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Novoletna novinarska konferenca posavskih županov

Bodo	nasmeškom	spet	
sledile	igre	v	ozadju?

ker se je v preteklosti že iz-
kazalo, da so nasmeškom na 
tovrstnih srečanjih sledila 
prerekanja v ozadju, so po-
savski župani izrazili svoje 
mnenje o posavski enotno-
sti. sevniški župan Kristijan 
Janc meni, da morda včasih 
ni vse gladko, generalno gle-
dano pa se dobro razumejo 
med sabo. “Posavsko sredi-
šče ne more biti drugje kot 
v krškem, to je logično, vse 
ostalo pa se lahko deli,” je 
prepričan Janc. Brežiški žu-
pan Ivan Molan poudarja do-
bro sodelovanje predvsem s 
krškim županom, glede dile-
me o tem, kje bo središče 
Posavja, pa zagovarja de-
litev inštitucij po različnih 
posavskih krajih. krški žu-
pan Franc Bogovič je mne-
nja, da je potrebno še na-
prej sodelovati na projektih, 
ki Posavje povezujejo, kar 
se je že v preteklosti izka-
zalo za uspešno, sicer pa bo 
potrebno upoštevati princip 
policentrizma, saj Posavje 
nima izrazitega centra. ko-
stanjeviški župan Mojmir 
Pustoslemšek se zaveda, da 
je 50 let življenja v Posavju 
v kostanjevici pustilo pečat, 
zato bo občina tudi v bodo-
če vezana na Posavje.  

Asfalt	in	
kvalitetna	voda	
do	vsake	hiše

sevniški župan Janc za letos 
napoveduje veliko skrb ure-
janju poslovnih con, lokalnih 
in krajevnih poti ter vodoo-
skrbi, predvsem pa uravno-
teženemu razvoju mesta in 
vasi: “Moja velika želja je, 
da bi do konca tega mandata 
do skoraj vsake hiše v obči-
ni pripeljali asfaltno cesto in 
kvalitetno pitno vodo.” naj-
večji občinski projekt bo iz-
gradnja čistilne naprave, pa 
projekti, vezani na gradnjo 
hidroelektrarne Blanca, nov 
velik izziv, še večji kot gra-
dnja hidroelektrarn, bo tre-
tja razvojna os. “Zadovoljen 
sem z gospodarskim vidikom 

občine, vendar je povpraše-
vanje po delovni sili bistveno 
večje od ponudbe v sevnici. 
Upam, da bodo delodajalci 
dobili delovno silo, če ne v 
sevnici, pa drugje.”  

Sodelovanje	
pri	velikih	
državnih 
projektih

v občini Brežice bodo letos 
končali obnovo glavne bre-
žiške ulice, gradnjo šole na 
Bizeljskem in parkirišč pri 
zdravstvenem domu, ki ga 
želijo tudi dograditi, nada-
ljevali z obnovo brežiškega 
gradu, ustanoviti želijo Fa-
kulteto za turizem, zače-
ti  obnovo brežiške osnovne 
šole ter gradnjo kanalizacij-
skega sistema, pa tudi konč-
no sprejeti prostorski plan 
občine. “Zelo pomembno 
je komunalno opremljanje 
industrijske cone Brezina, 
saj smo ena redkih občin, ki 
nima komunalno opremljene 
cone za industrijo. Pomemb-
no bo tudi sodelovanje pri 
sprejemanju državnih loka-
cijskih načrtov za hidroelek-
trarno Brežice, letališče cer-
klje ob krki in poslovno cono 
Phoenix,” poudarja Molan, 
ki se bo zavzemal tudi za ra-
zvoj podeželja in podporo 
društvom.

Poudarek	
poslovnim	
conam	in	novi	
fakulteti

v občini krško, ki mora naj-
prej opraviti delitveno bilan-
co z odcepljeno kostanjevico, 
se bo spomladi začela gradnja 
krožišča, nato pa še mostu 
nad krškim, kar bo uvod v gra-
dnjo hidroelektrarne krško in 
obvoznice. vse je pripravlje-
no za gradnjo podjetniške-
ga inkubatorja in infrastruk-
ture v poslovni coni vrbina, v 
PC drnovo – velika vas bodo v 
prvi polovici leta izdelani Pgd 
projekti, na vzhodnem delu 
omenjene cone je v izdelavi 
lokacijski načrt za 19 ha ve-
liko območje, začela se bo iz-
gradnja 600 m dolge vpadne 
ceste, ki bo začetek priključ-
ka drnovo – Cerklje ob krki. 
Bogovič izpostavlja še celovi-
to urejanje Podbočja, uredi-
tev trga v Leskovcu, zaključek 
obnove ceste in širitve poko-
pališča v Brestanici, nadalje-
vanje izgradnje kanalizacije 
na krškem polju in posege na 
kanalizacijskem sistemu seno-
vo – Brestanica. “Pri Fakulte-
ti za energetiko smo zamudi-
li šolsko leto 2007/08, a ne po 

STUDENEC – V tamkajšnji gostilni Janc je v ponedeljek potekalo zdaj že tra-
dicionalno, četrto po vrsti novoletno srečanje novinarjev in županov posa-
vskih občin. Pred družabnim delom srečanja so svoje načrte za pravkar za-
četo leto prvič predstavili štirje župani, saj se je sevniškemu, krškemu in 
brežiškemu županu pridružil tudi župan občine Kostanjevica na Krki Mojmir 
Pustoslemšek, ob prvih možeh Posavja pa so sedeli še trije direktorji občin-
skih uprav, trije sevniški in dva krška podžupana. Brežiška podžupanja Čular-
jeva, ki je pred kratkim postala mamica,  je razumljivo manjkala. 

Na Studencu so se prvič srečali vsi štirje posavski župani.

nadaljevanje na 2. strani

SEVNICA – Prehod iz starega v novo leto je tudi v 
Posavju močno zaznamovalo slovo tolarja. Posebno 
napeto je bilo pred bančnimi avtomati, ko so iz njih 
prišli prvi evri. Foto: T. Grabrijan

VRHEK PRI TRŽIŠČU – tako so (na sliki od leve proti desni) žu-
pan občine radeče Matjaž Han, župan občine Šentrupert Ru-
pert Gole, sevniški župan Kristijan Janc, župan občine trebnje 
Alojzij Kastelic in župan občine Mokronog Anton Maver dvigni-
li čaše in nazdravili prvemu delovnemu srečanju, ki je potekalo 
9. januarja v vrhku pri tržišču na temo tretje razvojne osi.

ker je zadnja izdelana študija z variantami poteka avtocestne 
povezave iz smeri dolenjske proti koroški zaobšla navedene ob-
čine, so se župani na srečanju poenotili v stališču, da mora tra-
sa aC potekati po Mirnski dolini. to je zanje vitalnega pomena 
ne le zaradi hitrejše povezave tako do novega mesta in v nada-
ljevanju do prestolnice kot tudi preko sevnice in radeč v sme-
ri Celja in koroške, temveč pomeni temeljni pogoj, da se bodo 
občine začele tudi hitreje gospodarsko razvijati, saj so v seda-
njem položaju kot nekakšno slepo črevo odrezane od vseh hi-
trih povezav in so zaradi pomanjkanja ustrezne infrastrukture 
povsem nezanimive za vlagatelje. srečanja so se udeležili tudi 
podžupan občine sevnica Rudolf Dobnik, Rudi Bec kot pred-
stavnik krajev sevniške občine, ki ležijo v Mirnski dolini, in Robi 
Keše iz sevniške občinske uprave, ki je zbranim podal krono-
loški pregled dosedanjih aktivnostih v zvezi z načrtovanjem in 
umestitvijo tretje razvojne osi v prostor.
 B.M.

Župani Mirnske doline o tretji 
razvojni	osi

Bo mestni avtobus dražji ali 
cenejši?
KRŠKO – občinski svet občine krško se bo danes teden (18. 
januarja) sestal na 3. seji v tem mandatu. na dnevnem redu 
so predvsem točke s komunalnega in gospodarskega podro-
čja, kot zanimivost pa izpostavljamo določitev cene vozov-
nice krškega mestnega avtobusa (predloga sta dva: iz dose-
danjih 100 tolarjev navzgor na 0,5 evra ali navzdol na 0,4 
evra). občinski svet bo predvidoma imenoval nadzorni od-
bor občine krško, komisijo za ustanovitev in določitev sede-
ža pokrajine Posavje in predstavnike občine v delovno sku-
pino, ki se bo ukvarjala z delitveno bilanco med krško in 
kostanjeviško občino.  P.P.

KDO SO BILI NAJ-
BOLJ VPLIVNI 
POSAVCI V LETU 
2006?
»Prehod iz starega 
v novo leto je poln 
različnih analiz in 
zaključkov...«
Posavska panorama, 
str. 8-9

NAGRADNA ANKETA
O POSAVSKEM 
OBZORNIKU
Izpolnite vprašalnik in si morda 
prislužite eno izmed 
lepih nagrad!
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godba sevnica je na predzadnji dan v letu sevničane poča-
stila s tradicionalnim božično – novoletnim koncertom, ki je 
bil tokrat v Športnem domu sevnica. sobotni večer so god-
beniki popestrili z utrinki z gostovanj v preteklem letu, po-
seben čar pa je dodala Nuša Derenda, ki se je godbenikom 
pridružila na odru ter zborček glasbene šole sevnica. ob 
županu Kristijanu Jancu je navzoče pozdravil tudi dimni-
kar Ivan Jelančič. 

Zavod kŠtM je ponudil pestro praznično dogajanje pred 
Central's caffejem: koncert 6 Pack Čukurja in skupine dan 
d, animacijsko dopoldne za otroke z Romano Kolenc ter sil-
vestrovanjem z ansamblom Braneta klavžarja. Za otroško 
popoldansko silvestrsko rajanje na prostem pa so poskrbeli 
člani salezijanskega mladinskega centra sevnica.

Tanja Grabrijan

Praznična Sevnica
SEVNICA - Sevnica je v decembrskih dneh zaživela 
v čudovitih srebrnih in modrih odsevih prazničnih 
lučk, obogatena z družabnimi prireditvami. 

Na trgu se je zbralo preko 4000 ljudi.  Foto: Blaž Šunta

Dimnikar Ivan Jelančič, župan Kristijan Janc, dirigent 
godbe Matic Nejc Kreča, voditeljica Bernarda Žarn in 
Nuša Derenda (Foto: Ljubo Motore).

Številni Sevničani so novo leto pričakali na prostem 
pred Central's Caffejem (Foto: Vili Zupančič).

KRŠKO – Radio Energy je že s tradicionalno  največjim 
koncertom v tem delu Slovenije dan pred silvestrovim še 
enkrat dokazal, da njegov glas seže v deveto vas. Poslu-
šalci najbolj energične frekvence 89,3 so zapolnili vsak 
kot Trga Matije Gubca. Nekaj več kot 4000 se jih je zbralo 
in skupaj z moderatorji praznovalo pravljični sedmi roj-
stni dan radia Energy. Tako so se še tretje leto zapored 
prepričali, da je žur radia Energy najbolj nori žur leta, ki 
ga ne smejo zamuditi.

Žur leta v Posavju se je začel 
z nastopi mladih nadobudnih 
glasbenikov, kot sta skupi-
ni rattlesnake, krema in 
nexys, za bolj vroče vzdušje 
pa so s seksi plesom poskr-
bele članice plesne skupine 
s'n'H. Publiko so pred vrhun-
cem večera ogrevali še sta-

ri mački slovenske glasbene 
scene, kot so dadi daz, su-
pernova in rudolf gas, novi 
vzhajajoči zvezdi nina Pu-
šlar in nina ter 'lokalci' Zve-
rina Band, ki so imeli uver-
turo pred zvezdami večera. 
okoli 22. ure so tako vsi že 
komaj čakali, da na oder 
stopijo kingstoni. in so pri-
šli ... publika je ponorela ... 
v zraku je bilo 8.000 rok. vsi 
so plesali in prepevali njiho-
ve največje hite Cela ulica 
nori, Luna nad obalo, Hotel 
Modro nebo, itd. obiskoval-
ci so dobili tisto, kar so že-
leli: nepozaben žur. Po uri in 
pol nore zabave, ko so obi-
skovalci mislili, da je vsega 
konec, pa so dobili še jago-
do na smetani. na oder sta 
prišla dagi in Mate ali dru-
gače da Phenomena, najve-
čje glasbeno odkritje leta 

2006. Publiko je spet zajel 
val navdušenja, ki je trajal 
in trajal. spet so vsi prepe-
vali, plesali v ritmih njunih 
uspešnic nočem te nazaj, 
Pejdap, skupaj sva…
radio energy je z žurom za 
sedmi rojstni dan še enkrat 
dokazal, da nima konkuren-

ce. in to kljub temu, da je 
prav konkurenca v decem-
bru z lažnimi raziskavami 
želela dokazati, da ima naj-
več poslušalcev. Prav ti pa so 
30. decembra 2006 dokaza-
li, da najraje poslušajo radio 
energy in da ne bi nikoli za-

mudili njegovega rojstnega 
dne, ki je v Posavju postal 
sinonim za največji in naj-
boljši žur leta. Le glejte, da 
ga leta 2007 ne boste zamu-
dili! Fotografije z žura leta 
si lahko ogledate na: www.
radioenergy.si

naši krivdi. Prepričan sem, da 
bomo fakulteto v letošnjem 
letu umestili v prostor.”  ob-
čina bo pripravila tudi dva 
velika natečaja: za 
knjižnico v mestnem 
jedru in za bazen pri 
štadionu v krškem, 
išče se možnost za 
izgradnjo telovadni-
ce za krško osnov-
no šolo, nadaljevala 
naj bi se obnova val-
vasorjeve hiše, za-
ključila pa izgradnja 
prostorov za upravne orga-
ne v starem mestnem jedru. 

Kostanjevica	
posavska	oaza	
miru
v novi občini kostanjevica na 
krki so bistveno skromnejši. 
v kratkem se bo pričela gra-
dnja dolgo pričakovane ob-
voznice in posodobitev gor-

janske ceste, malce kasneje 
še prometna ureditev Preko-
pe. “Urediti moramo še in-
frastrukturo za obrtno cono 
in za stanovanjsko gradnjo. 

kostanjevica bo oaza miru v 
Posavju. Borili se bomo za 
primat v kulturi in turizmu, 
ne moremo pa si privoščiti 
velikih industrijskih projek-
tov,” je razmišljal župan Pu-
stoslemšek.  

kako uspešno bodo posavski 
župani uresničili naštete na-
črte, pa bomo ocenjevali čez 
leto dni, ko naj bi tovrstno 
srečanje prvič potekalo v ko-
stanjeviški občini. 

Peter Pavlovič

nadaljevanje iz 1. strani

Tudi	letos	bodo	veliko	
investirali

Generalni direktor družbe 
Mladen Kučiš je med 
novimi investicijami v 
kompleksu Term Čatež za 
letošnje leto napovedal 
tudi atraktivno novost 
po vzoru tovrstne 
infrastrukture v 
zabaviščnem parku 
Gardaland v Italiji, in 
sicer gradnjo t.i. „divje 
reke“ v dolžini 500 
metrov ter s padcem 
dobrih 12 metrov.  

v družbi terme Čatež so v 
letu 2006 realizirali 26,7 mi-
lijonov evrov poslovnih pri-
hodkov, kar je 17 odstotkov 
več kot leta 2005. Prav tako 
so v višini 13 % povečali čisti 
dobiček iz poslovanja druž-
be, ki je znašal 3,4 milijo-
nov evrov. v nastanitvenih 

objektih term Čatež je pre-
nočevalo preko 623.000 go-
stov, od tega okoli 500.000 
domačih, v preostalem de-
ležu pa tuji gostje, med ka-
terimi so po številu izstopali 
italijanski in hrvaški turisti. 
Zadovoljni so tudi iz leta v 
leto večjim obiskom v ter-
malnih bazenih, ta je v mi-
nulem letu znašal 943.000 
kopalcev. Po besedah gene-
ralnega direktorja Kučiša so 
tudi uspešno izvedli vrsto in-
vesticij in naložb, med dru-
gim so v termah Čatež pre-
novili bazenske komplekse 
in vzporedne objekte in in-
frastrukturo na poletni ter-
malni rivieri v višini 2 mili-
jona evrov, na Mokricah pa 
so v celoti prenovili grajske 
kašče, streho gradu ter re-
konstruirali zunanji izgled 
Herzogove vile in Logarje-
ve koče. v golf grad so še 
nekoliko več sredstev na-
menili za ureditev enajstih 
sob in konferenčne dvorane 
Barbara, ki sprejme kar sto 
gostov, sicer pa je bil pro-
jekt celovite obnove mokri-
škega kompleksa sofinanci-
ran iz evropskih strukturnih 
skladov oziroma je Ministr-
stvo za gospodarstvo iz tega 

naslova pokrilo 40 odstot-
kov vrednosti investicij, ki 
so znašale skupno 2,3 mili-
jona evrov.

kakor je povedal Mladen ku-
čiš, načrtujejo v letu 2007 
poslovne prihodke v viši-
ni 28,4 milijona evrov, od 

tega bodo v nove pridobitve 
vložili med 12 in 16 milijo-
ni evrov investicijskih sred-
stev. večjih posegov bodo 
ponovno deležne terme Ča-
tež, kjer načrtujejo obno-
vo in izgradnjo nove zimske 
termalne riviere, restavra-
cij, med drugim pa bo obno-
ve deležen tudi tamkajšnji 
priljubljeni lokal slaščičar-
ne Urška. Poleg vlaganj v 
objekte skupine terme Ča-
tež v sloveniji, tako v notra-
njosti kot ob morju, je ku-
čiš izpostavil tudi vlaganja v 
tujini, kot denimo v saraje-
vu, kjer nameravajo v leto-
šnjem letu v termah ilidža 
nadaljevati drugo fazo iz-
gradnje, ki bo obsegala ho-
tel s 400 ležišči, kongresni in 
wellness center. sicer pa je 
bilo konec leta 2006 v del-
niško knjigo term Čatež vpi-
sanih 1.337 delničarjev, med 
katerimi sta največja lastni-
ka z  20,10 % lastništva druž-
ba dZs in kapitalska družba 
v višini 19,78 %. tržna cena 
posamezne delnice je konec 
leta 2006  znašala 43.564,16 
tolarjev ali 181,79 evrov.

Bojana Mavsar

MOKRICE – V torek, 9. januarja, je v novi kon-
ferenčni dvorani Barbara depadanse hotela Golf 
Grad Mokrice predsednik uprave in generalni di-
rektor družbe Terme Čatež Mladen Kučiš pred-
stavil poslovne prihodke v minulem letu, pa tudi 
predvidena investicijska vlaganja v letu 2007. Za-
nje bodo namenili kar med 12 in 16 milijoni evrov.

Direktorji posavskih občinskih uprav

Silvestrovanje v Posavju - Silvestrovanje v Posavju - Silvestrovanje v Posavju - Silvestrovanje

Silvestrovanje	v	Krškem
KRŠKO – Pred krškim kultur-
nim domom se je na silve-
strovo nedeljo zvečer po oce-
ni organizatorjev zbralo okoli 
tri tisoč ljudi. Program se je 
tokrat pričel šele dve uri pred 
polnočjo, ko so za veselo 

vzdušje skrbeli okrogli muzi-
kantje ter postavljene stojni-
ce, ki so ponujale raznovrstne 
pijače. Prireditelji pa so na-
menili pokalcem pirotehnič-
nih izdelkov tudi svoj pro-
stor, kar so le-ti v veliki meri 
upoštevali, čeprav se je tem-
peratura občutij dvigovala iz 
trenutka v trenutek in je mar-
sikateri ljubitelj tovrstne za-
bave izživel svojo fantazijo 
kar med množico. tako se je 
pelo, plesalo, objemalo in z 
nestrpnostjo pričakovalo od-
števanje. 
Le-tega sta pričela krški župan 
Franc Bogovič in predsedni-

ca ks mesta krško Jožica Mi-
kulanc (na fotografiji) ob po-
moči „grajskega mladeniča“, 
ki je prišel z rajhenburške-
ga gradu in obenem pričaral 
tudi spomine na praznova-
nja ob 1111-letnici prve pisne 
omembe Brestanice in krške-
ga, ki je potekala v letu 2006. 
Pri roki so bili tudi kozarci s 
penino in izgovorili so lepe be-
sede in želje po čim več evr-
skih cekinih, ki so zavalovale 
med rajajočo množico. ta je 
z vzklikanjem, petjem in ob-
jemanjem povzročila pravo 
evforijo, ki je nalezljivo od-
mevala od sten bližnjih stano-
vanjskih blokov. 
in to kljub, resnici na lju-
bo, nekoliko ponesrečenemu 
ognjemetu, ki se je srame-
žljivo skrival za krško železni-
ško postajo in le delček svojih 
veličastnih zvezdic odstrl ra-
dovednim pogledom. a dogo-
dek ni pokvaril razpoloženja, 
saj se je rajanje nadaljevalo 
s plesnimi koraki v zares pre-
toplo novoletno noč, ko naj bi 
tudi po starih vražah sprego-
vorile domače živali in se po-
menkovale o marsičem. Med 
obiskovalci pa je bilo slišati 
največ pogovorov o novi va-
luti. 

M. Kalčič M.

BREŽICE - v Brežicah  so tudi 
tokrat pripravili silvestrovanje 
na prostem pred občinsko ozi-
roma pri gostilni santa Luci-
ja, ki je bila tudi organizator 
prireditve. Za dobro razpolo-
ženje so poskrbeli člani glas-
bene skupine dori. kljub temu 
so se Brežičani v toplini svo-
jih domov in ob obloženih mi-
zah zadržali nekoliko dlje kot 
običajno, saj so šele po triin-
dvajseti uri začeli bolj mno-
žično prihajati na  prizorišče. 
kot se za Brežice spodobi sta zbrane nekaj minut pred vsto-
pom v leto 2007 pozdravila minister za gospodarstvo Andrej 
Vizjak, ki je zbranim zaželel toliko evrov, kolikor so doslej 
imeli tolarjev, ter brežiški župan Ivan Molan, ki je občane 
povabil k čim boljšemu sodelovanju pri razvoju občine. ta-
koj po polnoči je mesto nad gradom in glavno ulico razsve-
tlil ognjemet.  S.M.

Voščil jim je tudi minister

Žur leta Radia Energy 

V zraku je bilo osem tisoč rok
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Popravek
v 26. številki Posavskega obzornika, ki je izšla 28.11.2006, smo na 
1. strani zapisali: “…kakor tudi imenovanje novega sestava občin-
ske volilne komisije, ki jo kot predsednik vodi Marko Lisec (sds).” 
kakor nam je pojasnil Marko Lisec, je bil res za predsednika pre-
dlagan s strani sevniškega občinskega odbora slovenske demo-
kratske stranke, vendar ni član omenjene stranke. Za navedeni 
spodrsljaj se mu opravičujem.

Bojana Mavsar

Pogovor z Jano Krmpotič, profesorico nemškega in angleškega jezika

»Znanje	ne	pade	z	neba!«

Po približno dveh tretjinah 
šolanja ste postali zlata ma-
turantka Gimnazije Breži-
ce z  doseženimi tridesetimi 
točkami. Ste bili tudi vsesko-
zi do mature tako »zlati«? In 
česa se najbolj spominjate iz 
časov, ko ste postali zlata ma-
turantka?
vsekakor sem bila vedno ak-
tivna, sodelovala sem pri ra-
znih krožkih, po šoli pa sem se 
odpravila na plesne vaje ali v 
glasbeno šolo. vedno sem na-
šla čas za druženje s prijatelji. 
gimnazijskih dni pa se vedno 
z veseljem spominjam, kajti 
v tem času sem pridobila naj-
boljše prijatelje.

Nato ste prejeli Zoisovo šti-
pendijo. Ste se je nadejali?  
Za Zoisovo štipendijo so me 
predlagali po doseženem uspe-
hu na maturi. Morala sem se 
seveda udeležiti testiranja. na 
moje veliko veselje sem štipen-
dijo tudi prejela. Štipendija mi 
je bila v času študija v veliko 
pomoč, kajti študij v Ljubljani 
je zelo drag. Pa še občutek, da 
imaš svoj denar, je zelo lep.

Potem ste se vpisali na FF Uni-
verze v Ljubljani, kjer ste na 
oddelkih za germanistiko in 
anglistiko študirali angleški  in 
nemški jezik s književnostjo. 
Pravite, da ste se že zelo zgo-
daj odločili za ta študij…
Mogoče se sliši nenavadno, 
vendar sem že v osnovni šoli 
vedela, da se bom v prihodno-
sti ukvarjala z jeziki. v četr-
tem razredu sem se začela uči-
ti nemščino in se že pri prvi uri 
zaljubila v ta jezik. enako se 
je zgodilo naslednje leto pri 
angleščini. v sedmem razre-
du sem učiteljici povedala, da 
si želim postati učiteljica an-
gleščine in nemščine. in to se 
je res zgodilo. Mislim, da je k 
moji odločitvi pripomoglo tudi 
to, da sem imela za jezike ve-
dno odlične profesorice, ki so 
mi še danes velik vzor.

Ste kdaj pomišljali, da bi štu-
dirali kaj drugega?
Čisto zares o tem nikoli nisem 
razmišljala. sta me pa vseskozi 
navduševali psihologija in ma-
tematika, vendar je bila ljube-
zen do jezikov večja.

Prevladuje mnenje, da je štu-
dij dveh germanskih jezikov 
zelo težak…
včasih je bilo malce naporno, 
sploh na začetku, dokler se 
ne navadiš »preskakovanja« iz 
enega v drug jezik, ker preda-
vanja potekajo mešano. doga-
jalo se je, da sem morala napi-
sati esej v angleščini, na misel 
pa so mi prihajale samo nem-
ške besede. vendar so to le za-
četne težave. ko si »in«, pa na 
takšne reči sploh ne pomisliš. 
nikoli pa nisem pomislila na to, 
da bi študirala samo en jezik.

Kaj bi povedali za leto 2003 v 
Salzburgu?
tisto poletje sem se odpra-
vila na tečaj nemškega jezi-
ka (opravila ga je z odliko, op. 
a.), ki je potekal pod vodstvom 
tamkajšnje univerze. Zame je 
bila to prva tovrstna izkušnja, 
ne samo v smislu jezikovnega 

Ločanka, 3. marca 1981 rojena profesorica nemškega in angleškega jezika, je 13. decembra 2006 za svojo 
diplomsko nalogo iz nemškega jezika »Modifikacije frazemov v satiričnih časopisih« prejela fakultetno Pre-
šernovo nagrado za posebne dosežke. Ko sva se pogovarjali o študijih na več ravneh, je dejala: »Jezika se 
ne moreš učiti dvakrat na leto. Treba je brati, pisati, govoriti. Tako vsak dan. Vikendi so potekali za doma-
čimi nalogami, kar se komu zdi skoraj neverjetno.« Skromna, prijetna sogovornica, ki vseskozi dobro ve, 
kaj hoče od sebe. Rojena za odličja. Nanjo in na njen uspeh me je opozoril sorodnik. 

izpopolnjevanja, ampak tudi v 
smislu spoznavanja ljudi iz dru-
gačnih kultur. Še danes imam 
stike z nekaterimi ljudmi, ki 
sem jih tam spoznala.

In spet odličje. Včasih potem 
kdo zaspi na odličjih…
Čeprav je bil to poletni tečaj, 
smo morali kar pošteno zaviha-
ti rokave, delati domače nalo-
ge, pisati eseje, kar se je se-
veda ocenjevalo. tečaj sem 
zaključila z najvišjo oceno, kar 
pa mi je dalo samo še več vo-
lje in energije za naprej. Če se 
ukvarjaš z jeziki, si enostavno 
ne moreš privoščiti počivanja 
na lovorikah. vsak dan je treba 
delati in se izpopolnjevati. Je-
zik je namreč živ in se nenehno 
spreminja.

Nato ste kot absolventka v 
šolskem letu 2004/05 preje-
li celo dve štipendiji za študij 
v tujini…
Za zimski semester sem prejela 
daad (deutscher akademischer 
austauschdienst) štipendijo za 
pisanje diplome, za poletni se-

mester pa štipendijo erasmus. 
tako sem najprej študirala na 
Univerzi v erfurtu (nemčija), 
kjer sem pod mentorstvom 
profesorja doktorja Horsta ehr-
hardta pisala diplomsko nalo-
go iz nemškega jezika. tujina 
pa je bila zame tudi velika »ži-
vljenjska« izkušnja. ob prihodu 
namreč nisem poznala nikogar, 
že prvi teden pa so se stkala 
prava prijateljstva. spoznala 
sem ljudi iz celega sveta, sku-
paj smo prepotovali vso nemči-
jo, ob tem pa se neizmerno za-
bavali. vsak dan smo se družili, 
skupaj kuhali, nakupovali, pri-
rejali žure… to je res nepozab-
na izkušnja, ki jo priporočam 
vsem študentom. kako smo jo-
kali, ko smo se poslavljali…

Poletni semester 2004/2005 
ste preživeli v Nemčiji, kjer 
ste dokončali diplomsko nalo-
go in se odločili še za znanje 
španskega jezika. 
tudi ta semester je bil nepo-
zaben. Učiti sem se začela še 
španščino in še enkrat potrdila, 
da so jeziki moja strast. svoje 
delo sem organizirala tako, da 
sem vse obveznosti na germa-
nistiki in anglistiki opravila do 
junija in sem se tako lahko na-
slednja dva meseca (semester 
v nemčiji traja do sredine ju-
lija) ukvarjala izključno s špan-
ščino. veliko sem brala in pisa-
la. Še danes si s profesorico, ki 
je argentinka, redno dopisuje-

va. ona vedno piše v španščini, 
jaz pa kombiniram španščino in 
nemščino. Žal zdaj nimam časa 
za španščino, vendar sem pre-
pričana, da bom s tem nada-
ljevala.

Kmalu bo leto, kar ste na Od-
delku za germanistiko z ne-
derlandistiko in skandinavisti-
ko z odlično oceno diplomirali 
iz nemškega jezika z nalogo 
»Modifikacije frazemov v sati-
ričnih časopisih«. Vaša naloga 
je bila ob zagovoru predlaga-
na za fakultetno Prešernovo 
nagrado, ki ste jo lani decem-
bra tudi prejeli. Če kar tako 
vprašam: »Modifikacije fraze-
mov v satiričnih časopisih«?
Frazem je besedna zveza, ka-
tere pomen se ne dá razbra-
ti iz pomena njenih sestavnih 
delov, ima torej »nadpomen« 
(npr. schnee von gestern sein 
(lanski sneg)). v diplomski na-
logi sem raziskovala modifi-
kacije oz. prenovljene fraze-
me, ki ne spadajo k pravilnim 
oblikam frazemov in ki jih av-
tor besedila ustvari za dose-

ganje posebnih učinkov (npr. 
käse von gestern sein). v štiri-
najstih raziskanih satiričnih ča-
sopisih sem zbrala 171 prime-
rov spremenjenih frazemov, ki 
so bili najpogosteje razširjeni 
oz. je šlo za zamenjavo kompo-
nent frazema, kajti na ta način 
frazem najlažje spremenimo in 
ga prilagodimo sobesedilu. Za-
nimalo me je, zakaj so fraze-
mi spremenjeni in kakšno funk-
cijo imajo v besedilu. Funkcije 
spremenjenih frazemov segajo 
od spremembe vsebine ali sti-
la, ki se kaže v okrepitvi do-
ločene izjave, zgostitve infor-
macij do vzpodbujanja bralca 
k branju. spremenjeni fraze-
mi se mnogokrat tudi prilagaja-
jo kontekstu in tako ustvarjajo 
koherentno besedilo. 
Čeprav so frazemi stalne bese-
dne zveze, ki se naj ne bi spre-
minjale, se v vsakdanjem jezi-
ku pojavljajo v spremenjeni, 
najpogosteje razširjeni obli-
ki. Moja naloga je dokaz, da je 
jezik živ in da se spreminja. in 
ravno to me pri jeziku najbolj 
privlači. Frazemi so začimbe, 
ki jezik obogatijo. 

Kako ste proslavili nagrado?
Za nagrado sem izvedela na 
eU-seminarju v strasbourgu, ki 
sva se ga udeležili z mentorico 
moje nemške diplomske nalo-
ge, torej naloge, za katero sem 
prejela nagrado. seveda sva 
temu takoj nazdravili. doma 

sem to proslavila še s svojimi 
najbližjimi. Zelo sem bila ve-
sela čestitk sorodnikov, prijate-
ljev, profesorjev s fakultete in 
kolegov na gimnaziji.

Leta 2000 ste Gimnazijo Bre-
žice zapustili kot maturantka, 
po šestih letih pa ste spet na 
gimnaziji kot profesorica. Mi-
mogrede – tudi na Oddelku za 
anglistiko in amerikanistiko 
ste lani septembra diplomira-
li z odliko. Kako ste se ujeli z 
dijaki?
na gimnaziji in med dijaki 
se zelo dobro počutim, kljub 
temu pa je kdaj potrebno tudi 
ostro nastopiti. najpomembne-
je se mi zdi, da sprejmeš dija-
ke takšne, kot so in da poskušaš 
iz njih izvleči največ. Za dobro 
delo in počutje vseh pa je po-
membno, da ima učitelj rad 
svoj predmet in delo z ljudmi.

Kaj zahtevate od dijakov ob 
novi lekciji? Reciva, brez zna-
nja besed ni jezika…
Moja želja in tudi naloga je, da 
bi se dijaki zavedli pomena tu-
jih jezikov v današnjem svetu, 
v katerem brez le-teh ne gre. 
tu ne gre zgolj za pridobivanje 
znanja za maturo. na potova-
njih spoznaš, da si brez znanja 
jezikov lahko izgubljen. Pred 
enim mesecem sem bila v fran-
coskem strasbourgu, kjer sem 
na lastni koži občutila, kako je, 
če ne znaš jezika. ker ne govo-
rim francosko, je bila komuni-
kacija z domačini, npr. v trgo-
vini, pravi izziv.    

Pravite, da ste svoj prvi cilj 
dosegli. Kaj pa svet?
Zdaj sem ravno tu, kjer sem si 
želela biti. kljub temu me tu-
jina še vedno privlači. Moj na-
slednji izziv je podiplomski štu-
dij, ki ga nameravam vpisati 
jeseni.
 
Prijetno sem bila preseneče-
na ob vašem elektronskem 
naslovu »kiss.si«…   
Za tem ne stoji nobena roman-
tična zgodba. »kiss« je projekt 
študentske organizacije v Lju-
bljani, ki nudi študentom do-
stop do interneta, kar pome-
ni, da vsak študent Univerze v 
Ljubljani lahko dobi ta naslov, 
če to želi. se pa strinjam, da 
je to zelo zanimivo poimeno-
vanje. Čeprav že nekaj časa ni-
sem več študentka, ga še vedno 
uporabljam, ker je res simpati-
čen. najbrž pa za tem stoji tudi 
malo nostalgije.

In če ob koncu dodava še be-
sedo o Gasilskem pihalnem 
orkestru Loče...?
oh, seveda. v orkestru igram že 
od 1997. leta, skoraj že deset 
let. k orkestru sem prišla čisto 
po naključju. v prvem letniku 
gimnazije so me povabili, naj 
jim pridem pomagat za držav-
no tekmovanje gasilskih godb. 
končano imam nižjo glasbeno 
šolo – klavir, v drugem letniku 
gimnazije pa sem potem še vpi-
sala flavto, ki jo igram v orke-
stru. v bistvu so jeziki, glasba 
in ples tisti, ki jih imam rada in 
me izpolnjujejo. 

Natja Jenko Sunčič

vse to pa ni zraslo v mojih mi-
slih, pač pa sem izvedela pri 
znani krški vedeževalki, ki 
sem jo obiskala, da bi pri nje-
nih duhovih povprašala, kako 
bomo preživeli leto, ki smo ga 
komaj dobro začeli. Uvod je 
bil precej dolg in je segal sko-
raj 95 let nazaj, saj se je gla-
sno spraševala, kako to, da ji 
je bilo podarjeno tako dolgo 
življenje. Potarnala je sicer, 
da se zadnje ni ne počuti naj-
bolje in ji tudi njeni duhovi ne 
povedo več toliko, kot bi žele-
la, pa vseeno jih je povpraša-
la, kar sem želela vedeti. 

Anka Zorčič pravi, da bi to 
leto moralo biti na splošno do-
bro tudi za Posavje, saj s sabo 
nosi sedmico. vendar naj bi se 
vseeno zgodilo nekaj nenava-
dnega, nekaj v zvezi z vodo ali 
drugimi naravnimi silami oziro-
ma vremenom, mogoč je tudi 
potres. Lokacija je v brežiški 
občini proti Pišecam. o krški 
občini in njenem županu pravi, 
da je verjetno dober, drugače 
ga ljudje ne bi izvolili. Potem 
spet zapre oči in sporoči, da 
ima župan dobre namene. Po-
skušal bo dobro gospodariti in 
nazadnje se mu bo vse dobro 
izteklo. vendar s nečim ni za-
dovoljen in hoče narediti neko 
večjo spremembo. imel je že 
sestanek in prav kmalu bo ja-
sno, kaj hoče. Zato se bo odlo-
čil in naredil drugače, kot ne-
kateri pričakujejo.

na vprašanje, kako bo z denar-
jem in s službami, gospa anka 
pravi, da enim ni nikoli dovolj, 
saj hočejo še in še bogateti, 
drugi zato ostajajo revni. na 
splošno bo letos malo denar-
ja, ker ljudje nimajo pravega 
dela in še tisto delo je pona-
vadi slabo plačano. Letos nič 
ne kaže, da bi bilo pri nas kaj 
boljše in drugače. Ljudje sicer 
veliko dajo na zunanjost in ho-
čejo pokazati, da imajo veliko 
in bi hoteli imeti veliko denar-
ja. Ljudem je veliko do denar-
ja in materialnih dobrin. enim 
bo spet iz nič uspelo narediti 
bogastvo, vendar bodo grabi-
li tako, da bodo opeharili dru-
ge.

95-letna vedeževalka dodaja, 
da so se letos ljudje zelo zače-
li zanimati zase, bolj kot prej-
šnja leta in zanima jih, kaj bo. 
»Prihajajo tudi tisti, ki so bili 
pri meni pred mnogimi leti. 
Mnogi se hočejo ločiti in bi že-

Sedmica	obeta	dobro	leto!	
Spremembe na krški občini, 
v brežiški naravna nesreča..?	

leli iti narazen, pa ni tako, na-
povem še veliko novih otrok in 
res se rodijo, nato mi jih pri-
nesejo pokazat. Pomembno je 
spoznati samega sebe, svoje 
napake in sposobnosti. vsak je 
lahko sposoben, če hoče, nič 
ne pade kar z neba.«

Zanimive so tudi njene misli 
od današnjem družinskem ži-

vljenju: »Mame imajo sino-
ve predolgo pod streho in ti 
postanejo mamini sineki, ker 
mame otrokom v vsem ustre-
žejo. Možem pa je pomembna 
samo pijača in pohajkovanje 
z drugimi, doma pa nadiranje 
žene. Ženske moža z lahko-
to odženejo, sinove pa čuvajo 
doma in jim strežejo. Zato se 
jim nikamor ne mudi in so jim 
otroci postranska stvar, nič ne 
razmišljajo o družini!«. 

Povprašala sem jo seveda tudi 
po našem časopisu in televi-
ziji. Podrobnosti bom sicer 
ohranila zase oziroma za moje 
kolege v uredništvu, vam pa  
povem, da nam je napoveda-
la nekatere novosti, med dru-
gim tudi nove ljudi v kolek-
tivu. »Časopisu se ne kažejo 
težave, vse bo ostalo tako, kot 
je in tako je v redu, ker so ga 
ljudje dobro sprejeli in ga radi 
berejo. vse se bo dobro izte-
klo, izgube ne bo, velikega do-
bička pa tudi ne,« je zaključi-
la gospa anka. 

sicer ima najraje osebno ve-
deževanje. Marsikoga, ki pri-
de po nasvet, najprej nahru-
li in mu pove svoje, vendar bo 
iz njenih prerokovalskih besed 
vseeno lahko izluščil, kako ga 
bo obiskala usoda. od njega 
pa je tudi odvisno, koliko moči 
bo vložil, da mu bo čim bolj 
naklonjena. verjemite, tudi 
sama nisem iz njenega kotička 
odšla čisto brezbrižna, saj je 
bilo samoumevno, da bo po-
gledala, kaj mi piše v kartah 
in pisalo je... zares veliko.  

M. Kalčič M.

Vedeževalka Anka je gleda-
la v posavsko prihodnost.

Prvi dnevi novega leta so kot nalašč, da si uredimo misli in nare-
dimo nekaj načrtov ter si pričnemo uresničevati tudi kakšno že-
ljo. Ponavadi se težko odrečemo starim navadam in iščemo vse 
mogoče izgovore, zakaj se vrtimo v krogu. Nič ni sicer narobe, 
če si prihodnost preštejemo s števili, mogoče pokukamo še v ki-
tajski horoskop. Ta nam sicer pravi, da je letošnje leto v zna-
menju prašiča, ki je izredno iznajdljivo in inteligentno bitje ter 
mu vlada celo ogenj, ki naj bi nas pripravil do dinamičnosti in 
pozitivne nenavadnosti. Mogoče se zatečemo k planetom. Letu 
2007 naj vi vladal Saturn, moško znamenje, ki je precej melan-
holičen, posveten in človeški naravi nekoliko sovražen. Ni pri-
jazen niti do narave, saj mu je všeč vse, kar je mokro in mrzlo, 
tako da bo napel vse sile in bo hotel biti nepredvidljivo nepri-
jazen. A se ne smemo kar tako predati, saj je v vsakemu izmed 
nas tista pozitivna energija, v katero moramo verjeti in nam bo 
namenila toliko ljubezni, kolikor si jo bomo želeli dati.

Obisk pri vedeževalki
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Kolumna

Nadaljevanka.
Nič jasnine se ti ne more prikazati 
na koncu predora dolgega mesca, 
če ga začneš sitno, povsem 
izpraznjeno.  Ker se iz trojčka 
najdaljšega večera, najdaljše 
noči in najdaljšega jutra skoraj 
praviloma že leta nič ne spremeni. 
Sploh nič ne spremeni. Pa k temu 
še brez kakršnega koli gojenja kakršnih koli pričakovanj. 
Zaradi katerih bi potem končno smel biti upravičeno 
godrnjalo. Namera, da boš kot mumija šel skozi vse, pa je šla 
v milne mehurčke. Ki so brez poka pokali.

Resničnost.

Skozi resničnost trojčkove pokajoče fronte se mi vozi podoba dveh 
devet ali desetletnic. Lepi deklici torej, ki sta za domačo knjižni-
co stisnjeni druga ob drugi stali s petardami in z vžigalicami, že 
pripravljenimi za vžig. Spet ponavljam - ne gre za moraliziranje. 
Pač pa za dejstvo, da sta se tik pred polnočjo igračkali s petarda-
mi, pogumnejši čez leto ali dve pa se bosta s čim pogubnejšim. Za 
roke, oči, obraz. Pa bi bili deklici, čez leto, dve, tri, v kar sem pre-
pričana, radi lepi mladenki. In spet vprašam: se kdo doma s kom 
še pogovarja? Kdo so, ki se naslajajo s poki in blaznim bobnenjem? 
Kakšni so, ki si čarajo frontno ozračje in vzdušje? Nemara bi tudi 
ognjemete, s katerih so s poki frčali zadnji milijonski slovenski to-
larji, lahko porabili za iskrice in zvezde drugje.V očeh. Najprej.

Zločin in kazen. Bil je gost v več milijon domovih. Vseeno, ali s svo-
jo ali brez svoje volje. Ne spuščam se v njegove  državniške, ideo-
loške, verske in druge življenjske filozofije. Državniki vseh ver in 
never, prepričanj in ideologij jih itak imajo. In jim zato itak nihče 
nič ne more. Pod fasado pravičnosti, poštenja in pretvez skrivajo 
na kupe gnoja in trupel. Kar itak vemo. Koristi od tega vedenja pa 
nobene. Od nalaganja gnoja in trupel, pod pretvezo pravičnosti, 
pa se kujejo dobički. Tisto zadnjo Huseinovo sobotno jutro pred 
2007 sem se znašla, kakopak, med evroaltruisti. Nejevera nad kru-
tostjo je hodila za mano kot zlovešči duh. Hodi še kar dalje. Ker je 
že malodane truplo z zanko okoli vratu, zadnje tiktakajoče sekun-
de pa itak brez svoje volje, še kar gost v moji lini v svet.

Živim totalno brisani prostor. Še med tolarji in že med evri. Mož-
gani z duhom se na vse pretege upirajo aktivirati v evre. Eno figo 
mi je mar, da so me postavili v tristoosemnajst milijonsko ljud-
sko gmoto evro plačnikov, evro dolžnikov, evro uporabnikov, evro 
razslojeno živečih. Življenje nikoli ni bilo poceni, sedaj je podra-
žitveno, vredno 0, 50 centov. Recimo. Za tolarjem mi je iz tre-
nutka v trenutek bolj ježasto v želodcu. Vso (ne)potrebno kislino 
mi je drugo letošnje dopoldne itak že dvignil »nek ženski mazo-
hist« v Hipermarketu pri časopisih in cigaretah. Ne oziraje se na 
kačjo vrsto, ki jo je kodrala. Z vsemi sortami tolarjev, ki se jih ji 
je mudilo v gneči »menjati za šteke« teh in onih cigaret. Moj na-
klon prodajalki Olgi za zavidanja vredno dostojanstveno držo. Jaz 
sem sikala.

Itak ni nič hasnilo. O, pač. Moje sikanje je hladilo tudi dolgo ka-
čjo vrsto. In, o ja, včasih kdo za koga kaj opravi. Dobrega. Ga dvi-
gne. S priznanjem. »Ti, ti Natja, ki pišeš pri Obzorniku, ki je res 
prav posavski, kakšna ekipa ljudi pa ste, da delate tak časopis, 
ki se da tako dobro brati? Ki ga dobimo »kot zastonj«. Ali ljudje 
sploh vedo, kaj se pravi dobiti časopis kar tako - domov? Ali se 
tega zavedajo tisti, ki bi vam morali v tem vašem delu pomagati? 
Vas kako podprejo? Sem si rekel, da se moram o tem vašem pisa-
nju v tem našem časopisu s teboj pogovarjati. Res.« Sijajno tuši-
ranje besed gospoda Mitje de Glerie.

Gospoda, ki misli. In je še sam bolj sijajen, ker mi je dovolil, da 
osvetlim najino razpredanje na razstavi akvarelov in gvašev. Kjer 
sva si še povedala isto: kako so nam eno najboljših vabil, eno-
stavno z bistvom, poslali brežiški likovniki. Potem je šel na po-
droben ogled, kajti:« Če se bom še pogovarjal s teboj, si ne bom 
nič ogledal!«

Potem je pokimal, da likovniki lepo napredujejo. Ob njem pa se 
je po meni začelo sukati tisto njegovo »kot zastonj« časopis. Ko je 
v svojem stilu dal vedeti, da ni nič zastonj. Da mora za tisti »za-
stonj« nekdo - ali več njih – pošteno zapreči.  

So ljudje, ki razredčijo kislino. Jim uspe sitnobo s tečnobo zavi-
ti v rožnat papir.

Dr. Janez Drnovšek nam je, svojim državljanom, priporočil naj 
nas ne vpelje slaba volja. Hm.  

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

kŠtM sevnica mora v osno-
vi poskrbeti za upravljanje 
gradu sevnica, ajdovske-
ga gradca, kulturne dvora-
ne, turistično informacijske 
pisarne sevnica, mladinske-
ga centra, športne dvorane, 
športnega doma in bazena. 
Poleg osnovnega vzdrže-
vanja objektov je v načr-
tu za leto 2007 poskrbljeno 
tudi za dvig kakovosti stori-
tev, ki izhajajo iz namemb-
nosti objektov oziroma po-
slovnih prostorov. sredstva 
so predvidena tudi za inve-
sticijsko vzdrževanje in na-
kupu opreme v objektih. Še 
posebej velja poudariti, da 
je poslovnih načrtih zajeta 
tudi obnova male vlečnice in 
smučišča na Lisci, obnavljal 
se bo parket v športni dvo-
rani, uredila se bo reševalna 
postaja na bazenu, poseb-

Štiri	decembrske	
poroke

KRŠKO – Po podatkih Uprav-
ne enote krško so bile v me-
secu decembru 2006  na 
območju občine krško skle-
njene štiri zakonske zveze, 
od tega sta dva para mla-
doporočencev soglašala tudi 
z objavo. in sicer sta v kr-
škem 2. decembra stopila na 
skupno življenjsko pot anita 
Grozina in Aleš Radi s seno-
vega, v kostanjevici na krki 
pa sta se 23.decembra poro-
čila Valentina Božič iz gor-
njega Pijavškega in Mitja Li-
sec iz Lukovca.

velik del oseb, ki je ostal brez 
dela, se je uspel zaposliti tudi 
s pomočjo programov aktivne 
politike zaposlovanja, in si-
cer preko sofinanciranja tako 
predhodnega usposabljanja za 
opravljanje del na novih de-
lovnih mestih kot tudi s sub-
vencijami ob zaposlitvi. Po 
besedah direktorja Antona 
Korena je doseženo reševa-
nje v prvi vrsti rezultat  uspe-
šnega sodelovanja med soci-
alnimi partnerji na lokalni in 
državni ravni,  predvsem pod-
jetja vipap, sindikata Per-
gam, Zavoda za zaposlovanje, 
sklada dela Posavje in Ministr-
stva za delo, družino in soci-
alne zadeve ter novih deloda-
jalcev tako v kot izven regije. 
Pri iskanju novih delovnih 
mest so se na Zavodu za za-
poslovanje osredotočili pred-
vsem na delodajalce v okviru 
deficitarnih področjih kovin-
sko predelovalne industrije 
in strojništva, proizvodnje 

KRŠKO - Z ukinitvijo proizvodnje celuloze v podjetju Vi-
pap Videm Krško je ostalo, vključno z izteklimi zaposli-
tvami za določen čas, brez dela skupno 353 delavcev. A 
glede na to, da se je od ukinitve proizvodnje do konca 
leta 2006 uspelo zaposliti pri novih delodajalcih več kot 
polovica presežnih delavcev oziroma brezposelnih oseb, 
na Območni službi Zavoda za zaposlovanje Sevnica situa-
cijo ocenjujejo kot zadovoljivo.

izdelkov iz gume in plastič-
nih mas, cestnega transporta 
ipd. Po besedah korena pa je 
tudi presežnim delavcem, teh 
je okoli 130, ki so še v eviden-
ci brezposelnih, je ob ustre-
zni pripravljenosti za delo in 
zdravstveni sposobnosti na 
voljo precej delovnih mest, 
tako pri posavskih delodajal-
cih kot v sosednji novomeški 
regiji, nekoliko večje teža-
ve pa bodo pri iskanju novega 
delodajalca imele predvsem 
ženske ter invalidne osebe, 
ki pa predstavljajo manjši del 
preostalih presežkov. v leto-
šnjem letu se bodo v vipap 
vidmu iztekli odpovedni roki 
še 28 delavcem, ki naj bi pre-
šli v odprto brezposelnost, od 
tega se jih bo šest prezaposli-
lo, 16 presežnih delavcev pa 
bo ostalo v podjetju do izpol-
nitve pogojev za prekinitev 
delovnega razmerja. 

B.M.

SEVNICA – Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske de-
javnosti (KŠTM) Sevnica je na decembrski seji sveta zavo-
da sprejel poslovne načrte za leto 2007. Načrtovani finančni 
plan znaša približno milijon evrov, od tega bo KŠTM Sevnica 
skušal poskrbeti za skoraj 184 tisoč evrov lastnih prihodkov. 

na pozornost je namenjena 
gradu sevnica, ki bo doživel 
v letu 2007 kar nekaj spre-
memb. tudi ajdovski gradec 
ne bo ostal brez vlaganj.
veliko pozornosti je v po-
slovnih načrtih namenje-
nih tudi razvojnim nalogam. 
v prihodnjem letu bodo in-
vestirali v celovito ureditev 
športno rekreacijskega cen-
tra na Lisci, izdelavo idej-
ne zasnove za pristan in čol-
nišče orehovo ter izdelavo 
projekta za adaptacijo in 
novogradnjo pokritega ba-
zena. kŠtM sevnica načrtu-
je tudi oblikovanje agencij-
skih turističnih programov z 
vključitvijo sevniških ponu-
dnikov, izdelavo turistično 
promocijskih izdelkov, info 
table po krajevnih skupno-
stih in še mnogo drugega. 

P.P., vir: KŠTM Sevnica

Novoletna	trgatev	
pri	Kerinovih 

kerinovi so 1. januarja obra-
li 140 trt laškega rizlinga in iz 
suhih, rozinasto zgrbančenih 
jagod iztisnili dvanajst litrov 

mošta, ki je dosegel sladkor-
no stopnjo 176° oekslejevih 
stopinj (oe). Hkrati so spre-
šali tudi grozdje sorte modra 
frankinja, ki so ga od trga-
tve v mesecu oktobru suši-
li v lesenih zabojčkih. iz 400 
kg jagod frankinje so iztisnili 
60 litrov žlahtne kapljice, ki 

je dosegla sladkorno stopnjo 
260° oe.  oba mošta bosta 
vrela dober mesec dni, čez 
leto pa jih bodo ustekleni-

čili. trgatve sta 
se se udeležila 
tudi lanskoletna 
cvičkova prince-
sa Anita Hrastar 
in cvičkov kralj 
Slavko Kralj, 
poleg njiju pa 
tudi aktualna 
cvičkova prince-
sa Barbara Kra-
mar, predsednik 
Zveze društev 
vinogradnikov 
dolenjske Jože 
Žura in vsi tisti, 
ki so kerinovim 
skozi leto poma-
gali pri raznih 
opravilih v vino-
gradu. Po prije-
tnem delu pa je 
sledilo še prija-
teljsko druženje 

v kleti vinogradniške kmeti-
je kerin, kjer so se obirači 
zadržali ob dobri kapljici in 
prigrizku, ki so ga pripravili 
mladi, ki vodijo projekt »ku-
linarični zakladi slovenije«. 

(L.K. / B.M.)

Lojze Kerin ml. med prešanjem grozdja

STRAŽA PRI RAKI -  Na vinogradniški kmetiji Kerin, 
kjer obdelujejo 17.000 trt, so na prvi dan novega 
leta opravili novoletno trgatev sorte laški rizling 
ter sprešali v mesecu oktobru obrano modro fran-
kinjo. Gre za posebnost, saj se iz te sorte pridelu-
je pretežno suha vina rednih trgatev, tokrat pa so 
prvič iz dveh različnih sort pridelali visoko kako-
vostno vino  – suhi jagodni izbor.

PROIZVODNJA – DECEMBER 2006  

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – DECEMBER 2006 

ZP - zemeljski plin
KOEL     - kurilno olje ekstra lahko
MIX - kurilno olje ekstra lahko + zemeljski plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI 
PODATKI O DELOVANJU 
TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5 ter 

parna bloka TA1 in TA2
2.502.011  51 12

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 ZP 0 35 271 350 5 100 0 2

PB 4 ZP 0 35 82,3 100 3,3 100 0 2

PB 5 ZP 0 35 91,5 100 3,4 100 0 2

KOEL 37 1700 81 150 14,6 100 0 2

MIX 5,1 1700 85 150 2,0 100 0 2

Zaposlenih že več kot polovica 
presežnih »celulozarjev«

Milijonski proračun in veliki 
načrti
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SENOVO - društvo prijateljev mladine senovo ter društvo 
gluhih in naglušnih Posavja sta v torek, 19. decembra, v se-
novskem domu Xiv. divizije pripravila srečanje članov društva 
gluhih in njihovih otrok. ob lutkovni igrici snežaki, ki so jo pri-

pravile vzgojiteljice iz senovskega vrtca, so pričakali dedka 
Mraza. ta je otrokom razdelil darila, se z njimi pogovoril in jim 
obljubil, da jih naslednje leto ponovno obišče.  M.K.M.

Otroci članov Društva gluhih so z nestrpnostjo 
pričakovali dedka Mraza.

Z	lutkovno	predstavo	
pričakali dedka Mraza

RAKA - v četrtek, 21. decembra, so člani dPM raka in oŠ 
raka v telovadnico šole povabili dedka Mraza, ki je za pred-
šolske otroke raške krajevne skupnosti pripravil lepa dari-
la. v zahvalo za obisk so mu uprizorili kratek, pester kultur-
no–glasbeni program s prizorom iz pravljične vasi, ki so ga 
pričarale vzgojiteljice iz vrtca oŠ raka. s petjem zimskih 
pesmi so se predstavili šolarji, sledila je plesna točka dekli-
ške plesne skupine društva prijateljev mladine raka, vokal-
na skupina srake z rake je zapela prisrčno pesmico o jele-
nu rudolfu in njegovem rdečem nosku, kar je bilo všeč tudi 
dedku Mrazu, ki je še z večjim veseljem obljubil, da nasle-
dnje leto ponovno pride.   P. Bizjan  

Prihod	dedka	Mraza	med	
raške	otroke

KRŠKO - v dvorani krške glasbene šole je v sredo, 20. de-
cembra, potekal koncert, ki so ga uprizorili učenci iz raz-
ličnih oddelkov. na vibrafonu sta zaigrala Tim Gerjevič ter 
Tim Sevšek, klarinet so igrali Matevž Vadnov, Iva Jovano-
vič, Laura Vovk ter Tea Andrejčič, na harmoniki so se pred-
stavili Lucija Župevc, Blaž Hrvatin ter Tilen in Filip Tomše, 

flavto pa Živa Simonišek, Tjaša Železnik, Špela Koren ter 
Simona Gorjan. Melodije iz trobente je izvabil Žan Vrane-
tič, na kitari pa so se predstavili Nataša Libenšek, Domen 
Gošek, Adrijana Avguštin, Kristina Pinterič ter Nastasija 
Mahne, klavirske tipke so zvenele pod prsti Sare Železnik, 
Janje Mirt, Špele Radkovič, Mateje Budna, Anje Bajc, 
Line Troha, Gregorja Gramca ter Denisa Kerina, na violini 
pa se je predstavila Jerneja Vakselj. korepeticije sta izva-
jala Martin Šušteršič in Lucijan Cetin. Za nastop so mlade 
glasbenike pripravili mentorji Mitja Kuselj, Robert Pirc, To-
maž Rožanec, Andreja Zlatič, Matjaž Kaučič, Lucijan Ce-
tin, Ivan Bakran in Branimir Biliško.  M.K.M.

Koncert	krške	glasbene	šole

Skupina harmonikarjev je za konec zaigrala Sveto noč.  

v vrtcu krško so skozi vse dni veselega decembra praznova-
li z najrazličnejšimi dogodki, tako jih je med drugim obiskal 
tudi dedek Mraz, je povedal ravnatelj Dušan Tomažin in do-
dal, da je vesel, ker so se vzgojiteljice tako prijetno potru-
dile. Prava paša za oči je bila zadnja izmed prireditev, ki 

so jo poimenovali veselo presenečenje in se je odvijala kar 
na dvorišču pred vrtcem, kamor so otroci prispeli s svojimi 
starši, ko so se s prižganimi lučkami v sprevodu sprehodili 
po bližnjih ulicah. Pravljična bitja, ki so jih uprizorile vzgo-
jiteljice, so pričarale na otroške obraze prisrčne nasmehe in 
vsi po vrsti so z navdušenjem sodelovali ob polnjenju voza z 
darili, ki so ga vlekli neutrudni jelenčki,  med tem pa jih je 
pravljična vila spodbujala in jih tudi za konec, ko so se spre-
hodili skozi skrivnostno osvetljeno hišico, povabila na hru-
stljava jabolka in napitek. vodja projekta veselo preseneče-
nje je bila Nanika Škafar Azinović.  M.K.M.

KRŠKO - V četrtek, 21. decembra, so otroci, ki 
obiskujejo krški vrtec, na dvorišču pred vrtcem ob 
spremstvu svojih staršev z zanimanjem prisluhnili 
predstavi Veselo presenečenje ter se ob pravljič-
nih bitjih, kot so dobra Vila, Škratek, Žogice, Koc-
ke ali Jelenčki, vpreženi v voz, na katerega so po-
lagali darilne pakete, prepustili domišljiji.

Veselo presenečenje 
v	krškem	vrtcu

Jelenčki so potrpežljivo čakali na pakete.

Božični orgelski koncert 
BREŽICE, KRŠKO, BRESTANICA – glasbena turneja, ki so jo 
pripravili učenci krške glasbene šole in jo poimenovali Bo-
žični orgelski koncert, je potekala v treh posavskih krajih s 
pričetkom 15. decembra, ko so koncertirali v farni cerkvi 
svetega Lovrenca v Brežicah. v torek, 19. decembra, se je 

koncert odvijal v krški dvorani v parku in v petek, 22. de-
cembra v Baziliki lurške Marije v Brestanici. Pod vodstvom 
profesorice Natalije Mustar Kranjc so zaigrali Natalija Va-
kselj, Monika Habinc Rostohar, Teo Zajc, Klavdija Bizjak, 
Vladka Kežman Strojin in Jernej Bon. v Brestanici pa je 
zapel tudi tenorist Marko Železnik.  M.K.M.

Nastopajoči glasbeniki na Božičnem orgelskem koncertu. 

Božični jurček
vem, da ni bil edini, a bi mi bilo vseeno žal,da ga ne bi videli 
in o tem vedeli tudi drugi. namesto da bi na predbožični dan 
kidal sneg, je šel sorodnik na kratek sprehod in našel več kot 
600 g težkega jurčka. ob nepričakovani novici smo ga seveda 

vsi tekli pogledat in prav je, da ga vidite tudi vi!
sreči, čestitamo za tako bistre oči in še veliko gobarskih užit-
kov v novem letu!

M. P. Repovž

Božični koncert raških Srak
RAKA - k prazničnem božičnem vzdušju so s svojim zdaj že tra-
dicionalnim božičnim koncertom prispevale tudi članice vokal-
ne skupine srake z rake. tokratni naslov pod naslovom eno je 
dete rojeno se je odvijal 23. decembra 2006 v telovadnici oŠ 
na raki. srake z rake so se tokrat odločile, da namesto sode-
lovanja mnoštva različnih skupin koncert izvedejo samostojno, 
z gosti večera, priznanim oktetom adoramus iz novega mesta. 
Zanimiv in pester koncert slovenskih in tujih božičnih pesmi so 

še dodatno obogatili instrumentalisti, vokalni solistki Jerneja 
Žarn in Anja Tomažin. Pri dveh pesmih pa so se srakam pri-
družili tudi pevci in pevke mladih raških pevskih skupin Lavren-
cij in askalonce, nova generacija, ki nadaljuje bogato tradicijo 
raškega petja. raznolik program je s pripovedovanjem osebne 
zgodbe o božiču nostalgično povezala v celoto Mirjana Marin-
čič. večer je bil kot vedno množično obiskan in po obrazih obi-
skovalcev sodeč je dosegel svoj namen – slaviti pesem in po-
lepšati praznike.  J.Ž.

Brežiški dijaki za malčke
BREŽICE - v predprazničnem času je gledališka skupina dija-
kov ekonomske in trgovske šole Brežice pod vodstvom men-
toric Patricije Rudolf in Darje Babič Drašler v pravljični svet 
zvezdice Zaspanke na enajstih ponovitvah popeljala malč-
ke iz vrtcev in osnovnih šol v Posavju. kakovost in prisrčnost 
njihovih predstav potrjuje dejstvo, da jih medse vsako leto 
znova povabijo otroci iz Brežic, dobove, kapel, artič, kozje-
ga in Bistrice ob sotli. Z obiskom dedka Mraza so že peto leto 
zapored razveselili tudi otroke zaposlenih na matični šoli.

M.G.

Člani gledališke skupine ETrŠ Brežice

NAJLEPŠE JASLICE - V Rovišču pri Studencu je 
srednješolec Žiga Mikolič naredil najlepše jaslice. Pri 
vhodu v svoj dom je na terasi velikosti približno 3x2 
metra ustvaril celo deželo: hribček s cerkvico, pastirce 
ob ognjih, ograde, živali, potoček, v pečino pa je varno 
skril sveto družino. Vsekakor vredno ogleda. G.P.G.

TRIKRALJEVSKI KOLEDNIKI – »Prišli so trije modri, trije 
kral'/ Gašper, Miha, Boltežar/ trije modri so vprašal'/ 
kje je rojen novi kralj/ v betlehemski štalici/ tam leži 
na slamici/…/ če nam boste kaj dar'val'/ bomo lačnim 
otrokom dal…« Tako se glasi del koledniške pesmi, ki 
jo na tretji sveti večer oziroma na predvečer praznika 
svetih teh kraljev že dobrega četrt stoletja prepeva 
skupina pevcev v župniji Sveti Križ – Podbočje. Letos so 
peli že v štirih skupinah in s svojim obiskom razveselili 
številne družine po vaseh omenjene župnije. Poleg tega 
so opravili tudi lepo humanitarno dejanje, saj so ob 
koledovanju zbrali dobrih 1800 evrov in jih darovali 
za lačne otroke v misijonih. Darovalcem so se zahvalili 
tudi  z zaključnim verzom svoje pesmi: »…naj vam 
poplača ljubi Bog in Sveti trije kral'.« P.P.
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Županova Micka iz Radeč

Zgodba v komediji se je od-
vijala v preprostem kmečkem 
okolju, kamor je po naklju-
čju zašel nenavadnih pusto-
lovščin željan lahkomiselni 
baron tulpenheim (Žan Žve-
plan). Le-ta se je želel pred 
poroko z bogato vdovo iz me-
sta, ki jo je v igri zelo dobro 

interpretirala Katarina Ple-
vel,  poigrati z lepo, mlado 
in naivno Micko (Ninetta Gni-
dovec Rozman) - hčerjo va-
škega župana Jake (Miha Ple-
vel). Micki so bile všeč sladke 
baronove besede. ob njih je 
kaj hitro pozabila na  prepro-
stega kmečkega fanta anžeta 
(Mitja Kočevar), ki jo je is-
kreno ljubil. Zgodba se zaple-
te, ko Micka in bogata vdova 
odkrijeta, da sta zaljublje-
ni v istega moža. odločita se 
za skupno maščevanje. Zape-
ljivemu prevarantu tulpen-
heimu nastavita past, v kate-
ro se lahkomiselnež z lahkoto 
ujame. komedija se zaključi 

s poroko med Micko in anže-
tom, bogata vdova Šternfel-
dovka pa prekliče načrtovano 
poroko z lepim, a lahkoži-
vim baronom. Potek veselo-
igre so popestrili in obogati-
li člani gledališkega društva 
z vmesnimi glasbenimi vlož-
ki. v vlogi zapitega odvetnika 

glažka je gledalce nasmejala 
Vesna Močilar. v moški vlo-
gi Monkofa, baronovega soro-
dnika, se je dobro znašla Alja 
Kočevar. Za izvirne kostume 
je poskrbela Suzana Pinosa, 
za masko Zina Jenčič. Zani-
miva scena, ki je gledalce za 
nekaj minut prestavila v pra-
vo, tipično kmečko okolje 18. 
stoletja, je bila delo Bojana 
Sumraka, Polone Peče, Loj-
zeta Laha in Prevzgojnega 
doma radeče. k domiselnosti 
in k sproščenosti, ki jo je bilo 
čutiti med mladimi igralci, je  
gotovo prispevala tudi skrbna 
roka režiserke Saše Plevel.

 Smilja Radi

RAZBOR POD LISCO – V Domu krajanov Razbor je pred le-
tom in pol ustanovljeno Gledališko društvo Radeče v ne-
deljo, 7. januarja 2007, uprizorilo veseloigro Županova 
Micka. Amaterski igralci, večinoma srednješolci, so se iz-
vrstno vživeli v igralske like ter na posebno doživet način 
oživili prvo slovensko veseloigro, ki je bila prvič uprizor-
jena po literarni predlogi prvega slovenskega komedio-
grafa Antona Tomaža Linharta daljnega leta 1789 v lju-
bljanskem stanovskem gledališču.   

Ali	Sevnica	ne	potrebuje	
večje kulturne dvorane?

vsakdo, ki  je v času od 
20. marca do 30. decem-
bra 2006 opravil tehnični 
pregled vozila ali pa naku-
pil v trgovinah avtomateri-
al in intersport v vrednosti 
10.000,00 sit, je prejel na-
gradni kuponček. Le-ta je, 
pravilno izpolnjen, »romal« 
v posebno skrinjico, kjer so 
se zbirali kupončki za nagra-
dno igro avtiLUs 2. nagrade 
so bile izžrebane na posebni 
prireditvi v Športni dvorani 
sevnica v soboto, 6. januar-
ja 2007, kamor se je v sonč-
nem sobotnem popoldnevu 
zgrnila velikih pričakovanj 
polna množica ljudi. v nabi-
to polni športni dvorani (se-
dišč je zelo hitro zmanjkalo) 
so otvoritveni program pri-
čeli člani ansambla Čuki. Po-
seben aplavz navdušenja je 
požel znani voditelj televi-
zijske oddaje Zmago Batina 
(Bojan Emeršič), ki je celo-
tno prireditev vodil v svojem 
značilnem zabavnem slogu. 
s plesnim nastopom je pri-
reditev popestril plesni par 
z akrobatskim rock'n'rolom 

in  svetovne prvakinje v hip-
hopu. Miss slovenije 2005 
in Femme fatale 2006 Sa-
nja Grohar se je predstavila 
kot pevka in kasneje je sku-
paj s prikupnim in postav-

nim Emilom, zmagovalcem 
druge oddaje Bar, sodelova-
la v velikem nagradnem žre-
banju. 
v njem je 3. nagrado - av-
tomobilsko zavarovanje pri 
zavarovalnici triglav v vre-
dnosti 400 eUr prejela Vida 
Sinkovič z Lukovca. Mile-
na Povšič iz radeč je bila 
srečna dobitnica 2. nagrade, 
čaka jo 4-dnevni izlet v rim 
za 2 osebi. najlepšo, najbolj 
zaželeno nagrado - osebni 
avto znamke Chevrolet aveo 

s petimi vrati in s klimo je 
prejel Jože Ivnik iz stranj 
nad Blanco. Med srečneži so-
botnega nagradnega žreba-
nja je bilo tudi petnajst na-
grajencev, ki so sami vlekli 

srečke s številka-
mi in izbirali med 
škatlami z nagra-
dami. Med temi 
je najvišjo nagra-
do – potovanje 
v amsterdam za 
dve osebi preje-
la Nuša Planinc iz 
sevnice. Pri izbi-
ri srečke je imela 

srečno roko njena hčerkica 
Ela. veselje mlade mami-
ce in hčerkice je bilo neiz-
merno, srčni utrip je vidno 
poskočil. Zaključna priredi-
tev nagradne igre podjetja 
sava avto, d.o.o., je uspela, 
pa ne samo zaradi zvenečih 
imen gostov, pač pa tudi za-
radi tisočglave množice, ki 
bi v celotnem programu lah-
ko še bolj uživala, če bi bil 
prostor primernejši.
 

Smilja Radi

SEVNICA – Zadnje najbolj odmevne prireditve v Sevnici: koncert priznanega 
glasbenika Oliverja Dragojeviča v mesecu decembru, novoletni koncert sevni-
ške godbe, januarska prireditev podjetja Sava avto, d. .o. o., kažejo na to, da 
so obiskovalci željni ogleda kulturnih in zabavnih prireditev, vendar dovolj ve-
likega, sodobno opremljenega prostora za takšne namene Sevnica (trenutno) 
ne premore. Novozgrajeni športni dom in športna dvorana pri OŠ Sava Kladnika 
Sevnica sta prostorsko zadovoljiva, vendar akustično neprimerna za kvalitetno 
izvedbo katerega koli kulturnega programa. Na ta problem je opozorila tudi ti-
sočglava množica, ki se je v soboto, 6. januarja 2007, udeležila zaključne pri-
reditve velike nagradne igre AVTILUS 2 družinskega podjetja Sava avto, d.o.o.

ŽUPEČA VAS - Postavljanje jaslic v družinskem okolju je za 
otroke nekaj posebnega. Že priprave na ta dogodek z ne-
strpnostjo pričakujejo, saj je potrebno v gozd po mah in na 
podstrešje po okraske. navada je, da se jaslice postavi na 
predbožični večer in nekje v oddaljenosti stojijo že tudi sve-
ti trije kralji, ki se simbolično vsak dan približujejo hlevcu, 
v katerem začasno prebiva sveta družina z Jožefom, Mari-
jo in malim Jezusom. Pot treh kraljev, ki nosijo ime gašper, 
Miha in Boltežar ali jih poimenujejo kar Modri z vzhoda, se 
konča 6. januarja. od takrat dalje naj bi se tudi dan podalj-
šal za toliko, kolikor petelin zine ob petju.

Po starih običajih naj bi na t. i. tretji sveti večer peli podo-
knice in ena takšnih, ki se je ohranila tudi do današnjih dni 
je: „glejte, glejte, kaj je to, trije kralji k nam gredo, na 
kamelah jezdijo od zlata se svetijo...!“ vendar pa je ta na-
vada že skoraj čisto izumrla, le ponekod jo še prenašajo iz 
roda v rod in nadaljujejo tradicijo koledništva, ki pa ima si-
cer korenine v poganskih navadah. Mešani pevski zbor Cer-
klje ob krki vodi Stanka Turšič Pungerčar in moški del zbo-
ra se je zbral v Župeči vasi ter v prečudovitem zvezdnatem 
večeru ubrano prepeval pod okni: „trije modri, trije kralji, 
gašper, Miha, Boltežar ...!“ s pesmijo naj bi domačim v no-
vem letu prinesli veliko zdravja, sreče ter medsebojnega ra-
zumevanja. Jaslice pa morajo ostati vse do svečnice, ki je 
2. februarja.

M. Kalčič M.

LUKEC NA BOŽIČNEM SEMJU - V četrtek, 21. decembra, 
so plesalci Plesnega kluba Lukec pripravili plesno 
predstavo Lukec na božičnem sejmu. V plesni zgodbi 
so nastopili najmlajši plesalci in tudi tisti, ki so na 
državnih ter svetovnih prvenstvih v letošnjem letu 
dosegli odlične rezultate. M.K.M.

Brez	najemnin	za	
sevniška	društva	

SEVNICA - svet zavoda kŠtM 
sevnica je sprejel sklep, da 
z novim letom domačim dru-
štvom in zvezam društev ni 
več potrebno plačevati naje-
mnin za uporabo prostorov v 
objektih, ki jih ima zavod v 
upravljanju. tako bodo dru-
štva in zveze deležne brez-
plačne uporabe prostorov 
na gradu, v kulturni dvora-
ni, športni dvorani, športnem 
domu in mladinskem centru. 
Pogoje je le ta, da društva in 
zveze uporabljajo prostor za 
svojo dejavnost in tega ne tr-
žijo naprej. društva in zve-
ze pa bodo vseeno sklenile 
s kŠtM sevnica najemne po-
godbe, v katerih bo napisan 
znesek najemnine ter klavzu-
la o oprostitvi. s tem bo obe-
ma pogodbenima strankama 
znana vsota, ki se prispeva 
v dobro delovanja društev in 
zvez. 

P.P., vir: KŠTM Sevnica
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v starem Krškem, pri fakulteti

delovni čas: PON - PET 9 - 19, SOBOTA 9 - 12.30

sezonska

PiHaLni orkester dkd svoBoda senovo
vaBi na 

REPRIZO NOVOLETNEGA KONCERTA
in Predstavitev ZgoŠČenke

Modri PLanet

v Domu Svobode Brestanica
v soboto,13.1.07

ob 19 uri.
Gostja večera: 

sopranistka Mihaela Komočar

Predprodaja vstopnic v gostilni kosar in na 
bencinskem servisu Petrol Brestanica

ter 1 uro pred koncertom!
vaBLJeni!

»Trije modri« v Župeči vasi

Opravičilo – popravek
V prejšnji številki Posa-
vskega obzornika (št. 26, 
28.12.2006) se je pri po-
stavitvi priloge o Slovencih 
na Hrvaškem Nikoli pretr-
gane vezi na strani 15 pri-
kradla neljuba napaka, in 
sicer je bil pod fotografijo 
gospoda Ivice Kuneja na-
pačen podpis (Hinko Nu-
čič). Za napako se bralcem 
in vsem prizadetim iskreno 
opravičujemo. Uredništvo.

Zadnji »tolarski« utrip na  krški tržnici
KRŠKO - sobotno dopoldne, 
30. decembra 2006, je bilo 
zares čudovito, sončno in to-
plo, vzdušje med ljudmi na 
krški tržnici je bilo prav pri-
jetno. nakupovalna mrzlica 
še ni pojenjala, vendar nikjer 

ni bilo slabe volje, vsi so bili 
dobro razpoloženi. ali je bila 
to posledica zadovoljstva nad 
iztekajočim se letom ali pri-
hajajočim novim, morda ve-
selje pred prihodom evra? 
Prodajalci so po vrsti pritrje-

vali, da so z decembrskim iz-
kupičkom zadovoljni, sobotni 
dan pa v ničemer ne izstopa 
in tudi za naslednjo soboto ne 
vidijo težav, čeprav bodo ra-
čunali že v evrih.      M.K.M.

Ivica Kunej
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Zbirni center spodnji sta-
ri grad je bil zgrajen z na-
menom zmanjševati količi-
ne odloženih odpadkov ter se 
aktivno vključiti v veliki re-
gijski projekt regijski cen-
ter za ravnanje z odpadki Ce-
rod. Zbirni center deluje od 
leta 2004, nje-
gova gradnja 
pa je potekala 
v dveh fazah. 
v letih 2002 
do 2004 smo 
zgradili nad-
strešnico za 
skladiščenje 
papirja, stekla 
in plastičnih 
mas, tehtnico, 
kompostarno 
za obdelavo in 
predelavo bio-
loških odpad-
kov ter po-
slovni objekt. 
do konca leta 
2006 smo pla-
stične mase, 
papir ter ste-
klo sortira-
li ročno. ker 
nam tovrsten 
način dela ni več zagotavljal 
razvoja dejavnosti, smo se v 
kostaku v sodelovanju z ob-
čino krško odločili za novo 
naložbo. k uresničitvi inve-
sticije, ki je vredna okoli 320 
milijonov tolarjev oz. okoli 
1,3 milijona evrov, so pripo-
mogla tudi evropska sredstva 
za komunalno infrastrukturo. 
s posodobitvijo smo v dru-
gi fazi konec lanskega leta 
poleg nove sortirne linije in 
pretovorne postaje pridobi-
li tudi manipulativne površi-
ne za skladiščenje kosovnih 
in gradbenih odpadkov. Mag. 
Bernarda Podlipnik je na 
otvoritvi Zbirni center oceni-
la kot enega primerov dobre 
prakse, s kakršnimi slovenija 
na področju ravnanja z od-
padki zelo dobro sledi Zaho-
dni evropi. 

Kako deluje nova sortirna 
linija in kaj omogoča?
naloga sortirne linije je lo-
čevanje in podrobno sortira-
nje ločeno zbranih odpadkov. 
to pomeni, da vse ločene od-
padke dodatno kontroliramo, 
s tem zagotovimo čistost od-
padka ter povečamo njego-
vo vrednost. na sortirni lini-
ji lahko sortiramo 20.000 ton 
odpadkov letno.

ko uporabniki odnesemo lo-
čeno zbrane odpadke na zbi-
ralnico oz. ekološki otok, se 
za nas zgodba o odpadkih 
konča. Pravzaprav pa se ta-
krat njihova pot šele prične. 
smetarsko vozilo dostavi od-
padke na Zbirni center, kjer 
se le-ti stehtajo. nato se pre-
peljeljo na transportni trak, 
ki odpadke pripelje do prebi-
ralnih mest v sortirno kabino. 
to je zaprt prostor in zago-
tavlja boljše delovne pogoje 
delavcem, ki odpadke sorti-
rajo. delavci ročno razvršča-
jo različne vrste odpadkov, 
ki po izpustnih drčah pade-
jo v bokse pod kabino. Posta-

Odlaganje bioloških odpadkov postaja čedalje bolj po-
membno
Biološki odpadki predstavljajo zelo velik delež vseh od-
padkov, zato vas ponovno pozivamo k ločevanju le-teh. 
Še enkrat bi radi opozorili tudi vse stanovalce večstano-
vanjskih objektov, da velikokrat odpadkov, odloženih v 
rjavih posodah, ne moremo pobrati v sklop bioloških od-
padkov, saj le-ti niso pravilno zbrani. samo pravilno zbra-
ni biološki odpadki se lahko kompostirajo, iz njih pa v 
šestih mesecih pridobimo kvaliteten kompost, naravno 
gnojilo. 
v rjavo posodo za biološke odpadke lahko odložite: vse 
vrtnine in kuhinjske odpadke (sveže in posušene ostanke 
zelenjave, sadja, jajčne lupine, ...), plevel, travo, šoto, 
listje, ovenelo cvetje, odcvetele lončnice, narezana zeli-
šča, hišni prah, smeti, prah iz sesalnika, lesni pepel, živo 
mejo, grmovje ter trajnice, ki jih predhodno narežite na 
manjše kose, žaganje, lesno volno, saje.

Posodobili	smo	
skrb	za	okolje

vljeni so štirje boksi, tako da 
se prebrani material ne more 
mešati med sabo. Ločeno 
zbrane vrste materiala se sti-
snejo na stiskalnici in predajo 
končnemu prevzemniku v na-
daljnjo predelavo. nečistoče 
oz. neprimerne vrste odpad-

kov se po transportnem traku 
izločijo v posebej nameščen 
kontejner, nato pa se na sti-
skalnici prav tako stisnejo in 
pripravijo za odlaganje.

ostanek odpadkov (ki ga lju-
dje zberemo v sivih posodah, 
in ga torej ne ločujemo na iz-
voru), bomo po prvem mar-
cu začeli odvažati na regij-
sko odlagališče v Leskovec 
pri novem mestu (Cerod). v 
ta namen bomo na stiskalni-
ci odpadke stisnili na manj-
ši volumen, s tem zmanjšali 
število odvozov v novo mesto 
ter racionalizirali transportne 
stroške. racionalnost pri pre-
vozih bo zagotavljala, da ne 
bo prišlo do skokovitega po-
rasta cene odvoza smeti za 
občane, saj bo potrebno vsak 
kilogram odloženih odpadkov 
na regijskem odlagališču pla-
čati. glede na to, da bomo tja 
odvažali le ostanek odpadkov, 
ločeno zbiranje v gospodinj-
stvih še pridobiva na pomenu, 
saj zmanjšuje količine ostan-
ka odpadkov in s tem vsem 
nam znižuje stroške.

Kaj lahko storimo sami – 
moč je v majhnih korakih
v sloveniji proizvedemo le-
tno okoli 450 kg komunalnih 

odpadkov na prebivalca, ven-
dar količine stalno naraščajo. 
spreminja se tudi sestava od-
padkov (vse več je embalaže 
in bioloških odpadkov), zato 
je vse več odpadkov takšnih, 
ki jih je možno reciklirati. s 
ponovno uporabo starega pa-
pirja pri izdelavi časopisne-
ga papirja in kartona privar-
čujemo približno 1500 kWh 
na tono uporabljenega od-
padnega papirja. Privarče-
vana energija v primerjavi s 
predelavo lesovine in celulo-
ze znaša okoli 30 % pri časo-
pisnem papirju in okoli 40 % 
pri kartonu. s tem, ko indu-
strija za proizvodnjo papirja 
uporablja star papir, z njim 
varčuje pri porabi energije. 
tako bistveno vpliva na raz-
bremenitev okolja, saj manj 
obremenjuje zrak s plini, ki 
pospešujejo segrevanje ozra-
čja (predvsem Co2).

sprejmimo torej možnost lo-
čenega zbiranja odpadkov že 
danes. Za to ne potrebuje-
mo veliko dodatne energije, 
samo malce drugače se mo-
ramo organizirati. namesto 
enega koša oz. posode za od-
padke, uporabimo dve. v eno 
odlagamo biološke odpadke, 
v drugo pa ostanek odpadkov, 
ki jih ne moremo ločevati 
(konzerve, umazane folije…). 
Za papir (ki se ga v vsakem 
gospodinjstvu nabere zelo 
veliko, saj nas med drugim 
vsak dan pričaka poln nabi-
ralnik oglasnih sporočil trgov-
cev) si v stanovanju pripra-
vimo večjo vrečo ali škatlo, 
prav tako eno za plastenke 
ter eno za steklovino. edino 
razliko bomo občutili v tem, 
da bomo v posode na zbiralni-
co oz. ekološki otok namesto 
ene večje vreče odnesli več 
manjših. Za okolje in njego-
vo ohranitev pa je razlika ve-
lika. Zato si ne iščimo izgovo-
rov. Če je ekološki otok malce 
bolj oddaljen od naše hiše 
ali stanovanja, lahko s krat-
kim sprehodom naredimo ne-
kaj tudi za svoje zdravje. in 
ko enkrat začnemo z ločenim 
zbiranjem, nam vest ne pusti 
več, da bi še kdaj steklenice, 
plastenke, časopise in biolo-
ške odpadke metali skupaj. 
Zato je vredno poizkusiti. na-
rava nam bo hvaležna.

Na Zbirnem centru Spodnji Stari Grad smo sredi decembra ob prisotnosti mag. 
Bernarde Podlipnik, sekretarke na Ministrstvu za okolje in prostor, ter Fran-
cija Bogoviča, župana občine Krško, slovesno pognali novo sortirno linijo za 
razvrščanje ločeno zbranih odpadkov. Ta bo omogočala bolj natančno sortira-
nje odpadkov, jim povečala vrednost na trgu surovin in prispevala k manjše-
mu obremenjevanju okolja. Posamezniki pa smo tisti, ki za ohranjanje okolja 
z vestnim ločevanjem odpadkov na izvoru lahko naredimo največ.

KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d.
Leskovška cesta 2a, Krško

Tel.: (07) 48 17 200

Z novo tehnologijo zmanjšamo volumen 
odloženih odpadkov.

Ali in kako ste kot Občina do-
slej že sodelovali pri pripravi 
DLN za odlagališče NSRAO?
»občina krško je v postopku 
priprave dLn za odlagališče 
nsrao sodelovala že v začet-
ku leta 2006. skladno z Zako-
nom o urejanju prostora je 
občina določena kot nosilec 
urejanja prostora. Ministrstvo 
za okolje in prostor, direkto-
rat za prostor, nas je kot pri-
pravljavec dLn zaprosil, da 
podamo smernice za načr-
tovanje predvidene prostor-
ske ureditve za odlagališče 
nsrao. smernice je obravna-
val in sprejel občinski svet ob-
čine krško in so bile posredo-
vane na MoP.«

Kaj konkretno zajemajo 
omenjene smernice, ki ste 
jih podali ministrstvu?
»v sklepu o smernicah za na-
črtovanje predvidene prostor-
ske ureditve – dLn za uredi-
tev odlagališča nsrao –, ki ga 
je sprejel občinski svet obči-
ne krško, najdemo v grobem 
dve ključni vsebinski skupini 
smernic: prva skupina zajema 
smernice, ki se nanašajo na 
varovanje okolja, druga skupi-
na pa smernice, ki se nanašajo 
na infrastrukturne objekte in 
naprave. Poleg tega so pose-
bej navedene tudi smernice, 
ki so jih posredovale krajev-
ne skupnosti v občini krško, in 
sicer ks Leskovec in ks mesta 
krško. Posebej pa so navede-
ne še nekatere zahteve lokal-
ne skupnosti zaradi razvredno-
tenja prostora pri umeščanju 
odlagališča nsrao.«

Pa začniva pri smernicah, 
ki se nanašajo na varovanje 
okolja? Lahko izpostavite ne-
kaj najpomembnejših?
»v tem sklopu je zajetih osem 
točk in med njimi ni mogoče 
izpostaviti bolj ali manj po-
membnih. omenim lahko na 
primer zahtevo po jasni, pre-
gledni in nedvoumni določi-
tvi vrste in predvidene količi-
ne odpadkov, proizvedenih v 
nek, ter po zagotovitvi stal-
nega spremljanja sevanja na 
ograji objekta. v tej skupini 
je tudi zahteva po brezplač-
nem obveščanju javnosti prek 
svetovnega spleta, vključno z 
dograditvijo in posodobitvijo 
obstoječega informacijskega 
omrežja v občini krško. Zahte-
va občine krško je tudi izdela-
va analize potresne ogroženo-
sti nek z vplivi na širšo okolico 
in predstavitev zaključkov te 
analize lokalni skupnosti.«

Pa smernice, ki se nanašajo 
na infrastrukturne objekte in 
naprave?
»v tej skupini so zajete pred-
vsem zahteve po posodobitvi 
vseh cest, ki bi bile uporablje-
ne in obremenjene s prevozi 
ob sami izgradnji odlagališča. 
Zahteva občine je, da so po-
sodobitve realizirane že pred 

Priprava DLN za odlagališče NSRAO: 

Kako bo Občina Krško 
sodelovala z občankami in 
občani?
V okviru priprave državnega lokacijskega načrta (v nadaljevanju: DLN) za od-
lagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) se bo v prihodnjih 
mesecih zvrstilo kar nekaj dogodkov, še posebej pomembnih z vidika vklju-
čevanja javnosti. S Simono Lubšina, vodjo oddelka za urejanje prostora in 
varstvo okolja na Občini Krško, smo se pogovarjali o tem, kako se je v posto-
pek priprave DLN Občina Krško vključevala že doslej in katere aktivnosti na-
črtuje v prihodnjih mesecih. Pri tem nas je še posebej zanimalo, ali in ka-
kšne aktivnosti so predvidene v okviru lokalnega partnerstva v Krškem.

začetkom gradnje odlagališča. 
na primer pri projektiranju 
vodovoda je treba upošteva-
ti vso obstoječo infrastrukturo 
in morebitne posodobitve ce-
lotnega sistema, da bo zago-
tovljeno potrebno napajanje. 
Med drugim so v tej skupini 
smernic zajete tudi zahteve 
po ureditvi kanalizacijskega 
omrežja oziroma komunalne 

infrastrukture po posameznih 
krajevnih skupnostih.«

Omenili ste tudi smernice, ki 
sta jih posredovali krajevni 
skupnosti?
»da, ks Leskovec pri krškem 
je posredovala zahteve glede 
ureditve prometne in komu-
nalne infrastrukture, ks me-
sta krško pa med drugim tudi 
zahtevo, da se v času raziskav 
najdejo dolgoročne rešitve 
za življenje krajanov znotraj 
1.500-metrskega pasu oko-
li nek.«

Kako pa je s posebnimi zah-
tevami lokalne skupnosti?
»Med njimi so med drugim 
zahteve za izkoriščanje od-
večne toplote iz nek za potre-
be namakanja v kmetijstvu, 
vključevanje podjetij iz ob-
čine krško v postopke javne-
ga naročanja in zagotavljanje 
prednosti občankam in obča-
nom občine krško pri zaposlo-
vanju za potrebe obratovanja 
nek in morebitnega odlagali-
šča nsrao.«

Glede na to, da je bilo julija 
lansko leto ustanovljeno lo-
kalno partnerstvo med zain-
teresiranimi prebivalkami in 
prebivalci Krškega, Občino 
Krško in Agencijo za radioak-
tivne odpadke, pa verjetno 
lahko pričakujemo še kakšne 
zahteve lokalne skupnosti?
»seveda, sodelovanje najšir-
še zainteresirane javnosti pri-
čakujemo tudi v nadaljnjih fa-
zah priprave dLn. Pri tem je 
še posebej pomembna 30-
dnevna javna razgrnitev pre-
dloga najustreznejše variante 
odlagališča nsrao, ki se bo po 
podatkih ministrstva za okolje 
in prostor pričela nekje konec 
februarja. 
na občini krško si bomo priza-
devali, da se v času javne raz-
grnitve v razpravo vključi čim 
več občank in občanov. Zain-
teresirane občanke in občani 
pa se lahko aktivno vključuje-
jo tudi prek odborov lokalnega 

partnerstva.
na delavnici vseh tematskih 
odborov lokalnega partner-
stva, ki je bila 4. decembra 
lani, je bil med drugim pred-
stavljen postopek dLn in pre-
dlog možnosti vključevanja 
lokalnega partnerstva v posto-
pek priprave državnega loka-
cijskega načrta.«

In kaj konkretno ta predlog 
zajema?
»Ministrstvu smo predlagali, 
da nam izvod predloga naju-
streznejše variante skupaj s 
poljudnim povzetkom posre-
duje vsaj tri tedne pred pri-
četkom druge prostorske kon-
ference, da ga bomo lahko 
posredovali naprej lokalnemu 
partnerstvu. tri tedne se nam 
zdi minimalni rok, da se uspe-
mo tako predstavniki strokov-
nih služb na občini kot tudi 
prebivalke in prebivalci obči-
ne krško seznaniti z vsebino 
predloga najustreznejše vari-
ante odlagališča in pripraviti 
svoja stališča, pobude, pripo-
ročila itd.
dokument bo na ogled v pro-
storih občine, objavljen pa bo 
tudi na spletnih straneh lokal-
nega partnerstva www.par-
tnerstvo.si. Člani lokalnega 
partnerstva bodo lahko poda-
li svoja vprašanja, komentar-
je, pobude ali priporočila pi-
sno ali po e-pošti na tajništvo 
lokalnega partnerstva, občina 
pa bo poskrbela za združeva-
nje posredovanih stališč in po-
bud na ministrstvo.«

Ali in kako pa bodo članom 
lokalnega partnerstva oziro-
ma nasploh prebivalkam in 
prebivalcem občine Krško 
zagotovljene povratne in-
formacije, torej odgovor mi-
nistrstva, ali in kako so bile 
njihove pobude, stališča itd. 
upoštevani?
»Ministrstvu smo predlagali, 
da organiziramo skupno delav-
nico vseh tematskih odborov 
lokalnega partnerstva. na tej 
delavnici bi pripravljavec dLn 
predstavil, ali in kako so upo-
števali pripombe, pobude in 
priporočila prebivalk in prebi-
valcev ter občine krško. 
glede na pobude članov po-
sameznih tematskih odborov 
bi se organizirale tudi ločene 
delavnice, torej na tematskih 
odborih lokalnega partner-
stva, ki bi obravnavali posa-
mezne, na primer okoljske, 
tehnične in druge vidike. 
v tej fazi bodo člani lokalne-
ga partnerstva pozvani, da za-
vzamejo stališče glede ustre-
znosti oziroma neustreznosti 
upoštevanja njihovih pripomb, 
pobud, priporočil.«

Več o celotnem postopku 
priprave DLN in možnostih 
vključevanja javnosti v po-
sameznih fazah bomo pisa-
li v prihodnji številki Posa-
vskega obzornika.

Simona Lubšina
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Brežičani na 
pohodu

ko gre za izbor najbolj vpliv-
ne osebnosti v Brežicah, se-
veda ni posebnih težav, saj je 
gospodarski minister mag. An-
drej Vizjak trenutno brez kon-
kurence. Uvrščen je namreč 
tudi na podobne lestvice na 
nacionalnem nivoju, kjer mu 
od Posavcev dela družbo le še 
Bojan Petan, predsednik upra-
ve dZs in nadzornik v dnevni-
ku, ki seveda tudi v Brežicah 
ni izgubil vsega vpliva. Prav 
tako stalni član »elitne posta-
ve« brežiških managerjev Bo-
rut Mokrovič je po odhodu iz 
Čateža nekako izginil z oči jav-
nosti, njegov naslednik v ter-
mah Mladen Kučiš pa se ji tudi 
toliko ne izpostavlja. Med po-
litiki gre že po položaju visoko 
mesto županu Ivanu Molanu, 
ki si sicer vedno bolj prizadeva 
dokazati svojo samostojnost. s 
predhodnikom ga gotovo dru-
žita velika vztrajnost in vse 
večja samozavest, med števil-
nimi funkcijami, ki mu jih je 
prinesel županski položaj, pa 
velja omeniti vsaj trenutno 
predsedovanje svetu regije 
Posavje in članstvo v nadzor-
nem svetu gen energije.

Že na naslednja mesta bi lah-
ko, vsaj glede na dogajanja v 
letu 2006, uvrstili Ivana Vo-
grinca, lastnika in direktor-
ja podjetja Posavc d.o.o., ter 
Davorja Račiča, direktorja 
skupine regio. Prvi kot predse-
dnik kadrovske komisije, dru-
gi pa kot podžupan, sta po-
membno vplivala na dogajanje 
v občinskem svetu ter, kar je 
še bolj pomembno, v njego-
vem zakulisju. oba sta sicer 
izpadla iz občinskega sveta, 
vendar jima članstvo v števil-
nih organih javnih institucij in 
visok položaj v lokalni stran-
karski strukturi ter tudi prido-
bljena neformalna moč ob po-
slovni uspešnosti zagotavljajo 
nadaljnji vpliv. kot smo pove-
dali že v uvodu, je od tega, iz 
katere perspektive gledamo, 
odvisno, koga sploh lahko uvr-
stimo v tako omejen izbor, še 
bolj težko pa je ta mesta ran-
girati. 

ne glede na vse spremembe 
v političnih razmerjih v ob-
čini moramo zelo visoko uvr-
stiti Vojka Bibiča, ki je kot 
dvojni direktor in pomem-

Kdo	so	bili	najbolj	vplivni	Posavci	v	letu	2006?
POSAVJE – Prehod iz starega v novo leto je poln raz-
ličnih analiz in zaključkov tako v osebnem, poslov-
nem kot javnem življenju, zato ga tudi mediji izkori-
stijo za različne preglede in inventure. V uredništvu 
Posavskega obzornika smo se tega tokrat lotili ne-
koliko drugače - skozi minulo leto smo se sprehodi-
li s pomočjo pomembnih Posavcev in Posavk, torej 
osebnosti, ki so bolj ali manj odločilno vplivale na ži-
vljenje v Posavju. Pri tem pa smo imeli v mislih bolj 
prihodnost kot preteklost, saj je prav v zadnjem ob-
dobju (od državnih in lokalnih volitev) tudi v Posavju 
prišlo do opaznejših premikov na šahovnici politič-
nih, gospodarskih in tudi drugih razmerij.
Takšna izbira je seveda vedno nujno subjektivna, 
prednost v njej pa imajo tiste osebe, ki so tudi pre-
ko leta javno, predvsem medijsko bolj izpostavlje-
ne (politiki, drugi javni funkcionarji, direktorji ve-
čjih podjetij, pa tudi kulturni in športni delavci, 
vodilni ljudje organizacij in zvez), za razliko od ti-
stih, ki delujejo v ozadju, med katerimi so najpogo-
stejši podjetniki, delničarji in lastniki družb ter člani 
upravnih organov v večjih družbah in sistemih.

ben (so)lastnik »trojčka« ge-
mis, region in koP pomemben 
igralec na področju brežiškega 
prostora in okolja še iz časa, 
ko je sedel v svetniških klo-
peh. Med brežiškimi podje-
tniki je potrebno izpostaviti 
sicer manj opaznega, a pod-
jetniško zelo uspešnega Mar-
jana Volovca, ki je z rezulta-
ti svoje mlinarske dejavnosti, 
predvsem pa s podjetjem ska-
la, v zadnjem času močno po-
segel na področje nepremič-
nin in novih investicij v samih 
Brežicah. Bolj posavsko je na-
ravnana dejavnost nekdanjega 
glasbenika z Boršta Silvestra 
Lopatiča, sedaj uspešnega la-
stnika in direktorja sL - inženi-
ringa, ki ima sedež v krškem, 
največji projekt - stanovanj-
sko-poslovni kompleks pa te 
dni dokončuje v Brežicah. 

Med tistimi, ki so sicer službe-
no angažirani drugje, a še ve-
dno aktivno sodelujejo na do-
mači sceni, moramo omeniti 
Martina Brataniča, ki je z val-
vasorjevega raziskovalnega 
centra v krškem, ki mu neka-
teri za letos napovedujejo ko-
nec poslanstva, nekoliko pre-
senetljivo odšel v Ljubljano z 
ministrom za gospodarstvo za 
šefa kabineta. vendar ga do-
kaj pogosto vidimo v vseh po-
savskih središčih in v družbi s 
posavskimi podjetniki, med 
katere gotovo sodi tudi Miljen-
ko Muha, ki je predvsem kot 
finančni strokovnjak pomem-
ben člen uprave vse močnejše-
ga in preko občinskih meja se-
gajočega krškega kostaka.

Po managerski teži in lastni-
ških povezavah moramo zelo 
visoko uvrstiti direktorja sku-
pnega podviga pri Hse in te 
Brestanica Bogdana Barbi-
ča, ki bo z novimi energetski-
mi projekti vse bliže domačim 
Brežicam. v letu 2006 je po 
daljši politični kombinatori-
ki prišlo do razrešitve dileme, 
kdo bo sedel na direktorskem 
stolu sklada za razgradnjo nek 
v krškem. novi direktor Janko 
Strašek pa se še bolj kot prej-
šnji Milan Venek (že nekaj let 
tudi Brežičan) uspešno drži 
za zidovi zgradbe na Cesti 4. 
julija v krškem, tako da zla-
sti lokalni novinarji žal vse do 
konca leta nismo dočakali nje-
gove javne predstavitve na si-
cer že najavljeni novinarski 
konferenci.

Brežiško politično opozicijo, 
gledano z nacionalnega vidi-
ka, vodi direktor in solastnik 
avtobusnega prevoznika inte-
gral Jože Baškovič, vendar 
skupaj z nekdanjim županom 
in državnim poslancem Jože-
tom Avšičem, ki je po novem 
zaposlen na koP-u, kjer direk-
toruje pomemben član Lds-a 
Ferdo Pinterič, delujejo zelo 
konstruktivno. slednje so vpri-
čo predsednika Kacina res na-
povedali že pred jesenskimi 
volitvami na predstavitvi žu-
panskega kandidata Matja-
ža Pegama, ki pa zdaj neko-
liko izstopa iz uigrane zasedbe 
»nove« Lds z zelo »zelenimi« 
nastopi, ki skoraj nimajo pri-
mere v zadnjem desetletju, in 
to kljub izdatni državni finanč-
ni injekciji njegovemu »vinu«. 
Povsem drugo smer je proti 
koncu leta ubral tudi občinski 

svetnik in predsednik ks Šen-
tlenart Stane Radanovič, ki 
se je po dolgih mesecih hudih 
trenj znašel na istem bregu z 
aktualno občinsko oblastjo – 
vsaj v primeru iskanja lokaci-
je za odlagališče rao. 

svoje poslovne in politične iz-
kušnje že nekaj časa na medij-
skem področju v Posavju in na 
dolenjskem združuje Edvard 
Štraus, ki v takšni ali drugačni 
formalni vlogi vodi pomemben 
del južnega novomeško-posa-
vskega krila (radio Brežice, 
radio sevnica, savaglas, stu-
dio d) novo oblikovane poslov-
ne skupine krater, v kateri je 
poleg medijev, kot so dolenj-
ski list, salomonov oglasnik, 
rgL, tudi vrsta tiskarn, kot so 
set vevče, delo tČr in druge. 
ko govorimo o medijskih oseb-
nostih, moramo omeniti vsaj 

novinarko radia slovenija Ire-
no Majce, ki uspeva slovenski 
javnosti prva sporočati večino 
pomembnejših dogodkov iz Po-
savja, zaradi številnih dolgole-
tnih poznanstev s pomembni-
mi Posavci in dobrih povezav 
z najvišjimi državnimi uradni-
ki pa jih mnogokrat tudi orga-
nizira in sooblikuje.

na vodilnih mestih v breži-
škem gospodarstvu ženske 
zaenkrat nimajo opaznejše 
vloge, zato pa vse bolj pre-
vladujejo v javnih zavodih in 
občinskih službah, vendar pa 
je vprašanje, koliko suvere-
nosti imajo pri ključnih odlo-
čitvah, ki jih večinoma še ve-
dno sprejemajo njihovi moški 
(politični) kolegi. vsekakor 
uspešno nadaljuje svojo ka-
riero Patricia Čular, ki se je 
po neuspelem poskusu odho-

da v Ljubljano odločila nabi-
rati nove izkušnje v lokalnem 
okolju, zato je odšla iz Mla-
dinskega centra na mesto po-
klicne podžupanje, od katere 
si verjetno največ obetata žu-
pan Molan in minister vizjak, 
ki jo bo za to slej ko prej na-
gradil s pomembno funkcijo v 
Ljubljani. v Brežicah so se lani 
precej razveselili in veliko pri-
čakujejo tudi od »povratnice« 
mag. Nataše Šerbec, ki je na 
vodilnem mestu za razvoj ob-
činskega podjetništva in turiz-
ma zamenjala politično manj 
kompatibilno Zdenko Bahčič. 
kolikšna bi utegnila biti vloga 
drugouvrščene županske kan-
didatke Nataše Štarkl v na-
povedani opoziciji, je za zdaj 
vprašanje, vsekakor pa je opa-
zno obeležila dogajanje v dru-
gi polovici lanskega leta.
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Krčani se vrtijo 
na	mestu

Po gladki zmagi na jesenskih 
volitvah lahko krški prvi mož 
Franc Bogovič sicer reče »v 
tretje gre rado«, vendar pa 
dokaj razgret začetek kaže, da 
utegne biti to vse prej kot la-
hek mandat. v prid mu ne gre  
niti pozicija njegove stranke v 
vladi, česar je sicer že nava-
jen, vendar pa mu je nekdanji 
zaveznik, ko je šlo za držav-
ne zadeve, vizjak, zdaj ob-
časno tudi konkurent – seve-
da, ko gre za interese Brežic. 
Bogovič je namreč v času ugo-
dnejših odnosov uspel prido-
biti mesto v nadzornem svetu 
Hse in igrati vlogo neformal-
nega voditelja regije, kar je 
sedaj skoraj nemogoče. kljub 
temu šteje za enega bolj iz-

kušenih in znanih slovenskih 
županov, ki ga dobro poznajo 
tudi na ministrstvih kot trdega 
in uspešnega pogajalca. 

in na koga se krški župan lahko 
opre? sodeč po tem, kako je 
kadriral, je ena njegovih pr-
vih opor mag. Miran Stanko, 
lastnik in direktor podjetja 
Hermes, njegovi pomembni 
poziciji pa sta članstvo v nad-
zornem odboru sklada nek in 
nadzornem svetu gen ener-
gije, kjer je celo podpredse-
dnik, od lani pa predseduje 
tudi odboru kds krško. Po-
membnost komunale za vsako 
občino uvršča med »naravne 
zaveznike« župana tudi Boži-
darja Resnika, predsednika 
uprave kostaka, ki mu v imenu 
največjega lastnika predsedu-
je prav Bogovič. tudi nekate-
ri manjši solastniki kostaka so-

dijo v krog župana, med njimi 
so Češnovarji z rake, zlasti se-
danji direktor PC krško Franc 
Češnovar, pa donedavni ob-
činski svetnik Jože Požun, ki 
sodi tudi med zelo vplivne lju-
di v senovski ks. na kostaku 
dela tudi nekdanji in sedanji 
občinski svetnik ter novi pred-
sednik ks senovo Vlado Gra-
hovac. sploh se županovanje 
Bogoviča v veliki meri opira na 
ponavadi zelo aktivne in lokal-
no vplivne predsednike svetov 
ks, kakršen je tudi Jože Sliv-
šek (med drugim član Uprav-
nega odbora sklada nek) z 
Zdol. 

nuklearka in energetika sploh 
vse bolj krojita življenje v po-
savski dolini. ne le uspešno vo-
denje proizvodnega objekta, 
pač pa tudi vse bolj aktivno 
vključevanje v probleme in di-

leme okolja uvršča v vrh naj-
bolj vplivnih direktorja nek 
Staneta Rožmana in še neka-
tere njegove sodelavce ter vo-
dilne ljudi organizacij, ki z nu-
klearko sodelujejo. Pogled na 
lestvice največjih krških podje-
tij oziroma gospodarskih družb 
uvršča med nepogrešljive vse-
kakor Oldricha Kettnerja iz 
vipapa, ki je po nekaterih po-
datkih tudi človek z daleč naj-
višjo plačo v Posavju. tudi vo-
dilni ljudje in lastniki srednjih 
in manjših podjetij, ki se uspe-
šno in hitro razvijajo, dobiva-
jo vse pomembnejšo vlogo v 
družbi, vendar jo zelo različno 
sprejemajo. Med perspektivni-
mi v tem pogledu lahko vseka-
kor omenimo Boštjana Kozole-
ta, direktorja evrosada. 

Zanimiv je tudi podizvaja-
lec in manjši lastnik kosta-

ka (predlanska gazela Posav-
ja) - podjetje timi, ki ga vodi 
Agim Krasniqi, človek, katere-
ga znanstva so segla že do naj-
pomembnejših ljudi v državi, 
borba za (poslovni) obstoj pa 
ga je prekalila v najrazličnej-
ših preizkušnjah.

Po uspešnem združevanju poli-
tične in poslovne dejavnosti je 
bil zadnja leta v Posavju goto-
vo med najuspešnejšimi Peter 
Žigante iz savaprojekta, zani-
mivo pa bo spremljati, kako bo 
v tem uspeval zdaj, ko mu po 
dolgih letih (morda namerno?) 
ni uspelo priti v občinski svet. 
v krškem in Posavju je seveda 
še veliko ljudi, ki so pomembni 
vsak na svojem področju, ven-
dar za vplivne v družbi veljajo 
tisti, ki znajo in zmorejo svoj 
položaj izkoristiti tudi za spre-
minjanje razmer in odnosov v 
širšem okolju, za kar pa ima-
jo lahko različne interese, vse-
kakor pa potrebujejo določene 
sposobnosti. Prav slednje ne-
katerim omogočajo, da osta-
nejo v srčiki družbenega doga-
janja tudi potem, ko niso več 
aktivni na svojem profesional-
nem področju. Mednje vseka-
kor sodita Silvester Gorenc in 
Jože Habinc, ki sta si po mar-
sičem zelo različna in se zlasti 
zadnje čase pogosto razhajata 
v pogledih na nadaljnji razvoj 
krškega in regije, vendar so 
nujni pogledi in celo nasveti še 
vedno dobrodošli najpomemb-
nejšim ljudem v občini.

Tudi Sevničani 
vse močnejši

donedavna najmanjša posa-
vska občina je lani ponovno iz-
volila za prvega moža Kristi-
jana Janca, ki je tudi državni 
poslanec in eden najbolj pogo-
sto opaženih Posavcev na ma-
lih ekranih. kot tudi sam več-
krat poudari, ne pozablja na 
številne uspešne sevničane in 
sevničanke, ki so se uveljavili 
v drugih krajih in z njimi vzdr-
žuje stike (dober primer zato 
je najbrž Dušan Žičkar, direk-
tor centralnih delavnic sŽ). 
Prav tako si je ustvaril pre-
cejšen krog sodelavcev in so-
delavk oz. nekakšno podporno 
okolje v sami občini, naj so to 
funkcionarji ali pa močni pod-
jetniki in lokalni vplivneži po 
ks (npr. Marjan Jamšek v trži-
šču). v krog »njegovih« kadrov 
sodi kar mala četica žensk, ki 
dokazujejo, da je Janc dokaj 
uspešen kadrovik. Mednje lah-
ko štejemo Ano Gračner v in-
fri, Petro Pozderec na kŠtM-
ju, pa vodjo gospodarskega 
oddelka Mojco Sešlar in mag. 
Lidijo Božič v občinski upravi 
in še bi lahko naštevali.

edino pravo opozicijo Jancu 
predstavljata zakonca Kele-
mina z Blance, ki imata sicer 
tudi podporo nekaterih manj-
ših podjetnikov in obrtnikov 
ter predvsem krajanov. Meri, 
ki so jo nekateri zaman priča-
kovali na podžupanskem me-
stu, si je poleg uspešne karie-
re v Lisci nabrala izkušnje kot 
predsednica ks Blanca, Bran-
ko pa je po večletni poslanski 
karieri med drugim predsednik 
nadzornega odbora močne fi-
nančne institucije - sklada za 
razgradnjo ne krško, ki pa mu 
sredstva zagotavlja drugi ste-
ber slovenske energetike gen 
energija pod vodstvom Mar-
tina Novšaka. drugi Novšak, 
Roman, je prvi človek geodet-
ske uprave v Posavju, ki ima 
veliko opraviti s prostorom in 
okoljem, ki sta dandanes tudi 
v Posavju med največjimi dra-
gocenostmi.

to dobro vedo zlasti sevniški 
podjetniki, ki se ukvarjajo z 
urejanjem komunalne infrat-
srukture in gradbeništvom, ki 
je doživelo velik razmah prav 
zaradi velikih investicij v obči-
ni, tako da njihovi izvajalci po-
segajo v projekte vse do Bre-
žic in Šentjerneja ter širše po 
sloveniji. Mednje sodijo gra-
dnje d.o.o. s Francetom Po-
všetom in njegovim sinom, pa 
Srečko Hribšek s Horizontom, 
Rafko Drstvenšek s firmo ra-
fael ter Rajko Androjna z ar 
projektom. Med gospodarstve-
niki bi morali našteti še več di-
rektorjev, s katerimi Janc po-
večini dobro sodeluje. to so 
znani avtomobilistični as in la-
stnik intime design iz krmelja 
Samo Valant, Janez Kopri-
vec s podjetjem siliko, novi 
sevniški podžupan Rudi Dob-
nik s podjetjem doga, bivši 
podžupan Rudi Bec iz inkosa 
in celo iz druge politične op-
cije prihajajoči direktor kopi-
tarne Marjan Kurnik. Uspešen 
je tudi sedanji direktor stille-
sa Štefan Teraž, ki si je precej 
ugleda in poznanstev pridobil 
s svojimi umirjenimi nastopi v 
politiki kot podžupan v prej-
šnjem mandatu in še vedno 
aktualni državni svetnik iz vrst 
vladajoče sds, v katero spada 
tudi drugi sevniški državni po-
slanec Bojan Rugelj. 

na seznamu pomembnih in 
vplivnih ne bi smela manjka-
ti še cela vrsta sevničanov, 
vendar je prostora veliko pre-
malo za vse. Če se spomnimo 
tistih z nekoliko daljšim aktiv-
nim stažem, moramo omeniti 
znanega podjetniškega sveto-
valca in strokovnjaka Kamila 
Krošlja z enim najstarejših za-
sebnih podjetij v Posavju (kin 
d.o.o.) ter direktorja (po šte-
vilu nezaposlenih delavcev) 
največjega »podjetja« (ob-
močne enote Zavoda za zapo-
slovanje) Antona Korena, ki 
ima pomemben položaj tudi v 
gasilskih vrstah in še na mno-
gih drugih področjih.

Kostanjevičani 
na	preizkušnji

o novi občini tokrat le na krat-
ko, saj je bila še pred nedav-
nim samo krajevna skupnost 
– po mnenju mnogih z veliki-
mi neizkoriščenimi potencia-
li, za katere v vsem ni mogla 
biti kriva le matična in za ne-
katere mačehovska občina kr-
ško. ta je z novim letom izgu-
bila desetino prebivalcev, lep 
kos ozemlja in vse, kar sto-
ji na njej. kdo je oz. bo kaj 
izgubil ali pridobil, bo pokazal 
čas, odvisno pa bo predvsem 
od ljudi, ki bodo pripravljeni 
storiti kaj več kot so doslej. 
Če je soditi po besedah in na-
povedih župana Mojmira Pu-
stoslemška, bo občina kreni-
la na svojo pot premišljeno, 
a samozavestno, računajoč 
predvsem na svoje naravne in 
geografske potenciale. koliko 
bodo v tem uspeli, bo odvisno 
od prvega občinskega sveta in 
posameznikov, kot so Ladko 
Petretič, Melita Skušek, Silvo 
Miklavž, Andrej Smrekar, Bo-
jan Božič, pa tudi Andrej Bo-
žič, Anica Žugič in Milan He-
rakovič. njim bi lahko veliko 
pomagali tudi mnogi drugi, 
naj si bodo kostanjeviški roja-
ki ali pa njeni prijatelji, ki so 
pred »velikim pokom« v kosta-
njevici na krki to tudi oblju-
bljali. Bomo videli.

Silvester Mavsar

Fotografije: 
arhiv Zavoda Neviodunum
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VRANJE – na praznik sv. Štefana je v naselju vranje v sevniški 
občini potekalo že štirinajsto žegnanje konj. večina lastnikov, 
skupno so ti na žegnanje pripeljali kar 36 konj, je na njih tudi 

prijezdila ali se pripeljala v vpregah, nekateri pa so so celo pri-
jezdili z Blance in Boštanja. ob zvokih harmonike se je povorka 
iz tradicionalnega zbirnega mesta pri kmetiji Lončar napotila do 
cerkve sv. Štefana, kamor so v zapravljičku pripeljali tudi sevni-
škega župnika Vinka Štruclja, ki je najprej blagoslovil novo ure-
jeno cesto in parkirišče pred cerkvijo, zatem pa še vse udeleže-
ne konje. na prireditvi, ki se jo je udeležilo do sedaj največje 
število obiskovalcev, so domačini postregli z domačimi dobrota-
mi in vinom, konjeniki pa so prejeli tudi spominsko obeležje.  

T. Košar

Srečanje z znanimi Slovencičanje z znanimi Slovencianje	z	znanimi	Slovenci

dom krajanov na razborju 
pod Lisco je zadnji petek pre-
teklega leta privabil številne 
obiskovalce, ki so si praznič-
ne dni popestrili z zanimivim 
večerom, ki ga je organiziral 
javni zavod kŠtM v okviru t. 
i. »večernih pogovorov na de-
želi z znanimi slovenci v sev-
nici«. tokrat je gostila Vlasto 
Nussdorfer, dr. Karla Gržana 
in Nanija Poljanca. Primorka 
vlasta nussdorfer, višja držav-
na tožilka, se je s svojo spro-
ščenostjo in dostopnostjo tudi 
tokrat sevničanom predsta-
vila kot družabna in prijetna 
sogovornica, ki ne ustreza ti-
pičnemu liku državnega tožil-
ca kot ga prikazujejo ameri-
ški filmi. njena sočutnost se 
izraža v načinu njenega dela, 
ki se ne konča v sodni dvorani. 
kot sekretarka Belega obroča, 
ki nudi pomoč žrtvam kazni-
vih dejanj, spodbuja družbo, 
da spregovori o kaznivih deja-
njih, ki se dogajajo za zaprti-
mi vrati, da se vidijo in slišijo 
zgodbe, ki zaznamujejo žrtve 
do konca njihovega življenja. 
krute zgodbe, ki jih piše ži-

vljenje, o nasilju, brezdom-
stvu in narkomaniji, je strnila 
v dveh knjigah, katerih izkupi-
ček prodaje gre v dobrodelne 

namene. del zbranega denar-
ja je namenjen tudi projektu 
»Zagovorništvo otrok«, ki bo 
v sodelovanju z varuhom člo-
vekovih pravic zaživel v leto-
šnjem letu. vlasta nussdorfer 
kot pobudnica akcije daruj-
mo za življenje, spodbuja lju-
di tudi za darovanje kostnega 
mozga.
Z iskreno besedo se je občin-

stvu približal tudi pater dr. 
karel gržan, ki ima v upravi 
Župnijo Jurklošter. Pater pri-
znava, da je bil pred odločitvi-

jo in spoznanjem, da bo slu-
žil Bogu,  v hudi dilemi, saj si 
je želel ustvariti svojo druži-
no. spregovoril je o celibatu, 
ki velja za najtežjo odpoved 
vsakega duhovnika. krivič-
no je prepovedati dotik, ki je 
povsem človeški in terjati od 
človeka to, kar Bog ne terja. 
a kljub temu, predanost svo-
jemu poslanstvu riše njegovo 
življenjsko zgodbo, ki jo – kot 
pravi sam – živi kot povest, v 
kateri zmagujeta dobrota in 

pravičnost, bogati pa jo privi-
legij življenja na deželi. 
novinar, fotograf, igralec, 
predvsem pa ljudski ustvar-
jalec Aleksander Jurkovič, 
bolj znan pod psevdonimom 
nani Poljanec, prihaja iz ro-
gaške slatine. Po nastopu v 
nedeljski televizijski oddaji 
tistega lepega popolneva  (5 
minut slave) so ga povabili k 
sodelovanju v oddaji Hri-bar, 
kjer kot don Corleone s svo-
jo mimiko odlično upodablja 
lik mafijskega botra. kot ljud-
ski ustvarjalec se zdi s svojimi 
nenavadnimi projekti in spek-
takli mogoče malce čudaški, 
a vendar  iskren, zanimiv in s 
smislom za humor.
obiskovalce so nagovorili tudi 
novi predsednik krajevne sku-
pnosti Loka pri Zidanem Mostu 
Fraci Strajnar, sevniška pod-
županja mag. Breda Drenek 
Sotošek in direktorica kŠtM 
Petra Pozderec. s pesmijo in 
plesom, dobrotami kmečkih 
žena in zeliščarjev ter s pra-
znično penino, so za prijetno 
vzdušje razborskega večera 
poskrbela številna društva, ki 
bogatijo življenje v tem navi-
dez odmaknjenem kraju. 

Tanja Grabrijan

Pater dr. Karel Gržan, Marjana Grčman, Vlasta 
Nussdorfer in Nani Poljanec

RAZBOR POD LISCO – Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti je v okviru t.i. »Večernih 
pogovorov na deželi« v Domu krajanov zadnji petek minulega leta  tokrat gostil državno tožilko Vlasto 
Nussdorfer, patra dr. Karla Gržana in ljudskega ustvarjalca Nanija Poljanca, bolj znanega pod imenom 
Don Corleone. Gostje so s pomočjo voditeljice Marjane Grčman s svojo pristnostjo in iskreno besedo 
pričarali prijeten praznični večer.

BLANCA – Že sedmo leto zapored so člani godbe Blanški vino-
gradniki organizirali božično – novoletni koncert, ki na Blanco 
privabi vsako leto več obiskovalcev. tokrat so zvoki godbe in 
gostujočih ansamblov (Unikat, Zdravica, Mladi korenjaki, Bre-
žiški flosarji) ter vokalnih skupin (vinogradniški kvintet, vokal-
na skupina Coronke in vokalna skupina Zefir) privabili okrog 
600 poslušalcev, ki so športno dvorano blanške osnovne šole 

napolnili do zadnjega kotička. Prireditev je povezoval Tilen 
Artač, bolj znan kot ifigenija iz televizijske oddaje Hri – bar, 
ki je poskrbel za dobro mero humorja.
Blanški godbeniki so s koncertom zaključili še eno uspešno 
leto svojega delovanja, ki jim bo ostal v nepozabnem spomi-
nu tudi po obisku Berlina, kamor so meseca novembra odpoto-
vali na povabilo tamkajšnjega slovenskega športno kulturnega 
društva, ki ga vodi Ana Kraner. nastopili so na  kulturni prire-
ditvi, kjer so razstavljali slovenski slikarji, ob bogati slovenski 
kulinariki, in sicer na najprepoznavnejši točki v Berlinu – ale-
ksander platzu. v restavraciji tv stolpa na višini 207,5 m so 
občinstvo navdušili z avsenikovimi in slakovimi melodijami. 

Tanja Grabrijan

Godba Blanški vinogradniki z Vokalno skupino Coronke

Sestal	se	je	Svet	Krajevnih	
skupnosti

Predsednik sveta krajevnih 
skupnosti je postal Janez 
Podlesnik, sicer predsednik 
krajevne skupnosti Zabukov-
je. Center za socialno delo je 
predstavil storitve pomoči na 
domu v občini sevnica, ki jih 
hočejo ponuditi in približati 
čim širšemu krogu upravičen-
cev, ki pa morda ne vedo za 
tovrstno možnost in pogoje 
pomoči. Zavod rs za zaposlo-
vanje, območna služba sev-
nica, je predsednikom pred-
stavila možnosti izvajanja 

javnih del na področju ko-
munalnih dejavnosti, kjer se 
pojavljajo novi pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati naročni-
ki tovrstnih del. Predsedniki 
so podprli tudi predlog odlo-
ka o proračunu občine sevni-
ca za leto 2007, ki vsebuje 
tudi številne projekte kra-
jevnih skupnosti, povečana 
pa so tudi sredstva za njiho-
vo delovanje. seznanjeni so 
bili še o zahtevah zdravstve-
ne inšpekcije glede vzposta-
vitve sistema zdravstvene 

kontrole pitne vode iz manj-
ših vodovodnih sistemov, ki 
so v upravljanju vodovodnih 
odborov in o pogojih, ki jih 
morajo izpolniti krajevne 
skupnosti pri izvajanju poko-
paliških dejavnosti v skladu z 
občinskim odlokom. s pred-
sedniki so se srečali tudi žu-
pan Kristijan Janc, ki jim je 
čestital za izvolitev in se za-
vzel za dobro medsebojno 
sodelovanje, podžupan Sreč-
ko Ocvirk in vodje oddelkov 
občinske uprave.

Na svoji 1. seji se je sestal Svet Krajevnih skupnosti, ki ga sestavljajo vsi predse-
dniki svetov KS v občini Sevnica. Svet je posvetovalni organ župana za obravna-
vo zadev, ki se nanašajo na interese Krajevnih skupnosti, zlasti pa za zadeve, ki 
se nanašajo na proračun, na razvoj in na prostorsko ureditev občine.

Priprave proračuna  občine 
za	leto	2007
Občinski svet Občine Sevnica se je na svoji prvi seji že seznanil z osnutkom 
proračuna za leto 2007. Župan in občinska uprava sta ga do predvidene prve 
obravnave na seji, ki bo prve dni februarja, še dopolnila v skladu z novimi iz-
računi Ministrstva za finance in pripombami svetnikov. 

v mesecu januarju bodo skli-
cani vsi odbori občinskega 
sveta, ki bodo izvolili svo-
je predsednike, obravnavali 
pa bodo tudi predlog odloka 
o proračunu. Poleg predse-
dnikov krajevnih skupnosti 
so odlok že obravnavali čla-
ni odbora za finance. Prora-
čun je zaradi sprememb za-
kona o financiranju občin in 
zaradi sredstev, ki jih bo obči-
na pridobila na osnovi držav-
nih razpisov za sofinanciranje 
investicij, za okrog 20 % višji 

od leta 2006 in znaša skoraj 
19 mio eUr ali 4,5 mrd sit. 
Poleg zagotavljanja zakon-
skih nalog so v izvajanju ali 
se bodo začeli izvajati tudi 
večji projekti, ki zahteva-
jo večletno financiranje, saj 
je finančni obseg investicije 
za eno proračunsko leto pre-
visok. kljub temu se bodo v 
občini tudi v prihodnjem letu 
izvajale številne aktivnosti, 
ki bodo izboljšale kvaliteto 
življenja v naših krajih.
občina sevnica namenja iz 

proračuna  sredstva za sana-
cijo plazov, ki najbolj ogro-
žajo predvsem stanovanjske 
objekte in javno infrastruk-
turo. Precej plazov je bilo 
potrebno sanirati tudi po ne-
urju iz leta 2005. v občini je 
še veliko plazov, ki jih bo po-
trebno primerno sanirati, 
zato pristojne službe na pod-
lagi ogledov in geomehanskih 
poročil pripravljajo tehnič-
no dokumentacijo in se do-
govarjajo o pogojih in nači-
nu sanacije. 

v decembru je geodetska uprava rs (gUrs) začela z re-
dnim popisom nepremičnin v skladu z zakonom o evidenti-
ranju nepremičnin. s tem bo gUrs uskladila podatke v seda-
njih evidencah in pridobila nove podatke, ki bodo služili za 
vzpostavitev nove evidence, to je registra nepremičnin. Po-
pis se bo izvajal predvsem s popisovalci, ki bodo nepremič-
nine popisovali na domu, možen pa je tudi samopopis. tudi 
občina sevnica je dolžna popisati vse svoje stavbe. Zaradi 
obsežnosti se je občina sevnica vključila v t.i. predpopis in 
z gUrs sklenila sporazum o popisu stavb. občina sevnica bo 
tako svoje stavbe popisala sama s svojim popisovalcem, ki 
se je udeležil izobraževanja v okviru gUrs, pri tem pa bo 
imela na razpolago tudi več časa za izvedbo popisa. občin-
ski popisovalec tako na terenu že popisuje občinske nestano-
vanjske stavbe, kot so šole, vrtci, grad in podobna poslopja. 
drugi objekti in stavbe, ki niso v celoti v občinski lasti, pa bo 
občina popisovala v sodelovanju z geodetsko upravo sevni-
ca v sklopu rednega popisa. Popis bo potekal do konca mese-
ca aprila, ko bo vse občane obiskal popisovalec s strani gUrs, 
zato predlagamo, da si lastniki vnaprej pripravijo podatke, ki 
jih bodo morali posredovati popisovalcem. večina podatkov 
je lastniku že poznana, nekatere pa bo moral preveriti ali pri-
dobiti z merjenjem prostorov. osnovne informacije o popisu 
so prejeli občani na dom v obliki brošur, informacije pa so do-
stopne tudi na spletni strani www.popis-nepremicnin.si.

Popis občinskih nepremičnin

Božično novoletni koncert 	
Godbe	Blanški	vinogradniki

občina sevnica si prizadeva, da bi ob rekonstrukciji ceste g 1-
5 ob izgradnji He Boštanj uredili tudi tretji zavijalni pas v na-
selje Šmarčna in kompolje, s čimer bi se povečala prometna 
varnost. o pobudi se je župan kristijan Janc pogovarjal tudi 
s predstavniki direkcije rs za ceste, ki bodo pobudo strokov-
no obravnavali. v ta namen je občina izvedla meritev gostote 
prometa za omenjeni naselji in podatke posredovala direkci-
ji. občina si bo še naprej prizadevala za realizacijo pobude.

Rekonstrukcija ceste

Štirinajsto vranjsko žegnanje

Direktorica KŠTM Petra Pozderec in župan Kristijan Janc 
sta po novoletnem ognjemetu razrezala torto velikanko.

Sevniška godba z Nušo Derenda in  otroškim zborčkom 
Glasbene šole Sevnica (Foto: Ljubo Motore)

Silvestrovanje	v	Sevnici
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V petek, 29. decembra, je župan občine Brežice 
Ivan Molan sprejel artiške Betlehemske pastirje 
pod vodstvom artiškega župnika Janeza Turinka. 
Beetlehemski pastirji blagoslavljajo domove in so prišli 
blagoslovit tudi Občino Brežice in vse zaposlene v 
občinski upravi. 

Blagoslov	konjev	v	Pišecah
PIŠECE – tradicionalno, že šestič po vrsti, se je na dan svetni-
ka Štefana, ki goduje 26. decembra, zvrstil blagoslov konjev v 
Pišecah, ki ga je podelil pišečki župnik Anton Kolar. v imenu 
konjerejcev in konjarjev je zbrane pozdravil Branko Grmov-
šek, se zahvalil za udeležbo s konji, vsem obiskovalcem ter ti-
stim, ki so pomagali, da je prišlo do izpeljave tega posebnega 
dogodka, na koncu pa je vsem zaželel srečno in zdravo v letu 

2007. Zbirno mesto konj je bilo pred Pišecami, kjer so se ko-
njarji okrepčali s kuhanim vinom, konje pa okrasili. nekaj tre-
nutkov pred dvanajsto uro so nato v povorki odkorakali skozi 
vas do farne cerkve sv. Mihaela; tam je  blagoslov tudi potekal. 
Za prijetno vzdušje, kar več kot tristo obiskovalcev, sta poskr-
beli melodiji dveh harmonik in bariton, ni pa manjkalo peciva, 
potic in vina. M.K.M.

Povorko je spremljalo veliko število obiskovalcev.

Srečanje starejših krajanov
ARTIČE – V petek, 5. januarja, je Krajevna organizacija Rdečega križa Artiče, že tradicionalno povabila 
na družabno srečanje starejše krajane v prostore Osnovne šole Artiče.

Predsednica ko rk artiče Zo-
fka Godec Kos je povedala, 
da se starejših krajanov spo-
mnijo že decembra, ko jih 
obiščejo na domovih in jih 
obdarijo s skromnim darilom. 
Že tradicionalno, letos enaj-

stič, pa jih v januarju pova-
bijo na družabno srečanje. 
skupaj se zberejo krajani ks 
artiče, sromlje, Pečice in kri-
že, ki so starejši od 70 let in v 
prostorih osnovne šole artiče 

jim pripravijo program ter jih 
pogostijo. takšnih krajanov 
je preko 200, letošnjega sre-
čanja se jih je udeležilo 120, 
ki so se do solz nasmejali do-
miselnemu programu, ki so 
ga izvedli artiški učenci pod 

mentorstvom Jožice Levar in 
Jane Kovačič. Zapeli so tudi 
Fantje artiški, zaigrali in po-
poldan glasbeno obogatili pa 
trebeški drotarji. starostnike 
so pozdravili brežiški župan 

Ivan Molan, ki je poudaril, da 
je takšnih srečanj vedno ve-
sel, ker se na tak način kaže 
tudi boljša kvaliteta življenja 
ter se zahvalil vsem, ki skr-
bijo za starejšo populacijo v 
občini, obenem pa je udele-
žencem zaželel veliko zdrav-
ja in sončnih dni.
Predsednica sveta krajevne 
skupnosti artiče Marjeta Gra-
hek Kinčič se je tudi pridru-
žila čestitki z besedami, naj 
jim zdravje dobro služi in iz-
razila veselje, da je srečanje 
v njihovi krajevni skupnosti. 
Antonija Zaniuk se je zahva-
lila prostovoljcem, ki ostaja-
jo zvesti organizaciji rdečega 
križa, ki ponovno pridobi-
va delno izgubljeni ugled ter 
prav tako zaželela vse lepo 
v novem letu. Karel Levar 
iz društva izgnancev artiče 
je nekaj besed namenil kori-
stnosti takih srečanj, ki med 
ljudmi poglabljajo vezi. do-
mači župnik Janez Turinek 
se je starostnikom zahvalil, 
ker vse dobro prenašajo na 

svoje vnuke ter s šalo o adre-
nalinu in krvodajalstvu zaže-
lel prisotnim prijetno druže-
nje. seveda pa je veliko lepih 
besed našla za vse, ki so se 
zbrali na srečanju, tudi gosti-
teljica godec kosova ter jim 
na koncu zaželela prijeten 
preostanek popoldneva, v ka-
terem so najstarejšim priso-
tnim podelili posebno pozor-
nost v obliki rož in buteljk. 
Med ženskami so bile to Ama-
lija Grmšek, ki je dopolnila 
že častitljivih 94 let, Marija 
Omerzo ter Frančiška Pinte-
rič, med moškimi pa sta bila 
najstarejša Jože Voljčanšek 
in Rudi Lah. 

M. Kalčič M.

Šopek	
Božičkov 
BREŽICE – osnovna šola ar-
tiče je s svojimi učitelji in 
učenci konec leta 2006 iz-
vedla zanimiv, domiseln pro-
jekt in izdelala šopke lesenih 
Božičkov in z njimi okrasila 
zelenice v brežiški občini ter 
popestrila praznične dni. 

M.K.M.

POGOVORI Z ŽUPANOM

vsak tretji torek v mesecu po oddaji od torka do tor-
ka  je na programu tv studia v Brežicah pogovor z župa-
nom občine Brežice Ivanom Molanom. vabimo vas k ogle-
du, obenem pa povabljeni k zastavljanju oz. pošiljanju 
vprašanj, na katera bo župan odgovarjal. vprašanja po-
šljite na tel. oz. tel. odzivnik 07 496 33 44 , tel./fax. 07 
496 63 44, na elektronski naslov studio.brezice@posavje.
info ali po pošti na Posavski obzornik, trg Matije gubca 2, 
8270 krško s pripisom Pogovori Z ŽUPanoM.

BREŽICE – Zadnji petkov večer pravkar minulega leta je dva-
indvajset ljubiteljskih slikarjev društva likovnikov Brežice v 
Mladinskem centru pripravilo slikarsko razstavo, ki so jo pod-
naslovili »Študijska razstava del likovnega tečaja pod men-
torstvom Vlada Cedilnika«. Članica društva Marija Kukovi-
ca je med povezovanjem programa med ostalim pojasnila: 
«…slikanje z akvarelnimi barvami je ena izmed najstarejših 
slikarskih tehnik. Je nekaj posebnega. Prosojnost, svežina, 
jasne barve mu dajejo živahno, vznemirljivo naravo. danes 
sodi akvarel med najbolj priljubljene načine slikanja ljubi-
teljskih slikarjev. kaj pa gvaš? v nasprotju z akvarelno barvo 

je gvaš kritna vodena barva. ne učinkuje tako nežno in lah-
kotno kot akvarel, ima pa zato zelo jasne in globoke tone. 
tako nekako sem povzela besede g. vlada Cedilnika, našega 
stalnega voditelja po poteh spoznavanja slikarske umetno-
sti. vlado Cedilnik s svojim slikarskim znanjem, občutkom 
za lepo in posluhom za posameznika, usmerja naše ustvar-
janje, nas vzpodbuja in tako širi naše likovno znanje. Hvala, 
da ste nas tokrat spoznali z akvarelom in gvašem…«

tečaja so se udeležili: Branka Benje, Kristina Bevc, Tilka 
Binkovski, Barbara Cipot, Branka Ereš, Stane Guni Fabjan-
čič, Milena Gramc, Emilija Grubar, Nada Halambek, Slavka 
Klemenčič, Marjana in Tanja Kržan, Meta Kuplenik, Dani-
ela Meke, Marinka Oštir, Snežana Predanič, Bernard Pun-
gerčič, Nevenka Ruškovič, Darja in Jan Srpčič Jamnik, 
Denisa Škof in Metka Vimpolšek.  Likovnim užitkom se je 
ob otvoritvi pridružil še glasbeni, ki ga je z igranjem na ci-
tre pričarala Alenka Iljaš; v praznični čas pa je Marija v svo-
jem in v imenu članov društva med obiskovalce natrosila še 
želje, da bi novo leto vsem prineslo široke nasmehe sreče, 
majhne pozornosti in lepe trenutke.

N. Jenko S.

BREŽICE – v župniji Brežice so na sam praznik gospodovega raz-
glašenja ali svetih treh kraljev letos že desetič pripravili kole-
dovanje, ki je pri starejših znano, mlade pa k temu pripravlja-
jo pri verouku, da za praznik prinašajo božične želje, novoletni 
koledniški blagoslov, ki je Jezusovo sporočilo miru. Letošnja 
trikraljevska akcija »naše veselje za srečo drugih« je bila na-
menjena za potrebe misijonov, s koledniško akcijo pa so letos 
podprli štiri različne projekte slovenskih misijonarjev za otroke 
v Zambiji, Braziliji in Ukrajini. kaplan Matjaž Roter je pripra-
vil dekliško in fantovsko koledniško skupino, ki sta obiskali 116 
družin in v svoje veselje za srečo drugih zbrali 211.000 sit ozi-
roma 882 evrov in 16 centov. v brežiški župniji in v Misijonskem 
središču slovenije so neizmerno ponosni na ljudi dobre volje, 
saj so s svojim velikodušnim darom preko kolednikov pomaga-

li mnogim otrokom in odraslim, da bodo mogli hoditi v šolo, da 
bodo imeli obleko in hrano, si spet našli zdravje in da bodo v 
zavetiščih začutili vsaj delček topline, vedoč, da na enkrat ne 
morejo spremeniti vsega sveta, lahko pa z dobroto vsaj neka-
terim prižgejo lučko rešitve.

N. Jenko S.  

Fotografija: Brežiški koledniki z Matjažem Roterjem   

Med ogledom razstave.

VELIKI VRH NAD OSREDKOM -  Planinsko društvo Brežice 
je prvo soboto v letu 2007 uresničilo idejo svojega člana 
Ivka Godlerja, da bi ob prehodu na evro postavili obelež-
je v spomin poslavljajočemu se tolarju. To je bilo svoje-
vrstno čustveno narodno-zavedno dejanje okoli stodvaj-
setih prisotnih planincev in domačinov, ki so dogodek 
častno obeležili s slovensko in evropsko zastavo, ob pri-
sotnosti župana občine Kozje Andreja Kocmana, direktor-
ja Kozjanskega parka Iva Trošta in njegove sodelavke Ve-
sne Zakonjšek, Borisa Bogoviča iz Zavoda za gozdove, OE 
Brežice in Draga Kuneja, predsednika KS Osredek.

rojstni dan slovenskega denarja je bil 8. oktober leta 1991, 
prve prave tolarske bankovce pa je Banka slovenija pričela 
pošiljati v obtok septembra 1992. tiskali so jih v veliki Bri-
taniji, tolarske kovance, ki so prišli v obtok v začetku leta 

1993, pa so kova-
li na slovaškem. 
v samostojni dr-
žavi je bil tolar 
petnajst let eden 
od atributov slo-
venskega pono-
sa, z njim smo si 
utrli pot k skupni 
evropski valuti, 
dajal nam je za-
upanje v državo 
in nenazadnje – 
imeli smo ga radi. 
vse pohodnike, 
ki bodo šli mimo 
obeležja, bo to 
spomnilo na krat-
ko, a uspešno »ži-
vljenje« tolarja.

obeležje je v 
obliki višinskega kamna, višinske kote in je postavljeno na 
velikem vrhu - Preska gora – na parceli 2041/1 katastrska 
občina osredek v občini kozje. Hrib je najvišji v pogorju or-
lice in razgled z njega veličasten. Za postavitev so brežiški 
planinci pridobili lokacijsko informacijo, vsa potrebna so-
glasja in pri tem sodelovali s kozjanskim parkom.
sicer pa je bil na velikem vrhu denar že od nekdaj doma. 
Prav tu je bilo najdeno okoli 1000 kovancev, tudi srebrnikov 
»sestercev«. veliki vrh pa je kot pozna antična naselbina in 
nekdanja rimska utrdba tudi pomembno arheološko najdi-
šče, raziskovalno komaj dotaknjeno, a so številni najdeni 
novci pomagali natančneje datirati obiskanost hriba v rim-
skem času. ta vrh pa bo odslej čuval tudi slovenske tolarje.

v Pd Brežice so hvaležni Ivku Godlerju za idejo in vse delo 
pri postavitvi pomnika, članom društva, ki so mu s prosto-
voljnim delom pomagali in domačinom, ki so akcijo vzeli za 
svojo.
slovesu od tolarja je z utrinki v programu spoštljivo noto do-
dala Milena Jesenko, predsednik društva Tone Jesenko, pa 
je napovedal vsakoletni januarski tradicionalni pohod pla-
nincev k pomniku tolarja na veliki vrh.

N. Jenko S.
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Akvareli	in	gvaši	za	oko	
in	dušo

Z obeležjem so tolar
pospremili	v	zgodovino

Srečanja se je udeležila tudi najstarejša krajanka.
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Imenovani člani delovnih 
teles OS Občine Krško
v Normativno-pravno komi-
sijo so imenovali Olgo Ko-
šir, Franca Lekšeta, Marja-
no Planinc, Rudija Smodiča, 
Mileno Bogovič Perko, Izto-
ka Starca in Katarino Štefa-
nič. v Komisijo za občinska 
priznanja ter sodelovanje z 
občinami so imenovali Jane-
za Krajnca, Rudija Smodiča, 
Ivana Urbanča, Mirelo Zalo-
kar, Tanjo Božičnik, Vladi-
mirja Pongračiča in Jožeta 
Požuna. v Komisijo za vloge 
in pritožbe so imenovali Bo-
štjana Arha, Jožeta Slivška, 
Metoda Šonca, Ivana Urban-
ča, Aleša Budno, Justino 
Colner in Bernardko Zorko. 
v Odbor za družbene de-

Občinski svet občine Krško je v četrtek, 4. januarja 2007, na svoji prvi korespondenčni seji imenoval 
vsa delovna telesa občinskega sveta. Znani so člani treh komisij in osmih odborov.

javnosti so imenovali Vilmo 
Jan Špiler, Olgo Košir, Davi-
da Radeja, Apolonijo Urek, 
Rajmunda Vebra, Sama Haj-
tnika, Davida Imperla, Iva-
na Učanjška in Anito Virant 
Tkalec. v Odbor za finan-
ce in občinsko premoženje 
so imenovali Jožefa Habin-
ca, Vojka Omerzuja, Mirana 
Stanka, Dušana Šiška, Meto-
da Šonca, Damjana Obrado-
vića, Jožeta Olovca, Marijo 
Stopinšek in Vinka Volčanj-
ka. v Odbor za gospodar-
stvo in turizem so imenova-
li Franceta Lekšeta, Janeza 
Nečemra, Staneta Pajka, Ja-
neza Požarja, Metoda Šerb-
ca, Manco Kerin, Boštjana 

Kozoleta, Antona Planinca 
in Bernardko Zorko. v Od-
bor za kmetijstvo in pospe-
ševanje razvoja podeželja 
so imenovali Vlada Grahov-
ca, Janeza Nečemra, Marja-
no Planinc, Metoda Šerbca, 
Jožefa Zupančiča, Alojza 
Kerina, Ivana Kozoleta, Vik-
torja Kožarja in Anito Pa-
vlovič. v Odbor za krajev-
ne skupnosti in komunalno 
infrastrukturo so imenovali 
Vlada Grahovca, Alojza Ke-
rina, Martina Kodriča, Ja-
neza Krajnca, Dušana Šiška, 
Mirana Frica, Silva Krošlja, 
Alojza Lekšeta in Jožefa Ri-
biča. v Odbor za mladino so 
imenovali Boštjana Arha, Jo-

žefa Habinca, Vilmo Jan Špi-
ler, Cvetka Sršena, Mirelo 
Zalokar, Primoža Mozerja, 
Boštjana Pirca, Metko Ur-
šič in Darinko Volčanšek. v 
Odbor za okolje in prostor 
so imenovali Janeza Krajn-
ca, Vojka Omerzuja, Janeza 
Požarja, Ano Somrak, Cvet-
ka Sršena, Jano Čepin, Bo-
jano Krhin, Antona Petrovi-
ča in Branimirja Vodopivca. 
v Odbor za zaščito in reše-
vanje so imenovali Boštjana 
Arha, Alojza Kerina, Zdrav-
ka Kovačiča, Ano Somrak, 
Jožefa Zupančiča, Boruta 
Arha, Alenko Hriberšek, Jo-
žeta Jagriča in Jožeta Vol-
čanjška.

Štev.
porab.

Zdrav.
ocena

1 golek – omrežje golek 200 nU
2 golek – vH golek - dotok nU
3 g.Leskovec –Ložice - omrežje 150 nU
4 g.Leskovec – Ložice – vH nU
5 Jevša – Šedem – omrežje Šedem 95 nU
6 Jevša – Šedem – vH Peršinica nU
7 kališovec – Brezje – d.Les. omr. Brezje 250 nU
8 kališovec – Brezje – d.Les. omr.kališ. nU
9 Mali  kamen – reštanj – omrežje 300 nU
10 Mali  kamen – reštanj - vH nU
11 Mali kamen – okrog – omr. M. kamen 39 120 nU
12 Mali kamen – okrog – omr. M. kamen 44 nU
13 nova gora – omrežje 1 150 nU
14 nova gora – omrežje 4 nU
15 ravni - javna izlivka 150 nU
16 ravni – omrežje nU
17 rožno - Hruševje - vH 150 U
18 rožno – Hruševje - omrežje U
19 senuše – omrežje  senuše 7 220 U
20 senuše – omrežje bife senal U
21 slom – ilovec – omr. stolovnik 28 250 nU
22 slom – ilovec – omr. stolovnik 28 nU
23 v. kamen – omrežje 250 nU
24 v. kamen – zbiralnik U
25 veternik - omr. Mrčna sela 80 nU
26 veternik - vH nU
27 Jelenik – Zabukovje – vH dotok 700 nU
28 Jelenik – Zabukovje omrežje nU

Po pogodbi, ki sta jo sklenila Občina Krško in Zavod za zdra-
vstveno varstvo Novo mesto, je Zavod za zdravstveno var-
stvo opravil drugi del analiz vode vaških vodovodov, ki so v 
upravljanju krajevnih skupnosti oz. skupin občanov ter ob-
segajo večje vaške vodovodne sisteme. Povzetek poročila 
o kvaliteti pitne vode vodovodov, nad katerimi ni rednega 
nadzora, v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. List RS št. 
19/04, 35/04), podajamo v nadaljevanju. Celotno poročilo 
s podatki o analizah pa je na razpolago na Oddelku za ure-
janje prostora in varstvo okolja Občine Krško.

na vodovodu Jelenik – Za-
bukovje je zavod odvzel 11 
vzorcev za mikrobiološko in 5 
vzorcev za sanitarno-kemično 
preiskavo. Mikrobiološke raz-
iskave so pokazale, da vseh 
11 vzorcev ni bilo zdravstve-
no ustreznih, od 5 sanitarno-
kemično pregledanih vzorcev 
pa ni ustrezal eden.   
na ostalih vodovodih je zavod 
odvzel  26 vzorcev za osnov-
no mikrobiološko in 13 vzor-
cev za osnovno kemično pre-
iskavo. Mikrobiološke analize 
so pokazale, da 21 vzorcev 
ni bilo zdravstveno ustreznih 
zaradi povečane prisotnosti 
bakterij v vodi, katere so lah-
ko povzročitelj črevesnih na-
lezljivih bolezni. 
Poudariti je potrebno, da so 
rezultati opravljene preiska-
ve odraz trenutnega stanja, 
saj je iz primerjave v prete-
klih letih opravljenih analiz 
mogoče ugotoviti, da se ka-
kovost vode na teh vodovo-
dih in izvirih tekom leta bi-
stveno spreminja. odvisna je 
predvsem od vremenskih raz-
mer in letnega časa ob odvze-
mu vzorca. 
Zavod za zdravstveno varstvo 
novo mesto ocenjuje, da pi-
tna voda na teh vodovodih 
oz. vodnih virih ni zdravstve-
no ustrezna in vodooskrba ni 
varna. stalno je namreč pri-
sotna možnost hidričnih epi-
demij. 
vodo je pred uporabo po-
trebno obvezno prekuhati. Za 
prekuhavanje pitne vode se 
priporoča naslednji način:

ko voda zavre, običajno za-
dostuje, da burno vre še 
eno minuto, priporoča pa 
se, da zaradi večje varno-

•

sti voda vre vsaj tri minu-
te, kar zagotavlja tako širo-
ko varnost, da takšno vodo 
lahko uživajo tudi osebe z 
oslabljenim imunskim sis-
temom;
zaradi možnosti naknadne-
ga onesnaženja prekuhane 
vode se priporoča, da voda 
ostane v isti posodi, v kate-
ri smo jo prekuhali;
vodo hranimo v hladilniku v 
čisti in pokriti posodi;
tako pripravljeno vodo za 
pitje lahko uporabljamo do 
24 ur, izjemoma do 48 ur;  
če je voda motna, je po-
trebno pred prekuhava-
njem odstraniti večino del-
cev z usedanjem in nato 
filtriranjem skozi več pla-
sti čiste, najbolje prelikane 
tkanine ali skozi čist papir-
nat filter (npr. pivnik, filter 
za kavo);
ker je lahko prekuhana 
voda manj prijetnega oku-
sa, se za pitje priporoča 
pripravo čaja oz. drugih na-
pitkov, lahko pa se zaužije 
tudi v obliki juhe ali kakšne 
druge jedi. 

dolgoročno se priporoča, 
da se uporabniki priklopi-
jo na večje vodovodne sis-
teme, katerih viri se varuje-
jo z vodovarstvenimi pasovi 
in katere upravlja strokov-
no usposobljen upravljalec. 
Potrebna pa bo tudi sanacija 
obstoječih sistemov z uved-
bo filtracije in kloriranja 
vode ter primeren nadzor.
Zavod priporoča, da se po 
obilnejšem deževju oziroma 
vsaj dvakrat letno vsak vo-
dovod izpere in razkuži ter 
da se uvede vsaj občasno 
kloriranje vode.

•

•

•

•

•

Preglednica: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne 
vode vaških vodovodov v občini Krško - jesen 2006

Legenda: U = ustrezen, nU = neustrezen

Poročilo o kvaliteti pitnih 
voda	iz	lokalnih	-	vaških	
vodovodov,	ki	so	v	upravljanju	
krajevnih skupnosti oz. 
skupin občanov v občini Krško 
v	drugi	polovici	leta	2006

občina krško je konec minulega leta z novonastalo občino 
kostanjevica na krki podpisala dogovor o izvajanju upravnih, 
strokovnih, organizacijsko – tehničnih, administrativnih nalog 
ter nalog rednega upravljanja, financiranja in vodenja jav-
nih financ. 

sklenjen dogovor velja za čas, dokler nova občina ne orga-
nizira lastne občinske uprave. občina krško bo tako izvaja-
la upravne naloge, ki jih določajo veljavni predpisi, ter tiste, 
ki izhajajo iz proračuna pred ustanovitvijo občine kostanje-
vica na krki.  

občina krško je septembra ustanovila delovno skupino, ki pri-
pravlja delitveno bilanco in sporazum o delitvi premoženja 
med obema občinama. 18. januarja bo os občine krško potr-
dil tudi pogajalsko skupino občine krško, ki si bo prizadevala 
za čim bolj optimalno delitev premoženja na podlagi meril, 
ki jih določa zakon. osnova za delitev skupnega premoženja 
bo premoženjska bilanca občine krško na dan 31. 12. 2006.

OBČINA KRŠKO 

obvešča vse občane ter krajane krajevne skupnosti seno-
vo, da je organizirana javna razgrnitev 
predloga zazidalnega načrta za obrtno cono Senovo.

dokumentacija je, v času uradnih ur, javno razgrnjena v 
prostorih občinekrško ter v prostorih krajevne skupno-
sti senovo.

Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, od petka, 22. de-
cembra, dalje. v času javne razgrnitve se lahko k do-
kumentu podajo pisne pripombe in predlogi ter se po-
sredujejo občini krško, oddelku za urejanje prostora in 
varstvo okolja.

Javna obravnava  predloga zazidalnega načrta za obrtno 
cono senovo  bo v torek, 16. januarja 2007, ob 18.00 
uri, v avli doma Xiv. divizije na senovem.

Vljudno vabljeni!

Na	Trgu	Matije	Gubca	
silvestrovalo več kot 3000 
občanov

Prireditev krško v novo leto 
2007 je tokrat trajala ves za-
dnji vikend, saj so se že v pe-
tek, 29. decembra 2006, mno-
žici predstavili posavski pihalni 
orkestri.  na ploščadi pred kul-
turnim domom sta tako za uvod 

v tridnevno rajanje zaigrala Pi-
halni orkester videm krško s 
solistko tjašo Fabjančič in tro-
bilna sekcija Loče. v soboto, 
30. decembra, je radio ener-
gy obeležil svojo 7. obletnico 
delovanja. ob zabavnih pop 
zvokih rudolfa gasa, super-
nove, dadi daza, kingstonov, 

Zverine banda, da phenome-
ne, nine Pušlar, nexys in osta-
lih se je zabavalo okoli 4.000 
obiskovalcev.

novo leto so občani pričaka-
li v družbi narodno zabavnega 

ansambla okrogli muzikantje, 
nekaj minut po polnoči pa je 
zbrano množico razveselil že 
tradicionalni ognjemet. 

Za brezplačen prevoz prebival-
cev je poskrbel tudi mini avto-
bus, ki je 30. in 31. decembra 
vozil na svoji redni liniji.

Občina Krško in Krajevna skupnost mesta Krško sta  
kot vsako leto tudi tokrat povabila na silvestrova-
nje na prostem, izvedbo pa zaupala Zavodu Regio. 
Praznično voščilo župana Franca Bogoviča in pred-
sednice Krajevne skupnosti mesta Krško Jožice Mi-
kulanc je v novo leto na Trgu Matije Gubca pospre-
milo več kot 3000-glavo množico.

Obisk za 90. rojstni dan
Minulo leto se je nekaterim izteklo še posebej slovesno. tudi 
Alojzu Pavlinu, ki je 26. decembra nazdravil za 90. rojstni 
dan. trdnega zdravja mu je ob jubileju zaželela podžupanja 
Ana Somrak, ki ga je skupaj s predstavniki krajevne skupno-
sti senuše obiskala v vasi Brezje; v rojstni hiši v kateri od 

leta 1947 domuje skupaj z ženo rozi. v tem letu bosta pra-
znovala biserni jubilej poroke, tako bo razlogov za slavje še 
dovolj, se razveseli jubilant. alojz Pavlin se je rodil na šte-
fanovo kot eden izmed osmih otrok, sam je imel tri, danes 
pa ga razveseljujejo štirje vnuki in trije pravnuki.  kot pra-
vi, mu zdravje še dobro služi, morda zato, ker se je 40 let 
in 7 dni v službo kamnoseka odpravljal s kolesom. Še vedno 
prisega na naravo in gibanje, zato že šteje dneve, ko se bo 
lahko odpravil v vinograd po prvih opravilih. 

Javna razgrnitev in obravnava - priložnost 
za	sodelovanje	javnosti

Predvidoma konec meseca februarja bo v krškem jav-
no razgrnjen predlog najustreznejše variante odlagališča 
nsrao. razgrnitev bo trajala 30 dni, v tem času pa bo-
sta organizirani tudi javna obravnava (v krškem) in druga 
prostorska konferenca (v Ljubljani). 

obdobje od februarja do marca 2007 bo torej ključnega 
pomena tako za aktivne člane lokalnega partnerstva v kr-
škem kot tudi za druge prebivalke in prebivalce krškega, 
da se seznanijo s predlogom najustreznejše variante in 
podajo svoje poglede in pobude. 

Občini Krško in Kostanjevica 
na	Krki	podpisali	dogovor	o	
izvajanju	nalog
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Krasimo	in	praznujemo
KRMELJ - Že dobrih osem let 
je, odkar so se z devetletko 
začeli tako imenovani tehni-
ški dnevi. tako za učence kot 
za učitelje je zelo zanimiv, 
privlačen in predvsem najbolj 

praznični že skoraj tradicio-
nalni tehniški dan, ki ga izve-
demo v mesecu decembru.
tokrat smo dan začeli neko-
liko drugače. Zjutraj nas je 
obiskal svetovni popotnik, ki 
nas je popeljal na svoje po-
potovanje po črni afriki, na-
tančneje po keniji, tanzaniji 
in Zanzibarju. ob diapoziti-
vih nam je predstavil življe-
nje nekaterih afriških ljud-
stev, rastlinstvo in živalstvo 
ter gore, na katere se je tudi 
sam povzpel. Predavanje je 

bilo zanimivo in poučno.
nato smo se razdelili v delav-
nice. izbira je bila zares ve-
lika. Ustvarjali smo najrazlič-
nejše novoletne in božične 
okraske, praznične voščilni-

ce, pripravili smo praznič-
ne pogrinjke in pekli peci-
vo, okrasili šolo in smrečico, 
v frizerski delavnici so poskr-
beli za lepe frizure. v eni iz-
med delavnic pa smo naredi-
li škatle, v katere smo zavili 
bonbone in praznične misli, 
ki smo jih napisali vsi učen-
ci in učitelji predmetne sto-
pnje. Le-te si bomo podari-
li na novoletni čajanki konec 
decembra.
Marsikaj se je dogajalo tudi 
na razredni stopnji. Z delavni-

cami so začeli takoj po jutra-
njem krogu, kjer so se dogo-
vorili, kako bo delo potekalo. 
najmlajši so izdelovali palčke 
iz storžev, snežake iz papirja 
in košarice iz valovite lepen-
ke, učenci tretjega in pete-
ga razreda snežake na pali-
ci in oblake zvezdic, četrtarji 
pa venčke iz naravnih mate-
rialov. Učenci so bili zelo ak-
tivni, uživali so, kar se je vi-
delo na njihovih zadovoljnih 
obrazkih. 
ena od učiteljic je dejala: »Z 
današnjim tehniškim dnevom 
uradno vstopimo v novolestni 
čas in se pripravimo na veselo 
pričakovanje. Poskrbimo, da 
je prostor okrog nas v prije-
tnem novoletnem vzdušju.« 
Zagotovo so to začutili tudi 
vsi učenci, od najmlajših do 
najstnikov. 
tako učenci kot učitelji se že 
veselimo vseh prireditev, ki 
jih bomo pripravili v veselem 
decembru. s tem bomo obo-
gatili del sebe in morda tudi 
del vseh tistih, ki bodo pra-
znovali z nami.

Barbi Fister 
in Polona Starič, 

OŠ Krmelj

Rovan zmagal z rekordom 
dvorane
BREŽICE - atletski klub Fit Brežice je 6. januarja pripravil 
atletski skakalni miting v dvorani v brežiškem nakupovalnem 
centru. v skoku s palico je Jure rovan s 510 cm postavil rekord 
dvorane in zmagal pred rokom deržaničem (410 cm), skakali 
pa so tudi domačini dorian tomažin, tadej srpčič in tadej ko-
vačič. v ženski konkurenci je bila anja Hasičič (200 cm) uspe-
šnejša od alje račič (180 cm).  v skoku v višino je med ženska-
mi zmagala članica domačega kluba Barbara tomše (155 cm), 
nastopili pa sta tudi Hasičičeva in račičeva. Med moškimi je 
najvišje skočil Matic Miklavčič iz Šentjerneja (195 cm). 

Multisportovci	tekli	in	plavali
BREGE, KRŠKO - Multisport klub iz krškega je na zadnji dan leta 
2006 na hipodromu Brege organiziral silvesterski tek. na 2000 m 
dolgi progi sta zmagala Jaro kovačič pri moških in dolores Žičkar 
pri ženskah, na 1000 m dolgi progi Blaž Žmavčič in nina Mandl, 
na 500 m dolgi progi Martin Škoberne pri dečkih in nina Škober-
ne pri deklicah, na 200 m dolgi progi pa je med malčki zmagal 
tomaž Mandl. dan pred tem so se Multisportovci udeležili tudi 
silvesterskega teka v Zillingdorfu v avstriji. Žmavčič je zmagal 
v moški konkurenci in med kadeti na 1000-metrski progi, Mar-
tin Škoberne je zmagal med mlajšimi dečki, nina Škoberne je 
bila tretja med deklicami, Mandlova pa je na 5000 m dolgi progi 
osvojila tretje mesto med mladinkami in deveto absolutno. Po-
leg tega so se člani kluba udeležili tudi mednarodnega plavalne-
ga mitinga na 1500 m prosto v rovinju na Hrvaškem. Mandlova 
je v absolutni kategoriji  in med mladinkami osvojila drugo me-
sto, Žmavčič pa je bil 12. med kadeti.

Sokoli še zadnjič v svoji 
telovadnici?
BREŽICE - Mladi brežiški gimnastičarji in gimnastičarke se vsa-
ko leto pred prazniki predstavijo pred domačim občinstvom. 
tudi letos so pod mentorstvom Zdenke senica grubič pripra-
vili bogat program in v telovadnici stare trgovske šole nasto-
pili s čudovitimi gimnastičnimi vajami, akrobatskimi prvinami 
in plesom. gledalci so bili navdušeni, otroke pa je presenetil 

obisk Božička, ki jim je prinesel polno košaro sladkarij. vse-
eno je akademija izzvenela z grenkobo, saj se naslednje leto 
ne bo mogla ponoviti, ker so “sokoli” zaradi prodaje stare tr-
govske šole po tridesetih letih ostali brez lastne telovadnice.

SEVNICA – novoletnega teka 
v dolskem pri Ljubljani so se 
udeležili trije atleti atlet-
skega kluba sevnica. v član-
skih konkurenci do 30 let je 
na 14,7 km dolgi progi 3. 
mesto osvojil Miha Povšič, 
v absolutni konkurenci žen-
sk pa je prav tako 3. mesto 
na 10,5 km dolgi trasi osvo-
jila Maja teraž.

Zadnji trening brežiških gimnastičark v svoji 
telovadnici  

BREŽIŠKI AKROBATI NAVDUŠILI SEVNIČANE - Gimnastika 
ima v Brežicah dolgo tradicijo, ki jo nadaljujejo tudi 
brežiški srednješolci in s svojimi atraktivnimi nastopi 
vedno znova navdušijo gledalce vseh starosti. Pred 
prazniki so se predstavili v sevniški osnovni šoli ter s 
plesno-akrobatskimi vajami, vrtoglavo visokimi skoki 
z male prožne ponjave, gimnastičnimi in breakdance 
prvinami ter plesno animacijo spravili na noge 
večstoglavo množico otrok. 

na oŠ Šentjanž se je decem-
bra zgodilo precej stvari. Prvi 
decembrski ponedeljek smo 
učenci okrasili svoje učilnice 
in druge šolske prostore, da 
bi bil pouk prijetnejši. v to-
rek, 5.decembra 2006, smo 
se učenke 8. in 9. razreda 
odpeljale v oŠ Boštanj, kjer 
smo igrale košarko proti Bo-
štanjčankam in radečankam. 
omenjeni šoli smo premaga-
le, zato smo igrale še s trži-
ščankami. Pri teh pa nam je 
zmaga za eno trojko ušla, a 
smo se na koncu vseeno ve-
selile 2. mesta, saj je veči-
na igralk naslednji dan igrala 
v Brežicah, in to v četrtfina-
lu, kjer smo bile zopet druge. 
Lepo, kajne?

v petek 12. decembra, smo si 
v Celju ogledali družinsko ko-
medijo Božiček, o kateri so 
imeli sošolci kar lepo mne-
nje… (Lepše je biti Božiček 
kot poslovnež, čeprav samo v 
filmu. klara Jazbec, 8.r.; dva-
krat premisli, preden rečeš 
naglas. Zala videčnik, 5.r.). 
ko se je film končal, smo ime-
li še nekaj časa za ogled novo-
letnega vrveža, nato pa smo 
se odpravili proti domu.

v torek, 19. decembra, pa smo 
se učenci višje stopnje odpe-
ljali na oŠ Blanca, kjer sta se 
nam v 45- minutnem progra-
mu predstavila mladenka pe-
tarda in fant najstnik.

nekaj komentarjev naših pe-
tarjev:
»Maminega mazka petarda 
premami, ko pa vidi posledice 
petardinega poka,  raje osta-
ne mamin mazek.«
»Petarda je imela lepo friz-
uro.«
»Meni se je zdela predstava 
poučna. ali je našim sošolcem  
sploh pomenila opozorilo?«
vesnin prispevek je bil napi-
san nekaj dni pred zaključk-
om veselega decembra, zato 
še ni mogla opisati srečelova, 

ki so ga pripravili devetarji.
Že zadnje dni novembra so 
napisali prošnje, ki so jih raz-
poslali na  naslove številnih 
organizacij in znanih  posa-
meznikov. tudi sami niso se-
deli križem rok, saj so zbira-
li dobitke, da jih bodo lahko 
prinesli za srečelov.
22. december se je približeval 
in tudi število dobitkov je bilo 
vsak dan večje, kajti več kot 
dvajset naslovnikov se je od-
zvalo na naše prošnje in nam 
poslalo veliko  lepih  izdelkov. 
vsem se še enkrat najlepše 
zahvaljujemo.

Čeprav velja rek »kdor dela, 
greši«, ta za devetarje v Šen-
tjanžu ni držal, saj jim je sre-
čelov tekel kot po maslu. Malo 
jih je, a delo so si organizira-
li do pike natančno in res jih 
lahko pohvalim, da so sreče-
lov izpeljali brez najmanj-
še napake in bili seveda za to 
tudi nagrajeni – zbrali so kar 
lepo vsoto denarja, ki ga bodo 
lahko porabili za zaključno 
ekskurzijo.

Pa naj še kdo reče, da v Šen-
tjanžu nismo aktivni!?

Majda Podlesnik Repovž

Veseli december je minil in zakorakali smo v januar, ki naj bo prav tako vesel 
in delaven. Da decembra res nismo počivali, vas bo, upam, prepričala Vesna 
Vovk iz 9. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž s prijetnim poročilom…

Zaključek veselega decembra

Tudi	letos	Zeleni	nahrbtnik
KRŠKO – na senovem se je v ponedeljek sestala skupina 
organizatorjev in koordinatoric projekta Zeleni nahrbtnik. 
osrednji junak projekta je Zmajček Jurček, ki bo do dneva 
Zemlje obiskoval vrtce po občini krško in skupaj z malčki, 
vzgojiteljicam, starši, dPM-jevci raziskoval in razreševal 
okoljske probleme na področju občine krško. glavni na-

men gibanja je namreč motivirati otroke, da sami razmi-
šljajo o naravi in okolju in odnosu človeka do njiju ter svo-
ji stopnji razumevanja okoljevarstvenih problemov iščejo 
in izvajajo določene aktivnosti v okolici. avtorica projek-
ta je ZPMs-ejevka  Romana Savnik, nekdanja sekretarka 
ZPM Ljubljana, sedaj prostovoljka v ZPMs. Letos bo v pro-
jektu sodelovalo pet vrtcev iz občine krško s 30 mentori-
cami vzgojiteljicami in približno 300 predšolskih otrok. na 
fotografiji: Dragica Kolan in Tatjana Pavlič iz vrtca seno-
vo, Vinko Hostar - predsednik dPM senovo, Silva Kovačič 
iz vrtca koprivnica, Ksenija Bohorč iz vrtca Brestanica, 
Vida Ban - vodja programa ZPM krško, Darinka Kerin - ko-
ordinatorka projekta v ZPM krško ter Tatjana Bajc - koor-
dinatorka vrtca z rake.

ŠPORT, MLADI

LeskoveC - trije člani strel-
skega društva Leskovec so se 
v nedeljo, 7.1., v trzinu ude-
ležili 11. mednarodnega strel-
skega tekmovanja. Mladin-
ka Jelica Majstorovič se je v 
absolutni konkurenci strelk s 
394 krogi uvrstila v finale kot 
druga, kjer je bila z osvoje-
nim tretjim mestom najboljša 
slovenska strelka. dobro se je 
odrezala tudi novinka simo-
na Levičar, ki je pristreljala 
368 krogov, damjan Pavlin pa 
je tekmoval izven konkuren-
ce in nastreljal odličnih 598 
krogov. sicer pa je bila Maj-
storovičeva že pred novim le-
tom v Ljubljani ponovno raz-
glašena za najboljšo mladinko 
v sloveniji. 

Dve	tretji	mesti	
Sevničanov

KRŠKO – dva plesna para 
PgC Lukec krško sta nasto-
pila na predbožičnem ple-
snem turnirju v standardnih 
in latinsko ameriških plesih, 
ki je potekal v sisku na Hr-
vaškem. v konkurenci mla-
dincev C  sta tomi kostevc in 
eva radej zmagala v st ple-
sih in bila druga v La plesih, 
Luka vodlan in Maja omo-
všek pa sta bila druga med 
starejšimi mladinci a.

Priplesali	med	
najboljše

BREŽICE - na tradicional-
nem turnirju samostojnosti 
na Ptuju so strelci strelske-
ga kluba Brežice zabeležili 
odlične rezultate v strelja-
nju z zračno pištolo, saj so 
ekipno osvojili 3. mesto, do-
bre rezultate pa so dosegli 
tudi v posamični konkuren-
ci. srečko vidmar je s 378 
krogi zasedel 4. mesto, Ma-
tej krajnčič je bil s 374 krogi 
osmi, Miha Zevnik pa z dve-
ma krogoma manj deveti. 

Brežičani 
natančni na Ptuju

Majstorovičeva 
upravičuje naziv 
strelke	leta
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Pooblaščeni zastopnik:

Robert Lajkovič s.p.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

avtomatizacija dvorišč

Bil je deževen ponedeljek in 
starši so nas pripeljali pred kra-
jevno skupnost, kjer nas je ča-
kal mini avtobus. avtobus je od-
peljal in vsi smo žalostni, pa 
tudi veseli mahali staršem v slo-
vo. Peljali smo se v Fieso, kjer 
smo preživeli naravoslovni te-
den.
na avtobusu je bilo veselo. Po-
govarjali smo se, smejali …  Po 
krajši vožnji smo se ustavili v Pi-
šecah, kjer so vstopili še učen-
ci sedmega razreda oŠ Pišece, 
s katerimi smo se skozi teden 
družili v domu Breženka. tako 
se je naša vožnja nadaljevala in 
naša naslednja postaja je bila 
ob bencinski črpalki. tukaj smo 
imeli nekaj prostega časa, da 
smo lahko odšli v trgovino in si 
kupili kakšen posladek. Pot smo 
nadaljevali do Fiese. 
ko smo prispeli, smo bili sezna-
njeni s pravili, ki veljajo v domu 
za vse, ki tam bivajo. nato smo 
se razdelili po sobah. Še isti dan 
pa smo se odšli učit. Učili smo 
se vsak dan in si pri tem veli-
ko zapomnili. vsako jutro so nas 
prišli učitelji zbudit in nato smo 
imeli jutranjo telovadbo. to je 
bilo tekanje okoli jezera. izve-
deli smo, da je dom dobil ime 
po polžu breženka. v bližini 
doma sta bili dve jezeri - veli-
ko in malo. obe sta nastali zara-
di izkopavanje gline. 
v domu so nam tudi ocenjeva-
li urejenost in čistočo sob. in na 
koncu je bila soba z največjim 
številom točk nagrajena. Zma-
gala je soba številka 5, v kate-
ri smo bile karmen, anja, sara 

NOVO	na	Televiziji	Krško
Ob torkih (16. 1., 23.1., 30.1. in 6.2.) ob 20.30

Berem	z	ustnic
informativno-izobraževalna oddaja

Vabilo	na	delavnice	za	pripravo	
prostorske	strategije	
in	prostorskega	reda	

Spoštovani,

obveščamo vas, da Podjetniški center Krško skupaj s Savaprojektom 
d.d. Krško pripravlja dokument Strategijo razvoja turizma, ki bo ena od 
strokovnih podlag za pripravo prostorske strategije in prostorskega reda 
za potrebe turizma v občini Krško in novo nastali občini Kostanjevica na 
Krki, ter vključuje smernice Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega 
turizma za obdobje 2007-2011. 

Poseben poudarek bo namenjen analizi razvojnih možnosti za nove turistične 
produkte, da nam posredujete vaše videnje obstoječih razvojnih potreb  
in prostorskih ureditev iz javnega in zasebnega sektorja. Zavedamo se, da 
dober strateški dokument lahko nastane in ima svojo težo le s pomočjo 
tistih, ki oblikujete in kreirate turistično gospodarstvo na nekem območju, 
v našem primeru na mikrolokacijah krajevnih skupnosti. Predstavili vam 
bomo vsebinski del dokumenta, vi pa ga boste dopolnili in nadgradili z 
vašimi projekti, predlogi, pobudami in nam povedali, kakšna je vloga vašega 
lokalnega okolja  na področju turizma in kako se bo ta  v prihodnje vključeval 
v celotno ponudbo turističnega območja občine krško in novonastale občine 
kostanjevica na krki.

Podali vam bomo izzive, kako realizirati ideje, tudi preko modelov dobrih 
praks. Pobrskajte v množici idej in spodbujajte vsako, skupaj pa bomo 
lahko doprinesli k rešitvi. Po naših predstavitvah po krajevnih skupnostih 
pričakujemo razmislek na vaši strani, na vsaki mikrolokaciji posebej in 
nato vaše dodatne predloge.

Termini delavnic: 

Zap.
št. Območje Čas Odgovorna oseba

1.
ks krško
ks gora  
ks dolenja vas

ponedeljek,
15.01.2007, ob 18. uri

Jožica Mikulanc
alojz kerin
Branimir vodopivec

2.

ks senovo
ks koprivnica  
ks Brestanica 
kd rožno-Presladol
ks Zdole

torek, 
16.01.2007, ob 18. uri

vlado grahovac
Peter Planinc
Miran Pavlič
anton Bohorč
Jože dular

3.

ks Leskovec
ks veliki trn 
ks krško polje
ks veliki Podlog 
ks senuše

sreda,  
17.01.2007, ob 18. uri

Bojan Petan
Franc Lekše
Franc Žibert
Franc nečemer
Bernardka Zorko

4. novo nastala občina 
kostanjevica na krki

četrtek,
18.01.2007, ob 18. uri Mojmir Pustoslemšek

5. ks Podbočje petek,
19.01.2007, ob 18. uri kodrič darko

6. ks raka ponedeljek, 
22.01.2007, ob 18. uri silvo krošelj

Za vse dodatne informacije smo na voljo na e-naslovu lea.colaric-jakse@
pckrsko.si ali telefonu 07 490 22 26. Prosimo, da se delavnic resnično 
udeležite v čim večjem številu. www.pckrsko.si

krŠko - ekipa informativ-
no-izobraževalnega progra-
ma televizije krško je nekaj 
zadnjih tednov v letu 2006 
preživela na snemanjih do-
kumentarne oddaje, ki no-

sijo skupni naslov Berem z 
ustnic. serija je tematsko 
razdeljena na štiri samostoj-
ne sklope, ki poskušajo osve-
tliti gluho in naglušno osebo 
skozi pripovedi oseb z okva-
ro sluha, njihove življenj-
ske izkušnje in vključevanje 
v vsakodnevno dogajanje ter 
prikaz aktivnosti, ki jih za te 
osebe ali njihove svojce or-
ganizira društvo gluhih in na-
glušnih Posavja.

Prva oddaja z naslovom opro-
stite, ne slišim odstira izvor 
gluhote in ob pripovedova-
nju življenjskih zgodb, ki jih 
nizajo štiri gluhe in naglu-
šne osebe spoznamo njihov 
pogled na življenje v sve-
tu tišine, njihova premago-
vanja nekaterih težav in nji-
hovo voljo po vključevanju 

v vsakdanje bivanje. dru-
ga oddaja igra moje tiši-
ne je pripoved o gluhih oz. 
naglušnih otrocih ter nji-
hovih starših, ki se na tak 
ali drugačen način sooča-

jo z otrokovo oviranostjo, 
vključuje pa tudi pripove-
di strokovnih delavcev, ka-
terih delo je povezano s 
temi otroci. v oddaji z na-
slovom Živim v sožitju so 
nizane življenjske zgod-
be štirih oseb ter njiho-
vih družin, saj pripoveduje 

o vsakdanjiku gluhe oz. na-
glušne osebe, ki je vključe-
na v običajni življenjski utrip 
družbenega življenja. Četrta 
oddaja Z vami zmorem govo-
ri o društvenem življenju ter 
dejavnostih društva gluhih in 
naglušnih Posavja. Pripovedi 
gluhih oz. naglušnih oseb se 
prepletajo z vključevanjem 
v različne aktivnosti od nu-
denja strokovne pomoči do 
izobraževalno-razvedrilnih 
programov.

oddaja je nastala po zami-
sli in scenariju Marije kalčič 
Mirtič, snemanje in montaža 
sta delo Jožeta Macurja, pri 

izvedbi pa so sodelovali šte-
vilni člani društva gluhih in 
naglušnih Posavja ter njiho-
va strokovna sodelavka vla-
sta Moškon. Projekt sta omo-
gočila Zavod neviodunum in 
Ministrstvo za kulturo rs.

S.M.

in jaz. ko smo bivali v domu, so 
nam učitelji dali tudi priložnost, 
da se gremo lahko kopat, kateri 
so to želeli. v domu so bili zelo 
prijazni z nami in tudi naučili 
smo se veliko. 
imeli smo razne pohode. raz-
delili smo se v skupine  in nato 
je vsaka skupina dobila liste, na 
katerih so bila navodila, kod naj 
se gibljemo. na listu so bile tudi 
naloge. spoznavali smo morske 
živali in rastline. imeli smo tudi 
različna predavanja o jadranju, 
potapljanju … ogledali smo si 
piransko obzidje, soline, cerkev 
sv. Jurija, Piran, tartinijev trg. 
v četrtek, predzadnji dan, smo 
imeli v domu predstavitev sob. 
s predstavitmami sob so bili 
zelo zadovoljni. Potem pa smo 
se igrali različne igre. nato smo 
si ogledali film. v domu so bili 
zraven nas še srednješolci, s ka-
terimi nismo imeli konfliktov.  
skozi ves ta čudoviti teden pa 
nas je vodila naša učiteljica ka-
tja kržan. veliko smo se nauči-
li, kar nam bo prišlo prav tudi 
v šoli. 
teden je hitro minil in prišel je 
zadnji dan. s potovalkami smo 
odšli po stopnicah naproti naše-
mu mini avtobusu. Pot nazaj je 
bila enako zabavna kot prihod. 
vsi smo se že veselili, da 
bomo videli svoje starše, 
brate, sestre. Še zadnjič 
smo se ozrli skozi okno, 
da  vidimo morje. 
in končno smo pripotova-
li domov. Prihoda domov 
smo se veselili mi in naši 
starši. 

Karin Dobravc- Škof, 
7. razred, 

OŠ Bizeljsko

OBREŽJE - Uslužbenci carine 
in policije so v decembru na 
mednarodnem mejnem preho-
du obrežje v dveh prevozih za-
segli skupno okoli 35 kg heroi-
na, ki sta ga v osebnih vozilih 
tovorila slovenski  in makedon-
ski državljan. Zaradi nedovo-
ljene proizvodnje in prometa 
z mamili je preiskovalni sodnik 
krškega okrožnega sodišča za-
nju odredil pripor. v jutranjih 
urah, 14. decembra 2006, so 
policisti z obrežja v sodelo-
vanju s carinsko enoto za za-
tiranja tihotapstva odkrili 20 
zavojev s skupno težo enajst 
kilogramov v rezervoarju vozi-
la znamke vW golf, ljubljan-
skega registrskega območja, s 
katerim se je na mednarodni 
mejni prehod pripeljali 27-le-
tni slovenski državljan. ker je 
bil moški, sicer doma z Jese-
nic, pri izročitvi dokumentov 
nemiren, se je policist odlo-
čil za podroben pregled vozi-
la, opravljen preliminarni test 

pa je potrdil, da se v zavo-
jih nahaja heroin. Le pet 
dni kasneje, 19. decembra, 
se je carinik odločil za pre-
gled vozila z italijanskimi 
registrskimi tablicami, s ka-
terim se je na mejni prehod 
pripeljal državljan Makedo-
nije. Pod tapeto v levem in 
desnem zadnjem bočnem 
predelu vozila se odkrili 
skupno kar 44 paketov s he-
roinom, v skupni teži 23,6 
kg, za kar bi naročnik s pre-
prodajo na našem trgu iztr-
žil preko 402.000 evrov.  

B.M.

Naravoslovni	
teden	v	
Breženki

V	64	zavojih	
okoli	25	kg	
heroina

mailto:lea.colaric-jakse@pckrsko.si
mailto:lea.colaric-jakse@pckrsko.si
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POSAVSKI OBZORNIK  
izdaja 
Zavod neviodunum  
v krškem 

Uredništvo:  
trg Matije gubca 3, 
8270 krško 
tel.: 07 49 05 782, 
Faks: 07 49 05 781  
www.posavje.info, 
obzornik@volja.net 
trr: 03155-1086687920 

Odgovorni urednik 
silvester Mavsar 

Izvršni urednik  
Peter Pavlovič 

Prelom in priprava za tisk 
studio neviodunum, krško
Trženje in promocija 
Bojana kunej  
tel.: 07 49 05 780
bojana.kunej@posavje.info

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin krško, Brežice in sevni-
ca. rok za rezervacijo ogla-
snega prostora v naslednji 
številki je 17. januar. Za toč-
nost podatkov v naročenih 
rubrikah in prilogah odgo-
varjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
delo - tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
25. januarja 2007.

KAM V POSAVJU

Četrtek, 11. 1. 
ob 11.11 v dvorani v parku krško: otvoritev razstave foto-
grafij z dogodkov ob lanski 1111-letnici prve pisne omem-
be Brestanice in krškega, razstavljajo Janko Božič, Miloš 
kukovičič, Lidija Markelj, vit Marin, Blaž Mirt, goran ro-
van in Bernardka Zorko 

Petek, 12.1.
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): večer animiranega fil-
ma: Za živo mejo (over the hedge) 

Sobota, 13. 1.
ob 7.00 izpred avtobusne postaje v sevnici: planinski iz-
let na krim
ob 10.00 v MC krško: MC direndaj: slikanje s tempera bar-
vami
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav -  brezplačne 
ustvarjalne delavnice za otroke: snežaki iz vate
v sMC sevnica: tematski glasbeni vecer / narodno zabav-
na glasba in degustacije domačih jedi
ob 21.30 v klubu MC Brežice, koncert srbske skupine 
vroom

Četrtek, 18.1.
ob 19.30 v kulturni dvorani sevnica: monokomedija ko-
lumbovo jajce v izvedbi gustav filma in kUd kreker, za 
abonma in izven

Petek, 19.1.
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC krško): potopisno predavanje: 
kambodža & vietnam, predavata Marko večko in katja 
Jankovič 

Ponedeljek, 22.1.
ob 19.00 v MC krško, brezplačno predavanje patra karla 
gržana “da, življenje!”

                                  

•

•
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•

•

•
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Prireditve med 11. in 24. januarjem

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

B R E Z P L A � N I M A L I O � L A S I� N I M A L I O � L A S IN I 	 M A L I 	 O G L A S I

Brezplačni mali oglas lahko odda le fi-
zična oseba, izključno preko objavlje-
nega obrazca v Posavskem obzorni-
ku in za nekomercialne namene. vsak 
bralec lahko objavi v posamezni šte-
vilki praviloma le po en oglas, za po-
novno objavo pa mora naročnik ponov-
no poslati naročilo. 
vsebina oglasa naj bo napisana čitljivo 
in s tiskanimi črkami. oglas mora biti 
napisan v slovenskem jeziku. v prime-
ru, da bo mali oglas daljši od 20 be-

sed, ga bomo skrajšali. Pridružujemo 
si pravico spremembe vsebine in zavr-
nitve oglasa. Za resničnost in verodo-
stojnost objavljenih oglasov odgovar-
ja naročnik. 
Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje 
dela (storitev) in zaposlovanja, ne ob-
javljamo. Zakon o preprečevanju dela 
in zaposlovanja na črno (Ur. list rs, št.: 
36/2000) v 2. odstavku 6. člena določa, 
da je naročnik oglasa dolžan ob naročilu 
oglasa navesti podatke o njegovi iden-

titeti. Zaradi tehnike pošiljanja ogla-
sov ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, ki 
ponujajo delo oz. zaposlovanje, ne ob-
javljamo brezplačno, pač pa jih mo-
rajo zainteresirani naročiti kot druge 
oglase na sedežu uredništva. naročila 
malih oglasov sprejemamo najkasne-
je tri dni pred objavo, t.j. vsak pone-
deljek pred izidom časopisa, na naslo-
vu: Posavski obzornik, Trg. M. Gubca 
3, 8270 Krško

Kupim starinske predmete, 
porcelan, steklo in posame-
zne kose pohištva. 
tel.: 041 709 516

Kupim vhodna vrata, širine 
1,30 m. tel.: 031 558 184

Kupim mulčar Honda, tip F 
600, na jermenico, mio stan-
dard osijek. tel.: 041 527 195

Kupim vW – Polo Classic, 
lepo ohranjen. 
tel.: 07 49 59 008

Kupim zidanico ali leseni 
hram, z vinogradom ali brez, 
na mirni sončni lokaciji v oko-
lici krškega. tel.: 041 644 663

Kupim tekoči trak za koruzo 
v storžih, brez elekktromo-
torja. tel.: 07 49 67 545

Zelo ugodno prodajam lastno 
blago, ki je ostalo po prene-
hanju dejavnosti: moška in 
ženska usnjena obutev ročne 
izdelave ter otroška usnjena 
obutev. tel.: 07 49 62 020

Prodam vinograd v okolici 
Boštanja - ugodno. 
tel.: 041 732 935

Prodam hišo na relaciji krško 
– Brestanica, zgrajeno leta 
1955, uporabne površine 150 
m², opremljeno in vseljivo 
takoj. tel.: 01 72 42 920

Ugodno prodam manjšo kla-
virsko harmoniko Melodi-
ja, primerno za začetnike in 
glasbeno šolo. 
tel.: 031 524 010

Prodam otroški voziček in-
gelsina, avto sedež (0 – 9 m), 
poleg podarim vrečo plišastih 
igrač, voziček in avto sedež, 
star 3 leta. tel.: 031 802 913

Prodam nov električni skuter 
Leoch dk 24250-3, zaradi bo-
lezni. tel.: 07 49 64 314

Prodam dva čevljarska šival-
na stroja znamke singer in 
Jones ter dva elektro motor-
ja znamke a.e.g.. 
tel.: 041 793 067

Prodam traktorsko kosilnico 
gaspardo, enorezno, dobro 
ohranjeno. tel.: 07 49 71 593

Vabijo	na	plesni	
tečaj
BOŠTANJ - Škd Mladi Bo-
štanj vabi na plesni tecaj, 
ki ga organizirajo v sodelo-
vanju z Matejem Berton-
cljem. tečaj bo potekal od 
13. januarja dalje v mali te-
lovadnici oŠ Bostanj, po-
tekal pa bo ob sobotah od 
18.00 do 19.30 (i. skupina) 
in od 19.30 do 21.00 (ii. sku-
pina) po sistemu 8 x 90 mi-
nut. Prijavnina znasa 35 
evrov na osebo. Prijave (do 
zasedbe mest) in dodatne 
informacije na telefonskih 
številkah: 031 353529 - Ka-
tja Knez in 041 287974 - Na-
taša Novšak.

KRŠKO - s 1. januarjem 2007 je uradni prostor za sklepanje 
zakonskih zvez postala tudi dvorana v parku krško. v Uprav-
ni enoti  krško sta bila za sklepanje zakonskih zvez do sedaj 
določena dva uradna prostora:  poročna dvorana na sedežu 
Upravne enote krško in poročna dvorana v galeriji Božidarja 
Jakca v kostanjevici na krki. Ue krško je občini krško vrnila 

dosedanje prostore na sedežu upravne enote ter z njo ure-
dila najem dvorane v parku krško, ki ustreza standardom za 
uradne prostore in njihovo opremljenost v skladu s Pravilni-
kom o sklepanju zakonskih zvez, ambient dvorane pa bo pri-
speval k nepozabnim trenutkom mladoporočencev.  

P.P., vir: UE Krško

Notranjost Dvorane v parku Krško

Prodam traktor iMt 549, l. 
87, in predsetvenik širine 2 
m. tel.: 07 49 20 493

Ugodno prodam snegobrane 
za valovito salonitno kritino, 
pravokotna oblika lopatic 8 x 
16 cm, pocinkani, enostavna 
montaža. tel.: 040 282 308  

Prodam agregat 5,5 kW, di-
zel, nov; kupim lesena dvo-
krilna garažna vrata s podbo-
jem, lahko rabljena. 
tel.: 041 517 985

Prodam mlatilnico za v mu-
zej, izdelana leta 1915 (je-
žek blansko). 
tel.: 07 49 51 397

Prodam motorno žago Jonse-
red 630 s, nov meč, odlično 
ohranjena, cena po dogovo-
ru. tel.: 031 648 042

Prodam plinske jeklenke za 
gospodinjstvo – 3 kos, cena 
po dogovoru. 
tel.: 031 558 184

Prodam kamero Panasonic, 
z vso opremo, zelo ugodno. 
tel.: 07 47 78 069

Prodam 50 kg prašiče ter 
svinjske polovice za šunke. 
tel.: 07 6949474

Ugodno prodam novo masiv-
no mizo z vložki in malo ra-
bljen hladilnik gorenje. 
tel.: 031 288 809

Prodam prašiča, težkega 
okoli 140 kg, možen zakol. 
tel.: 07 49 63 417

Prodam rdeče in belo vino 
letnik 2006 in belo vino le-
tnik 2005. tel.: 040 869 157

Prodam kalana bukova drva 
v paletah. tel.: 041 734 859 
ali 07 49 64 096

Prodam 3 nakladalke sena in 
zemljo, primerno za vikend. 
tel.: 49 81 84 101

Prodam sveža jabolka in 
suhe jabolčne krhlje. 
tel.: 07 45 22 093

Iščem najboljšega ponudni-
ka in ljubitelja prijazne 10-
mesečne psičke – nemške bo-
ksarke bele barve, vajene 
otrok. tel.: 040 432 445

Iščem žensko za enkrat te-
densko čiščenje hiše v kr-
škem. tel.: 041 335 440 

Oddam poslovni prostor, 100 
m2, za mirno obrt ali skladi-
šče. tel.: 041 385 933

V najem vzamem manjše po-
slopje z malo travnika v kra-
jih Čatež, dvorce, Prilipe, 
Podgračeno, ribnica, M. do-
lina, v. dolina. 
tel.: 031 876 668

V najem vzamem garažo v 
krškem ali okolici. 
tel.: 041 645 838 

ŠIRITEV DEJAVNOSTI 
SVETOVALNEGA SREDIŠČA POSAVJE

v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje

KRAJ PROSTOR   ČAS
Sevnica OŠ Sevnica prvi torek v mesecu;

15.00 - 17.00
Brežice Ekonomska in trgovska šola Brežice prvi četrtek v mesecu; 

15.00 - 17.00 (sprememba!)
Bizeljsko Prodajno-razstavni prostor  drugi torek v mesecu; 
 Centra za razvoj podeželja Posavje 18.00 - 20.00 
Kostanjevica Izposojevališče  drugi četrtek v mesecu; 
 Valvasorjeve knjižnice Krško 15.00 - 17.00 
Šentjanž OŠ Šentjanž zadnji torek v mesecu; 

14.30 - 16.30
Senovo Enota MC Krško - Bivak Senovo zadnja sreda v mesecu; 
  16.00 - 18.00

Svetovalno središče Posavje je namenjeno odraslim, ki potrebujejo informacijo, nasvet ali pa daljše 
svetovanje povezano z njihovim izobraževanjem in učenjem. Deluje na sedežu Ljudske univerze 
Krško in šestih dislokacijah v Posavju. 

Telefon: 07/ 488 11 70 ali 051/ 306 113
E-pošta: svetovalno.sredisce@lukrsko.si
Svetovalki: Vida Andrejaš, Nataša Kršak

Vse storitve so brezplačne!

Kontaktirajte nas:

Dvorana	v	parku	za	poroke

Vabilo	k	
sodelovanju

Posavski obzornik 
spremlja dogajanje v 
vseh treh posavskih 

občinah, zato vabimo 
krajevne skupnosti, 

društva, klube in 
druge organizacije, 
da nas obveščajo o 

svojih prireditvah na 
elektronski naslov: 

obzornik@volja.net ali 
na poštni naslov:

Posavski obzornik, Trg 
Matije Gubca 3, 

8270 KRŠKO
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Po decembrskih veselih notah so posavski 
glasbeniki malo odložili instrumente, da se  
spočijejo, hkrati pa so z mislimi že naprej 
v letu, ki je pred nami.

vse bolj popularna Brigita Šuler se že pripravlja na nekaj fe-
stivalov, ki so še ostali v sloveniji (MMMs, narečna popevka…). 
v tem času pa intenzivno predstavlja svoj prvenec, ki je izšel 
pred novim letom. Z Wernerjem pa že načrtujeta nekaj novih 
projektov, saj se je to sodelovanje pokazalo za uspešno.

Člani Big ban-
da Krško izbira-
jo notni material 
za koncert, ki ga 
bodo imeli febru-
arja v kulturnem 
domu v krškem s 
najbolj znanim slo-
venskim kitaristom 
Primožem Graši-
čem. napoveduje-

jo vrhunski koncert, ki bo vseboval znane jazz standarde in av-
torske skladbe že prej omenjenega grašiča.

Prav tako se sevniški Big band pripravlja na tradicionalni fe-
bruarski gala večer, tokrat v športni dvorani v sevnici. Za ljubi-
telje tovrstne glasbe bo to prava poslastica, še zlasti pa za lju-
bitelje standardnih plesov, saj bodo lahko zaplesali ob glasbi in 
interpretaciji orkestra ob katerem so tudi ti plesi nastajali.

najlepša pevska Posavka Rebeka Dremelj nas bo verjetno tudi 
letos presenetila s kakšnim novim prijemom, ki bo še bolj dvi-
gnil njeno popularnost. Pred sabo ima kar nekaj načrtov, am-
pak o tem kdaj drugič, ko bodo stvari že bolj jasne. 

Nuša Derenda počasi dobiva 
konkurenco in to celo v lastni 
hiši. v zadnjem času sta bila 
namreč opažena v artičah 
njena sinova, ko sta prepeva-
la od hiše do hiše kot koledni-
ka. Ljudje so bili navdušeni 
nad njunim početjem in seve-
da petjem. nuši se ni bati, da 
bi zavoljo tega izgubila svojo 
pozicijo, mogoče se pa le kaj 
zanimivega zgodi, saj so de-
rendovi znana glasbena dru-
žina. Bomo videli, kaj imajo 
v mislih.

Pihalni orkester Kapele pod taktirko Francija Arha in neu-
mornega predsednika Ivana Ureka načrtuje nekaj koncertov 
doma v kapelah in po Posavju. največji dogodek pa bi se jim 
naj zgodil v juliju, ko bodo odšli na nastop v sarajevo. o tem 
bomo še poročali, ko bomo izvedeli kaj več, saj v tem času 
godbeniki počivajo in si nabirajo novih moči.

Brežiški flosarji 
so že v polnem za-
gonu in v pripra-
vah na izdajo dru-
gega Cd-ja, ki bi 
ga radi predstavili 
na njihovem sedaj 
že tradicionalnem 
koncertu v artičah. 
Za festival nareč-
ne popevke ima-
jo že pripravljeno 

skladbo in verjamejo, da bodo sprejeti, prav tako pa načr-
tujejo tudi nastop na Ptujskem festivalu. njihov moto v letu 
2007 je: igrati, igrati in še enkrat igrati. verjamemo, da jim bo 
uspelo flos pripeljati na željeni cilj.

tudi pri ansamblu Jerneja Kolarja ne manjka načrtov. Festiva-
li, igranja, promocije in seveda snemanja. ker smo že pri sne-
manju, jim bo letos mnogo lažje, saj so si uredili studio kar v 
lastni hiši. naredili so že nekaj poskusnih posnetkov, s kateri-
mi so zadovoljni. Mogoče pa so posavski glasbeniki dobili nov 
snemalni studio, da jim ne bi bilo treba odhajati drugam, saj 
je to povezano s stroški in časom. srečno na novi poti ansam-
blu Jerneja kolarja.

Verjamem, da je še mnogo novic in načrtov pri posavskih 
glasbenikih, ampak o tem več sproti. Če se niste našli v tej 
rubriki, se nam oglasite in z veseljem vam bomo kaj objavili 
(andrej.pinteric@posavje.info). Vemo namreč, da je brez 
glasbe svet siv in prazen.

Obkrožite lahko več 
odgovorov: 

Kdaj najpogosteje berete 
Posavski obzornik (PO)?

takoj, ko izide
ob koncu tedna
ko imam dovolj časa

Posavski obzornik preberem
v celoti
samo nekatere strani 
vsebine iz naše občine
vsebine iz našega kraja
o ljudeh, ki jih poznam
samo prelistam 

Koliko drugih bralcev 
običajno prebere isti izvod PO 
poleg vas?

nobeden
eden
dva
trije
štirje in več

Ali se je Posavski obzornik v 
zadnjem letu dni

izboljšal
poslabšal
ni bilo sprememb
nisem opazil sprememb

Katere od navedenih rubrik 
preberete?

naš pogovor (intervju)
gospodarstvo
iz naših krajev
kolumna
Posavska panorama
iz naših občin
kam v Posavju
Šport

Katerih rubrik si v PO najbolj 
želite? 

kuharski nasveti
modni nasveti
kmetijski nasveti
nasveti za zdravo življenje
doktor svetuje
zaupne besede
horoskop
avtomobilski kotiček
računalniški nasveti
pravni nasveti
posebno rubriko o kriminalu 
in nesrečah
nobene
dovolj jih je v drugih 
časopisih in revijah
drugo  _________________  
 _______________________

Ali vas moti, da nekatere 
informacije v PO niso najbolj 
sveže?

ne, sploh ne
zelo me moti
moti me samo pri nekaterih 
rubrikah

Kaj menite o športnih straneh 
PO?

športa je čisto dovolj
pogrešam več rezultatov 
domačih športnikov in ekip
premalo je predstavitev 
klubov in športnikov
premalo je člankov o 
zgodovini športa v Posavju 

Ali bi vas zanimala 
mnenja znanih Posavcev o 
posameznih aktualnih temah?

to bi bilo zanimivo
vseeno mi je
ne, že tako se preveč 
pojavljajo v medijih
odvisno od tega, koga bi 
povabili k sodelovanju
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Izpolnite	vprašalnik	in	si	morda	
prislužite eno izmed lepih nagrad!

NA�RADNA ANKETA o Posavskem obzorniku

Ali prebirate prispevke v 
rubriki Prišleki?

zelo rad in redno
včasih
nikoli 

Ali vas zanima, kaj v prostem 
času počnejo naši politiki, 
direktorji, funkcionarji, 
obrtniki, umetniki, glasbeniki, 
uspešnejši športniki?

ne
zelo
to je njihova stvar
prav je, da jih na ta način 
približate ljudem 

Kaj menite o straneh, ki so 
namenjene obveščanju o 
dejavnosti občin?

te informacije so 
nepogrešljive
prav je, da nas o tem 
obveščate
včasih je na njih tudi kaj 
koristnega
vseeno mi je 

S katerih področij dogajanja 
in dejavnosti bi želeli v PO še 
več informacij? 

gospodarstvo in 
podjetništvo
kulturne dejavnosti 
prometna varnost
dejavnost organizacij za 
mlade
področje izobraževanja
kmetijstvo
delovanje gasilskih društev
iz življenja mladih
iz življenja upokojencev
iz dela verskih skupnosti

Intervjuji oz. pogovori so ena 
najbolj branih rubrik PO. Če 
se strinjate s to trditvijo, 
predlagajte vsaj tri osebe iz 
Posavja, o katerih bi želeli 
brati v tej rubriki?

 _____________________
 _______________________
 _______________________
 _______________________
 _______________________

Ali ste na splošno zadovoljni z 
vsebino časopisa?

da
ne
vseeno mi je
raje naj ostane, kakršen je

Katere od drugih tiskanih 
medijev berete?

delo
dnevnik
dolenjski list
savaglas
vaš mesečnik
Udarni list
dobro jutro
grajske novice
Publika
drugo:  _________________

Katere od naslednjih radijskih 
postaj največ poslušate?

radio krka
radio energy
studio d
radio Brežice
radio sraka
drugo: 

Katere od naslednjih tiskanih 
medijev imate naročene ali 
jih dokaj redno kupujete?

delo
dnevnik
dolenjski list
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slovenske novice
savaglas
drugo: ________________

Ali bi bili pripravljeni za sicer 
brezplačni Posavski obzornik 
poravnavati samo stroške 
pošiljanja?

da
ne
bral bi ga v službi ali pri 
sorodnikih
še naprej bi ga jemal na 
distribucijskih mestih 
(trgovine, knjižnice, 
servisi..)
ne vem

Ali bi Posavski obzornik tudi 
kupovali, če ne bi bil več 
brezplačen?

da, če ne bi bil predrag
ne, v nobenem primeru
samo, če bi ga bilo možno 
naročiti
da, če bi bil bolj zanimiv
v vsakem primeru

Vaš spol?
ženski
moški

Vaša izobrazba?
osnovna šola
srednja 
višja
visoka oz. univerzitetna

Koliko ste stari?
do 18 let
od 19 do 30
od 31 do 50
od 51 do 65
nad 65 let

Imate morda še kakšno 
priporočilo za uredništvo? 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
 
Hvala, ker ste si vzeli čas 
in izpolnili anketo. Prosimo 
vas, da jo zložite v kuverto 
in nam jo pošljete čimprej, 
najkasneje pa do 23. 
januarja na naslov: POSAVSKI 
OBZORNIK, p.p. 288, 8270 
KRŠKO. Zaprto kuverto z 
anketo lahko oddate tudi 
osebno na recepciji hotela 
CITY oziroma na uredništvu 
v Krškem.

Ime in priimek:
 
________________________

Davčna številka: 
________________________
 
Naslov:  
________________________

________________________
Telefon:  ________________
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P I V N I C A

Balonarski center
kostanjevica na krki

Drage bralke in bralci, decem-
bra je minilo že devet let, 
kar izhaja Posavski obzornik, 
ki ima najvišjo naklado med 
vsemi tiskanimi mediji v regiji, 
zato gre število njegovih bral-
cev v desettisoče. Časopis je 
v vsem tem času doživel ne-
kaj večjih sprememb, zlas-
ti pa povečanje formata, nak-
lade in obsega. S tem so prišle 

seveda tudi vsebinske dopol-
nitve, povečalo se je tudi 
število tistih, ki ga ustvarja-
mo. V uredništvu s časopisom 
seveda še nismo zadovoljni 
in pri razmišljanju o nadaljn-
jih izboljšavah smo sklenili, 
da vas prosimo za sodelovan-
je v anketi. S svojimi odgovo-
ri nam boste pomagali, da bo 
časopis še bolj po vaših željah 

in pričakovanjih, in to, kolikor 
bo le mogoče, glede na način 
financiranja. Sodelujte z nami,Sodelujte z nami, 
da bo že v tem letu Posavski 
obzornik še bolj VAŠ časopis! 

sponzorji nagradne ankete 
v Posavskem obzorniku, št. 
1/2007:

JANUS TRADE D.O.O.,
1. nagrada: 
Mobilni telefon samsung, 
sgH d500

TELSAT D.O.O., 
2. nagrada: 
dva satelita - en uporabnik, z 
montažo in 1 leto garancije. 

BALONARSKI CENTER 
3. nagrada: 
Polet z balonom za dve osebi

KOZMETIČNI SALON 
KLEOPATRA
valenčak Marija s.p., 
Črnc 41, Brežice,
nagrada: 
2 x bon za kozmetične stori-
tve v vrednosti 6.000 sit

 

HAIR BEAUTY STUDIO
Marjetka Štrucl s.p., 
nagrada: 
2 x bon za frizerske storitve 
v vrednosti 6.000 sit

PIVNICA APOLON, Krško
nagrade: 
• 1 x plošča apolon za dve 

osebi
• 1 x fini rezanci po Medi-

teransko in 1 x pisani pe-
resniki

• 1x velika pizza apolon in 
1 x velika klasična pizza

• 2 x palačinke apolon

PIZZERIJA MAGIC, Sevnica
nagrade: 
2 x enostavna pica

ZAVOD NEVIODUNUM

komplet knjig almanahi 
občine krško 2003-06
knjiga speedway v krškem
knjiga vrtiljak
knjiga Zarjavela od 
vsakdanjosti
torba neviodunum
majica Posavski obzornik
kapa Posavski obzornik
šal neviodunum

•

•
•
•

•
•
•
•

piše: 
Andrej Pinterič

P O S A V S K E  G L A S B E N E 
N O V I Č K E

Pravila nagradne ankete:
Nagrade niso prenosljive in jih ni 
mogoče zamenjati za gotovino ali 
drugo blago. Nagrajenci bodo ob-
veščeni o nagradi po pošti. Za pre-
jem nagrade mora nagrajenec po-
slati davčno številko. Akontacijo 
dohodnine plača nagrajenec.


