saj so minute zelo dragocene, 
ko se rešuje življenje,« je deja-
la Danica Kramžar. 
 Smilja Radi

Direktorica� Zdrav��stve�nega�
doma� Sevnica� Vladimira�
Tomšič

V uvodu je kratek dokumen-
tarni film prikazal ključne iz-
boljšave v občini od leta 1994 
do 2014, nato je sledila pred-
stavitev vseh dosedanjih župa-
nov ter kratek oris dosedanje-
ga delovanja občinskih svetov, 
kar je uvodoma povzel občin-
ski svetnik Miran Prnaver, ki 
je član radeškega občinskega 
sveta vse od njegove sestave v 
letu 1994.

Prvi župan občine Radeče je bil 
danes že pokojni Janez Zahra-
stnik. V obdobju 1998-2002 ga 
je nasledil Ludvik Sotlar, ki je 
v svojem slavnostnem nago-
voru obudil marsikateri spo-
min. »Takrat ni bilo mobilnih 
telefonov, ni bilo elektronskih 
povezav, računalnikov … Tudi 
ustreznih občinskih prostorov 
ni bilo. Bila je samo ena pisar-
na v stavbi, kjer so bili nekda-
nji zapori. S pomočjo papirnice 
smo obnovili občinsko stavbo 
in ustvarili pogoje za nemote-
no delo,« je dejal in nadalje-
val, da je bila najpomembnej-
ša naloga v njegovem mandatu 
delitvena bilanca z občino La-

20 let radeške samostojnosti
RADEČE - Občina Radeče je postala samostojna občina pred dvajsetimi leti, zato so v spomin na ta dogodek 
21. januarja v tamkajšnjem kulturnem domu pripravili slavnostno akademijo.

ško, katere del je bila v prete-
klosti občina Radeče. V njego-
vem času je zaživela tudi ideja 
o gradnji hidroelektrarn na 
spodnji Savi, ustanovljen je bil 
KTRC … 

Franc Lipoglavšek, ki je bil 
župan občine Radeče od leta 
2002 do 2006 in je bil tudi prvi 
radeški poslanec v Državnem 
zboru, je bil nekoliko kritičen 
do takratne skupine občinskih 
svetnic in svetnikov, ki je želela 

»delovati mimo župana«. V na-
daljevanju je nekdanji župan 
(2006-2011) in aktualni po-
slanec Matjaž Han poudaril, 
da verjame v razvojni potenci-
al občine. »V prihodnost lahko 
zremo z optimizmom, čeprav 
nas čaka naporna in dolga pot. 
Gre za skupnost, ki zna stopiti 
skupaj,« je med drugim dejal.
 
Občino Radeče je nato od leta 
2011 do 2014 vodila Rafaela 
Pintarič, ki je bila pred tem 

pet let podžupanja. Nadalje-
vala je z zastavljenimi investi-
cijami in projekti, »rdeča nit« 
pa so bile Savske elektrarne in 
dogovor o poplačilu iz naslo-
va rabe stavbnega zemljišča. V 
času njenega mandata se je od-
vijala tudi »zgodba o radeški 
papirnici, ki je doživela srečen 
zaključek«. V lanski jeseni je 
vodenje občine z veliko mero 
optimizma prevzel Tomaž Re-
žun. »V zadnjih dvajsetih letih 
so bili realizirani številni pro-
jekti in opazne so številne iz-
boljšave. Odločitev za samo-
stojno občino se je pokazala 
za pravilno. Za prihodnost me 
ne skrbi, ovire so izzivi. S sku-
pnimi močmi bomo še naprej 
ustvarjali naš skupni prostor 
in gremo naprej, Radeče!« je 
med drugim dejal aktualni žu-
pan, ki verjame, da so »najve-
čji kapital ljudje«.

Spremljevalni kulturni pro-
gram na slavnostni akademiji 
ob 20-letnici ustanovitve obči-
ne Radeče je oblikovala Glas-
bena šola Laško-Radeče.
  S. Radi

V�radeškem�Domu�kulture�so�s�slavnostno�akademijo�obele-
žili�20-letnico�ustanovitve�občine�Radeče.��

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

NOVO MESTO – V skupini TPV so 28. januarja na Dnevu inovati-
vnosti TPV v prostorih Dolenjskega muzeja podelili nagrade za 
najbolj inovativne predloge. Uprava TPV d.d. Novo mesto je kot 
vsako leto razpisala natečaj za podelitev »Nagrade za inovativ-
nost TPV« za leto 2014. Odbor za inovativnost je izbral najbolj 
inovativno idejo posameznika in tima. Predsednik odbora Mar-
ko Gorjup je skupaj s predsednikom uprave TPV Vladimirjem 
Gregorjem Bahčem podelil dve nagradi. Najbolj prepričljiv je 
bil predlog Igorja Makovca »Aplikacija za izdelavo poročila po 
popisu«. Za najboljši timski inovativni predlog sta bila nagraje-
na Jože Košak in Marko Malnarič za predlog »Nadgradnja SKS 
varilnih robotskih izvorov«. Bahč in Gorjup sta podelila tudi na-
grade Martina Severja za najboljše strokovno delo, ki so jih pre-
jeli Igor Makovec, Simon Miklič, Aleš Novak, Tomaž Slapšak, 
Matjaž Sotler in Jurij Švegelj.  R. R.

Dan inovativnosti TPV

Sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas je zveza Alpe-Jadran, v kate-
ri Slovenijo po pooblastilu Vlade RS zastopa Skupnost občin Sloveni-
je, jeseni 2011 uradno potrdila za osrednji turistični dogodek regije 
Alpe-Jadran. Že kar nekaj časa namreč velja, da je sodelovanje na 
različnih sejmih ter predstavitvah doma in v tujini prvi pogoj za do-
bro promocijo in trženje, saj turizem kot gospodarska panoga doži-
vlja korenite spremembe tudi zaradi tega, ker se je potrošnik zara-
di globalizacije spremenil in v središče postavil samega sebe. Zato 
so takšni dogodki, kot je sejem Turizem in prosti čas, nujno potreb-
ni, da lahko predvsem domačim gostom predstavimo ponudbo, ki 
je uglašena z zadnjimi trendi.

Na letošnjem sejmu Turizem in prosti čas (TIP) se je pod imenom 
destinacije Posavje predstavilo pet posavskih občin s poudarkom na 
aktivnem in doživljajskem turizmu, zato smo v predstavitvene do-
godke vključili različne ponudnike. 

TIP se je odvijal od 28. do 31. januarja 2015, v promocijske dogodke 
pa so se dnevno vključevali tudi ponudniki iz naše občine. Na otvo-
ritvenem dogodku, ki so ga obiskali tudi nekateri vidni predstavni-
ki regije Posavje, so tako sodelovali člani Kulturnega društva Svibno 
vitezi Ostrovrharji in s svojim mečevanjem pritegnili radovednost 
novinarjev. V četrtek je s svojimi dobrotami navdušila Gostilna in 
pizzerija Oštirka iz TRC Savus, ki je tipične jedi in sestavine uspela 
predstaviti na sodoben način in v skladu s sodobnimi trendi. V pe-
tek se je predstavila Kmetija Ključevšek s suhomesnatimi izdelki, ki 
se ponašajo s sestavinami domačega in lokalnega porekla. V soboto, 
na zadnji dan sejma, je bilo verjetno tudi zaradi lepega vremena na 
sejmišču najbolj živahno. Na našem razstavnem prostoru pa je zla-
sti med otroki pritegnilo veliko zanimanja čaranje Čarodeja Branka.    

Med turističnimi produkti naše občine je sicer največ zanimanja 
vzbudilo splavarjenje na Savi, ki je že 15 let prepoznaven produkt 
na turističnem trgu in je skupaj z drugimi turističnimi produkti v re-
giji postal zanimiv tudi za tuje goste. V sklopu turističnega razvoja 
obsavskega prostora pa smo na sejmu – na katerem je bilo izkaza-
nega veliko interesa za aktivno preživljanje prostega časa, predvsem 
za kolesarjenje in pohodništvo – predstavljali tudi Učno pot Savus. 
Živahna pa je bila tudi obsejemska dejavnost, predvsem s številnimi 
okroglimi mizami in predavanji, kjer je bilo podanih kar nekaj zani-
mivih iztočnic za razvoj novih in inovativnih produktov. 

Občina Radeče na sejmu Alpe-Adria: 
Turizem in prosti čas
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ARTIČE – V OŠ Artiče se je 9. januarja popoldne zbralo prek 60 
starejših krajanov Artič, Pečic in Križ, za katere so poverjenice 
artiškega odbora Rdečega križa pripravile družabno srečanje. 
Dogodek so kulturno bogato in pestro dopolnili artiški učenci, 
nekaj ljudskih pesmi pa so zapeli tudi Fantje artiški. Najstarej-
ša udeleženca iz Artič sta bila 84-letni Slavko Gorišek in 90-le-
tna Rezika Balas, iz Pečic pa je bila najstarejša 84-letna Marija 
Podgoršek. Zbrane so s svojim obiskom počastili in pozdravi-
li predsednica Rdečega križa Artiče Zofka Godec, ravnateljica 
artiške šole Vesna Bogovič, predstavnica Občine Brežice Pa-
tricia Čular, predsednik sveta KS Artiče Anton Gajšek, pred-
sednica Društva upokojencev Brežice Jožica Sušin, predsednik 
Društva izgnancev Artiče Karel Levak in patronažna sestra ar-
tiškega območja Doroteja Zidar. Predsednica je ob tem deja-
la, da s 14 poverjenicami prav rade pripravijo vsakoletno dru-
ženje. Med leto so obiskale 90-letnike v krajevni skupnosti. To 
so bili Martin Cerjak iz Dečnega sela, Ana Glušič in že omenje-
na Rezika Balas iz Arnovega sela ter Rezika Undorfer, ki biva v 
domu starejših v Šmarjeti. V decembru obiskujejo vse, ki bivajo 
v domovih za starejše, obisk pa namenijo tudi vsem krajanom, 
starim nad 70 let, jih skromno obdarijo in povabijo na srečanje. 
Ob pogostitvi in klepetu je za dodatno vzdušje in ples poskrbel 
Ansambel bratov Žerjav s Pohance, ki se že nekaj let brezplačno 
odzove povabilu, za kar se mu v Rdečem križu lepo zahvaljuje-
mo.  Z.�Godec

Artiško srečanje starejših 

Z�leve:�Marija�Podgoršek�iz�Pečic,�Slavko�Gorišek�in�Rezika�Ba-
las,�oba�iz�Arnovega�sela

V Dolenji vasi se je trlo obisko-
valcev, ki so prišli na že tradici-
onalno prireditev, ki je že pred 
osmimi leti dobila ime Ocvirki-
jada ter pod tem nazivom po-
stala prepoznavna v ožji in širši 
okolici. Letos je ocvirkove uni-
kate pripravilo 27 razstavljav-
cev, ki so na ogled in kasnejšo 
pokušino prispevali 32 izdel-
kov. Kot je dejala »mati ocvirki-
jade« Irena Stergar, lahko vsi 
izdelki požanjejo pohvale, ne-
kako pa so vendarle izpostavili 
tri. Tako se je na najvišje mesto 
zavihtela »Ocvirkova pašteta« 
izpod rok Matjaža Gomilška 
iz Spodnjega Starega Gradu, 

Dolenjevaška Ocvirkijada že 
prerašča začetna pričakovanja
DOLENJA VAS – Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je 24. januarja v domačem Večnamenskem domu pri-
pravilo že osmo Ocvirkijado, ki jo je letos krasilo 32 izdelkov. Ocenjevalna komisija je izmed vseh na prvo 
mesto postavila izdelek, poimenovan »Ocvirkova pašteta«. 

drugo mesto je zasedel »Po-
poldanski počitek« nekoč do-
mačinke, sedaj pa prebivajoče 
v Prekmurju, Jožice Gajšek 
Kovaš, tretja pa je bila »Ocvir-
kovka« Maje Gorišek iz Dole-
nje vasi. Kakor je dejala Ster-
garjeva v kratkem pogovoru 
za naš časopis, je namen pri-
reditve druženje in srečevanje 
domačinov, pa tudi obiskoval-
cev prireditev iz drugih krajev. 
»Čeprav se zdi, da so si prire-
ditve podobne, se trudimo, da 
vam ponudimo vedno kaj sve-
žega, enkratnega in nepozab-
nega,« je ob zahvali nato de-
jala tudi zbranim in pohvalila 

sodelujoče, ki s svojimi izdelki 
kakovostno in količinsko pre-
raščajo začetna pričakovanja. 

V bogatem kulturno-zabav-
nem programu so sodelovali 
na harmoniki Jože Sotelšek, 
Andrej Cerjak in Matija Ko-
drič, Ljudski pevci Ajda, Žen-

ski pevski zbor Prepelice ter 
Ljudski pevci in godci Florjan z 
Ardra pri Raki, člani THD Zdo-
le pa so sodelovali s cvrtjem 
ocvirkov. Povezovalne niti sta 
vlekla Anton Petrovič in hu-
morist Miro Klinc kot Kloba-
sekov Pepi. 
� Marija�Hrvatin

Obiskovalci�so�dodobra�napolnili�prireditveni�prostor.
Zmagovalna�»Ocvirkova�pašteta«

VELIKI TRN - Društvo za ohranitev podeželja in Društvo vino-
gradnikov Veliki Trn sta 17. januarja v tamkajšnjem Kulturnem 
domu pripravila drugo prireditev »Ocvirki in vino«. Domače go-
spodinje so pobrskale po zakladnici tradicionalnih jedi z ocvir-
ki. Poleg sodobnejših ocvirkovih jedi so si obiskovalci lahko pri-
voščili kolerabo, krompir, repo, polento, žgance in jajca z ocvirki. 
Zadišal pa je tudi »pika-poka« krompir. Jedi torej, ki so jih kuhale 
naše babice, pa smo nanje že malo pozabili. Člani Društva vino-
gradnikov so pripravili pokušino svojih vin. Poleg cvička so obi-
skovalci lahko okušali in spoznavali tudi sortna vina, ki jih vestni 
kletarji negujejo v svojih kleteh. Izbor je bil pester in je lahko za-
dovoljil različne okuse obisko-
valcev. Ženski pevski zbor Fe-
mina Cantat pod umetniškim 
vodstvom Ane Češnjevar in 
Pevci z Rake so se občinstvu 
predstavili s slovensko ljudsko 
pesmijo. Za dobro voljo je po-
skrbela dramska sekcija Dru-
štva za ohranitev podeželja, ki 
je gledalce nasmejala s prizo-
rom ob tradicionalnih kolinah. 
S harmoniko pa je vse razve-
seljevala Tjaša Ulčnik, najpri-
kupnejša harmonikarka po iz-
boru občinstva na lanskem 17. 
državnem prvenstvu harmoni-
kark na diatonično harmoniko. 
Vesela pesem in smeh sta še 
dolgo odmevala, tradicional-
ne jedi z roko v roki z izbra-
nimi vini pa so vse zadržale v 
prijetnem klepetu.

  Vir:�DOP�Veliki�Trn

Kulinarično-vinska pokušina

BIZELJSKO - Člani društva vinogradnikov Bizeljsko so se 24. ja-
nuarja zbrali na rednem letnem zboru članov. Srečanje so izko-
ristili za obnovitev znanja o varstvu vinske trte ter označevanju 
traktorjev v cestnem prometu. V nadaljevanju so sprejeli poro-
čila o delu v lanskem letu ter potrdili načrte za letos. Prednost 
dajejo promociji bizeljčana PTP in se strinjajo, da je v ta namen 
potrebno sodelovanje na številnih prireditvah doma in v tujini, 
kjer so se uspešno predstavili tudi v preteklosti. Svoje načrte je 
predstavila še vinska kraljica Bizeljskega Doroteja Šekoranja, 
ki namerava pripeljati v kraj druge slovenske vinske kraljice in 
princese, jim pokazati lepote domačega kraja ter jim na kraju sa-
mem predstaviti našo žlahtno kapljico. Med poročanjem je bila 
na ogled projekcija fotografij dogodkov in dejavnosti društva v 
preteklem letu. Soglasno je bil za tajnika društva potrjen Gregor 
Černoga, ki je to delo začasno opravljal že po odstopu prejšnje 
tajnice. Po nagovoru predsednikov nekaterih ostalih društev v 
kraju ter iz sosednjega društva Bistrica ob Sotli, predsednika KS 
ter predstavnice ZPTM Brežice so prisotni ob večerji med seboj 
izmenjevali izkušnje, želje in pričakovanja v vinogradništvu in 
vinarstvu.  L.�Babič

Zbor bizeljskih vinogradnikov

Vinski�kraljici�Bizeljskega�Doroteji�Šekoranja�so�izročili�sve-
čano�listino�za�ta�naziv.

BREŽICE - V prostorih Mestne hiše Brežice so 28. januarja s pre-
davanjem Mile Levec na temo »Poslovanje v društvih – priprava 
zaključnega poročila« odprli letošnje Dneve podjetniških prilo-
žnosti, ki jih organizira ZPTM Brežice, enota CPT. Skoraj 70 ude-
ležencev predavanja je izvedelo, katere so novosti pri poslovanju 
v društvih, kako lahko društvo nagradi svoje člane ter kaj je po-
membno pri pripravi zaključnega poročila. Za lažje razumevanje 
je bilo predavanje podkrepljeno s praktičnimi primeri ter odgo-
vori na vprašanja udeležencev predavanja. Z druženjem podje-
tnih pa nadaljujejo skozi celoten februar. Podrobnejši program 
lahko preberete na str. 19, za več informacij in prijave pa pojdi-
te na www.pcbrezice.si. 

Dnevi podjetniških priložnosti

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo,
 presenečeni boste nad našo ponudbo!

Kerin Janko s.p., CKŽ 65A, 8270 Krško / Tel.: 07 49 02 560 

Na zalogi že tudi program VSE ZA VRT

Velika izbira darilnega programa 
in malih pozornosti za valentinovo
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Letno poročilo o skladnosti pitne vode za leto 2014 je skupaj s po-
ročili za predhodna leta objavljeno na spletni strani družbe www.
kostak.si (Komunala/Oskrba s pitno vodo/Kakovost pitne vode), v 
nadaljevanju pa je predstavljen povzetek za vodovode v upravljan-
ju družbe Kostak d.d. z več kot 50 uporabniki. 

V letu 2014 je bilo za potrebe mikrobioloških, fizikalnih in kemijskih 
preskušanj odvzetih 373 vzorcev vode, od katerih je bilo 27 mik-
robiološko in 2 kemijsko neustrezna. Dodatno je bilo analiziranih 
prek 90 vzorcev za ciljane parametre (atrazin, desetilatrazin, nit-
rati – črpališče Brege, nikelj, sulfati, motnost – črpališče Rudnik). 

Mikrobiološka neustreznost se v največji meri pojavlja zaradi pri-
sotnosti koliformnih bakterij. V vseh primerih so bili izvedeni ukre-
pi v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
ter HACCP-načrtom (izpiranje omrežja na hidrantih, pranje vodo-
hranov, kloriranje, enkrat pa je bilo potrebno izvesti tudi ukrep 
omejitve uporabe pitne vode za uživanje na vodovodu Senovo). 
V dveh vzorcih za fizikalno-kemijske analize je bila povišana mot-
nost. V enem primeru je bil izdan ukrep prekuhavanja pitne vode, 
v drugem pa ukrep ni bil potreben, saj je šlo za surovo vodo pred 
ultrafiltracijo.

Voda na Krškem polju je zaradi posledic intenzivnega kmetijstva 
(polivanja z gnojevko, gnojenja, uporabe fitofarmacevtskih sred-
stev) obremenjena z nitrati in pesticidi, kar se odraža v pitni vodi iz 
črpališča Brege. Kakovost vode na tem področju se stalno nadzo-
ruje. V letu 2014 je bila v dveh vzorcih (od 12) presežena mejna 
vrednost desetilatrazina, koncentracije nitratov pa so bile najvišje 
v zadnjih desetih letih in so v mesecu maju dosegle vrednost 44.1 
mg/l. Koncentracije ne ogrožajo zdravja uporabnikov. 

V pitni vodi, načrpani iz vodnega vira Rudnik, so zaradi naravnih da-
nosti in posledic rudarjenja povišane vrednosti niklja ter sulfatov, 
ki se redno spremljajo. NLZOH je ocenil, da voda ne predstavlja ne-
varnosti za zdravje uporabnikov. Pojavlja pa se tudi povečana mot-
nost načrpane vode, ki jo uspešno odstranjujemo s filtriranjem. 

Trend nenehnega izboljševanja kakovosti pitne vode družba Kostak 
vzdržuje s poostrenim nadzorom, izvedbo dodatnega lastnega 
vzorčenja ter vzdrževanjem objektov in naprav.

PRIPRAVA PITNE VODE ZA 
ZAGOTAVLJANJE VARNE OSKRBE
Zaradi različnih pogojev oskrbe s pitno vodo, kot so kakovost su-
rove vode ter dolžina in starost vodovodnega omrežja, je potreb-
no vodo pred distribucijo do uporabnikov včasih tudi pripravljati. 
Najpogosteje uporabljeni postopek priprave pitne vode je dezin-
fekcija s klorom. Postopek se uporablja za preprečevanje širjenja 
nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s pitno vodo. 

Na nekaterih vodnih sistemih se pitna voda stalno klorira (Seno-
vo-Brestanica, Koprivnica, Kostanjevica, Premagovce in Veliki Trn - 
Črešnjice), drugod pa le občasno (Raka, Podbočje in Veliki Trn). Za-
radi izgradnje in obnove vodovodov v sklopu projekta Hidravlične 
izboljšave vodovodnih sistemov je bilo potrebno v letu 2014 izva-
jati preventivno kloriranje tudi na vodovodu Krško. 

Družba Kostak si prizadeva, da v vodo dodaja minimalno količino 
klorovega preparata, ki zagotavlja mikrobiološko ustrezno pitno 
vodo ter preprečuje možnost naknadne kontaminacije vode med 
transportom po cevovodu. Takšne koncentracije prisotnega klora 
v pitni vodi, kljub značilnemu vonju vode, ne predstavljajo tvegan-
ja za zdravje ljudi, zagotavljajo pa varno vodooskrbo.

Pri spremljanju stranskih produktov kloriranja trihalometanov 
(kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromodiklorome-
tan) izmerjene vsote koncentracij v letu 2014 nikoli niso preseg-
le 5 % predpisanih.

Informacije:
Spletna stran: www.kostak.si.

Za vse informacije glede kakovosti pitne vode lahko pokličete na 
tel. št. (07) 48 17 224 ali pišete na e-naslov kostak@kostak.si. 

Izven rednega delovnega časa lahko pokličete 
na tel. št. 051 686 301.

Kakovost pitne vode v letu 2014
na javnih vodovodih v občinah Krško in Kostanjevica na Krki

Vzrok neskladnosti pitne vode je v 
hišnem vodovodnem omrežju 
uporabnika.

vzrok za obvescanje cas obvescanja nacin obvescanja
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Obveščanje v primeru omejitve ali 
prepovedi uporabe pitne vode.

Obveščanje v primeru izvajanja 
ukrepov za odpravo vzrokov 
neskladnosti.
Obveščanje v primeru odstopanja.

Obveščanje o skladnosti v okviru 
notranjega nadzora.

Letno poročilo o skladnosti pitne 
vode.

Načrtovana vzdrževalna dela.

Nepredvidljiva vzdrževalna 
dela.

Prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno 
vodo, ki nastopijo zaradi višje sile.M
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Od začetka veljavnosti ukrepa a najkasneje v 
sedmih dneh.

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh 
urah (po radiu se obvešča vsak dan do preklica)

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem 
dnevu.

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih 
dneh.

Najmanj enkrat letno.

Najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca).

En dan pred predvideno prekinitvijo.

Čim prej.

Takoj, ko je to mogoče.

1. Pisno obvestilo po pošti
2. Obvestilo na oglasni deski v primeru   
 večstanovanjskega objekta
3. Elektronska pošta ali obvestilo po telefonu

1. Radio Veseljak, Radio Center
2. Spletna stran: www.kostak.si
3. Regijski center za obveščanje
4. Spletne strani: www.eposavje.com in 
 www.posavje.info

1. Radio Veseljak, Radio Center
2. Spletna stran: www.kostak.si
3. Spletne strani: www.eposavje.com in 
 www.posavje.info

1. Spletna stran: www.kostak.si

1. Posavski obzornik
2. Zadnja stran računa
3. Spletna stran: www.kostak.si

1. Pisno obvestilo v nabiralnik ali obvestilo na 
 oglasni deski
2. Spletna stran: www.kostak.si
3. Regijski center za obveščanje

1. Pisno obvestilo v nabiralnik ali obvestilo na 
 oglasni deski.
2. Spletna stran: www.kostak.si

1. Radio Veseljak, Radio Center
2. Spletna stran: www.kostak.si
3. Regijski center za obveščanje
4. Spletne strani: www.eposavje.com in 
 www.posavje.info

Upravljalci javnih objektov (vrtcev, šol, zdravstvenih domov) ter gostinskih in živilskih obratov bodo v posameznih primerih obveščeni po 
e-pošti ali telefonsko.
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Družba Kostak s pitno vodo oskrbuje približno 25.500 prebivalcev v občinah Krško in Kostanjevica na Krki. Vodo črpa iz 11 aktivnih virov in jo preko 730 km vodovodnega 
omrežja vsak dan zagotavlja uporabnikom. Temeljno vodilo pri izvajanju te dejavnosti je zagotoviti zdravstveno ustrezno pitno vodo, zato od vodnih virov pa vse do pipe upo-
rabnikov poteka reden nadzor kakovosti pitne vode. Nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode izvaja strokovno usposobljena ekipa v sodelovanju z Nacionalnim laboratori-
jem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), enota Novo mesto. 

Vsi skupaj se moramo zavedati, da vse, kar vnesemo v zemljo, 
dobimo nazaj v pitni vodi. Zato varujmo okolje in s tem naše 
zdravje, živimo in delujmo odgovorno do nas samih in okolja.

Postopek dezinfekcije pitne vode se uporablja z namenom va-
rovanja zdravja uporabnikov. V družbi Kostak ga izvajamo stro-
kovno in pod nadzorom.

Na kakovost pitne vode lahko vplivate tudi sami. Redno nadzo-
rujte interne vodovodne inštalacije, spremljajte obvestila gle-
de ukrepov za zagotavljanje kakovosti pitne vode in morebi-
tnih motenj pri oskrbi ter upoštevajte navodila in priporočila. 
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V letu 2015 bo obveščanje o kakovosti pitne vode in moteni oskrbi s pitno vodo potekalo na naslednje načine:
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NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE
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LJUBLJANA, KRŠKO - Vlada RS je 22. januarja razrešila slovensko 
delegacijo Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja pogod-
be med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške o 
ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaga-
njem v Nuklearne elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in raz-
gradnjo, v sestavi: dr. Igor Šalamun, Julijan Fortunat, mag. Ma-
tjaž Vrčko, mag. Milena Černilogar Radež in Mihael Zupančič. 
Za nove člane komisije je imenovala: dr. Petra Gašperšiča, mini-
stra za infrastrukturo (predsednik), Danijela Levičarja, gene-
ralnega direktorja Direktorata za energijo, Mihaela Zupančiča z 
Ministrstva za zunanje zadeve, Urško Dolinšek z Ministrstva 
za infrastrukturo in mag. Mirana Stanka, župana občina Krško. 
Meddržavna komisija spremlja izvajanje pogodbe, potrjuje pro-
gram odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrske-
ga goriva ter druge dejavnosti v tej zvezi, potrjuje program raz-
gradnje NE Krško in druge dejavnosti v tej zvezi ter obravnava 
odprta vprašanja v zvezi s pogodbo.  Vir:�MzIP

Novi člani Meddržavne komisije 

POPRAVEK
V prejšnjem Posavskem obzorniku se mi je v članku z naslo-
vom »Še bodo zaposlovali in gradili« pripetila neljuba napa-
ka: zapisal sem namreč, da se je pričela proizvodnja v Krkinem 
obratu Sinteza 1 »v soseščini tovarne Vipap Videm na levem 
bregu reke Krke«. Obe tovarni seveda stojita na levem bregu 
reke Save. Vsem, ki so me na napako opozorili, se zahvaljujem, 
prizadetim pa opravičujem.  Peter�Pavlovič

PROIZVODNJA – JANUAR 2015

MERITVE EMISIJ SNOVI V ZRAK

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 6 - 95 400 14 100 0 2

PB4 ZP 0 - 107 300 4 100 0 0

PB5 KOEL 17 - 117 400 3 100 0 2

PB5 ZP 0 - 158 300 4 100 0 0

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
1.559.721 36 25

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Zamenjava obstoječih plinskih 
blokov PB 1-3, ki obratujejo že 
od leta 1975, je osrednji ra-
zvojni načrt elektrarne. Plinski 
bloki PB 1-3 so izredno prila-
godljivi, robustni in omogoča-
jo zagon iz breznapetostnega 
stanja (black start) ter otočno 
obratovanje. Njihova življenj-
ska doba se kljub skrbnemu 
obratovanju, rednemu vzdrže-
vanju ter relativno majhnemu 
številu obratovalnih ur, a veli-
kemu številu zagonov, neizo-
gibno izteka. Podaljševanje ži-
vljenjske dobe je težko doseči 
zaradi težav pri dobavi rezerv-
nih delov, pomanjkanja podpo-
re za posamezne sisteme ter 
zaradi neracionalnih stroškov 
celovite obnove plinskih blo-
kov. Predvsem pa je zamenja-
vo obstoječih plinskih blokov 
treba izvesti zaradi zagotavlja-
nja visoke stopnje razpoložlji-
vosti in zanesljivosti zagonov, 
kar posledično prispeva k za-
nesljivosti dobave električne 
energije porabnikom po vsej 
Sloveniji, seveda tudi zaradi 
ekoloških razlogov, ker 40 let 
stara tehnologija žal ne ustre-
za več sodobnim standardom 
varovanja okolja.

»Številne doslej opravljene 
študije so hkrati pokazale, da 
je projekt zamenjave plinskih 
blokov v TEB izvedljiv in upra-
vičen tako tehnično kot tudi 
ekonomsko, ob hkratni večji 
okoljski sprejemljivosti. Nove-
lacija investicijskega progra-
ma je bila izvedena spomladi 
2014, odločbo o okoljevarstve-
nem soglasju in spremembi 

V TEB pričenjajo z zamenjavo 
40 let starih plinskih blokov
BRESTANICA – Iz Termoelektrarne Brestanica so sporočili, da so objavili mednarodni razpis za dobavo 
plinske turbine, generatorja in dimnika za nadomestni plinski blok PB 6 moči 40-70 MW, ki bo začel obra-
tovati najkasneje 31. decembra 2017. S tem v elektrarni začenjajo zamenjavo plinskih blokov PB 1-3.

okoljevarstvenega dovoljenja 
pa je Agencija RS za okolje iz-
dala 30. 5. 2014. Ta odločba je 
bila eno izmed ključnih sogla-
sij za gradbeno dovoljenje, ki 
je bilo pridobljeno 1. 9. 2014,« 
sporočajo iz brestaniške elek-
trarne. Ocenjena vrednost po 
investicijskem programu zna-
ša 38 milijonov evrov, elek-
trarna pa jo bo financirala iz 
lastnih sredstev in delno s kre-
ditom. Lokacija nadomestnih 
plinskih blokov je predvidena 
znotraj kompleksa TEB, in si-
cer na prostoru bivšega prosto-
zračnega 110 kV stikališča, ki je 
najprimernejša predvsem za-
radi obstoječe infrastrukture, 
namenske rabe prostora, ob-
stoječega namenskega daljno-
voda ter razpoložljivega stro-
kovnega kadra z ustreznim 
znanjem in izkušnjami.

PB6 BO ZGRAJEN 
DO KONCA LETA 2017

Predvideni nadomestni plin-
ski blok bo moči ranga 40-70 
MW. Izkoristek plinske turbi-
ne bo večji od 36 %, emisije 
NOX pa nižje kot 50 mg/m3 za 
gorivo zemeljski plin oziroma 

nižje kot 86 mg/m3 za kurilno 
olje. Predvidena je postavitev 
plinskega bloka z možnostjo 
obratovanja na obe vrsti go-
riva. Nadomestni plinski blok 
bo omogočal zagon od zahte-
ve do polne moči v manj kot 
13 minutah. Zahtevana star-
tna zanesljivost nadomestne-
ga plinskega bloka bo večja od 
98 % in zahtevana razpoložlji-
vost večja od 97 %. »Kakor pri 
obstoječih plinskih blokih PB 
1-3 bo tudi pri nadomestnem 
plinskem bloku ena glavnih 
tehničnih karakteristik mo-
žnost zagona iz breznape-
tostnega stanja z možnostjo 
otočnega obratovanja. To je še 
toliko bolj pomembno, ker bo 
s tem TE Brestanica še naprej 

lahko ostala zelo zanesljivi re-
zervni vir napajanja za lastno 
rabo električne energije v Nu-
klearni elektrarni Krško,« po-
udarjajo v TEB.

Mednarodni razpis TEB za do-
bavo plinske turbine, genera-
torja in dimnika bo zaključen 
v marcu 2015. Pripravljalna 
dela se bodo na lokaciji zače-
la predvidoma v drugi polovi-
ci letošnjega leta, plinski blok 
PB 6 pa bo po terminskem na-
črtu zgrajen in predan v obra-
tovanje do 31. 12. 2017.  
� P.�P./vir:�TEB

Termoelektrarna Brestanica 
je vodilni ponudnik sistem-
skih storitev terciarne re-
gulacije in temnega zagona 
v slovenskem elektro-ener-
getskem sistemu. V lanskem 
letu je opravila 181 uspe-
šnih zagonov in tako bistve-
no prispevala k zanesljivosti 
sistema in dobave električne 
energije v Sloveniji.

GZS Območna zbornica Posavje, Krško s partnerji v projektu objavlja
RAZPIS ZA IZBOR NAJBOLJŠE INOVACIJE POSAVJA 2014-2015

RAZPIS
za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom

inovacijam v posavski regiji za leto 2014-2015
Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki 
posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zbornice 
Posavje, Krško.  

Predmet razpisa so inovacije, definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:
• inovacija je proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces preoblikovanja 

ustvarjalnosti v dobiček; 
• novi izdelki, postopki in storitve;
• vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
• temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali 

uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Merila za dodelitev priznanj (inventivnost, gospodarski rezultati, trajnostni vidik) so podrobneje 
opredeljena v razpisu oz. razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo na razpis je petek, 3. april 2015. Prijave se pošljejo na naslov GZS Območna 
zbornica Posavje, Krško, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, Bohoričeva 9, 8270 Krško 
ali v elektronski obliki na naslov oz.posavje@gzs.si .
Podelitev odličij bo predvidoma junija 2015. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani:
http://www.gzs.si/slo/regije/oz_posavje/66637 

Brezplačna delavnica
KAKO USPEŠNO PRIPRAVITI IN PRIJAVITI INOVACIJO NA RAZPIS IN 

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS

V okviru letošnjega razpisa za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam posavske 
regije za leto 2014-2015 bomo organizirali brezplačno delavnico, s katero želimo predstaviti 
način, kako uspešno pripraviti in prijaviti inovacijo na razpis in predstavili dobre prakse, vezane na 
inovativno dejavnost.

Kot pri vsaki vlogi na razpis je tudi tukaj pomembno, da prijavitelj razume kriterije in merila za 
ocenjevanje ter pripravi vlogo v skladu z njimi.
Delavnico bo vodila Simona Rataj, vodja projekta inovacij na GZS, ki bo predstavila razpis, pravilnik 
in merila za ocenjevanje vlog. 
Brezplačna delavnica bo v petek, 27. februarja 2015, ob 11. uri, v predavalnici GZS Območne 
zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

Vabimo vse prijavitelje, tudi tiste, ki še razmišljajo in so v dvomih, ali je njihova inovacija primerna 
za prijavo ali ne, da se delavnice udeležijo.

Prijavnica za brezplačno delavnico je objavljena na spletni strani: 
http://www.gzs.si/slo/regije/oz_posavje/66638

Medijski pokrovitelj razpisa za najboljše inovacije Posavja 2014/2015: 
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Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. opravlja dejavnost oskr-
be s pitno vodo v občini Brežice, kjer smo v letu 2014 s pitno vodo 
oskrbovali prebivalce iz sedmih različnih vodovodnih sistemov: 
Brežice, Mokrice, Pišece, Sromlje, Stojanski Vrh, Križe in Mrzla-
vski Gaj-Stankovo-Vitovec, ki se z vodo napajajo iz osmih zajetij.

Temeljna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je nemotena 
in varna oskrba s pitno vodo ter zagotavljanje zdravstveno ustre-
zne pitne vode. 

Notranji nadzor je v letu 2014 izvajal Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano Novo mesto (NLZOH Novo mesto), in sicer 
po sistemu HACCP, katerega osnova je izvajanje preventivnih ukre-
pov, s katerimi se zagotavlja zdravstvena ustreznost pitne vode. 
Notranji nadzor vključuje, skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. 
l.RS, št. 19/04 s spremembami) in smernicami HACCP, vse faze di-
stribucije pitne vode - od zajetja do pipe porabnika. V letu 2014 
je bilo skupno odvzetih 258 vzorcev pitne vode za mikrobiološke 
preiskave, 100 vzorcev za sanitarno-kemične preiskave ter doda-
tni 4 vzorci za ciljane kemične preiskave na vodovodnem sistemu 
Sromlje. Neskladnih je bilo 17 odvzetih vzorcev (od tega so bili 3 
vzorci kontaminirani z E. coli, v 11 vzorcih je bila prisotnost kolifor-
mnih bakterij, 2 vzorca sta bila neustrezna glede vonja, okusa in 
motnosti ter 1 vzorec s povišano koncentracijo desetilatrazina), v 
vseh primerih pa smo izvajali ukrepe skladno s HACCAP-om ter na-
vodili s strani NZLOH Novo mesto in Nacionalnega inštituta za jav-
no zdravje RS – preventivno kloriranje, spiranje omrežja na določe-
nih odsekih z izpusti na hidrantih ter redno čiščenje vodohranov.

Predpriprava vode s plinskim klorom oz. natrijevim hipokloritom 
je prisotna na vseh vodovodnih sistemih, razen na vodovodnem 
sistemu Brežice. Potrebno je poudariti, da je voda po kloriranju 
kljub prisotnemu vonju po kloru zdravstveno ustrezna ter varna 
za uživanje.

V okviru državnega monitoringa pitnih vod v letu 2014 je bilo na 
vodovodnih sistemih v občini Brežice odvzetih 30 vzorcev, neskla-
dni so bili 3 vzorci. Dve neskladnosti sta posledici odvzema vzor-
cev na objektih s starim in razvejanim internim omrežjem (torej 
ni šlo za odraz realnega stanja na vodovodnem sistemu), ena pa 
je posledica v težavah z delovanjem klorinatorske postaje, ki pa 
smo jih uspešno odpravili. 

Pred leti je bila na vodovodnem sistemu Sromlje odkrita kontami-
nacija pitne vode z atrazinom in desetilatrazinom (razgradni pro-
dukt herbicida atrazina, katerega uporaba je prepovedana od leta 
2003), zato smo se na tem območju odločili za poostren nadzor 
nad omenjeno kontaminacijo. Skupno so bili odvzeti 4 vzorci. Kon-
centracije atrazina so bile pod predpisano mejo (0,10 μg/L), kon-
centracije desetilatrazina pa so v 1 od 4 vzorcev presegale predpi-
sano koncentracijo, vendar je Zavod za zdravstveno varstvo ocenil, 
da je voda varna za uporabnike in da ne pomeni povečanega tvega-
nja za njihovo zdravje, saj se kontaminacija z desetilatrazinom po-
časi znižuje in ne predstavlja povečanega tveganja za zdravje ljudi.

V letu 2014 (kakor tudi v prejšnjih letih) ni bilo odkritih parazitov 
oz. njihovih razvojnih oblik, za katere sicer velja, da so indikator 
fekalnega onesnaženja vodnega vira in kot taki pomenijo resno 
nevarnost za zdravje. 

OBVEŠČANJE 
UPORABNIKOV

Skladno s Pravilnikom o pitni 
vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06 in 25/09) v pri-
merih potencialnih vplivov na 
skladnost pitne vode obvešča-
mo uporabnike na načine, na-
vedene v spodnji tabeli.

Po veljavni praksi se bodo v po-
sameznih primerih neposredno 
telefonsko obvestila podjetja, v 
katerih je zaradi prekinitve do-
bave vode moten proizvodni in 
delovni proces, kot so javni za-

vodi in ustanove: lekarna, zdravstveni dom, bolnišnica, predelava 
mesa in ostalih živil, restavracije in podjetja, kjer pripravljajo hra-
no za delavce, šole in dom upokojencev.

Vzrok za obveščanje Časovna opredelitev Obvezni načini obveščanja
Obveščanje v primeru, ko je vzrok 
neskladnosti pitne vode hišno 
vodovodno omrežje ali njegovo 
vzdrževanje

Čim prej, a najkasneje v 
sedmih dneh

Osebno – neposredno v nabiralnik;
z obvestilom na oglasni deski uporabnika hišnega vodovodnega 
omrežja;
elektronska pošta ali obvestilo preko telefona.

Obveščanje v primeru omejitve ali 
prepovedi uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
dveh urah (obvešča se vsak 
dan do preklica)

Lokalni radio – Veseljak;
predstavnik krajevne skupnosti, oglasne deske;
obveščanje preko spletnih strani JP Komunala Brežice d.o.o. in 
Občine Brežice.

Na začetku in ob preklicu 
veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v dveh urah od 
začetka oz. preklica ukrepa

Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ), Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS), 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

Obveščanje v primeru, kadar se 
izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov 
neskladnosti

Čim prej, a najkasneje v 
enem dnevu

Lokalni radio – Veseljak;
predstavnik krajevne skupnosti, oglasne deske;
obveščanje preko spletne strani JP Komunala Brežice d.o.o.

Obveščanje v primeru odstopanja 
od mejnih vrednosti kemijskih 
parametrov in o pridobitvi dovoljenja 
za odstopanje

Čim prej po pridobitvi 
dovoljenja, najkasneje v 
sedmih dneh

Lokalni radio – Veseljak;
oglasne deske ali lokalni časopis Posavski obzornik;
obveščanje preko spletne strani JP Komunala Brežice d.o.o..

Letno obveščanje uporabnikov o 
načinu obveščanja

Enkrat letno v začetku 
novega koledarskega leta

Lokalni časopis Posavski obzornik;
obveščanje preko spletne strani JP Komunala Brežice d.o.o.;
časopis JP Komunala Brežice d.o.o.;
hrbtna stran položnice.

Letno poročilo o skladnosti pitne vode
Najmanj enkrat letno
(najkasneje do
 31. marca)

Občinska glasila; 
lokalni časopis Posavski Obzornik; 
časopis JP Komunala Brežice d.o.o.;
hrbtna stran položnice.
Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Komunala
Brežice d.o.o.

Kakovost pitne vode na vodovodnih sistemih 
v občini Brežice v letu 2014

Vodovodni 
sistem

Mikrobiološke analize Kemijske analize
Št. vzorcev U % NU % Št. vzorcev U % NU %

BREŽICE 183 174 95% 9 5% 72 71 99% 1 1%
MOKRICE 24 22 92% 2 8% 10 10 100% 0 0%
SROMLJE 17 15 88% 2 12% 7 6 86% 1 14%
PIŠECE 15 15 100% 0 0% 6 6 100% 0 0%
STOJANSKI VRH 10 10 100% 0 0% 5 3 60% 2 40%
KRIŽE 5 5 100% 0 0% 2 2 100% 0 0%
STANKOVO 4 4 100% 0 0% 2 2 100% 0 0%
Skupaj 2014 258 245 95% 13 5% 104 100 96% 4 4%

Pregled mikrobiološke in kemijske kvalitete pitne vode na zajetjih in v 
omrežju v občini Brežice v letu 2014

Legenda: U- ustrezen vzorec, NU - neustrezen vzorec

Obveščanje uporabnikov

DOBOVA - V Termah Para-
diso v Dobovi so zaključi-
li 1,2-milijonsko naložbo, 
s katero so popestrili svo-
jo ponudbo. Tako so že lani 
razširili svoj vodni park z 
dvema novima toboganoma 
in počasno reko, letos pa so 
to naložbo zaključili in od-
prli še oazo osmih savn in 
fitnes center ter manjši ba-
zen z nefiltrirano termalno 
vodo. Svojo termalno ponud-
bo imajo zdaj že na 7000 m2 
pokritih površin.

Novo oazo savn, ki se razpro-
stira kar na 1200 m2, je zasno-
val mariborski arhitekt Danilo 
Šetar, ki je že doslej sodeloval 
pri projektiranju vseh objek-
tov. Vanjo je vnesel poseben 
žar in čarobno energijo, saj 
je želel združiti vodo, zemljo 
in zrak. Šetar je pojasnil, da je 

Terme Paradiso z novo oazo savn in fitnes centrom
želel z minimalističnim pristo-
pom pri oblikovanju oaze savn 
najti svežino in ustvariti pro-
stor, v katerem se bodo obi-
skovalci s pomočjo barv, vo-
njev in zvokov prijetno počutili 
in sprostili. V lepo in sodobno 
opremljenem svetu savn je 
osem savn: velika gozdna, kro-
mo, čokoladna, parna, bio pa-
noramska, zeliščna solna, in-
fra in turška hamam savna. V 
njih bodo uporabljali alge, bla-
to, čokolado ter druge obloge, 
arome in dišave. Pestro ponud-
bo savn dopolnjuje še nov ba-
zen, ki se zaključuje z iglujem.

Nov je tudi fitnes center, ki se 
v treh prostorih razprostira na 
300 m2. V njem je 80 najsodob-
nejših naprav tako za aerobno 
vadbo kot za oblikovanje mi-
šične mase. Fitnes center je 
opremljen tudi s televizorji,  

v njem pa bo mogoče tudi te-
lovaditi ali izvajati druge tele-
sne vadbe, kot je pilates in po-
dobno. 

Naložbo je v celoti financiralo 
družinsko podjetje Marjana 
Cvetkoviča, ki je leta 1987 za-

čel gostinsko dejavnost s tremi 
zaposlenimi na 300 m2. Gosti-
šče se je kmalu razširilo v pi-
cerijo in diskoteko, kamor so 
zahajali obiskovalci od blizu 
in daleč, največ iz sosednjega 
Zagreba. Termalno vodo pa so 
začeli izkoriščati leta 2010, ko 

so s pomočjo evropskih sred-
stev zgradili družinski hotel 
in wellness center Paradiso. 
Hotel ima 16 luksuzno opre-
mljenih klimatiziranih dvopo-
steljnih sob ter en apartma in 
se zdaj lahko pohvali s štiri-
mi zvezdicami superior. Nekaj 
sob imajo tudi v gostišču, tako 

da imajo skupaj kar 57 ležišč. 
Leta 2011 so z lastnimi sred-
stvi dogradili zunanji in po-
kriti bazen, v letu 2012 pa še 
otroški bazen in manjši tobo-
gan. Zdaj so svojo ponudbo za-
okrožili z novo naložbo, ki so jo 
delno krili z lastnimi, delno pa 
s kreditnimi sredstvi. Družin-
sko podjetje je zaradi širitve 
dejavnosti zaposlilo še devet 
ljudi, tako imajo zdaj v pov-
prečju zaposlenih 35 ljudi po-
zimi in 45 poleti.

Lani so v Termah Paradiso za-
beležili 8132 nočitev in kljub 
slabemu vremenu več kot 48 
tisoč kopalcev. S tem Dobova 
postaja vse bolj prepoznaven 
turistični kraj, ki jo obišče vse 
več ljudi iz vsega sveta, saj pri-
hajajo njihovi gostje iz več kot 
50 različnih držav.
 Vir: Terme Paradiso

Obiskovalcem�je�na�voljo�osem�novih�savn�...
...�in�fitnes�center.
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Tematske strani
Posavskega obzornika

Štiriletni programi:

EKONOMSKI TEHNIK
LOGISTIČNI TEHNIK
PREDŠOLSKA VZGOJA  – novost 

Triletni program:   

TRGOVEC

Višješolski program:

EKONOMIST

Prednosti vpisa na našo šolo:
•  bližina domačega kraja, 
•  mednarodne izmenjave,
•  možnost opravljanja prakse v tujini 

(Malta, Velika Britanija),
•  uporabnost znanj in zaposljivost 

v trendnih dejavnostih 
(finance, komerciala, trženje, logistika),

•  prijaznost šole ter skrb za vsakega 
posameznika,

•  nadaljevanje izobraževanja na vseh 
višješolskih, visokošolskih in večini 
univerzitetnih programov.

EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE
07 499 25 50 ali www.etrs.si  

KER NAM JE MAR …

 ETrŠ Brežice
INFORMATIVNI DAN v petek, 13. februarja 2015 ob 9. in 15. uri za bodoče dijake in ob 11. uri za študente 

ter v soboto, 14. februarja 2015 ob 9. uri za dijake ter ob 11. uri za študente.

Šola je bila po njeni zaslugi 
vključena v projekt Comeni-
us (mednarodno spoznavanje 
šolskih sistemov in konkretno 
sodelovanje učencev ob pomo-
či učiteljev šestih držav). V so-
delovanju s sevniško knjižni-
co je postavila temelje zbirki 
Rastoča knjiga Sevnica, ki je 
del vseslovenskega projek-
ta Rastoča knjiga. Devet let je 
bila pedagoški vodja poletnih 
planinskih taborov za osnov-
nošolce v okviru Planinskega 
društva Lisca Sevnica, sedem 
let je bila predsednica Slavi-
stičnega društva Posavje ... Pri 
svojem delu ves čas išče nove 
izzive ter spodbuja k aktivne-
mu in ustvarjalnemu delu.

Ko je Ministrstvo za šolstvo 
in šport začelo z uvajanjem 
računalniškega opismenje-
vanja, je bila sevniška šola 
med prvimi štirimi šolami, 
ki je bila izbrana na razpi-
su ... 
Leta 2001 je Ministrstvo 
za šolstvo izbralo prve štiri 
osnovne šole v Sloveniji za t. i. 
e-šolo in med njimi ja bila tudi 
sevniška osnovna šola. Zaslu-
žen za to je Drago Slukan, ki 
je vzorno sodeloval s šolskim 
ministrstvom v projektu Ra-
čunalniško opismenjevanje. To 
je pomenilo, da je imela E-šola 
ustrezno računalniško učilni-

Jelka Slukan, prof. slovenskega jezika

Več poudarka umetnosti v šoli

co in programsko opremo, ki je 
bila dopoldan na voljo za učni 
proces, v popoldanskem času 
in ob sobotah pa smo jo mora-
li s pomočjo ustanoviteljice po-
nuditi lokalnemu okolju. S tem 
smo odprli vrata šole zunanjim 
uporabnikom in z e-učilnico 
smo omogočili občanom, zapo-
slenim v javnem in gospodar-
skem sektorju, brezplačno iz-
obraževanje. Bilo je zanimivo, 
ker smo bili »pionirji« na tem 
področju in ljudje so prihajali 
z veliko radovednostjo in z ve-
likimi pričakovanji.

Osnovna šola Sava Kladnika 
Sevnica je znana tudi po kva-
litetni izvedbi tehniško-teh-
noloških seminarjev …
Od 2005 do 2014 smo na šoli 
soorganizirali šest tehniško-
-tehnoloških seminarjev za 
učitelje tehnike in tehnologi-
je, s čimer smo želeli pouda-
riti pomen tehnike in tehnolo-
gije v sodobnem svetu. Gre za 
edine tovrstne seminarje, kjer 
učitelji pridobijo nova praktič-
na znanja, lokalna skupnost pa 
je s tem pridobila ugled v slo-
venskem pedagoškem prosto-
ru. 

Veliko zanimanja je doživel 
projekt Kulturstik ...
V letu 2009 ter 2010 sem »so-
vodila« slovenski pilotni pro-

jekt Kulturstik z uvajanjem 
novih, sodobnejših vsebin in 
metod kulturno-umetnostne 
vzgoje v kurikule osnovnih šol. 
Projekt je vzoren primer, ki ga 
ministrstvo za šolstvo še ve-
dno predstavlja v Sloveniji in 
v tujini. Povezal je umetnike in 
učence, ob tem pa so se novosti 
dotaknile tudi učiteljev. 

Ali je morda njegovo nada-
ljevanje novejši projekt Igri-
šče za gledališče?
Lahko bi morda celo rekli 
tako, saj želimo s tem projek-
tom doseči, da bi postala ume-
tnost eno izmed orodij za pou-
čevanje, da ne bi bila umetnost 
sama sebi namen. Za sodelova-
nje v projektu Igrišče za gle-
dališče sem se odločila, da bi 

učenci dobili nekaj vpogleda v 
sodobno umetnost in se ime-
li priložnost srečati z umetni-
kom v šoli, v svojem delovnem 
okolju. Trenutno izvajamo iz-
birni predmet gledališki klub 
tako, da ga vodimo učiteljica 
in umetnika. Zame je to izziv, 
preizkus sodelovanja z režiser-
jem, balerino, dramskim igral-
cem ... Umetniki bodo sodelo-
vali z učitelji tudi pri pouku, 
npr. pri naravoslovnih pred-
metih. Iščemo »orehe«, ki bi 
jih lahko »razbili« z umetno-
stjo. Opisano dejavnost doda-
tno dopolnjujejo še ogled gle-
dališke predstave Pista sveta 
in delavnice, kjer pogovorom 
sledi ustvarjanje učencev pod 
taktirko umetnikov. Ob tem 
bodo spoznali nam manj zna-
na središča kulturnega dogaja-
nja Ljubljane. 

Vaša zvesta prijateljica osta-
ja knjiga. Ste se zato povezali 

s sevniško knjižnico pri po-
stavitvi zbirke Rastoča knji-
ga Sevnica?
Branje in knjige so bile vedno 
del mene, saj mi omogočajo 
kakovostno preživljanja pro-
stega časa. Izziv je bil projekt 
Rastoča knjiga Sevnica, ki sem 
ga izvedla ob pomoči sodelav-
cev in Knjižnice Sevnica v za-
četku leta 2006. V projektu, 
ki je bil zelo dobro zasnovan, 
smo zbrali raznovrstno gradi-
vo, največ je bilo knjižnega, ki 
so ga ustvarili prebivalci ob-
čine Sevnica, in gradivo, ki so 
ga ustvarili ’Nesevničani’, ven-
dar pa njihova dela govorijo o 
Sevnici. S tem projektom smo 
spodbudili tudi učence in jim 
omogočili izdaje knjig, ki so 
postale del stalne zbirke Ra-
stoča knjiga Sevnica. Nikoli ne 
bom pozabila s kakšnim vese-
ljem in ponosom smo držali 
v rokah knjižna prvenca - pe-

SEVNICA - S svojim več kot 30-letnim delom v vzgoji in izobraževanju pušča profesorica slovenskega jezika 
Jelka Slukan vidne sledi. Leta 1981 se je zaposlila na OŠ Sava Kladnika Sevnica kot knjižničarka in učitelji-
ca slovenskega jezika ter nekaj let na šoli poučevala fakultativno tudi nemški jezik.

Jelka Slukan

nadaljevanje�na�str.�14

Mnogi ste že nestrpno čakali nove tematske strani Znan-
je, ki vam pred vsakimi informativnimi dnevi (letos 13. in 
14. februarja) prinašajo informacije o tem, kam vas lah-
ko pelje pot znanja in izobraževanja. Morda obiščete celo 
več šol in v miru premislite, kaj vas je najbolj pritegnilo. 
Ekonomska in trgovska šola Brežice, Gimnazija Brežice, 
Šolski center Krško-Sevnica s svojimi programi, Šolski 
center Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike 
in turizma, ŠC Novo mesto – Višja strokovna šola, Šolski 
center Šentjur, Fakulteta za industrijski inženiring, 
Fakulteta za energetiko, Fakulteta za turizem, Fakulte-
ta za logistiko – zanimivi programi in pestra ponudba. 
Preglejte njihove objave, zabeležite si kontaktne številke 
in pojdite se prepričat na lastne oči in ušesa. Pot znanja 
je zelo široka in gotovo vam bodo prišle prav tudi ugodne 
ponudbe Dijaškega doma Novo mesto, potrebščine trgov-
ine Urbo, znanje lahko skozi vse leto nabirate tudi v Sve-
tu energije, se odprete za svetovne jezike v jezikovni 
šoli Yurena, svoj glasbeni izraz pa izbrusite v Glasben-
em studiu Otto Lesjak. Prijetno branje in modro izbiro 
želimo!
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www.fini-unm.si, Fakulteta za industrijski inženiring, Šegova ulica 112, Novo mesto, T: 07 393 22 06

INŽENIRING 
IN VOZILA 
Visokošolski strokovni 
in univerzitetni študij 
dipl. inž. str. (VS)
dipl. inž. str. (UN)

Izredni študij
Študij na daljavo

INFORMATIVNI
DNEVI 13. 2. 2015 ob 10.uri in ob 16. uri,

14. 2. 2015 ob 10. uri.
21. 5. 2015 ob 17. uri,
11. 6. 2015 ob 17. uri,
3. 9. 2015 ob 17. uri.

GIMNAZIJA BREŽICE — 
GIMNAZIJA S TRADICIJO

Vabimo k vpisu v programa GIMNAZIJA 
in EKONOMSKA GIMNAZIJA.

NOVOST! 
ODDELEK S POUDARJENIMI ŠPORTNIMI VSEBINAMI

»Znanje in prijateljstvo, z roko v roki.«

Obiščite našo spletno stran  
www.gimnazija-brezice.si, 

postanite naš prijatelj na          ,
sledite nam na         . 

Informativni dan:
13. 2. 2015 ob 9. in 15. uri
14. 2. 2015 ob 9. uri

sniško zbirko devetošolke Ja-
nje Račič z naslovom Če srce bi 
govorilo in zgodbo – podajan-
ko Mala velika Klara, ki so jo 
devetošolci zapisali in ilustri-
rali pod ustvarjalno mentori-
co Danico Prnaver. 

Stalno razstavo Rastoča knji-
ga Sevnica in Rastoča knjiga 
smo odprli na sevniškem gra-
du 7. februarja 2006 ob slove-
snem kulturnem programu, ki 
ga je pripravila učiteljica Jana 
Uvodić. Otvoritve so se udele-
žili pomembni gostje - takra-
tni predsednik Državnega sve-
ta RS Janez Sušnik, pobudnik 
in utemeljitelj Rastoče knjige 
dr. Janez Gabrijelčič in dr. Miha 
Glavan. V dobrem mesecu si je 
nato obe razstavi in grajske 
razstavne prostore ogledalo 
več kot tisoč staršev in otrok. 

Za promocijo gradu in sevni-
škega knjižnega bogastva smo 
poskrbeli še tako, da smo v is-
tem letu, t. i. letu kulture, iz-
vedli v sodelovanju z Osnov-
no šolo Kole Kaninski iz Bitole 
v Makedoniji kulturno izme-
njavo - učenci in učitelji sev-
niške šole smo makedonskim 
vrstnikom pokazali značilno-
sti devetletke, kulturno boga-
stvo Sevnice in Slovenije, mla-
di Sevničani pa so skupaj s 
starši sprejeli v svoje domove 
mlade Makedonce. Prijateljske 
vezi so pomenile medsebojne 
obiske, nova spoznanja in ve-
denja o dveh sorodnih slovan-
skih jezikih … Del tega so za-
pisali v trijezični knjigi Eno 
sonce. Tudi ta je ena izmed 

knjig zbirke Rastoča knjiga 
Sevnica, ki smo jo leta 2009 in 
2014 obogatili z novimi knji-
žnimi izdajami. 

Stalna zbirka Rastoča knjiga 
Sevnica se danes nahaja v sev-
niški knjižnici zaradi lažje do-
stopnosti in možnosti ogleda. 
Ja, še vedno sem ponosna na 
ta projekt, v katerega je bilo 
vključenih veliko ljudi, z njim 
pa ostaja del naše preteklosti, 
zapisane v knjigah, dostopen 
najširšemu krogu bralcev.

Za vami in skupino učencev 
je uspešen filmski podvig. 
Kako ste se ga lotili in čemu?
Otroci obožujejo filme in pred 
tremi leti sem se lotila pou-
stvarjanja literarnih besedil za 
uprizoritev na filmskem pla-
tnu. V sodelovanju s Tomažem 
Pavkovičem, ki ima izkušnje s 
snemanjem in montažo krat-
kih filmov, smo pred tremi leti 
z učenci ustvarili naš prvi film 
Prepovedana ljubezen. V njem 
je upodobljen eden najlepših 
ljubezenskih motivov v svetov-
ni književnosti, ki ga najdemo 
v Shakespearjevi tragediji Ro-
meo in Julija. Zanj smo prejeli 
na državnem tekmovanju zlato 
priznanje in posebno pohvalo, 
da smo v filmu prikazali čudo-
vit pogled na grad in z gradu 
na našo lepotico Savo. V lan-
skem letu smo se lotili literar-
nega poustvarjanja in prenosa 
besedila v filmski jezik iz Vo-
rančevega Potolčenega kramo-
ha. Film smo naslovili Jaz tebi, 
ti meni. Ravno v teh dneh bo 
zaživel naš tretji filmski pro-
jekt Sevniška Rozi, poustvar-

jen po Prešernovi Turjaški 
Rozamundi. V četrtem filmu, 
ki nosi naslov Nekoč, nekje se 
je začelo, pa predstavljamo naš 
kraj in širše Posavje kot zibel 
začetka slovenske pisane bese-
de. Z učno-dokumentarnim fil-
mom, v katerem nastopata po-
leg naših učencev tudi zunanja 
sodelavca, Sinjo Jezernik kot 
Primož Trubar in Filip Černelč 
kot Jurij Dalmatin, smo skuša-
li predstaviti pomen reforma-
cije. Dogodke iz preteklosti, ki 
so bili za naš obstoj kot naro-
da zelo pomembni, smo žele-
li čim bolj približati gledalcem. 
Upam, da nam je uspelo. 

Od nekdaj vam je blizu slo-
venska beseda. Kakšen je 
odnos do slovenskega jezi-
ka v sodobni slovenski druž-
bi? Se zavedamo njegove po-
membnosti?
Če se malo ozremo preko meja, 
se nam zazdi, da v drugih dr-
žavah svoj materni jezik bolj 
cenijo, so nanj bolj ponosni. 
Ne vem, ali je to v naših genih, 
ampak kakor hitro zapustimo 
meje svoje države, začnemo 
govoriti v tujem jeziku. V slo-
venskem pogovornem besedi-
šču, predvsem pri mladih, se 
vse bolj uveljavlja angleščina. 
Seveda pa ostajajo svetle iz-
jeme. Eden izmed njih je Sev-
ničan Pavel Ocepek, ki deluje 
kot lektor na univerzi v Gen-
tu. Svoje študente je pripeljal 
v Slovenijo in z njimi na odr-
ske deske postavil Dogodek v 
mestu Gogi. Je že tako, da ži-
vljenje v tujini vzbudi željo po 
domovini in materinem jeziku. 
 Smilja Radi

nadaljevanje�s�str.�13
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BREŽICE – Fakulteta za tu-
rizem Univerze v Maribo-
ru, ki ima sedež v Brežicah, 
se vse od začetka delova-
nja v letu 2011 kot akadem-
ska institucija ukvarja tudi 
z znanstveno-raziskovalnim 
delom. Lani so znotraj Inšti-
tuta za turizem ustanovili la-
boratorij za eksperimental-
ne raziskave v turizmu.

Dekan fakultete doc. dr. Boži-
dar Veljković poudarja, da je 
tak laboratorij sicer bolj redka 
praksa, vendar turizem potre-
buje tovrstne raziskave. V leto 
dni delujočem laboratoriju, ki 
ga vodi prof. dr. Mladen Kne-
žević, sicer prodekan za znan-
stveno-raziskovalno delo na 
fakulteti, delujejo mladi razi-
skovalci, tako pedagogi kot štu-
dentje. Posebnost tega labora-
torija je, da se z raziskovalnim 
delom povezujejo z gospodar-
stveniki in drugimi partnerji 
na akademski ravni, Fakulte-
to za šport in turizem univer-
ze Educons iz Novega Sada, Vi-
soko poslovno šolo Libertas 
iz Zagreba in portoroško Fa-
kulteto za turistične študije – 
Turistico. »Laboratorij nam 
je v veliko pomoč pri snova-
nju evalvacije naših študijskih 
programov ter pri uvajanju in 
akreditiranju novih koristnih 
študijskih programov na po-
dročju turizma. Prav tako brez 

Prvi želijo uveljaviti pojem 
turizmologija

znanstveno-raziskovalnega 
dela ne moremo akreditirati 
doktorskega študija,« opisuje 
Veljković in dodaja, da se tre-
nutno pripravljajo na obsežno 
raziskavo s partnerskimi fakul-
tetami o konstituiranju novega 
delovnega profila na področju 
termalnega, wellness in aktiv-
nega turizma. Po Veljkovićevih 
besedah se vključujejo tudi v 
projekte drugih fakultet, tako 
trenutno njihova raziskoval-
ka preko Fakultete za druž-
bene vede sodeluje v projek-
tu Agencije za raziskovalno 
dejavnost. V okviru laborato-
rija so utemeljili raziskovalna 
projekta, ki gresta proti kon-
cu. Prvi se imenuje »Lojalnost 
zaposlenih v turizmu in kako-
vost storitve«, drugi pa »Vpliv 
vodiča na percepcijo turista«. 
Poleg tega delajo tudi na lokal-
nih in mednarodnih aplikativ-

nih projektih. Prijavljajo se na 
razpise na regionalni, nacional-
ni in mednarodni ravni. V tem 
primeru zelo dobro sodelujejo 
z RRA Posavje.

Na Fakulteti za turizem so letos 
nosilci mednarodne konferen-
ce na temo Turizem in razvoj, 
ki poteka med partnerskimi in-
stitucijami. Odvijala se bo dru-
gi teden novembra, na njej se 
pričakuje veliko število profe-
sorjev in študentov. »S poveča-
njem ustvarjalne konkurence 
med partnerskimi univerza-
mi bomo dobivali dobre rezul-
tate, prepoznavnost fakultete 
in nenazadnje Brežic. Opažam 
namreč, da v Brežicah nismo 
bili dovolj pripravljeni na dej-
stvo, da je tu fakulteta,« pri-
znava dekan, ki vlogo fakultete 
v lokalnem in širšem prosto-
ru vidi predvsem v medseboj-
nem povezovanju, sodelovanju, 
odkrivanju novih znanj, uvaja-
nju novih principov, delovnih 
profilov, tj. dodani vrednosti. 
»Z znanstvenimi raziskavami 
želi biti naša fakulteta prva v 
Sloveniji, ki bo javno uveljavila 
univerzalni termin turizmolo-
gija. Na področju slovenskega 
jezika moramo imeti ustvarje-
ne določene pojme, s katerimi 
krepimo kulturno zavest tudi 
na področju turizma,« še za-
ključuje Veljković.
 Rok Retelj

doc.�dr.�Božidar�Veljković
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GLASBENI STUDIO O�O LESJAK S.P.
Opekarska ulica 13, 8250 Brežice, Tel./Fax.: 07 49 62 398

Glasbeni studio O�o Lesjak s.p. nudi:
 glasbeni pouk za otroke, mladino in odrasle,

 inštrukcije za nemški, angleški, italijanski in francoski jezik,
 slovenski jezik za tujce,

 popravila za klarinet, saksofon, �avte itd.,
 računalniško notogra�jo,
 brezplačno svetovanje.

Informacije in vpis ob vsakem času!
OLEPŠAJTE VAŠE ŽIVLJENJE Z GLASBO!

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA
1.  ŠTIRILETNI PROGRAMI
 - živilsko prehranski tehnik,
 - kmetijsko podjetniški tehnik,
 - naravovarstveni tehnik,

2.  TRILETNI PROGRAMI
 - mehanik kmetijskih in delovnih strojev,
 - slaščičar, 
 - pek, 

3.  DVOLETNI PROGRAM
 - pomočnik v biotehniki in oskrbi,

4.   PROGRAM 3+2
 - živilsko prehranski tehnik (3+2), 
 - kmetijsko podjetniški tehnik (3+2). 

Informativna dneva: 
 - 13. februar ob 9.00 in 15.00,
 - 14. februar ob 9.00.

Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
Telefon: +386 (0)3 746-29-00, fax: +386 (0)3 746-29-20

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
- UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE - 
 za naziv inženir kmetijstva in krajine, 

- ŽIVILSTVO IN PREHRANA - 
 za naziv inženir živilstva in prehrane,

- GOSTINSTVO IN TURIZEM - 
 za naziv organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu,

- NARAVOVARSTVO - za naziv inženir naravovarstva.

Informativni dnevi: 
- 13. februar ob 11.00 in 16.30, 
- 14. februar ob 10.30,
- 28. februar ob 10.00.

Informacije: Šolski center Šentjur
www.sc-s.si, 03 746 29 00

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR V ŠOLSKEM IN ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 RAZPISUJE NASLEDNJE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:

KRŠKO - V Mladinskem centru Krško je 3. februarja potekal dru-
gi Dan poklicev, namenjen učencem 8. in 9. razreda osnovnih šol 
iz občine Krško. Izhodišče programa je podati mladim udeležen-
cem potrebne informacije za lažje odločanje pri izbiri srednje 
šole oz. poklica, ki ga bodo opravljali. Dogodka se je udeležilo 
približno 40 učencev iz OŠ Podbočje z učitelji. Učenci so iz prve 
roke spoznali, kako poteka delo v določenih podjetjih, kako pri-
ti do želenega poklica in kakšne so njihove možnosti zaposlitve 
v prihodnosti. Pridružili so se jim predstavniki različnih podjetij 
iz Posavja in predstavili svoje osebne poklicne poti in podjetja, v 
katerih so zaposleni, ter razložili trende zaposlovanja v svojem 
podjetju v prihodnjih letih. Podjetja, ki so se odzvala na povabilo, 
so: Nuklearna elektrarna Krško,  Savaprojekt d.d., Snedim d.o.o., 
Zavod za glasbeno izobraževanje Popsi, Tips d.o.o. in predstav-
nica kabineta župana Občine Krško.

Dan poklicev v MC Krško
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KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
Tel.: 07 3934 700, Fax: 07 3934 710, www.ksgrm.net/ksgrm/

Biotehniška gimnazija 3-letni programi: gospodar na podeželju, vrtnar, 
cvetličar, slaščičar, mesar

4-letni programi: kmetijsko-podjetniški tehnik, 
hortikulturni tehnik, naravovarstveni tehnik 2-letni program: pomočnik v biotehniki in oskrbi

3+2 programi: kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
Tel.: 07 3321 527, Fax: 07 37 31 631, www.ssgt-nm.si

3-letni program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORIVE 
z nazivom GASTRONOM HOTELIR/HOTELIRKA

4-letni program GASTRONOMIJA IN TURIZEM 
s pridobljenim nazivom GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK

3+2 program GASTRONOMIJA s pridobljenim nazivom GASTRONOMSKI TEHNIK/TEHNICA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Tel.: 07 39 34 734, Fax: 07 39 34 710, www.vs.grm-nm.si

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 
GOSTINSTVO IN TURIZEM

NARAVOVARSTVO

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO 
vabi k vpisu tudi absolvente višjih strokovnih šol

• Šola je odmaknjena od mestnega hrupa, 
deluje v lepem in urejenem okolju, kar je v 
sozvočju z njenim poslanstvom.

• Dijakom in študentom neposredno približamo 
naravo in okolje ter gradimo na pozitivnih 
vrednotah in medsebojnih odnosih.

• Skupaj s starši in šolo smo izdelali svoj osebni 
izobraževalni načrt za oblikovanje lastne 
poklicne poti.

• Vsak dijak na centru lahko najde področje, 
kjer je uspešen.

• Pridobimo si lahko različne certifikate in tudi 
CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN, kot posebno 
prilogo k spričevalu, ki jo izda šola.

• Dijaki in študenti se lahko ukvarjamo s konji, 
se učimo igranja golfa, odpeljemo se s kolesi, 
izdelujemo cvetlične aranžmaje, izdelamo 
torte in druge sladice, pripravljamo mesnine 
in mesne izdelke, pripravimo vam odlično 
kosilo na Glavnem trgu in ga tudi postrežemo, 
znamo vam predstaviti turistične, etnološke 
in kulinarične značilnosti Slovenije, 
popeljemo vas po naravovarstvenih učnih 
poteh, ki smo jih sami izdelali, po čebelarski 
poti …

• Dijaki drugih letnikov se vsako leto temeljito 
spoznavamo v šoli v naravi.

• Naredimo lahko izpit za traktor, pridobimo 
izkaznico za delo s fitofarmacevtskimi 
sredstvi, se usposobimo za delo v gozdu.

• Naša šola je znana po številnih mednarodnih 
izmenjavah, ki se jih udeležimo dijaki in 
študenti vseh programov. Center ima 
Erasmus listino.

• Študenti opravljamo prakso tudi v tujini.

• Dijaki biotehniške gimnazije se odlično 
usposobimo za delo v laboratoriju, 
pridobimo si veliko znanj iz biologije, kemije, 
biotehnologije, tekmujemo za Krkine 
nagrade.

• Dijaki in študenti iz bolj oddaljenih 
okolij lahko bivamo v našem Dijaškem in 
študentskem domu, ki je v sklopu centra.

• Na šoli se naučimo tudi veliko iz področja 
gozdarstva, saj ima šola svoj gozd, pa tudi 
lesarsko delavnico.

• Šola je bogato opremljena s sodobnimi 
traktorji in drugo mehanizacijo, imamo robot 
za molžo in za presajanje sadik.

• Lahko se izobražujemo za poklice iz predelave 
mleka, mesa, sadja …, saj se je šola opremila 
tudi za ta področja.

• Na šoli je tudi robot za molžo, za presajanje.

• Dijaki smeri turizma spoznavamo delo 
turističnega informatorja in vodnika, 
receptorja, svetovalca, animatorja. Državna 
tekmovanja, mednarodne izmenjave in 
ekskurzije so še dodatna motivacija za delo 
pri urah praktičnega pouka turizma.

• Dijaki smeri gastronomija spoznamo področje 
kuharstva in strežbe. Praktični pouk izvajamo 
neposredno pred gosti. Ker gre za ustvarjalne 
poklice, nam je dodatni izziv, da se izkažemo 
na različnih tekmovanjih (Gatus, GTZ) in na 
mednarodnih izmenjavah z dijaki iste stroke. 
Dosegamo zavidljive uspehe in pokažemo 
domiselne kreacije v kuhinji in strežbi.

GRM NOVO MESTO 
CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

Priključi se tudi ti!

Visokošolski strokovni študijski program 
Energetika

Univerzitetni študijski program 
Energetika

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru vabi k vpisu 
v študijska programa I. stopnje:

Informativna dneva:

 v petek, 13. februarja, ob 10.00 in 15.00
ter v soboto, 14. februarja, ob 10.00,

v prostorih fakultete v Krškem in Velenju.
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krško - velenje

ALI VEŠ, da s pomočjo logistike vsako leto dostavimo 
toliko piva, da bi z lahkoto napolnili 
stadion Wembley v Veliki Britaniji?

Top
!

Pridi na informativne dneve 
v Celje ali Krško in se prepričaj!

JA, LOGISTIKA JE 
ZELO ZANIMIVA :)

poglej kratek zabaven animiran film,NE BO TI ŽAL.

fl.um.si

/fakulteta.za.logistiko

Petek, 13. februar, ob 10. in 15. uri
Sobota, 14. februar, ob 10. uri

Petek, 13. februar, ob 10. in 15. uri
Sobota, 14. februar, ob 10. uri

logistika_oglas_128x168.indd   1 19.1.2015   15:47:10
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NE PREZRITE DELAVNICE 
»INOVATIVNOST KOT PRILOŽNOST ZA 

PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV«
Z novimi pristopi razmišljanja se lahko potenciali posameznika razvijejo v 
izjemne dosežke oz. ideje spremenijo realnost, pri tem pa potrebujejo ustrezno 
okolje in spodbude. Ena izmed takšnih je tudi delavnica, na katero vas vabimo.  

V ponedeljek, 23.2.2015, bo v poslovni zgradbi ZEL-EN v Poslovni 
coni Vrbina, ki ima tudi prostore inkubatorja lastnih spin off podjetij, 
potekalo izobraževanje na temo inovativnosti in nepovratnih evropskih 
sredstev. 

Vsebina je aktualna tako za vodstvo podjetij kot za razvojnike v podjetjih ter za 
inovativne posameznike in novoustanovljena podjetja, ki želijo svojo poslovno 
idejo razvijati kot novo storitev oz. nov izdelek. 

Delavnica bo trajala približno štiri ure, predavali pa bodo priznani strokovnjaki 
z izkušnjami na svojem področju. 

Nekaj naslovov predavanj: 
 ¾ Pomen spodbujanja inovativnosti za razvoj podjetništva, 
 ¾ Sofinanciranje zagona podjetij – razpis P2, 
 ¾ Davčno optimiranje s poudarkom na davčnih olajšavah, tudi za raziska-

ve in razvoj,
 ¾ Povečajte možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev,
 ¾ Predstavitev poslovnih prostorov inkubatorja in svetovalnih storitev ter mo-

žnosti co-workinga.

Natančnejši program dogodka je objavljen na spletnih straneh CPT Krško 
www.cptkrsko.si, obveščali pa bomo tudi po drugih kanalih obveščanja. 

Prijave na delavnico so zaželene in jih že sedaj sprejemamo (tel. št. 07/ 490 
22 20 oz. po elektronski pošti: info@cptkrsko.si). 

Udeležba na delavnici je brezplačna. Vljudno vabljeni. 

Center za podjetništvo in turizem Krško  

ZEL-EN

Šolski center Novo mesto
Višja strokovna šola
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto

Informacije:
07/393 21 82
vss.nm@guest.arnes.si

KOZMETIKA

IŠČETE DIJAŠKO ALI ŠTUDENTSKO 
SOBO V NOVEM MESTU?

Vabljeni na informativni dan v petek, 13.2., ali soboto, 14.2.2015!

Dijaški in študentski dom Novo mesto nudi 
sodobno in spodbudno okolje za vse tiste dijake 
in študente, ki se izobražujejo izven kraja svojega 
stalnega prebivališča. 
Dom se nahaja v neposredni bližini največjega 
novomeškega srednješolskega centra, 10 minut 
hoje od železniške in avtobusne postaje ter 20 
minut od centra mesta. 
Poleg prehrane in nastanitve ter organiziranih 
učnih ur ustvarjamo pogoje za kvalitetno izrabo 
prostega časa v različnih organiziranih 
dejavnostih. Za športne aktivnosti je na voljo 
manjša telovadnica v dijaškem domu, �tness, 

zunanja športna igrišča in športna dvorana v 
sosednji osnovni šoli. Na voljo imamo tudi 
knjižnico s čitalnico in računalniškim kotičkom, 
klubsko sobo za namizni nogomet in biljard ter 
multimedijsko opremljen prostor.
Dijakom nudimo poleg celoletne in celotne 
oskrbe tudi bivanje:
· samo ob določenih dnevih v tednu,
· v zimskem času, ko so razmere za vožnjo 

domov neugodne.  
Starši, ki imajo v dijaškem domu hkrati 
vključenih več otrok, plačujejo oskrbnino samo 
za enega otroka.

· Bližina šol
· Bližina avtobusne in železniške postaje
· Dobri pogoji za bivanje

· Organizirane učne ure in učna pomoč
· Koristno preživljanje prostega časa
· Svetovanje v stiskah in težavah

· Brezžični dostop do interneta
· Dobra hrana (študentski boni)

· Možnost druženja z vrstniki
· Uporaba športne dvorane in igrišč 

Mobitel:  +386 41 734 204
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Občina Brežice objavlja
javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi

dopolnjenega osnutka 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta

za območje razpršene poselitve Velike Malence – Ap 1143

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 

80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 
57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 Odl. US) 

župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA OBMOČJE RAZPRŠENE POSELITVE

VELIKE MALENCE – Ap 1143,

ki bo potekala od 9. 2. 2015 do vključno 10. 3. 2015 na 
Oddelku za prostorsko načrtovanje 

in razvoj Občine Brežice ter 
v prostorih Krajevne skupnosti Velike Malence.

Predmet akta se nanaša na ureditev in sanacijo individualne 
stanovanjske gradnje s spremljajočimi objekti na lokaciji  

razpršene poselitve v bližini naselja Velike Malence.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta 
se lahko udeležite dne 5. 3. 2015 ob 16:00 uri 

v sejni sobi na Občini Brežice.

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen 
osnutek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve 
podajo v knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali 

posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko 
načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

 v petek, 6. februarja 2015, ob 18. uri
v dvorano Doma kulture Brežice.

Občina Brežice 
in 

Zveza kulturnih društev Brežice

vljudno vabita na

PODelitev PriZnanj in ODličij 
Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2014

SlavnoStni govornik 
Martin Dušič, 

predsednik Društva za varovanje maternega jezika,
naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece

kulturni program
Folklorna skupina KUD Oton Župančič artiče

ljudski pevci Kapelski pubje KD Kapele
otroška folklorna skupina Osnovne šole artiče

proSt vStop

Občina Brežice je v mesecu novembru pričela z obnovo cestišča in 
pločnika na delu Černelčeve ceste, ki poteka mimo Splošne bolni-
šnice Brežice. Obnovljen je bil pločnik in razširjeno cestišče, to se-
daj omogoča varnejši dvosmerni promet. Bolnišnica je pri investi-
ciji sodelovala z  obnovo pravokotnih parkirišč ob cesti in izgradnjo 
vzporednih parkirišč ob pločniku. 

Skupna investicija bo izvedena konec aprila 2015, ko bodo predvi-
doma vremenske razmere primerne za položitev zaključnega slo-
ja asfalta na cestišču in parkiriščih. Po asfaltiranju bo izvedena še 
talna prometna signalizacija. Rezultat skupnih del bo večja prome-
tna varnost z urejenimi parkirnimi prostori in dovolj široka cesta za 
nemoten dvosmerni promet, ki je zaradi neposredne bližine bolni-
šnice gost.

Obnova dela Černelčeve ceste pri brežiški 
bolnišnici za večjo prometno varnost

BREŽICE – V Domu upokojen-
cev Brežice so svoji drugi naj-
starejši stanovalki Mariji Gregl 
ob 102. rojstnem dnevu pripra-
vili praznovanje. Poleg sorodni-
kov in sosedov je slavljenko ob 
njenem jubileju obiskal in ji vo-
ščili dobrega počutja tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan. Ju-
bilantki so glasbeni program 
pripravili članice in člani dom-
skega zbora Žarek, posebej se 
je razveselila zvokov njej naj-
ljubše pesmi »Prav lepa je bi-
zeljska fara«. 

Gospa Marija Gregl prebiva v 
Domu upokojencev Brežice od 
leta 2001 in je v domu znana po 
svoji pozitivni naravnanosti, do-
brosrčnosti in prijaznosti. Ob vi-

Prevzem oblasti in prihod korantov iz Hajdine - DOBOVSKI FAŠJENK 2015
Fašjenk Dobova in Občina Brežice vabita na tradicionalni prevzem oblasti,

ko bo aktualnega župana občine Brežice za obdobje Fašjenka zamenjal Fašjenkovski župan.

Fašjenk naznanja, 
da bo s sodelavci prevzel oblast v občini Brežice 

v petek, 13. 2. 2015, ob 13. uri.

Predstavitev korantov in predaja občinskega 
ključa bosta potekali pred občinsko zgradbo 

(CPB 18), sledi predstavitev 
Fašjenkovskega župana in prevzem poslov. 

Vabljeni!

V Domu upokojencev Brežice so se 
razveselili že druge 102-letnice

sokem jubileju so Marijo obi-
skali in ji voščili župan občine 
Brežice Ivan Molan, predsedni-
ca Območnega združenja Rdeče-

ga križa Antonija Zaniuk in pred-
stavnice krajevne organizacije 
Rdečega križa, bizeljski župnik 
Vlado Leskovar, predsednik KS 
Bizeljsko Franc Kelher, predstav-
nik Društva izgnancev Bizeljsko 
Rok Kržan in številni drugi.
Marija Gregl se je rodila 17. ja-
nuarja 1913 v Orešju na Bizelj-
skem. V življenju se je srečevala 
z različnimi preizkušnjami, ki jih 
je pogumno in z zaupanjem pre-
magala. Družino je preživljala s 
trdim delom po okoliških kme-
tijah in sama vzgajala svojih pet 
otrok, danes pa jo razveseljujejo 
vnuki in pravnuki. Marija je veli-
ko brala, verjetno je tudi zaradi 
tega še vedno bistrega duha in 
dobrega spomina, prav posebej 
pa ima rada lepo petje in glasbo. 

102-letnica Marija Gregl
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Občina Krško, 
Zveza kulturnih društev Krško in 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Krško

Vas vljudno vabijo na  
proslavo

 ob slovenskem kulturnem prazniku
v soboto, 7. februarja 2015, ob 18. uri 

v Kulturni dom Krško.

Slavnostni govornik bo
mag. Igor Teršar, 

direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
Na slovesnosti bomo podelili Prešernove plakete.

V kulturnem programu sodelujejo
»znameniti Krčani« in Orkester slovenske policije 

z dirigentom Nejcem Bečanom.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci je 22. januarja v 
brestaniški baziliki gostil predstavnike župnij v občini. Potem ko so 
si pod vodstvom brestaniškega župnika Jožeta Špesa ogledali bazi-
liko Lurške Marije, ki je od lanskega septembra ob stoletnici boga-
tejša za nov oltar, je župan gostom predstavil delo Občine Krško v 
preteklem letu in načrte v prihodnje. 
Na področju kulturne dediščine je po njegovih besedah Občina Kr-
ško v lanskem letu za obnove preko razpisov namenila nekaj manj 
kot štirideset tisoč evrov. Med drugim za obnovo kapele in oltarjev 
cerkve sv. Jožefa na Trški Gori, za fasado na župnijski cerkvi sv. Ru-
perta, obnovo podpornega zidu pri baziliki Lurške Marije v Bresta-
nici in dokončanje obnovitvenih del pri cerkvi Sv. Duha na Velikem 
Trnu. Poleg tega je del sredstev v okviru razpisov za kulturno dedi-
ščino namenila ureditvi listnice, konjušnice zbirnega taborišča pri 
gradu Rajhenburg.

Nova mrliška vežica v Podbočju do maja
Občina Krško je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Podbočje v 
lanskem letu pristopila k izgradnji nove mrliške vežice in širitvi po-
kopališča v Podbočju. Z novo mrliško vežico, ki bo po načrtih zgra-
jena do maja letos, bodo v kraju pridobili sodobno urejen poslo-
vilni objekt in urejen spominski park.

Nova ureditev za mrliško vežico s kapelico in vsemi pomožnimi pro-
stori ter poslovilno ploščad kot osrednjim prostorom v vrednosti 
180.000 evrov bo strošek Občine Krško. V sklopu ureditve pa bo ure-
jena tudi okolica z novimi parkirnimi površinami, manjšim zazele-
njenim spominskim parkom in pokopališkim zidom, kar pa bo stro-
šek Krajevne skupnosti Podbočje. 

Trenutno na objektu nove mrliške vežice v Podbočju potekajo obr-
tniška dela, stara mrliška vežica bo po zaključeni izgradnji nove 
porušena.

Na lokalni cesti Senovo – Bohor, kjer je po obilnem jesenskem de-
ževju plaz odnesel del cestišča, je izbrani izvajalec del v okviru sana-
cije v teh dneh pregledal situacijo na terenu. Sanacija v višini 80.000 
evrov se bo začela ob ugodnih vremenskih pogojih brez snega. 
Medtem je sanacija plazu na Volovniku v krajevni skupnosti Lesko-
vec pri Krškem v polnem teku. Projekt sanacije v višini 161.000 evrov, 
pri čemer bo strošek v višini 131.750 evrov krilo Ministrstvo za oko-
lje in prostor, preostanek pa Občina Krško, bo predvidoma zaključen 
naslednji mesec, odvisno od vremenskih razmer.

Sanacija plazov po jesenskem deževju v teku

Sanacija plazu na Volovniku

Računsko sodišče Republike Slovenije je revidiralo pravilnost po-
slovanja Občine Krško v delu, ki se nanaša na zadolževanje in prav-
ne posle v obdobju od leta 2009 do 2013, ter izdalo pozitivno mne-
nje. Kot so zapisali v predlogu revizijskega poročila, je Občina Krško 
v vseh pomembnih pogledih poslovala v skladu s predpisi in usme-
ritvami.

Računsko sodišče je za obdobje od 2009 do 2013 preverilo pravil-
nost izvršitve proračunov v teh letih v delu, ki se nanaša na zadolže-
vanje in pravne posle, ki po vsebini pomenijo zadolžitev, ter stanje 
dolga na dan 31. 12. 2013. Občina Krško je v obdobju od leta 2009 
do leta 2011 najela šest dolgoročnih posojil pri poslovnih bankah 
za financiranje investicij iz občinskega proračuna v skupnem znesku 
21,5 milijona evrov. Pred sklenitvijo vsake pogodbe je pridobila so-
glasje ministrstva za finance k zadolžitvi. Skupno stanje glavnice iz 
navedenih pogodb je 31. 12. 2013 znašalo 17,3 milijona evrov. Kot 
je razvidno iz predloga revizijskega poročila, je Občina Krško načr-
tovala zadolžitev in se tudi zadolžila v treh proračunskih letih v sku-
pnem znesku 21,5 milijona evrov, pri čemer obseg zadolžitve v po-
sameznem proračunskem letu ni presegel obsega, določenega v 
odloku o proračunu, in v nobenem letu ni preseglo zakonsko dovo-
ljene meje zadolžitve, so še zapisali. 

Računsko sodišče: Občina Krško pri zadolževanju 
poslovala v skladu s predpisi

Župan na konferenci v Bruslju predstavil dobro 
prakso vlaganja v komunalno infrastrukturo

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je na konferenci o vlaganjih 
v komunalno infrastrukturo v Jugovzhodni Evropi, ki je 20. in 21. ja-
nuarja potekala v Bruslju, skupaj s predstavniki družbe Kostak pred-
stavil izkušnje in dobro prakso izgradnje komunalne infrastrukture s 
pomočjo evropskih sredstev v občini Krško. 
Konferenca, ki so se je udeležili predstavniki držav iz jugovzhodne 
Evrope in širše, je bila hkrati tudi priložnost za izmenjavo izkušenj. 
Kot je ob tem poudaril župan občine Krško mag. Miran Stanko, je 
bila ta konferenca priložnost pokazati, kako projekti izgradnje ko-
munalne infrastrukture s pomočjo evropskih sredstev potekajo pri 
nas, hkrati pa tudi možnost in priložnost za izvoz tehnologij in znanj 
v države jugovzhodne Evrope.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci je 28. januarja go-
stil predsednike šestnajstih svetov krajevnih skupnosti v občini. Di-
rektorica občinske uprave Melita Čopar je uvodoma predstavila pre-
dlog proračuna za leti 2015 in 2016, po katerem naj bi prihodki v letu 
2015 znašali 36,6 milijona evrov, odhodki pa okoli 37 milijonov evrov, 
v letu 2016 pa prihodki 31,9 milijona evrov, odhodki pa 32 milijonov 
evrov. V okviru tega je sledil opis načrtovanih investicij v letih 2015 in 
2016 po posameznih krajevnih skupnostih, med katerimi so skupne 
in večje predvsem nadaljevanje izgradnje obvoznice v Krškem, pro-
gram modernizacije občinskih cest, obnova javne razsvetljave, pro-
jekt Posavska špajza z obnovo tržnice, nadaljevanje širokopasovnih 
povezav, program gospodarskih javnih služb in dokončanje sodobne 
kompostarne. Sledile so še pobude in predlogi predsednikov krajev-
nih skupnosti ter seznanitev z interventno zakonodajo.

Srečanje občinske uprave s predsedniki svetov 
krajevnih skupnosti

Srečanje z duhovniki krških župnij 

Območja poslovnih con, pred-
vsem na Drnovem in v Vrbini, 
oblikujejo nove prostorske mo-
žnosti, zaradi katerih tuji investi-
torji prepoznavajo Krško kot ob-
čino, v kateri lahko uresničujejo 
svoje poslovne priložnosti. Stra-
teško pomembna lokacija ob 
avtocesti je tudi poslovna cona 
Drnovo – zahod (Velika vas), ki 
zajema 20 ha površin, na katerih 
že deluje kar nekaj podjetij. Za 
gradnjo poslovnih objektov na 
tem delu poslovne cone je v le-
tošnjem letu v načrtu komunal-
no opremljanje, s čimer bodo 
podani pogoji za umestitev po-

V načrtu komunalno opremljanje poslovne 
cone Drnovo - zahod
Širjenje in nadgradnja poslovnih in obrtnih con je eden pomembnejših dejavnikov nadaljnjega razvoja občine Krško. 
Občina Krško že nekaj let vlaga v poslovne in obrtne cone ter išče potencialne nove investitorje, ki bi na območju po-
slovnih con na Drnovem in v Vrbini gradili nove objekte in odpirali nova delovna mesta. V letošnjem letu je v načrtu 
komunalno opremljanje poslovne cone Drnovo – zahod, s čimer bo območje za morebitne vlagatelje še bolj zanimivo, 
saj bodo izpolnjeni pogoji za umeščanje poslovnih objektov.

slovnih objektov. Občina Krško 
ima namen dokončati izgradnjo 

dela meteornega kanala in črpa-
lišča z namenom črpanja očišče-
ne padavinske vode z območja 
poslovne cone Drnovo - zahod 
na zgornji plato kmetijskih ze-
mljišč. Predvidena investicija, ki  
izhaja tudi iz zahtev Agencije RS 
za okolje, je tudi ključnega po-
mena za nadaljevanje poslovnih 
dejavnosti znotraj cone, priori-
tetno pa tudi za varovanje pod-
talne vode.

Površina nepozidanega 
območja poslovnih con v ha

PC Vrbina. . . . . . . . . . . . . . . . 38
PC Drnovo - zahod . . . . . . . . 20
PC Drnovo - vzhod . . . . . . . . 20
SKUPAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . 78



Posavski obzornik - leto XIX, številka 3, četrtek, 5. 2. 2015 21IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

Na občnih zborih se v tem času srečujejo številna društva, ki delu-
jejo na območju sevniške občine. Redni občni zbor so z namenom 
pregleda letnega poročila o delu v letu 2014 in programa dela za 
letošnje leto prejšnji petek organizirali tudi v Govedorejskem dru-
štvu Sevnica. 

G o v e d o r e j s ko 
društvo ima okrog 
sto članov in zdru-
žuje kmetije s po-
dročja živinoreje 
pretežno z obmo-
čja sevniške, pa 
tudi drugih bli-
žnjih občin. Po-
slanstvo društva 
je med drugim 
nuditi strokovno 
podporo in po-
moč članom z or-
ganizacijo izobra-
ževanj, pri svojem delu pa dobro sodelujejo z različnimi ustanovami 
– Kmečko zadrugo Sevnica, Veterinarsko postajo Sevnica, Kmetijsko 
gozdarskim zavodom, Sindikatom kmetov Slovenije, Občino Sevnica 
in drugimi. Poleg drugih točk dnevnega reda so potekale tudi volitve 
novega vodstva društva. Po dveh mandatih vodenja društva s stra-
ni Fanike Simeonov je novi predsednik postal Stanko Peterlin. Za 
kulturno popestritev programa so poskrbele Ljudske pevke s Telč. 
Občnega zbora se je med drugimi gosti udeležil tudi sevniški župan 
Srečko Ocvirk.  Foto: Občina Sevnica

V prejšnji številki Posavskega ob-
zornika so bile v članku »Koliko 
evropskega denarja smo uspe-
li pridobiti v Posavju?« necelo-
vito predstavljene informacije 
v povezavi z uspešnostjo črpa-
nja evropskih sredstev v Sev-
nici. Predstavljeni podatki, pri-
dobljeni s strani portala www.
eu-skladi.si, niso vključevali več 
pomembnih projektov Občine 
Sevnica, med njimi gradnje či-
stilne naprave na Logu, gradnje 
optičnega omrežja ter prome-
tnih ureditev v Boštanju in Trž-
išču.

Občina Sevnica v finančni per-
spektivi 2007–2013 iz različ-
nih evropskih skladov ni počr-
pala zgolj 13,38 milijona evrov, 
kot je bilo zapisano, temveč sku-
paj okrog 22 milijonov evrov. Na 
podlagi lani pridobljenih skle-
pov bodo v letu 2015 izvedeni 
še štirje projekti energetskih sa-
nacij, ki so še del finančne per-
spektive 2007–2013, za kate-
re je vrednost sofinanciranja iz 
evropskega Kohezijskega skla-
da na podlagi pridobljenih skle-
pov ocenjena na okrog 680.000 
evrov. Ob prištetju še tega zne-
ska lahko celotno uspešnost 
črpanja evropskih sredstev v 
občini Sevnica za finančno per-
spektivo 2007–2013 ocenimo 
na okrog 22,68 milijonov evrov. 
Necelovit je tudi podatek o pre-
jetih sredstvih na prebivalca po-
samezne občine; namesto zapi-

V Boštanju se je v ponedeljek na novi lokaciji odprla pogodbena 
pošta. Poštne storitve so odslej na voljo v prostorih Mercatorja v 
prodajalni »Darlin«, pogodbena izvajalka storitve pa je samostojna 
podjetnica iz Boštanja Cvetka Lindič. Preoblikovanje prej obstoječe 
pošte v pogodbeno pošto prinaša ohranjanje vseh dosedanjih sto-
ritev in širši delovni čas, kar je za krajane Boštanja velikega pome-
na. Delovni čas je vsak dan od 8. do 17. ure ter ob sobotah od 8. do 
11. ure. Odprtja pošte so se udeležili in zbrane nagovorili direktor 
novomeške poslovne enote Pošte Slovenije Cvetko Sršen, poslanec 
Tomaž Lisec, župan Srečko Ocvirk in predsednik Krajevne skupnosti 
Boštanj Jože Udovč. Foto: Občina Sevnica

ŠPORTNIK LETA 

2014

četrtek, 12. februarja 2015, ob 18. uri

v Kulturni dvorani Sevnica

Razglasitev:

ŠPORTNIK LETA  2014

ŠPORTNICA LETA 2014

ŠPORTNA EKIPA LETA 2014

ŠPORTNA OSEBNOST LETA 2014

PRIZNANJE ZA IZREDNE USPEHE V DODATNI KATEGORIJI

Osrednja gostja: Brigita BUKOVEC

Odprtje pogodbene pošte v Boštanju

Ob prerezu otvoritvenega traku

Nagovori gostov

Občni zbor Govedorejskega društva Sevnica

Po dveh mandatih vodenja društva s strani Fa-
nike Simeonov je predsednik postal Stanko Pe-
terlin.

Društvo povezuje preko sto članov.

Koliko evropskega denarja smo zares pridobili
sanih 764 evrov je bilo v občini 
Sevnica pridobljenih okrog 1290 
evrov evropskih sredstev na pre-
bivalca samo iz naslova projek-
tov, ki jih je izvedla Občina, torej 
brez gospodarstva in državnih 
projektov. V to število tudi niso 
zajeta sredstva, pridobljena na 
podlagi različnih državnih sofi-
nancerskih pogodb. V tem pri-
meru bi bil znesek še bistveno 
višji. 

Ocenjujemo, da smo v občini 

Sevnica pridobili praktično vsa 
razpoložljiva sredstva, ki jih je 
bilo moč pridobiti. Kot je razvi-
dno iz imen navedenih projek-
tov, gre za pomembne investici-
je, ki imajo za rezultat oziroma 
pozitivne učinke v gradnji vodo-
vodnih in kanalizacijskih siste-
mov, čistilnih naprav, ureditvah 
cestne infrastrukture in krajev-
nih jeder, gradnji vrtca in ener-
getskih sanacijah, pa tudi naj-
večjem razvojnem projektu, 
gradnji optičnega omrežja. Prav 

vsak od projektov je prispe-
val k celostnemu razvoju lokal-
ne skupnosti. Občina Sevnica je 
prostorsko zelo velika občina z 
raznovrstnimi potrebami, s pri-
dobljenimi viri pa smo uspešno 
zmanjševali razvojne razlike ter 
krepili kakovost in konkurenč-
nost lokalnega okolja. Projekti, 
sofinancirani iz evropskih sred-
stev, okolju dajejo pomembno 
dodano vrednost in razvojni po-
spešek, ki bi bil brez pridobljenih 
sredstev zagotovo nedosegljiv. 

Izvedeni so bili naslednji projekti, sofinancirani iz različnih evropskih 
skladov (razvoj regij, kohezijski sklad, IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013, 
Obnova in razvoj vasi/Ukrep 322):

• UREDITEV VODOVODOV V OBČINI SEVNICA
• OMREŽJE CEST V OBČINI SEVNICA
• UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE V OBČINI SEVNICA
• KANALIZACIJA LOG
• GRADNJA VRTCA V KRMELJU
• KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA OREHOVO
• SEKUNDARNA KANALIZACIJA V SEVNICI IN BOŠTANJU
• SANACIJA OKOLICE GRADU SEVNICA
• REHABILITACIJA IN IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV
• PLOČNIKI TRŽIŠČE
• UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE V BOŠTANJU
• POSAVSKA ŠPAJZA
• ENERGETSKA SANACIJA OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA IN ENOTE KEKEC
• ENERGETSKA SANACIJA TELOVADNICE PRI OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA
• ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA SEVNICA
• ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNE OŠ STUDENEC
• REMEDISANUS
• GRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OPTIČNEGA OMREŽJA
• ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJSKI SISTEM SEVNICA

www.obcina-sevnica.si
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Po pozdravu in seznanitvi, da 
je umetnikov opus in življenje 
pripravila umetnostna zgodo-
vinarka in muzejska svetoval-
ka Oži Lorber, je direktorica 
Alenka Černelič Krošelj be-
sedo prepustila udeležencem 
in sogovornikom okrogle mize. 
Ob Lorberjevi so sodelovali še 
prof. Srečo Dragan, prof. na 
Akademiji za likovno ume-
tnost in oblikovanje Univer-
ze v Ljubljani, Iztok Premrov, 
umetnostni zgodovinar, novi-
nar in urednik na RTV Slove-
nija, ter Peter Povh, urednik 
uredništva dokumentarnega 
programa RTV Slovenija.

Oži Lorber je povedala, da je 
idejo za oblikovanje galerije 
posameznih umetnikov dala 
akademska slikarka Alenka 
Gerlovič, z razstavo del Zora-
na Didka, ki je donacija 140 
slikarjevih del žene Smiljane, 
tudi akademske slikarke, pa so 
v muzeju želeli opozoriti na iz-
jemnega umetnika iz Podbo-

Vstop v Didkovo spominsko leto
BREŽICE – Posavski muzej Brežice je 22. januarja pripravil okroglo mizo ob občasni umetnostni razstavi 
»Svetovi risbe« Zorana Didka (1910-1975). Didkovo življenje je bilo neprestano iskanje resnic, ko se je gi-
bal med valovi znanosti in ustvarjalnim nemirom.

čja, in sicer ob 105-letnici sli-
karjevega rojstva in 40-letnici 
njegove smrti. Naj iz zanimi-
vega pogovora izluščimo: Zo-
ran Didek je bil neprecenljiv 
umetnik, bil je izvrsten peda-
gog, ki je imel izreden vpliv na 
študente, bil je velik človek, ki 
je živel z ljudmi, čutil je njiho-
vo bogastvo in bogastvo na-
rave. Nekaj povedanih Didko-
vih misli: več stvari sem videl 
v eni sami stvari; misel mora 
biti videna; da bi lahko videli, 

moramo odpreti notranji svet; 
treba je odpreti galerijo notra-
njosti, da se vidi, kaj je v gale-
riji zunaj; problem: likovno či-
stost obkroža balast, treba je 
odpravljati dileme, ki zavirajo 
proces; program mora biti iz-
peljan iz naravne forme; o mo-
jem delu govorijo moje slike. Iz 
Didkovega genialnega razmi-
šljanja še: fotografija je tudi li-
kovni izdelek in – tudi postavi-
tev razstave je umetniško delo. 
Didkove misli so študente iz-

redno spremljale, na dušo jim 
je položil, naj iz vseh videnih 
del naredijo svojo zgodbo. Ob 
veselju, da ima Posavski muzej 
njegovo zbirko, je tako, kot da 
bereš poezijo - ko jo znova be-
reš, jo spet na novo odkrivaš, 
pa je še ena misel sogovorni-
kov okrogle mize. 

Ob pogovoru je hkrati potekal 
ogled videoposnetkov iz bo-
gatega dokumentarnega gra-
diva RTV Slovenija: Oči kritike 
Iztoka Premrova v pogovoru s 
Srečom Draganom ob razstavi 
Zorana Didka v Bežigrajski ga-
leriji in Portret Zorana Didka – 
Prešernovega nagrajenca 1975 
v pogovoru z Jožetom Hudeč-
kom. Po besedah žene Smilja-
ne je ob odhajanju na dolgo, 
dolgo pot opravil retrospekti-
vo svojih del z besedami: »Po-
glej, kako so lepe!« V resnici pa 
se za življenja ni posebej usta-
vljal ob njih.

� Natja�Jenko�Sunčič

BREŽICE – Območna izposta-
va JSKD Brežice je 22. januar-
ja v prostorih Doma kulture 
pripravila odprtje razstave fo-
tografij »Fotografske igrarije« 
osnovnošolskih avtorjev. Na 
natečaj so se prijavili učenci 
sedmih OŠ – Artiče, Bizeljsko, 
Brežice, Dobova, Globoko, Piše-

ce in Velika Dolina – s 160 deli, 
med temi je bilo za razstavo iz-
branih 50 del. Učenci so foto-
grafirali na teme: Šola na 1000 
in 1 način, splošna in »digi 
migi« pod mentorstvi Vlada 
Cizla, Tanje Plevnik, Bojane 
Mavri Pavlič, Mitje Mladkovi-
ča, Mojce Barbič in Edite Kro-

šl. Strokovni izbor fotografij so 
opravili Vlado Bucalo, Amir 
Tokić in Anton Vučajnk, na-
grajenci območne razstave fo-
tografij odraslih avtorjev »Fo-
tografska razmišljanja 2014«. 
Ti so se najprej zahvalili vsem, 
ki so omogočili, da mladi po-
kažejo, kaj in kako ustvarjajo, 

saj s fotografijami izražajo svo-
jo identiteto. Vsi avtorji so pre-
jeli priznanja za sodelovanje, 
nekateri med njimi še pohva-
le, nagrado pa sta prejeli Pia 
Vašcer za temi A in C ter Lari-
sa Matijevič za temo B, obe sta 
učenki OŠ Dobova.
  N.�J.�S.

Fotografija je to, kar ustvariš, in ne, kar vidiš

Občinstvo�na�okrogli�mizi

GOZDNA VESELICA – 
predstava

• četrtek, 5. februar, ob 17. uri – Knjižnica Senovo

Igrico za otroke bodo zaigrali učenci Osnovne šole Ko-
privnica.

RAJKO ČUBER: PORTRET UMETNIKA - 
pogovor

• petek, 6. februar, ob 19. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ob razstavi fotografij brestaniškega slikarja Rajka Ču-
bra se bo o fotografiji, slikarstvu in življenju umetnika 
z gostom pogovarjala Renata Vidic.

ZAJTRK V KNJIŽNICI

• nedelja, 8. februar, ob 10. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Jubilejno leto Valvasorjeve Knjižnice Krško bomo otvo-
rili z našimi zvestimi bralci in njihovim branjem poezi-
je ter glasbenimi nastopi učencev Glasbene šole Krško. 
Kulturnemu programu bo sledilo druženje z zajtrkom v 
novi Dnevni sobi knjižnice.

ZDRAVO ŽIVLJENJE – CIKLUS PREDAVAJ

• 10., 17. in 24. februar, ob 10. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem

Februarske torke bomo posvetili zdravju in prisluhnili 
predavanjem: Holesterol – kako se spopasti z njim?, Ali 
vemo dovolj o krvnem tlaku? in Telesna aktivnost: kdaj, 
kaj, koliko in zakaj. Predavala bo dipl. med. sestra Vla-
sta Curhalek.

LJUBIMCA Z VOŠNJAKOVE ULICE - 
pisma Silve Ponikvar in Karla Destovnika Kajuha 

- predstavitev knjige
• torek, 10. februar, ob 18. uri - 

Knjižnica Senovo 

Knjigo bo predstavil dr. Mihael Glavan, dolgoletni vod-
ja Rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižni-
ce v Ljubljani, ki je pisma zbral, uredil in napisal spre-
mno besedo.

O BEDAKIH IN PREFRIGANIH JUNAKIH - 
pripovedovalski večer za odrasle

• petek, 13. februar, ob 19. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Zadnjega v ciklusu pripovedovalskih večerov bodo varu-
hi ljudskega izročila obarvali šaljivo.

USTVARJALNE ZIMSKE POČITNICE

• 16., 18. in 20. februar ob 11. uri –  
Mladinski oddelek, Krško

Preživite počitniške dni v naši knjižnici, kjer se bomo dru-
žili tudi v ustvarjalnih delavnicah.

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

• Od 3. do 8. februarja vam v vseh enotah knjižnice 
omogočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE 
V JANUARJU

KRŠKO - Glasbena šola Krško je 28. januarja v veliki dvorani Kul-
turnega doma pripravila tradicionalno prireditev »Glasbena šola 
malo drugače«. Poleg junijskega koncerta orkestrov in komornih 
skupin gre za drugo večjo letno prireditev krške glasbene šole, s 
tem da je slednja, kot pove že ime, zasnovana malo drugače, na 
bolj zabaven način. Čez 200 nastopajočih učenk in učencev šole 
(skupno jih je na šoli več kot 500) se je skupaj s praktično vsemi 
učitelji predstavilo številnemu občinstvu, ki je povsem napolni-
lo dvorano, v okviru 18 glasbenih, pevskih in plesnih točk, s ka-
terimi so prikazali vso pestrost svojega delovanja in ustvarjan-
ja. Tako so nastopili: godalni orkester in otroški zbor, tolkalska 
skupina, pevec Mitja Beuc ob klavirski spremljavi Estere Ce-
tin, klavirski duo Urban & Urban, pozavnist Toni Sotošek ob 
spremljavi Martina Šušteršiča, pevka Nina Pisek in flavtistka 
Tina Bogovič ob spremljavi Lucijana Cetina, skupina godal-
cev Junior/Senior, harmonikarski orkester, ansambel klarine-
tov, fantovska skupina Ples, skupina v sestavi pevke Tine Kod-
rin, violinistk Žive Pirc in Nine Popelar, čelistke Nuše Planinc 
in basista Luke Kuslja, narodnozabavni kvintet, tamburaški or-
kester in zbor NGL 4.a, 4.c, 5.a in 5.c, citrarska komorna skupina 
in 5. razred za sodobni ples, ansambel saksofonov Krško – Sevni-
ca, trobilni kvartet, skupina diatoničnih harmonik in pihalni or-
kester Junior/Senior. Pester program je povezoval Aleš Tuhtar.
 P. P.

Glasbena šola malo drugače

BREŽICE – Glasbena šola Brežice je 23. januarja v dvorani šole 
organizirala koncert svojih bivših učencev. Tjaša Zidanič je za-
pela dela skladateljev J. S. Bacha in G. F. Händla, petja se je zače-
la učiti pri prof. Marjetki Podgoršek Horžen, sedaj pa obiskuje 
Srednjo glasbeno šolo v Mariboru. Katja Bogovič je na flavti zai-
grala skladbo G. B. Pergolesija, uči se pri prof. Milena Lipovšek 
in se pripravlja na študij na Akademiji za glasbo. Lara Rimac je 
na violini odigrala sonato L. van Beethovna, igranja violine se je 
učila pri prof. Vladimirju Sveraku, nadaljuje pa na Akademiji 
za glasbo v Zagrebu. Rok Ferenčak je zapel skladbi D. Jenka in 
P. Tostija, petja se je začel učiti pri prof. Marjetki Podgoršek Hor-
žen, je poseben primer, saj je iz nižje glasbene šole preskočil sre-
dnjo in se sedaj šola na Akademiji za glasbo, je pojasnil organi-
zator nastopa, ravnatelj Daniel Ivša, ki je predstavil tudi ostale 
tri glasbenike. Točke so pripravili profesorji: Danilo Kostevšek, 
Milena Lipovšek, Susanna Yoko Henkel in Matjaž Robavs, vsa 
klavirska spremljava pa je bilo virtuozno delo prof. Pierine Ca-
valiere Mršić. »Če ne bi bilo naših bivših učencev, tudi koncerta 
ne bi bilo. In če ne bi bilo klavirske spremljave, bi bilo tudi zelo 
težko z našim koncertom,« je ob zaključku dejal ravnatelj Ivša, 
besede pa so zvenele kot priznanje in zahvala izvajalcem lepega 
koncertnega večera.  N.�J.�S.,�foto:�Foto�Rožman

Če ne bi bilo učencev …

Ravnatelj�Daniel�Ivša�z�nastopajočimi�in�spremljevalko�na�
klavirju�Pierino�Cavaliere�Mršić
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PRIREDITVE 
V FEBRUARJU

PRAVLJIČNE URICE
• v sredo, 11. februarja, in v sredo, 25. februarja, 

ob 17. uri v Knjižnici Sevnica
• v torek, 24. februarja, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

Fotografska razstava Marjetke Erman
UJETI TRENUTKI

(razstava bo na ogled do 2. marca)

Literarni večer z Jožico Udovč Krhen
ob kulturnem prazniku

• v torek, 10. februarja, ob 18. uri

Potopisno predavanje Tomaža Hožiča
JAPONSKA

•  v četrtek, 12. februarja, ob 18. uri

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA
• v ponedeljek, 16. februarja, ob 18.30

POČITNIŠKA USTVARJALNICA
• v sredo, 18. februarja, od 10. do 12. ure

Ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku,
vam iskreno čestitamo in želimo, da bi spoštovali in negovali 

slovenski jezik, kulturo in zgodovino.

Četrtek, 5. 2.

• ob 15.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica - izde-
lajmo ptičjo hišico

• ob 17.00 v Knjižnici Senovo: 
predstava »Gozdna veselica«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Šentjanž: otvoritev Rastoče 
knjige

• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: 
prireditev v počastitev slo-
venskega kulturnega prazni-
ka z naslovom »Toporišič« 

• ob 18.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev likovne razstave 
Dajane Budovac »Moja duša, 
moje tijelo«

Petek, 6. 2.

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: monopoly večer

• ob 17.00 v MT Senovo: film-
ski večer

• ob 17.00 v MT Raka: izdelaj-
mo origami

• ob 18.00 v MT Podbočje: 
Fifa večer

• ob 18.00 v dvorani OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica: 
proslava ob slovenskem kul-
turnem prazniku

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: Velika beseda v 
spomin slovenskega kultur-
nega praznika in bližajoče se 
obletnice ustanovitve naro-
dne čitalnice v Sevnici pred 
150 leti

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: slavnostna prire-
ditev ob slovenskem kultur-
nem prazniku

• ob 18.00 v avli Doma XIV. 
divizije Senovo: slavnostno 
razvitje praporja Turistične-
ga društva Senovo

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Dobova: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku v 
organizaciji OŠ Dobova

• ob 18.00 v MC Krško: jav-
no opazovanje Lune, Sonca 

in Jupitra
• ob 19.00 v KD Krško: plesna 

predstava »Kratek stik« Ple-
snega društva Imani

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: pogovor z ume-
tnikom Rajkom Čubrom

Sobota, 7. 2.

• ob 8.00 pri spominskem 
obeležju XIV. divizije Seno-
vo: pohod po poteh XIV. di-
vizije Senovo-Bohor

• ob 9.00 v športni dvorani 
Doma XIV. divizije Senovo: 
tradicionalni humanitarni 
turnir v malem nogometu

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: živ žav – ustvar-
janje s tempera barvami

• od 9.00 do 13.00 v MT Se-
novo: varstvo otrok

• ob 10.00 na strelišču v Za-
klu: dan odprtih vrat

• ob 10.00 v MT Raka: odkrij-
mo lepote narave

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
kuharska delavnica

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
otroška ustvarjalnica »Izde-
lovanje pustnih mask«, za 
otroke do 10. leta

• ob 17.00 v Domu krajanov 
Sromlje: občni zbor Turistič-
nega društva Sromlje in po-
častitev slovenskega kultur-
nega praznika z nastopom 
Moškega pevskega zbora 
Sromlje in Ljudskih pevcev 
Sromlje

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: proslava ob 
slovenskem kulturnem pra-
zniku »Od Karavank do veli-
kih odrov«

Nedelja, 8. 2.

• ob 9.00 v sejni sobi gasilske-
ga doma na Senovem: šaho-
vski turnir »Memorial An-
dreja Strnada«

• ob 10.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: Zajtrk v 
knjižnici – začetek celole-
tnega praznovanja 50-le-
tnice Valvasorjeve knjižni-
ce Krško

• ob 10.00 v Kulturnem domu 
na Velikem Trnu: koncert 
Ženskega pevskega zbora 
Femina Cantat z gostjo, pe-
snico, pisateljico in novinar-
ko Nežo Maurer

• ob 10.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: pred-
stavitev kataloga »Sloven-
ski izgnanci 1941-1945«, 
ob 11.00: javno vodstvo po 
razstavi »Slovenski izgnanci 
1941-1945«; ob 12.30: jav-
no vodstvo po gradu Rajhen-
burg; ob 13.30: javno vod-
stvo po razstavi »Trapisti v 
Rajhenburgu«

• ob 10.00 v športni dvora-
ni Doma XIV. divizije Seno-
vo: turnir v namiznem teni-
su »Mali Kamen Open 2015« 
v kategoriji članov do in nad 
50 let

• ob 14.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: ustvarjalna de-
lavnica za družine »Srčno 
vas pozdravljam…«, na kate-
ri bomo napisali razgledni-
co po vzoru vojakov iz 1. sve-
tovne vojne z mislimi na mir; 
ob 15.00: javno vodstvo mu-
zejske svetovalke Oži Lorber 
po razstavi Svetovi risbe Zo-
rana Didka, vstop v muzej in 
na oba dogodka je prost

• od 14.00 do 18.00 v Me-
stnem muzeju Krško: dan 
odprtih vrat ob kulturnem 
prazniku

• ob 17.00 v prostorih OŠ Jo-
žeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki: osrednji dogodek 
ob slovenskem kulturnem 
prazniku – odprtje preno-
vljene Gorjupove zbirke

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: premiera pred-
stave »V Butalah imajo obi-
lo vseh dobrot, samo…« v 
izvedbi gledališke skupine 
Teater svetokriški

Ponedeljek, 9. 2.

• ob 13.00 v avli Upravne 
enote Brežice: otvoritev fo-
tografske razstave »Nasilje 
na njeni koži«

• ob 18.00 v kulturni dvora-
ni Doma XIV. divizije Seno-
vo: proslava ob prazniku KS 
Senovo in slovenskem kul-
turnem prazniku s podeli-
tvijo priznanj KS Senovo; 
slavnostni govornik: pred-
sednik Republike Slovenije 
Borut Pahor;

Torek, 10. 2.

• ob 18.00 v KD Krško: glas-
bena predstava za otroke, 
starejše od 3 let »Romana, 
otroci in pošast Pozabaaa«, 
za rumeni abonma in izven

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: literarni večer z Joži-
co Udovč Krhen ob kultur-

nem prazniku
• ob 18.00 v Knjižnici Seno-

vo: predstavitev knjige »Lju-
bimca z Vošnjakove ulice«

• od 18.00 do 20.00 v pro-
storih MC Krško: brezplač-
no predavanje na temo fi-
nančnega opismenjevanja, 
potrebna je prijava na info@
naturo.si

Sreda, 11. 2.

• ob 16.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predavanje Marjane Gr-
čman »Priložnosti v turiz-
mu«; ob 18.00: predavanje 
Saša Panića »Sodobni sple-
tno-mobilni trendi v poslo-
vanju«

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica z ustvar-
jalno delavnico

Četrtek, 12. 2.

• ob 15.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica

• ob 16.00 v oddelku Knji-
žnice Brežice v Cerkljah ob 
Krki: pravljica z ustvarjal-
nico, za otroke, starejše od 
treh let; vstop prost, pred-
hodne prijave

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava »Pika Nogavička 
in gusar Val«

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: Športnik leta 2014, 
osrednja gostja: Brigita Bu-
kovec

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predavanje 
Tomaža Hožiča o Japonski

• ob 18.00 v Knjižnici Bre-
žice: Matej Škufca - pred-
stavitev metode postavitve 
družine in knjig Berta Hel-
lingerja

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje razstave 
Mozaik - izdelki, ki so nastali 
na regijskih likovnih delav-
nicah »Mozaik« pod men-
torstvom akad. slikarke in 
magistrice umetnosti Moj-
ce Lampe Kajtna 

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Posavska mu-
zejska vitrina – Vinko Bavec, 
fotograf s kraljevim dvor-
nim priznanjem

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija »Mame«, za izven

Petek, 13. 2.
• ob 16.00 v MT Veliki Ka-

men: ustvarjalne delavnice
• ob 17.00 v MT Senovo: ro-

mantični filmski večer
• ob 17.00 v MT Raka: film-

ski večer
• ob 19.00 v Športni dvorani 

Brežice: Valentinovo – ple-
sni večer z Nušo Derenda in 
skupino Latino

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: O bedakih in 
prefriganih junakih - pripo-
vedovalski večer za odrasle

• ob 19.30 v KD Krško: drama 
»Kdo se boji Virginie Woolf«, 
za modri abonma in izven

• ob 20.00 pod velikim ogre-
vanim šotorom za Bowlin-
gom Deluxe v Sevnici: pu-
stno rajanje, vstop prost

kam v posavju

Info: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si www.kd-krsko.si 

ROMANA, OTROCI 
IN POŠAST POZABAAA
glasbena predstava za RUMENI ABONMA in izven

Režija: Ivana Djilas / Nastopajo: Romana Krajnčan in Žigan Krajnčan, 
Kaja Janjić, Gašper Kunšek, Simona Kočar, Daniel Petković ... 

torek, 10.2., ob 18. uri

SiTi TEATER BTC IN KREKER: 

MAME
komedija, za izven

Režija: Tijana Zinajić / Igrajo: Vesna Pernarčič, Vesna Slapar, 
Barbara Medvešček, Tijana Zinajić in Ana Urbanc

četrtek, 12.2., ob 19. 30 uri

GLEDALIŠČE KOPER: 

KDO SE BOJI 
VIRGINIE WOOLF

drama za MODRI ABONMA +KOMEDIJA in MODRI 
ABONMA +DRAMA ter izven

Režija: Veno Taufer / Igrajo: Mojca Partljič, Aleš Valič, Tjaša Hrovat, Rok Matek

petek, 13.2., ob 19.30 uri

Sobota, 14. 2.

• ob 8.00 z avtobusnega 
obračališča Senovo - pri 
OMV: Valentinov pohod 
Kozje-Bohor

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: živ žav – izdela-
va pustnih mask

• ob 9.00 v MT Senovo: srč-
kasta ustvarjalna delavnica

• ob 10.00 v MT Raka: izde-
lajmo pustno masko

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
pustne maske

• ob 10.00 in 18.00 v MC Kr-
ško: javno opazovanje Lune, 
Sonca in Jupitra

• ob 17.00 v Domu kultu-
re Brežice: območno sre-
čanje pevcev ljudskih pe-
smi in godcev ljudskih viž 
»Kdor hoče še pet', mora 
skraja začet'«

• ob 18.00 v kulturni dvora-
ni Doma XIV. divizije Seno-
vo: letni koncert MePZ DU 
Senovo

• ob 20.00 pod velikim ogre-
vanim šotorom za Bowlin-
gom Deluxe v Sevnici: Pu-
stinovo 2015

• ob 21.00 v hotelu Terme 
v Termah Čatež: Valenti-
nov ples v maskah s skupi-
no Iber

• ob 22.00 v klubu MC Breži-
ce: pustovanje z The Beatles 
tribute band

Nedelja, 15. 2.

• ob 15.00 pod velikim ogre-
vanim šotorom za Bowlin-
gom Deluxe v Sevnici: pu-
stovanje za najmlajše

Ponedeljek, 16. 2.

• od 8.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: počitniške ak-
tivnosti (vsak dan do 20. 2.)

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(vsak dan do 20. 2.)

• od 9.00 do 12.00 v MT Se-
novo: počitniške aktivnosti 
(vsak dan do 20. 2.)

• ob 10.30 in 16.30 na mla-
dinskem oddelku Knjižnice 
Brežice: pravljica z ustvar-
jalnico, za otroke, starejše od 
treh let; vstop prost, predho-
dne prijave

• ob 11.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: ustvarjalne 
zimske počitnice

• ob 18.30 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje Bralnega krožka

Torek, 17. 2.

• ob 15.45 izpred OŠ Breži-
ce: pustna povorka za otroke

Sreda, 18. 2.
• od 10.00 do 12.00 v Knji-

žnici Sevnica: počitniška 
ustvarjalnica

• ob 11.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: ustvarjalne 
zimske počitnice

• ob 16.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predavanje Bojana 
Stražeta »Tehnike za pove-
čanje prepričljivosti«; ob 
18.00: predavanje Petra Ver-
ščaja »E-računi za društva, 
neprofitne zavode«

• ob 18.00 s Čateža ob Savi: 
nočni pohod na Šentvid
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poroke

!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

Anja�Gregl�z�Bizeljskega�in�Matjaž�Ban�iz�Kostanjka,�15.�
november�2014,�park�v�Krškem�(Foto:�Boris�Kovačič)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Maja Pori, Prevalje – dečka,
• Elizabeta Šega, Pečice – 

dečka,
• Andreja Jurečič, Hrastje 

pri Cerkljah – deklico,
• Tanja Blaževič, Jereslavec 

– dečka,
• Sabina Košar, Žigrski Vrh 

– dečka,
• Fatmire Perzhaku, 

Brestanica – dečka,
• Simiale Kahrimani, 

Brestanica – deklico,
• Sabina Slatner, Trebče – 

dečka,

rojstvamoja poroka • Paša Šljivić, Sevnica – 
dečka,

• Stanka Filipančič, 
Brezovec pri Polju – 
deklico,

• Tadeja Denžič, Libna – 
dečka.

ČESTITAMO PRIREDITVE ob 9. februarju, 
prazniku KS SENOVO

POHOD PO POTEH XIV. DIVIZIJE SENOVO – BOHOR 
• sobota, 7. februar, ob 8. uri; zbirno mesto pri spominskem 

obeležju XIV. divizije (ZD Senovo); (TD Senovo, KO ZZB Senovo 
in KS Senovo)

TRADICIONALNI HUMANITARNI TURNIR 
V MALEM NOGOMETU 

• sobota, 7. februar, ob 9. uri v športni dvorani Doma XIV. divizije 
Senovo; (ŠD NK Senovo in KS Senovo)

DAN ODPRTIH VRAT NA STRELIŠČU V ZAKLU
• sobota, 7. februar, ob 10. uri; (Društvo za praktično streljanje 

Senovo in KS Senovo)

MEMORIALNI HITROPOTEZNI ŠAHOVSKI TURNIR 
V SPOMIN ANDREJU STRNADU;

• nedelja, 8. februar, ob 9. uri v Gasilskem domu na Senovem; 
(DU Senovo in KS Senovo)

TURNIR MALI KAMEN OPEN 2015 V NAMIZNEM TENISU 
V KATEGORIJI ČLANOV DO 50 LET IN NAD 50 LET

• nedelja, 8. februar, ob 10. uri v športni dvorani Doma XIV. 
divizije Senovo; informacije in prijave drustvo.kamencek@
gmail.com ali na tel. 031-770-500 (David); (Društvo Kamenček 
in KS Senovo)

PREDSTAVITEV KNJIGE LJUBIMCA Z VOŠNJAKOVE ULICE, 
DR. MIHAEL GLAVAN

• torek, 10. februar, ob 18. uri v Valvasorjevi knjižnici Senovo

VALENTINOV POHOD KOZJE - BOHOR 
• sobota, 14. februar, ob 8. uri; zbirno mesto na avtobusnem 

obračališču Senovo – pri OMV; prijave do 12. 2. 2015 pri PD 
Bohor Senovo; (PD Bohor Senovo in KS Senovo)

LETNI KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV SENOVO

• sobota, 14. februar, ob 18. uri v kulturni dvorani Doma XIV. 
divizije Senovo; (DU Senovo in KS Senovo)

Svet KS Senovo

PROSLAVA OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOVO 
IN SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

• ponedeljek, 9. februar 2015, ob 18. uri v kulturni dvorani 
Doma XIV. divizije Senovo; slavnostni govornik: predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor; kulturni program: Osnovna 
šola XIV. divizije Senovo, MePZ DU Senovo ter Pihalni orkester 
in recitatorska skupina DKD Svoboda Senovo; podelitev priznanj 
KS Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

• David Jeler z Reštanja in 
Špela Majcen s Senovega,

• Zoran Unetič iz Dubravice 
(Hrvaška) in Marija 
Križančič iz Stare vasi-
Bizeljsko. 

ČESTITAMO

BRESTANICA�-�Zadnji�četrtek�v�januarju�so�se�srečali�upokoje-
ni�sodelavci�trgovskega�podjetja�Preskrba�in�v�nadaljevanju�
Mercatorja�Krško.�Zbralo�se�jih�več�kot�50.�Ogledovali�so�si�al-
bume�s�slikami�iz�časov�zaposlitve�in�obujali�prijetne�spomine�
na�skupno�sodelovanje.�»Pogojev�našega�takratnega�dela�se�
ne�da�primerjati�z�današnjimi,�je�pa�bilo�v�času�naše�zaposlit-
ve�po�skupnih�ugotovitvah�veliko�več�iskrenosti�in�prijatelj-
skega�sodelovanja.�Potrebno�se�je�bilo�posloviti�z�obljubo,�da�
se�naslednje�leto�ponovno�srečamo,�saj�je�ostalo�še�veliko�ne-
dorečenih�besed,«�je�vtise�strnila�Marica�Božičnik.
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ROKOMET

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Drava : Krško 31:29, 
Brežice : Trebnje 30:28, Krka : 
Brežice 37:36, Krško : Škofja Loka 
29:32
Lestvica – 1. Slovan 26, 10. Krško 
8, 12. Brežice 6

KADETI PF – skupina B
Rezultati – Krško : Šmartno 33:20, 
Krško : Drava 37:26
Lestvica – 1. Ormož 8, 4. Krško 4

ČLANICE
Rezultati – Logatec : Brežice 13:31, 
Brežice : Škofja Loka 41:27
Lestvica – 1. Jadran Hrpelje-Kozi-
na 25, 3. Brežice 19

KADETINJE 
Rezultati – Brežice : Ptuj 26:31, 
Slovenj Gradec : Brežice 27:26
Lestvica - 1. Krka 26, 10. Brežice 0

MALI NOGOMET

ČLANI
Rezultati – Maribor : Sevnica 3:1, 
Litija : Sevnica 3:3
Lestvica - 1. Dobovec 34, 7. Sev-
nica 16

MLADINA U21 – vzhod
Rezultati – Sevnica : Benedikt 1:5, 
Ormož : Sevnica 4:1;
Lestvica – 1. Pizzerija Ozmec Or-
mož 19, 3. Sevnica 18

MLADINA U19 – center
Rezultati – Sevnica : Velike Lašče 
7:1, Sevnica : Imeno 2:3
Lestvica – 1. Extrem Sodražica 25, 
6. Sevnica 7

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultati – Krško : Bistrica 70:88, 

Janče : Krško 65:67
Lestvica – 1. Konjice 24, 7. Posav-
je Krško 16

ČLANI 4. SKL – vzhod 1
Rezultat – Dravograd : Brežice 
70:53
Lestvica – 1. Vojnik 8, 6. Brežice 4

MLADINCI 2. SKL – skupina DC
Rezultat – Stražišče : Krško 61:75
Lestvica – 1. Posavje Krško 12

KADETI 2. SKL
Rezultati – Krško : Gorenja vas 
85:54, Triglav B : Brežice 62:37, 
Brežice : Branik Maribor 70:76
Lestvica C1C – 1. Šentvid 8, 3. Po-
savje Krško 6
Lestvica C3 - 1. Triglav Kranj B 12, 
3. HPG Brežice 8

KADETINJE 1. SKL – skupina 1B 
zahod
Rezultati – Podbočje : Vipa-
va 26:52, Škofja Loka : Podbočje 
69:38
Lestvica – 1. Kranjska Gora - Jese-
nice 12, 4. Posavje Podbočje 8

ODBOJKA

ČLANI 3. DOL
Rezultati – Braslovče : Kostanjevi-
ca 3:0, Kostanjevica : Anhovo 3:0
Lestvica – 1. Calcit Kamnik II 34, 2. 
Kostanjevica na Krki 25

ČLANICE 3. DOL
Rezultati – Krško : Kočevje 0:3, 
Brestanica : Domžale 3:1, Voley-
ball Ljubljana II : Krško 0:3, Ko-
čevje : Brestanica 2:3 
Lestvica – 1. Kostak Elmont Bre-
stanica 30, 8. POK Krško 7

KADETINJE – B liga – skupina B
Rezultati – Olimp : Krško 0:2, Kr-
ško : Novo mesto 2:0
Lestvica – 1. Krško 8

ligaški semafor

KRŠKO - V športni dvorani krškega srednješolskega centra je 25. 
januarja potekala prijateljska pripravljalna tekma med reprezen-
tancama Slovenije ter Bosne in Hercegovine. Okoli 800 gledal-
cev, ki so napolnili tribune, je videlo živahno in borbeno tekmo, 
na trenutke prav nič »prijateljsko«. Slovenska reprezentanca je 
sicer že v 3. minuti doživela hladen tuš, ko je po prestreženi žogi 
Marin Šunjić zadel za vodstvo gostov z 0:1. Slovenija je imela ves 
čas pobudo na igrišču, vendar ni uspela premagati vratarja go-
stov. To je šele v 30. minuti uspelo Gašperju Vrhovcu, tri minu-
te kasneje pa še Roku Mordeju, tako da je bilo na koncu 2:1 za 
domačo ekipo. Edinemu posavskemu članu reprezentance, Sev-
ničanu Sebastjanu Drobnetu, selektor Andrej Dobovičnik ni 
dal priložnosti za igro. Reprezentanci, ki pilita formo pred kva-
lifikacijami za Euro 2016, sta se naslednji dan pomerili še v Pod-
četrtku, tokrat pa so z golom v zadnji minuti tekme in rezulta-
tom 0:1 slavili gostje. Tega dne je s sedeža Evropske nogometne 
zveze prišla tudi novica, da bo Slovenija leta 2018, v ljubljanski 
dvorani Stožice, gostila evropsko prvenstvo v futsalu. P. P.

Slovenija v Krškem boljša od BiH

Reprezentanca�Slovenije�v�futsalu�(foto:�NZS)

LJUBLJANA, KRŠKO - Med 22. 
in 25. januarjem je v ljubljan-
skem bazenu Tivoli potekalo 
absolutno, mladinsko in ka-
detsko državno prvenstvo v 
plavanju. Med 421 udeležen-
ci iz 27 slovenskih klubov je 
bilo tudi 17 plavalcev krškega 
Celulozarja, ki so si priplava-
li dve odličji in 26 finalnih na-
stopov. Obe odličji so osvojili v 
mladinski konkurenci: Andraž 
Dostal je bil bronast na 200 m 
delfin (2.18,63), Lara Jambri-
ško pa na 50 m prosto (27,78). 
Andraž je bil ob tem še 6. na 
400 m mešano, Lara pa 5. na 
100 m prosto ter 6. na 200 in 
400 m prosto. Izjemno je prvo 
leto v absolutni konkurenci na-
stopala Nika Bizjak, postavila 
več klubskih rekordov in potr-
dila, da se razvija v vrhunsko 
tekmovalko. Na 50 m prosto je 
osvojila 5. mesto z izjemnim 
časom 26,68, klubske rekor-
de pa je popravila še na 100 m 
prosto (57,67), 200 m prosto 
(2.05,79), 50 m hrbtno (30,69) 
in 100 m hrbtno (1.05,47). Pri 
mladincih velja izpostaviti še 
5. mesto Marka Mišanoviča 
na 100 (1.12,52) in 200 m pr-
sno (2.34,49) ter 6. in 8. mesto 
Karmen Zorič na 200 in 400 
m prosto. Odlični so bili tudi 
kadeti in kadetinje: Žana Ma-
ruša je v vseh svojih discipli-
nah plavala v finalu, bila 4. na 
1500 m prosto (18.19,49), 5. 
na 400 m prosto (4.37,92) ter 
6. na 200 in 800 m prosto. Jer-
neja Šribar je bila 7. na 200 m 
hrbtno (2.35,07) in 8. na 100 m 
hrbtno (1.13,35), tik za finalni-
mi časi pa sta v prsni tehniki 
obstala Tjaš Žvar in Jan Žič-
kar. Dobro so nastopile tudi 
štafete. Skupaj so Krčani na 
tekmovanju postavili kar 70 
osebnih rekordov.
� Vir:�PK�Celulozar�Krško

Priplavali do dveh 
medalj, 26 final 
in 70 rekordov

DACIA DUSTER LIFE  
že za 12.600 €

DACIA SANDERO LIFE  
že za 8.100 €

SPREJME VSAK IZZIV
Omejena serija Dacia LIFE s klimo, radiem CD MP3, 

 
meglenkami in ESP.

Zanesljiva. Ne glede na vse.www.dacia.si

Emisijska stopnja Euro5+. Emisje NOx: 0,0177 - 0,1581 g / km. Emisije trdnih delcev: 0,00022 – 0,00084 g / km. Ogljikov dioksid (CO 2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje.  Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*  Velja do izpolnitve prvega od pogojev: 7 let ali 100.000 km in ob nakupu z Dacia financiranjem. 3 leta garancije in podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto, velja do 28. 2. 2015 . 

Poraba pri mešanem ciklu: 3,9 - 8,0 l/100 km. Emisije CO : 103 - 185 g/km

Temelje svetle prihodnosti na 
tekmovalnem področju so za-
stavili v Kolesarskem društvu 
Sevnica, kjer se že pripravlja-
jo na svojo tretjo sezono na dr-
žavni in mednarodni ravni. Za 
KD Sevnica je sicer že 20 let vi-
dnega delovanja na rekreativ-
nem področju kolesarjenja. V 
tem obdobju so nenehno skr-
beli za množičnost in rekrea-
tivno tekmovanje s »Sevniškim 
maratonom« in »Skokom na 
Lisco«. Poleg teh tradicional-
no izjemno uspešnih priredi-
tev se je v društvu pokazalo 
zadosti volje in predanosti za 
prestop v tekmovalno cestno 
kolesarstvo. Tekmovalno eki-
po je v pretekli sezoni sesta-
vljala peterica tekmovalcev v 
starosti med 12 in 16 let pod 
vodstvom licenciranega tre-
nerja Boruta Pirša. Pokazali 
so zavidljivo delovno vnemo, 
kjer ni izostala rezultatska 
uspešnost. Začetki ekipe so bili 
omogočeni s posojenimi kole-
si KK Adria Mobil Novo mesto 
in podporo dolgoletnega spon-
zorja podjetja Tanin iz Sevnice, 
katerega ime krasi tudi iz po-
savskih cest prepoznavne ru-
meno zelene klubske drese. Po 

Sevnica - center tekmovalnega 
kolesarstva v Posavju
SEVNICA – Posavje je bilo v preteklosti kolesarsko precej razgibano, nosilci tekmovalnega razvoja so bili v 
Krškem. V zadnjih letih je zaznati povečanje rekreativnih kolesarskih dejavnosti, posavske ceste so tako 
vedno bolj polne. Na drugi strani pa je v tem času redno organizirano delo z mladimi zamrlo. 

uvodni sezoni in prikazani vi-
soki delovni vnemi je društvo 
za vadeče fante dokupilo štiri 
nova tekmovalna kolesa, tre-
nažni proces pa je potekal ne-
prekinjeno skozi celo leto. Že 
druga tekmovalna sezona je 
prinesla domačim fantom obi-
lico uspeha. Kljub kasnejšemu 
začetku kolesarske kariere in 
posledičnemu »manjku« tre-
ninga so v kategoriji do 17 let 
Aljaž Prah, Anže Podlesnik 
in Žan Bregar dosegali bolj-
še rezultate od pričakovanj. 
Najvišje uvrstitve je dosegel 
Aljaž Prah s 17. mestom na ce-
stnem državnem prvenstvu ter 
8. mestom v Pokalu Slovenije. 
Gaber Vandur in Drejc Be-
dek sta v kategoriji do 13 let 
v ekipnem tekmovanju za Po-
kal Slovenije zasedla 2. mesto. 
Gaber je ob tem postal državni 
prvak na velodromu in dvakra-
tni državni podprvak v cestni 
vožnji ter kronometru. Na pod-
lagi teh rezultatov so ga pova-
bili tudi v reprezentanco, kar 

predstavlja društvu s kratkim 
tekmovalnim stažem poseben 
dosežek in priznanje kakovo-
stnega dela. 
V društvu poudarjajo širši 
pomen kolesarstva v smislu 
promoviranja kraja, turizma 
in gospodarstva. Predsednik 
društva Robert Kosaber je 
ob tem povedal: »Cestno kole-
sarstvo je v športno dobro raz-
viti občini po nekaj letih nova 
olimpijska panoga, za katero 
obstaja želja po razvoju. Velik 
interes obstaja tudi pri krovni 
kolesarski organizaciji v Slove-
niji, saj se borijo za vsako sre-
dino, kjer se izpostavi želja po 
delu v kar kompleksni in vad-
beno intenzivni športni zvr-
sti. V zadnjih letih je prisotna 
kriza v slovenskem kolesar-
stvu, saj delo v nekaterih tra-
dicionalno močnih kolesar-
skih sredinah zamira. Tu smo 
s prebujanjem tekmovalnega 
kolesarstva v Sevnici izjema v 
celotni državi. Tekmovalno ko-
lesarjenje bo pri nas temeljilo 

le na mladinskih kategorijah z 
vadbeno skupino do osem va-
dečih.« 
V društvu imajo nakazane ci-
lje postopnega razvoja delova-
nja tekmovalne ekipe, medtem 
ko bodo še naprej skrbeli za 
rekreativno in družabno plat 
kolesarstva z vsemi tradici-
onalnimi prireditvami. Ob 
predstavitvi delovanja kole-
sarskega društva so napove-
dali številne prireditve, ki jih 
bodo organizirali ob dvajse-
ti obletnici delovanja. Ena iz-
med njih bo potekala že ob pri-
četku sezone, ko bo 29. marca 
blagoslov koles in kolesarjev 
na Šmarčni. Prireditev je bila 
lani ob premierni izvedbi izje-
mno dobro obiskana in bo tako 
postala tradicionalna.
� Luka�Šebek

Sevniški�klub�na�decembrski�javni�predstavitvi
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KRŠKO – Nezanemarljiv pri-
spevek k zagotavljanju pestro-
sti vsebin v Posavskem ob-
zorniku, še zlasti iz malo bolj 
odmak njenih kotičkov naše 
pokrajine, nosi sodelovanje s 
številnimi zunanjimi sodelav-
ci, ki z besedo in fotografijo do-
kumentirajo dogodke v doma-
čem kraju ter zapise pošiljajo 
tudi na naše uredništvo. Do-
ber ducat najzvestejših smo z 
namenom, da se z njimi sreča-
mo in se jim zahvalimo, 22. ja-
nuarja povabili na srečanje in 
natančno deseterica se jih je 
vabilu odzvala. To so bili: Ta-
nja Košar iz Vranja pri Sevnici, 
Magda Sigmund iz Budne vasi 
pri Šentjanžu, Vinko Šeško iz 
Sevnice, Miran Prnaver iz Ra-
deč, Doroteja Jazbec iz Ra-
deč, Alenka Preskar s Sro-
melj, Kristina Klemenčič iz 
Raven pri Zdolah, Meho Tokić 
iz Krške vasi, Vida Petelinc iz 
Brežic in Irena Janc z Velikega 
Trna. Predstavniki uredništva 
smo jim predstavili zgodovino, 
razvoj, financiranje in načrte 
našega časopisa, pa tudi druge 
dejavnosti, s katerimi se ukvar-
jamo, pokazali smo jim, kakšna 
je pot njihovega prispevka od 
uredniškega poštnega predala 
do časopisne strani na uredni-
štvu, odgovorili pa smo tudi na 
vrsto njihovih dodatnih vpra-
šanj. Poudarili smo, da si kljub 
pogostemu pomanjkanju pro-
stora za njihove prispevke tudi 
v bodoče želimo njihovega so-
delovanja.
 � P.�P.,�foto:�Sv.�Mavsar

Srečanje uredništva z zunanjimi sodelavci

Program za februar
Ponedeljek, 16.2.2015 – Petek, 20.2.2015, od 8.00 do 16.00
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC KRŠKO

Vsi ponedeljki v februarju, ob 18.00
TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU IN NAMIZNEM TENISU

Vsi torki v februarju, ob 18.00
VEČER DRUŽABNIH IGER

Vse srede v februarju, ob 19.30
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP 

Vsi četrtki v februarju, ob 18.00
POKER LIGA MC KRŠKO

Mladinska Točka Senovo
Petek, 6.2.2015, ob 17.00
FILMSKI VEČER

Sobota, 7.2.2015, od 9.00 do 13.00
VARSTVO OTROK

Četrtek, 12.2.2014, ob 15.00
KUHARSKA DELAVNICA: LJUBEZEN GRE SKOZI ŽELODEC

Petek, 13.2.2015, ob 17.00
ROMANTIČNI FILMSKI VEČER

Ponedeljek, 16.2.2015 – Petek, 20.2.2015, od 9.00 do 12.00
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI

ASTRONOMIJA: Luna, Sonce in Jupiter skozi teleskop 

Tabor poklicev
Od 15. do 20. februarja 2015 bo Mladinski center 
Krško izvajal program za lažje in bolj kvalitetno 
poklicno usmerjanje mladih - Tabor poklicev. 
Organizirali bomo dve izvedbi, in sicer od 
15.2.2015 do 17.2.2015, in od 18.2.2015 do 
20.12.2015. Prispevek je 12€ na udeleženca, kar 
vključuje vse aktivnosti, prehrano in nastanitev v 
hostlu MC Krško.

Dodatne informacije na: 
katarina@mc-krsko.si (040 171 371) ali 
barbara.masnik@mc-krsko.si (040 222 056)

Astronomsko društvo NEK, v sodelovanju z MC Krško, organizira 
cikel treh javnih opazovanj Lune, Sonca in Jupitra, ki bodo v 
petek, 6.2.2015, ob 18.00 uri in v soboto, 14.2.2015, ob 10.00 in 
ob 18.00 uri. Dogodek bo vodil predsednik astronomskega 
društva NEK Andrej Špan.

Petek, 6.2.2015, ob 18.00 in sobota, 14.2.2015, ob 10.00 in 
ob 18.00 v MC Krško.

Srčkasta ustvarjalna delavnica 
V soboto, 14.2.2015, vas vabimo, da se nam pridružite na 
ustvarjalni delavnici, kjer bomo izdelali Valentinovo srčno drevo 
iz filca.

Sobota, 14. 2. 2015, od 9.00 do 13.00 na MT Senovo

Izdelajmo si svojo pustno masko
V soboto, 7.2.2015, bomo na MC Direndaju izdelovali pustne 
maske. Zaradi priprave zadostnih količin materiala vas prosimo, 
da se na delavnico prijavite na: katja.rozman@mc-krsko.si

MC direndaj, sobota, 7. 2. 2015, od 10.00 do 12.00 
v MC Krško

Zunanji�sodelavci,�ki�so�se�odzvali�vabilu�na�srečanje,�in�predstavniki�uredništva
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnijh trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih.

SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prijate-
lji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi 
kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti, saj smo za obja-
vo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:

• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

JANEZ – JOHAN PREVEJŠEK

SPOMIN

29. januarja je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil 

Hvala vsem za lep spomin nanj, za postanek 
in lepo misel ob njegovem zadnjem domu.

Tvoji najdražji, ki te nosimo v srcu

iz Gorenje Lepe vasi.

Ko�pošle�so�ti�moči,
zaprl�trudne�si�oči,

pa�čeprav�spokojno�spiš,
z�nami�še�živiš.

TONE OŠTRBENK

SPOMIN

3. februarja je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustil brat, stric, boter in svak

Iskrena hvala vsem, ki obiskujete njegov grob, prižigate sveče, 
nosite cvetje in ga ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Žejnega 16b.

Mar�prav�zares�odšel�je�tja,�v�neznano?
Kako�je�mogel,�ko�smo�mi�še�tu�...?

Nositi�moramo�vsak�svojo�rano�molče,
da�mu�ne�zmotimo�miru.

JOŽE ILJAŽ

SPOMIN

Vsem, ki mu prižigate svečke in se ga spominjate, iskrena hvala!

Žalujoči: žena Elza ter hčeri Mateja in Nataša z družino

iz Brežic, Prežihova 10.

Veš, da je vse tako, kot je bilo,
v�vsaki�stvari,�ki�je�v�hiši,
v�mislih�si,�besedah�naših,

da,�celo�v�sanjah,�
le�da�korak�in�glas�se�tvoj�nič�več�ne�sliši.

3. februarja so minila tri leta, 
odkar nas je zapustil 

Vračilo vlaganj v telefonijo v Kostanjevici na Krki

Sodelovanje, pravni občani, 
pravna občina

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, 
v zgradbi nasproti občine (Mestni 
atrij, Cesta prvih borcev 17), nas 
lahko obiščete vsak ponedeljek 
in torek ter četrtek in petek od 
9. do 12. ure in naročite male ogla-
se, zahvale, voščila ter druge naro-
čene objave ali si ogledate in naro-
čite knjige založbe Neviodunum. 
 Uredništvo

KRŠKO - Sredi lanskega de-
cembra je Dušan Vodlan, ki 
je vse svoje življenje posvetil 
predvsem plesu in podajanju 
plesnega znanja mlajšim gene-
racijam v Plesnem klubu Lukec, 
izdal svojo prvo knjigo z naslo-
vom Pot srca. Potem ko se je 
plesno »upokojil«, se je odločil, 
da se bolj posveti šamanizmu 
oz. indijanski medicini, saj je že 
od nekdaj deloval tudi kot ša-
man. Ko je pred časom obiskal 
Ameriko, se je srečal z indijan-
skim plesom, katerega gibi so 
ga »potegnili vase«. Svoja nena-
vadna doživetja in spoznanja je 
strnil v omenjeni knjigi. »Knji-
ga je sama po sebi zdravilna, saj 
je tako pripravljena in posveče-
na za to. Napisana in ustvarjena 
je z mojo ljubeznijo ter velikimi 
odrekanji in trudom. Vsak, ki 
jo bo vzel za svojo, se bo v njej 

Knjižni prvenec »šamana Duškota«

tudi našel in mu bo pomagala 
reševati zdravstvene težave kot 
tudi lažje sprejemati pomemb-
ne odločitve, ki so prav gotovo 
sestavni del vsakega, predvsem 
sodobnega človeka,« pravi »ša-

man Duško« in dodaja, da če je 
bil ples do sedaj njegov način 
življenja, je njegovo sedanje po-
slanstvo dokončno odkriti del 
svoje notranjosti in smisel ži-
vljenja.   R. R.

Občinske volitve so temeljito 
spremenile svetniško aritmeti-
ko. Kar je bila prej opozicija, je 
sedaj pozicija. Glasovalni stroj 
starega župana se je razblinil. 
Opozicija je dobila močan gla-
sovalni stroj v občinskem sve-
tu. Žal nima župana. Županov 
naslednik pa nima svet nikov, ki 
bi ga podpirali. Pat položaj je 
v tem trenutku trden. Ne samo 
to, še utrjujejo ga eni in drugi 
z različnimi pravnimi manevri.

Ker me je zanimalo, kako se po-
govarjajo med sabo, sem se kot 
občan udeležil druge izredne 
seje občinskega sveta. Ni me 
zanimala le vsebina seje, tem-
več tudi odnosi in sodelovanje 
občinskih struktur, ki je temelj 
napredka za občane, posledič-
no tudi za občino. O odnosih go-
vori moj prispevek.
 
Prišel sem pet minut pred za-
četkom seje. Našel sem prazen 
stol. Namestil sem ga po moje 
v primeren prostor za javnost, 

da sem lahko spremljal delo 
sveta, ter ga pri tem nisem mo-
til. Vsi razen vabljenih bivših 
občinskih funkcionarjev so že 
sedeli v popolni tišini in nape-
tem vzdušju, resnobni. Župan 
je pogledoval proti uri. Tudi 
sam sem se nalezel resnobno-
sti. Moj običajen nasmeh mi je 
izginil z ustnic. Župan je sejo za-
čel točno ob določeni uri. Nape-
tost je ostala. Pogovor je tekel 
o tem, kaj je prav in kaj je na-
robe. Svet niška stran je trdila 
eno, župan drugo. In obratno. 
Trditve so bile primerne temu, 
kdo je imel besedo. Svetniki so 
bili usidrani na eni strani reke, 
župan s svojo številčno ekipo, 
okrepljeno z odvetnico, na dru-
gi strani reke. Bilo je nekaj pozi-
vov k spravi. Sidra niso popusti-
la. Eni in drugi so ostali vsak na 
svojem bregu reke. V razpravi 
ni šlo brez groženj enih in dru-
gih. Niso iskali najmanjšega 
skupnega imenovalca, o čem se 
strinjajo. Iskali so o čem se ne 
strinjajo. In to strastno uteme-
ljevali. Rezultat glasovanj je bil 
predvidljiv: 7:2 ali 7:3 za pre-
dloge opozicijskih sklepov. Žu-
pan je napovedal, da bo sklepe, 
ki so jih svetniki sprejeli, izpod-
bijal.

Jaz in občani bomo za izvedbo 
te seje posredno namenili slaba 
dva tisočaka evrov, namenjenih 
svetnikom, občinski upravi, od-
vetnici, ki za to sejo niso znali 
ali hoteli ustvariti pozitivnega 
vzdušja sodelovanja in niso do-
segli dogovora. Ostali so v pat 
položaju. 

Take občine z glasovalnim stro-
jem, prej za župana, sedaj pro-
ti županu, nočem. Ena in druga 
logika nas vodi v prepad – pro-
pad.

Zmaga pomeni tudi poraz. 
Zmagam - imam, toda najverje-
tneje izgubim partnerja, prija-
telja. Se mi je to izplačalo? Vem, 
da se to ne izplača. Če sodeluje-
mo smo vsi zmagovalci.

Pat položaj v občinski struk-
turi pomeni, da nič ne ukrene-
mo, da gre življenje nepovratno 
mimo nas. Ali občani to hoče-
mo? Jaz ne!

Edino sodelovanje in strinja-
nje z najmanjšim imenovalcem 
vodi v napredek. Pravno obna-
šanje občanov in občine, če za-
sledujemo cilj kdo ima prav, je 
manj kot  nič, če ne iščemo no-
vih skupnih rešitev, ne sodelu-
jemo.

Dogovorite se, kaj hočete, dogo-
vorimo se, kaj hočemo!

� J.�V.�(naslov�v�uredništvu)

SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je do 
sredine februarja na ogled skupinska razstava likovnih del 
članic in članov likovne sekcije KUD Budna vas in Likovnega 
društva Laško, s katerimi je nekaj časa sodelovala kot men-
torica likovnih delavnic Elena Sigmund, prof. likovne peda-
gogike iz Budne vasi pri Šentjanžu. 

V predstavitvi razstavljenih del je Elena Sigmund na otvoritvi 
15. januarja med drugim dejala: »Razstava Umetnost in prijatelj-
stvo je izbor del, ki so nastajala v daljšem časovnem obdobju. Z 
njimi se predstavlja trideset ustvarjalcev različnih generacij. Na 
razstavi ne vidimo samo slik, ustvarjenih v akrilni ali oljni teh-
niki, akvarel in risbo, ampak tudi dela, v katera so vključeni tudi 
materiali, kot je kamen, trta, steklo … Nekatere slike pripovedu-
jejo o lepih kotičkih v naravi, so lirične in poetične; druge vabijo 
gledalce k filozofskim razmišljanjem o večnih življenjskih temah; 
tretje prikazujejo predmete iz vsakdanjega življenja. Oglejte si ta 
mozaik, ki je sestavljen z ljubeznijo, in naj nas ti motivi zasuče-
jo v ples umetnosti in prijateljstva.«
Odprtje razstave, ki jo je povezovala Veronika Sigmund, so po-
pestrili najmlajši članici KUD Budna vas, Aleksandra Sigmund 
in Neža Musar, predsednica društva Magda Sigmund s prebi-
ranjem pesmi domačih pesnic in članic društva - Marije Bajt in 
Eve Keber, z zapetimi pesmimi Ljudske pevke Solzice ter poseb-
na gosta - Rudi Stopar s svojo haiku pesmijo, ki jo je napisal po-
sebej za otvoritev razstavljenih del, ter Jožef Žnidarič s svojo pe-
smijo. Razstavo sta odprla župan občine Sevnica Srečko Ocvirk 
in župan občine Laško Franc Zdolšek, ki sta v svojem nagovoru 
poudarila pomen sodelovanja in povezovanja, župan občine La-
ško pa je pohvalil tudi urejenost sevniškega gradu.  S. Radi

Umetnost povezuje in zbližuje

Z�likovnimi�deli�se�predstavlja�30�ustvarjalk�in�ustvarjalcev.
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IVAN LIPAR

ZAHVALA

18. januarja je v 69. letu 
končal svojo življenjsko pot naš dragi

S hvaležnostjo v srcu se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v bolečih in 
težkih trenutkih na različne načine stali ob strani. Posebna zahvala 
internemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto za pozorno nego 
in lajšanje bolečin. Hvala Lovski družini Raka in ostalim LD, rogistom, 
g. Emilu Vehovarju, g. Milošu Medvedu, Marjanu in Mariji Tomažin, 
pevkam M.J.A.V., pogrebni službi Žičkar in g. župniku. Iskrena hvala 
vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa Vas nismo posebej imenovali 
in ste našega dragega Ivana v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

s Straže pri Raki 21.

FRANCIJA ŠMITA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega sina, brata, strica, 

svaka in bratranca

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste v teh dneh žalosti sočustvovali z 
nami. Hvala za tolažilne besede, stisk roke, za darovane sveče in svete 
maše. Hvala pogrebni službi Žičkar, gospodu kaplanu, govorniku 
Blažu Sotošku, pevcem Fantom s Preske, PGD Stranje, gostišču Pečnik, 
mesarstvu Ribič, vsem sorodnikom, bližnjim in daljnim, sosedom, ki 
ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali. Vsem 
še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Stranj nad Blanco

Koliko�boli�in�duša�trpi,
ko�od�bolečine�usihajo�življenske�moči,

veš Ti in vemo Mi,
ko�smo�bili�ob�tebi�zadnje�dni.

VIKTORJA DRVENKARJA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

se najiskreneje zahvaljujemo prijateljem, znancem in sosedom za 
podporo v trenutkih žalosti. Posebno zahvalo namenjamo LD Mokrice 
in lovskim praporščakom za veličasten, spoštljiv in sočuten pogrebni 
obred. Zahvaljujemo se tudi patronažnima sestrama Gordani in Vasji 
za prijaznost in skrb. 

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti 
ter darovali cvetje in sveče.

Žalujoči: njegova zvesta družina

z Mokric

Vedno�boš�z�nami�…

ANA CIZL

ZAHVALA

V 92. letu nas je za vedno zapustila 
ljubljena mama, stara mama, prababica, 

sestra, teta in botra

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem in 
prijateljem, ki ste nam stisnili roko, izrekli sožalje, darovali cvetje, 
sveče, sv. maše, ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala osebju Splošne bolnišnice Brežice, gospodu Stanetu Preskarju 
za ganljive besede slovesa, pevkam, gospodu Žičkarju za organizacijo 
pogreba, gospodu župniku za lepo opravljen obred ter Gostilni Kocjan.
Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili 
v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi 

iz Globokega.

So dnevi in trenutki, 
polni�sreče�in�miline,

ko�radostni�oči�zapremo
in�si�tiho�zaželimo,�da�ne�mine.

MILKE SIKOŠEK

ZAHVALA

Ob nepričakovani izgubi predrage žene, 
mame, tašče, babice, sestre, svakinje in botre

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, nam izrekli 
sožalje, darovali sveče, cvetje, svete maše in drugače pomagali ter jo 
pospremili v tako velikem številu na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala urgentnemu in intenzivnemu oddelku Splošne 
bolnišnice Brežice, kolektivom VTS Krško, Energetike Vipap, 
Komunale Brežice, Q Techne in Numipa, sošolcem pokojne Milke ter 
hčerkinim in sinovim sošolcem.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Guzej, gospodu župniku iz Podsrede 
za lepo opravljen obred, pevkam M.J.A.V. in MePZ Viva Brežice ter 
Zdenki Novak za izrečene poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej 
imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

rojene Zemljak, iz Križ 41 pri Koprivnici

Ni�te�več�na�vrtu,�ne�v�hiši,
nič�več�glas�se�tvoj�ne�sliši.

Če�lučko�na�grobu�upihnil�bo�vihar,
v�naših�srcih�je�ne�bo�nikdar.

KAROLINE DRAGICE 
DRUGOVIČ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljubljene mame

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v teh težkih in bolečih trenutkih stali ob strani, 
sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje ter 
nam kakor koli pomagali.
Hvala Gasilskemu pihalnemu orkestru Loče, gospodu Miranu 
Petelincu in vokalni skupini Aria za zaigrane oz. zapete žalostinke, 
gospodu župniku in gospodu Žičkarju za lepo opravljen obred.
Prav tako se zahvaljujemo gospe Tanji Vučajnk za besede slovesa ob 
odprtem grobu.
Zahvaljujemo se tudi gospe Božici Hrastovšek in dr. Kseniji Žnidaršič 
za lajšanje bolečin in spodbudne besede.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Loč 54a

Vse�bi�dal�za�tisti�dan,
ko�z�njo�si�pokrila�lase

in�mi�z�nasmehom�tiho�dejala,
da�dež�jih�zmočiti�ne�sme.

Mamina�ruta�zdaj�v�kotu�visi,
kot�senca�ločuje�njen�čas.

Še�čutim�toploto�iz�sivih�las,
ko�dlan�mi�po�njej�kdaj�drsi.

RAJKA JUREČIČA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in vaščanom ter 
mnogim dobrim ljudem iz obeh sosednjih župnij, Cerkelj in Svetega 
Križa (Podbočja), ki ste Rajka kropili, nam izrekli sožalje, darovali 
sveče in nas tolažili v teh težkih trenutkih. Prisrčna hvala sorodnicam, 
sosedam in prijateljicam, ki ste pripravile in postregle z dobrotami 
v vežici.
Bog naj stotero povrne gospodu župniku in sestram usmiljenkam 
iz Cerkelj za tolažilno in najlepšo molitev pri žari. Hvala in Bog 
povrni tudi našemu gospodu župniku gospodu Novaku za kropljenje 
in molitev. Prisrčna hvala Moškemu pevskemu zboru Planina pod 
vodstvom gospoda Mihe Halerja za prelepo zapete žalostinke pred 
vežico in pri odprtem grobu. Hvala in Bog povrni tudi združenima 
farnima zboroma za izbrane lepo zapete pesmi pri pogrebni maši. 
Najlepša hvala gospodu župniku mag. Janezu Žaklju za čuteč nagovor 
Rajku in nam vsem pri pogrebni maši. Iskrena hvala gospodu Žičkarju 
za pomoč in vso skrb za lep pogreb.
Dragi duhovniki - gospod dekan Tone Trpin, gospod župnik Jože 
Pacek, gospod župnik Jože Miklavčič, gospod župnik Tone Gnidovec 
(dve uri se je vozil iz Vinice), gospod župnik Janez Žakelj in domači 
gospod župnik France Novak - Bog naj Vam vsem bogato poplača čas 
in trud za tako lepo Rajkovo slovo! Še enkrat hvala vsem imenovanim 
in neimenovanim, ki ste našega dobrega Rajka v tako velikem številu 
spremljali na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu Černeliču, vsem 
pevcem in vaščanom za udeležbo 22. 1. zvečer v naši podružnični 
cerkvici pri sveti maši. Hvala gospodu župniku in novemu cerkovniku!

Žalujoči: vsi njegovi

iz Velikega Mraševega

Odšel�nenadoma�si,�dragi�Rajko.
Praznina�je�povsod,�utihnil�je�tvoj�glas�-

a�še�igral�boš,�pel�in�molil
pri�Bogu�v�nebesih�tam�za�nas.

MARTINA ŠEKORANJE

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža,
brata in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, 
ki ste v trenutkih slovesa sočustvovali z nami. Hvala za izrečena 
sožalja, cvetje, sveče, darove za potrebe cerkve ter vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala velja osebju bolnišnice Brežice, družini Balon, 
g. župniku za pogrebni obred, g. Roku za tople besede slovesa, 
bizeljskim pevcem, praporščakom, pogrebni službi Žičkar in ge. Silvi 
s Krajevnega urada Bizeljsko.

Žalujoči: vsi njegovi

z Bizeljskega 

Ni�večje�bolečine
kot�v�dneh�žalosti�nositi�v�srcu

srečnih�dni�spomine.

MARTIN MRVIČ

OSMRTNICA
Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

sporoča žalostno vest,

da nas je v cvetu svoje mladosti nepričakovano zapustil naš študent
visokošolskega strokovnega študijskega programa Energetika

Ohranili ga bomo v lepem in trajnem spominu.

Dekan Fakultete za energetiko
izr. prof. dr. Bojan Štumberger

Rektor Univerze v Mariboru
red. prof. dr. Danijel Rebolj

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!
Spoštovani bralci iz Sevnice in okoliških krajev!
Sporočamo vam, da smo 
odprli dopisništvo Posa-
vskega obzornika tudi v 
Sevnici. Obiščite nas v pro-
storih na naslovu Naselje 
heroja Maroka 29 v Sev-
nici (Turizem, prevozi, av-
tošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno odda-
li naročila za male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave, si 
ogledali in naročili knjige iz naše založbe Neviodunum ali se dogovori-
li za novinarski prispevek. Uredništvo

JOŽEFE – PEPCE MLAKAR

ZAHVALA

Z žalostjo in bolečino v srcu smo se poslovili 
od naše drage mame, stare mame in prababice

S hvaležnostjo v srcu se zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njenega 
življenja, jo spoštovali, jo imeli radi in se poslovili od nje.

Vsi njeni

Mirno�in�spokojno�si�zaspala,
v�večni�sen�od�nas�odpotovala.
Naj�bo�srečno�tvoje�potovanje

in�pogosto�vračaj�se�nam�v�sanje.

iz Žadovinka.

format 154 x 216 mm
156 strani

trda vezava
cena: 15,00 €

naročila:
07 49 05 780 / 040 634 783

zalozba@posavje.info
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Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Franci Peterkoč, Gabrje 
23, Dobova. Tel.: 031 610 933

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju (koruznjak). Cena 
20 centov/kg. 
Tel.: 041 223 957

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo. Cena 18 centov/kg. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 491 140

Prodam ječmen. 
Tel.: 070 737 902

Prodam 120 kock druge ko-
šnje ali menjam za ječmen. 
Tel.: 031 863 724

Prodam seno v kockah, 400 
kom, 1,5 €/kom, in ječmen, po 
0,22 €/kg. Tel.: 040 748 144

Prodam seno v kockah prve 
košnje ali menjam za odojke. 
Tel.: 031 681 626

Ugodno prodam 3 nakladalke 
lanskega sena, prva košnja, iz-
redne kvalitete, iz negnojenih 
travnikov. Cena in prevzem po 
dogovoru. Bližina Senovega, 
Posavje. Tel.: 07 497 9740

Prodam 150-200 kock leto-
šnje krme, cena 1,70 €/kocko 
ali po dogovoru. 
Tel: 031 705 083

Prodam 40 okroglih bal kva-
litetnega suhega sena, cena 20 
€/balo. Tel.: 031 468 516

Prodam drva, mešana in bu-
kova, razrezana na 25, 33 in 50 
cm, ter kostanjevo kolje, dolži-
ne 2 m in 3 m. Možna dostava. 
Tel.: 040 829 480 

Prodam Clio 1,2 16V, letnik 
2004, prva lastnica, prevože-
nih 73.600 km, odlično ohra-
njen, 031 383 191, 031 531 
760 

Prodam osebni avtomobil 
Mercedes C200 CDI, letnik 
2007, z veliko originalne do-
datne opreme. Cena 11.000 €. 
Tel.: 051 448 456

Prodam Mercedes A140, le-
tnik 1998, prevoženih 160.000 
km, dobro ohranjen, cena 
1.800 €. Tel.: 031 675 410

KMETIJSTVO

Kupim kultivator z dvema je-
žema, lahko samo okvir, širina 
1,8-2 m, cena do 200 €. 
Tel.: 040 829 480

Kupim motorno kosilnico v 
brezhibnem stanju za košnjo 
na strmih terenih.  
Tel.: 040 354 111

Prodam rotacijsko kosilni-
co Vicon 1700 CM (kot nova) 
in trosilec hlevskega gno-
ja Tajfun za manjši traktor 
(brez rje). Tel.: 041 508 346

Prodam cepilec, 10 t, trifazni, 
za 400 €, in cepilec, traktor-
ski, na sveder, za 150 €. Oko-
lica Sevnice. Tel: 041 416 941

Prodam pajek SIP (3,5 m), 
bukova drva (možna dosta-
va), vino cviček, kostanjevo 
kolje za vinograd in 2 hrasto-
va soda (800 l) s podstavkom. 
Tel.: 040 319 448

Prodam kiper prikolico (1,5 
t), tristrani kiper; motorno 
žago; Tomo Vinkovič s pogon-
sko prikolico, motor Acme 
(327 cm). Tel.: 051 496 012

NEPREMIČNINE
Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov, geološka po-
ročila, izvajamo strokovni nad-
zor. ARS Projektiranje, Anton 
Strniša s.p., Gabrovec 1a,  Pod-
plat. Tel.: 03 810 4182, 031 
393 560

Prodam hišo na Orehovem pri 
Sevnici, visokopritlično, letnik 
1980, z zemljiščem 1.200 m2. 
Možnost menjave za dvosobno 
stanovanje ali vikend v Posav-
ju. Tel.: 031 452 800

Prodam stanovanje, 42 m2, v 
naselju Trobentica v Brežicah. 
Tel.: 041 729 833, tinanikoli@
gmail.com

Prodam vikend z vinogradom 
na lepi sončni legi. 
Tel.: 051 483 103

Kupim bivalni vikend ali sta-
rejšo hišo. Tel.: 031 321 930

Kupim mešani gozd ali kolo-
sek (k.o. Čatež) in stebre za ko-
zolec (hrastove ali betonske). 
Tel.: 041 726 086

Prodam travnik, 1,3 ha, blizu 
glavne ceste Sevnica – Planina, 
zelo ugodno. Tel.: 070 876 044

Ugodno prodam vinograd, 15 
a, 800 trt, z manjšo zidanico 
na odlični lokaciji v Malkovcu. 
Tel.: 031 247 811

V najem oddamo dva poslov-
na prostora, vsak v izmeri cca. 
35 m2, na CKŽ 34, v starem me-
stnem jedru. Prostori so ure-
jeni in pripravljeni za začetek 
opravljanja dejavnosti, in si-
cer: kozmetični salon, storitve-
ne dejavnosti, predstavništvo, 
zdravstvene storitve, trgovina 
z mešanim blagom. Prostore je 
možno najeti v skupni površi-
ni 70 m2. Vhod iz glavne ulice 
in z dvoriščne strani, z ureje-
nim parkirnim prostorom. Na-
jem prostorov je za 3 mesece 
breplačen.
Tel.: 031 324 476, 07 4922 556

Najamem travnik za košnjo 
sena ali otave. Močvirna ob-
močja ne. Tel.: 041 539 106, 
po 15.00 uri.

Garažo ali nadstrešek na Vid-
mu najamem ali odkupim. 
Prodam samonakladalko in 
škropilne palice. 
Tel.: 031 324 362

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

mali oglasi

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

Ka
m

no
se

št
vo

 Ja
kš

a 
gr

an
iti

ka
 d

.o
.o

.

Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

čistimo zaloge!

na izbrane korekcijske okvirje.*
-50%

Pleteršnikova 1, Brežice

SPECIALISTIČNI OKULISTIČNI PREGLEDI070 660 660

obzornikova oglasna mreža

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

OKULISTIČNI
PREGLEDI

www.optika-keber.si

OptikaKeber

07/499 22 33
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 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 €

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil 
nagrado (CD ploščo) Tjaši Arh, Francarija 33, 4205 Preddvor. 
Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. uri. Ob-

javljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1.  (7.)  Skupina GADI - Ona
 2.  (1.)  Ans. BRANETA KLAVŽARJA S PRIJATELJI - 
   Divji kostanji
 3.  (2.)  Ans. POET - Sprehajam se
 4.  (3.)  Ans. POGUM - Novoletne želje
 5.  (4.)  Ans. MARCELA IN - Bodi nežen
 6.  (5.)  Ans. FANTJE Z VSEH VETROV - 
   Skupaj zapuščajva mladost
 7.  (8.)  Ans. VIKEND - Zaljubljen
 8.  (6.)  Ans. VIHAR - Naj lepi bodo prazniki 
 9.  (10.)  Ans. VRT - Šla sva v gozdiček
 10.  (-.)  Ans. SAŠA AVSENIKA - Moja zlata Mišika

Predlog tega tedna za glasovanje:
Jože Antonič s prijatelji - Rdeči nagelj

 
Kupon št. 244

Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 7. februar, ob 17. uri

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje
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Perutninarstvo Kodrič obvešča 
stranke, da se je pričela proda-
ja kokoši za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 612 146, Vladimir 
Kodrič s.p., Križišče 9, Krmelj

RAZNO
Hladilnico za meso ali zelenja-
vo, zorilnico za suhomesnate 
izdelke s samodejnim uravna-
vanjem temperature in vlage, 
inox vrata in regale, ugodno 
prodam. Tel.: 031 614 401

Prodam 1.000-litrsko PVC ci-
sterno. Možna dostava. 
Tel.: 051 350 630

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Prodam prašiče, težke cca. 
150 kg (lahko polovico), beli 
krompir, fižol črešnjevec in siv-
ček. Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam osla, starega 5 let. 
Tel.: 040 628 547

Prodam prašiča, težkega okoli 
160 kg, hranjen z domačo hra-
no. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 594 443

Prodam prašiče, težke cca 30 
kg. Domača reja. 
Tel. 041 396 301

Prodam svinjo (300 kg), pra-
šiče (60-80 kg) in samonakla-
dalno prikolico SIP. 
Tel.: 041 365 803

Prodam svinjo (270 kg), pra-
šiče (70-100 kg) ter suhe hra-
stove deske (3 cm). 
Tel.: 051 872 179

Prodam svinjo, težko 160 kg, 
domača hrana, in domače žga-
nje. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 558 852

Prodam odojke in seno v 
okroglih balah, kvalitetne. 
Tel.: 031 431 681

Prodam 4 prašiče, težke okoli 
60 kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam prašiče, težke oko-
li 100 kg, hranjene z domačo 
hrano (Dobova). Cena po do-
govoru. Tel.: 041 243 497

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

Prodam mladiče koker špa-
njel in border collie. 
Tel.: 040 628 547 

VINOGRADNIŠTVO
Prodam modro frankinjo, la-
ški rizling in mešano rdeče 
vino, vsi letnik 2014. Okolica 
Senovega. Tel.: 031 564 785

ŽIVALI
Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj. 
Tel.: 040 673 009

Prodam teličko simentalko, 
staro 10 tednov. Možna dosta-
va. Tel.: 041 525 628

Ugodno prodam osla in brejo 
oslico. Možna menjava za go-
vedo z mojim doplačilom. 
Tel.: 031 751 324

Ugodno prodam 2 prašiča in 
odojke, mesni tip, hranjeni z 
domačo kuhano hrano. Možen 
zakol. Kupec prejme petelina 
ali raco. Tel.: 031 664 286

Prodam prašiča, težkega okoli 
150 kg, domača hrana. 
Tel.: 031 737 772 

Prodam hlevski gnoj in vilice 
za prenos bal (enojne in dvoj-
ne). Možna dostava. 
Tel.: 041 813 159

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Gabr-
je pri Dobovi 42 a, Dobova

Prodam bukova drva (možen 
razrez in dostava) in seno v 
kockah (1 €/kom). 
Tel.: 031 895 748

Prodam metrska drva, možen 
razrez in dostava na dom. 
Tel.: 031 305 839

Prodam bukova kalana drva 
(možna dostava), ugodno; ba-
lirko za kockaste bale in trosi-
lec hlevskega gnoja. 
Tel.: 031 594 663

Prodam bukova drva za cen-
tralno kurjavo, možna dostava 
na dom. Tel.: 040 738 059, An-
ton Gošek s.p., Rožno 26, Bre-
stanica

STIKI
Ženitvene, zanimive, raznovr-
stne ponudbe od vsepovsod. 
Tel.: 031 836 378, 03 57 26 
319, Leopold Orešnik s.p., Do-
lenja vas 85, Prebold

36-letni iščem dekle ali ma-
mico, staro od 33 do 37 let, 
za skupno življenje na mojem 
domu. Tel.: 031 438 039

58-letni vdovec iz okolice Kr-
škega išče preprosto gospo za 
skupno življenje. 
Tel.: 070 386 053

Vdovec želim spoznati starej-
šo upokojenko za prijateljeva-
nje. Ne kadim, ne pijem, imam 
svoj avto. Podajva si roki. 
Tel.: 070 999 380

57-letni moški bi rad spoznal 
žensko močnejše postave, 120 
kg, za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

67-letni moški z dežele, s svo-
jo hišo, želi spoznati žensko za 
prijateljstvo in da si skupaj po-
lepšata čas. Tel.: 068 177 943

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

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/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič, Ljubo Motore, Kristina 
Klemenčič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Maruša Mavsar, 
Bojana Kunej, Smilja Radi

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. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredni-
štva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije 
ga dostavlja vsem gospodinjstvom v ob-
činah Krško, Brežice, Sevnica, Kosta-
njevica na Krki, Radeče in Bistrica ob 
Sotli. Fizične in pravne osebe ga lahko 
naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. Pla-
čajo samo stroške pošiljanja, ki znaša-
jo za eno leto oz. 26 številk: za naslovni-
ke v Sloveniji – 17 EUR, v Evropski uniji 
– 33 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: 27.000 izvodov

 

Naslednja številka (4/2015) bo izšla v 
četrtek, 19. februarja 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
12. februar.

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih 

piščancev ter mladih rjavih, 
grahastih in črnih jarkic 

v petek, 20. 2., in v soboto, 
21. 2., med 9. in 17. uro.

Spoštovane 
stranke! 

PERUTNINARSTVO CIGLARPerutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča, da bo

Naročila na: 
07 49 73 190 ali 031 676 724.

21. februarja prodaja 
rjavih jarkic pred nesnostjo,

4. marca prodaja belih 
kilogramskih piščancev in 
jarkic. Vsak četrtek lahko 
kupite enodnevne bele 

piščance, začetek aprila pa 
bele težke kokoši 

in peteline za zakol.

21. februarja prodaja rjavih 
jarkic pred nesnostjo,
4. marca prodaja belih 

kilogramskih piščancev in 
jarkic 

-vsak četrtek lahko kupite 
enodnevne bele piščance
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PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji

beli kilogramski piščanci,
rjave in grahaste jarkice
v soboto, 21. februarja.
Nudimo vam tudi prašiče, 

težke od 40 kg dalje, 
za rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

 

Mladi plezalci iz Posavskega alpinističnega kluba so se 25. januar-
ja pomerili na prvi letošnji tekmi Vzhodne lige v Slovenski Bistri-
ci. V kategoriji starejših cicibank je presenetila Ajda Graj, saj si 
je priplezala 3. mesto (B-licenca). Eva Košenina je osvojila za-
dovoljivo 7. mesto (B-licenca), Ela Matkovič pa 17. mesto. Prve 
tekmovalne izkušnje je pridobil tudi Taj Klemenčič, ki je v kate-
goriji starejših cicibanov osvojil 32. mesto (B-licenca). V katego-
riji mlajših deklic je klubske barve zastopala Latoja Drmaž in si 
priborila 18. mesto (B-licenca). Pri mlajših dečkih sta nastopila 
Jure Rupar, ki je osvojil 10. mesto (B-licenca), in Gašper Koše-
nina, ki je, kljub smoli v drugi smeri, zasedel solidno 14. mesto 
(B-licenca). Dobro razpoložen je bil starejši deček Kajetan Vo-
glar, saj je obe smeri plezal borbeno in brez večjih napak, kar ga 
je pripeljalo do odličnega rezultata: osvojil je 2. mesto (B-licen-
ca) ter 3. mesto v absolutni kategoriji. Maj Habinc je v prvi sme-
ri pokazal dober nastop, v drugi smeri pa ni bil dovolj iznajdljiv. 
Na koncu je zasedel 15. mesto (B-licenca).  Vir:�PAK

Dober uvod mladih plezalcev
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V TPV CENTER je prišel novi Yaris! 
Opremljen je po najvišjih standardih varnosti in z bogato opremo za popolni užitek v vožnji. 
* Za vozila iz zaloge posebna akcijska ponudba, ki velja le do konca meseca februarja 2015. 
Obiščite nas in izvedeli boste še več.

IZKORISTITE 
IZJEMNO 
UGODNOST
za vozila iz zaloge. *

NOVI YARIS

TPV CENTER, podjetje za prodajo in servis vozil, d.o.o., 
Kandijska cesta 60. 8000 Novo mesto
prodaja 07/391 86 29, servis 07/391 81 09, 
info@tpv-center.si

Poraba pri mešanem ciklu: 4,3 – 5,5 l/100 km. Emisije CO2: 99 - 127 g/km 
Emisijska stopnja Euro5. Emisije NOx: 0,0086 g / km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Dolga leta sta se zakonca Loj-
ze in Ana Pavlenč vsak dan iz 
Novega mesta vozila na kmeti-
jo na Gmajni, kjer sta gojila ži-
vali, ki sta jih morala dnevno 
hraniti. Redila sta bike, poni-
je, imela sta veliko panjev če-
bel, pa tudi kokoši, mačke in 
psa. Lojze je bil zaposlen v no-
vomeški Iskri, a se je invalid-

sko upokojil. Njegova strast so 
bile ure, ki jih je pričel načrtno 
zbirati. Ob preselitvi na obno-
vljeno kmetijo si je uredil tudi 
poseben prostor, kamor jih je 
postavljal. Svojo zbirko ur je do 
današnjih dni zelo izpopolnil, 
saj se jih je v teh letih nabra-
lo prek 300. So različne in vsa-

V kraljestvu ur in vezenin
GMAJNA – Zakonca Lojze in Ana Pavlenč sta 30. decembra 2014 praznovala 53 let skupnega življenja. Od-
kar sta se pred petnajstimi leti preselila na Lojzetovo domačijo na Gmajni pri Raki, se še z večjim veseljem 
predajata svojima konjičkoma. Lojze zbira ure, Ana veze prtiče.

ka ima neko posebno zgodbo 
ter zanj predstavljajo spomin-
sko vrednost. Poleg tega, da si 
jih je kupoval sam, jih je veliko 
tudi dobil, nekaj celo iz drugih 
držav. V njegovem kraljestvu 
ur se oko ustavi na pestri mo-
tiviki, saj je vsak kotiček sobe 
zapolnjen s tik-takajočimi na-
pravami, seveda pa visijo tudi 

na drugih stenah po hiši. Ka-
dar kaj praznuje, povabljeni 
res nimajo težav, kaj bi mu ku-
pili. Tako mu povečini podar-
jajo le ure. 

Ana je pokojnino dočakala 
kot obrtnica, saj se je ukvar-
jala z izdelovanjem polivinila-

stih vrečk. Ko se je upokojila, je 
imela več časa, zato se je lotila 
vezenja, kar načrtno počne že 
23 let. Kakor je dejala, je tudi 
njena mama rada vezla in ji je 
pokazala osnovni šiv, potem pa 
se je učila sama. Najprej si iz-
bere vzorec, ga nariše na pod-
lago, nato pa začne prepletati 
nitke, ki jih nastane vedno več, 
dokler izdelek ni končan. Ta-
kšna unikatna darila imajo vsi 
radi, zato jih z veseljem pokla-
nja, obenem pa si z ročnodel-
skimi spretnostmi krajša dolge 
zimske večere. Sicer ni niko-
li beležila, koliko različnih pr-
tov, prtičev, vzglavnikov in pri-
ložnostnih pregrinjal je v tem 
času nastalo, a po premisleku 

je dejala, da gotovo že več kot 
300. Posebej dragi so ji veliko-
nočni, pa tudi božični motivi, 
razne rožice, šopki, vrtnice in 
ostali, ki so povezani z naravo. 

Lojze in Ana imata tudi šest 
vnukov in eno pravnukinjo, 
še vedno nekaj domačih živali 
in za veselje še tri panje čebel. 
Poleti Ana z velikim veseljem 
obdeluje tudi vrt in prideluje 
zelenjavo. Ob pripovedovanju 
iz svoje preteklosti in preho-
jene življenjske poti pa je čuti-
ti posebno pozitivno energijo, 
kjer se za trenutek ustavi čas, 
kajti iz besed, ki jih poslušam, 
veje tista prava domačnost.
� Marija�Hrvatin

Lojze�in�Ana�pred�polno�steno�ur�…

…�in�pred�zbirko�vezenin

BIZELJSKO - Zadnji januarski petek je v telovadnici Osnov-
ne šole Bizeljsko potekal že 24. zimski festival, na katerem 
se s pevskimi nastopi vsako leto predstavljajo učenci šole 
pod vodstvom mentorja Vilka Ureka, ki je tudi idejni vodja 
te prireditve. Na letošnji prireditvi je nastopilo 24 mladih 
pevcev, po 12 mlajših in starejših. 

Njihove nastope je ocenjevala strokovna komisija pod vodstvom 
ravnatelja Glasbene šole Brežice Daniela Ivše, ki je na koncu tudi 
razglasil rezultate in ob tem dejal: »Vsi ste bili čudoviti. Ni se eno-
stavno postaviti na oder in zapeti. Ne odnehajte, nadaljujte.« Med 
mlajšimi pevci je komisijo najbolj prepričala Vita Stermecki s 
pesmijo Na cesti nikdar nisi sam. Na 2. mesto se je uvrstila Man-
ca Mihelin, 3. mesto pa je pripadlo Mihi Zagmajstru. Slednji je 
najbolj navdušil tudi občinstvo, ki mu je namenilo največ glasov. 
Pri starejših pevcih si je po mnenju strokovne komisije in tudi 
občinstva zmago prislužila Aida Perko Praner s pesmijo Hal-
lelujah. 2. mesto je osvojila Ema Arnšek, 3. pa Tjaša Antolovič. 
Nastopajoči med mlajšimi pevci so bili še: Anja Lipej, Maja Na-
rat, Bojana Lupšina, Ana Travnikar, Rok Beričnik, Kaja Res-
nik Rečnik, Kristian Runtas, Paula Malus in Karla Žmavc. Pri 
starejših so se predstavili še: Klavdija Vovk, Anita Hren, Maj 
Borošak in Andrej Sotovšek, Rebeka Kobe, Maja Horvatič, 
Sara Plevnik, Luka Koren, Lana Kotnik in Žiga Kobe. Nagra-
de je podelila predstojnica Zavoda za šolstvo OE Novo mesto dr. 
Stanka Preskar. Ravnateljica OŠ Bizeljsko Metka Kržan je z za-
dovoljstvom sporočila, da so s prostovoljnimi prispevki za šol-
ski sklad zbrali 1000 evrov. Med glasovanjem pa so se s prikup-
nimi pevskimi točkami predstavili otroci vrtca pri OŠ Bizeljsko. 
 R. Retelj

Vita in Aida najboljši

Zmagovalki�24.�zimskega�festivala�Vita�Stermecki�(levo)�in�
Aida�Perko�Praner


