
KOSTANJEVICA NA KRKI - V velikem številu so Kostanjeviča-
ni, kakor tudi gostje tako iz slovenskih krajev kot tudi iz tu-
jine, 2. decembra s slovesnostjo v tamkajšnji osnovni šoli 
počastili in nazdravili zdravico častitljivemu, 80-letnemu 
jubileju Lada Smrekarja, enemu največjih domačih kultur-
nih poustvarjalcev v zadnjih 50 letih. Dolgoletnemu ravna-

telju šole, uredniku, publicistu, režiserju, pobudniku usta-
novitve Gorjupove galerije, Galerije Božidar Jakac, Forme 
vive in Lamutovega likovnega salona in še mnogih projektov, 
s čimer je vtisnil širše prepoznaven kulturni pečat temu oto-
škemu mestu, so v zahvalo za njegov prispevek ob osebnem 
jubileju izdali pesniško zbirko z naslovom Ob poti, za kate-
ro je izbor pesmi pripravil in napisal spremno besedo Tone 
Pavček. Pesmi je interpretiral rojak Branko Jordan, gleda-
liški igralec Prešernovega gledališča Kranj, kulturni program 
pa sta sooblikovala še pevski zbor kostanjeviške šole in Ko-
morni orkester Tartini.  B. M.

bodo pogoji gradnje določi-
li naknadno, predvsem v pri-
meru (zelo verjetnega) po-
daljšanja življenjske dobe 
nuklearke do leta 2043. 

Člana koordinacijskega od-
bora lokalnega partnerstva 
Vojka Sotoška je zanimalo, 
zakaj naenkrat govorimo o 
17.600 m3 odpadkov name-
sto 9.400 m3, kot v času jav-
ne razgrnitve DPN, župan 
Franc Bogovič pa je tovr-
stno „slepomišenje“, kot se 
je izrazil, pretrgal z beseda-
mi, da „je bilo od začetka 
postopka predvideno, da se 
gradijo štirje silosi, ki so do-
volj za vse odpadke“, kriv-
do za takšno stanje pa na-
prtil po njegovem „neumni“ 
meddržavni pogodbi med 
Slovenijo in Hrvaško, spre-
jeti v času ministrovanja Ja-
neza Kopača, ki Hrvaške vse 
do izteka obratovalne dobe 
NEK ne zavezuje, da poskr-
bi za svojo polovico odpad-
kov, čemur je občina Krško 
takrat ostro nasprotovala. 

Rožmanovemu nastopu je 
botrovala predvsem razprava 
o tem, ali je prav, da Agenci-
ja za radioaktivne odpadke 
(ARAO) načrtuje odlagališče 
za vse NSRAO, ki nastaja-
jo na območju Slovenije, to-

rej tudi za t.i. „hrvaški“ del 
odpadkov. Kot je povedal di-
rektor ARAO Vladislav Kro-
šelj, naj bi najprej zgradi-
li dva silosa, za še dva pa se 
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Demagogija ali skrb 
za zanamce?
KRŠKO – „Toliko demagogije in politizacije na enem mestu nisem že dolgo sli-
šal,“ je večurno razpravo krških občinskih svetnikov o novem načinu delitve 
„jedrskega“ nadomestila ter o poteku priprave državnega prostorskega načr-
ta (DPN) za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) ocenil 
direktor Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman. Dolgoletni prvi mož nukle-
arke je občinskemu svetu očital zavlačevanje in izogibanje odgovornosti, ki jo 
terja odločitev za gradnjo odlagališča, Branko Janc (LDS) pa mu je oporekal, da 
razprava o kvaliteti življenja ni demagogija, ampak skrb za bodoče generacije.

Rožman, ki ga tudi dolgole-
tni spremljevalci razprav o 
vsem, kar je povezano z nu-
klearko, še niso videli tako 
razburjenega, je svetnike 
opozoril, da mora Slovenija 
v skladu z mednarodno kon-
vencijo poskrbeti za vse od-
padke, ki nastajajo na nje-
nem ozemlju, poleg tega v 
elektrarni ne potrebujejo lo-
kacije samo za t.i. „sloven-
ski“ del odpadkov. Po njego-
vem mnenju sta možni dve 
rešitvi: ali ostane tako, kot 
je, in lokalna skupnost ne bo 
imela od tega nič, ali pa pri-
stanemo na gradnjo odlaga-
lišča in predlagana nadome-
stila, ki bodo nekaj prinesla 
tudi lokalni skupnosti. 

Možnosti za rento 
(še) ni
Še pred tem je občinski svet 
obravnaval oktobra spreme-
njeno Uredbo o merilih za 
določitev nadomestila zara-
di omejene rabe prostora na 

Stane Rožman: „Stvari 
gredo čez vsako razumno 
mejo.“

Ob podelitvi štipendij je iz-
razil zadovoljstvo tudi le-
tošnji slavnostni govornik, 
zlati olimpionik Primož Koz-
mus, ki je poudaril, da pod-
pora izobraževanju mladega 
kadra pomeni večje zagoto-
vilo, da se bo ta po zaklju-
čenem študiju z večjo voljo 
in perspektivo vrnil v doma-
če kraje in soustvarjal boljši 
jutri na različnih področjih, 
v gospodarstvu, kulturi, 
športu ipd. Iz svojega zorne-
ga kota pa izpostavil, da mu 
zaslomba okolja in podpora 
domačih podjetij pomeni pri 

V jubilejnem letu RRA 119 
prejemnikov štipendij
KRŠKO - V Kulturnem domu Krško je 5. decembra potekala slavnostna podelitev štipen-
dij Posavske štipendijske sheme za leto 2008/2009, ki jo je po tripartitni pogodbi, skle-
njeni med posameznimi posavskimi občinami, Regionalno razvojno agencijo Posavje in 
27 podjetji štipenditorji letos prejelo 73 novih štipendistov. Ti so se pridružili 46 šti-
pendistom, ki že prejemajo štipendije. 

Direktor RRA Posavje Robert Ostrelič s soprogo Barbaro 
in slavnostnim govornikom Primožem Kozmusom

nadaljevanje na str. 2

nadaljevanje na str. 3

Častitljiv jubilej 
Lada Smrekarja

Lado Smrekar s soprogo in sinovoma Andrejem ter 
Borutom

Občina Krško naj
postane večinski
lastnik Kostaka

Razprava ob proračunu v Krškem

KRŠKO - Članice in člani krškega občinskega sveta so na 
nadaljevanju 26. redne seje obravnavali in sprejeli osnu-
tek proračuna za leto 2009, v katerem je predvidenih za 
54,8 milijona evrov prihodkov, stroški oziroma odhodki 
pa naj bi znašali skoraj 59 milijonov evrov. V nekajurni 
razpravi je bilo slišati tudi mnogo pomislekov, vendar je 
bil osnutek sprejet s samo enim glasom proti.
 
Ker je predvideno, da bi manjkajoča sredstva pridobili s po-
sojili, so nekateri svetniki menili, da bi bilo potrebno občin-
sko blagajno tokrat planirati bolj realno. Župan Bogovič je 
povedal, da vseh projektov, zlasti pa tistih, ki so odvisni od 
sofinanciranja države, verjetno ne bo mogoče realizirati v 
koledarskem letu 2009, zato tudi ne bodo v celoti potrebna 
sredstva, s katerimi občina običajno zagotavlja svoj delež k 
državnim vložkom. Na pomisleke, ali bo ob tako obsežnem 
proračunu in glede na izvolitev za poslanca, ki terja njego-
vo prisotnost v Ljubljani in celo v tujini, zmogel opravljati 
funkcijo župana kot doslej, je Bogovič zatrdil, da popolno-
ma zaupa sposobnosti občinske uprave in da namerava do-
končati mandat župana.

V imenu svetniške skupine LDS pa je svetnik Branko Janc 
med drugim predlagal, da naj se v proračunu za leto 2009 
načrtuje sredstva za kapitalske naložbe, in sicer, da obči-

nadaljevanje na str. 2
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območju jedrskega objekta. 
Uredbo, ki po 1.4.2009 oz. 
po sprejemu DPN Posavju 
prinaša dodatnih 2,5 milijo-
na evrov nadomestila (sku-
paj 9,8 milijonov namesto 
sedanjih 7,7, od tega po no-
vem 7,3 milijone občini Kr-
ško), do njega pa bosta po-
leg občin Krško, Brežice in 

Sevnica upravičeni tudi ob-
čini Kozje in Kostanjevica 
na Krki, je predstavil mag. 
Franc Lenarčič z Ministrstva 
za okolje in prostor. 

Največ pripomb na spre-
membe uredbe (vlada jo jo 
sprejela oktobra) je imel 
svetnik Branko Janc iz LDS. 
Sporna se mu zdi predvsem 
omejitev namembnosti na-
domestila le za javno infra-
strukturo in javne službe, 
kar onemogoča individual-
na nadomestila, poleg tega 
uredba po njegovem mne-
nju prejudicira odločitev za 
gradnjo drugega bloka nu-
klearke in slovensko lastni-
štvo vseh odpadkov, ki na-
stajajo v njej, skrbi ga tudi 
preveliko izčrpavanje Skla-
da NEK, ki mora zagotavlja-
ti dodatna sredstva za nado-
mestilo. 

Tudi nekateri drugi svetni-
ki in člani koordinacijske-
ga odbora lokalnega par-
tnerstva so bili mnenja, da 
bi morala uredba dopuščati 

možnost individualne rente 
prebivalcem štirih najbližjih 
krajevnih skupnosti, ven-
dar je mag. Lenarčič opo-
zoril, da bi takšna možnost 
„odprla Pandorino skrinji-
co“ še za številne druge po-
dobne primere, lahko pa se 
za delitev nadomestila pre-
bivalcem odloči lokalna sku-
pnost. Kar nekaj svetnikov 
je menilo tudi, da je uredba 
bolj kot občini Krško pisa-
na na kožo sosednjim obči-
nam, največje „žrtve“ jedr-
skih objektov pa so vendarle 
prebivalci najbližjih naselij, 
katerih predstavniki so raz-
prave svetnikov, ki so se za-
vzeli za individualno rento, 
večkrat pospremili z aplav-
zom. 

Poleg vsebinskih poprav-
kov uredbe, ki naj omogo-
či možnost za individualno 
rento, Občinski svet od vla-
de RS zahteva tudi podalj-
šanje t.i. prehodnega obdo-
bja, ki se izteče 31.3.2009. 
Do takrat bi namreč morali 
sprejeti DPN, sicer se bo na-
domestilo znatno zmanjša-
lo, svetniki pa se bojijo, da 
bodo zato morali končno od-
ločitev sprejeti pod časov-
nim pritiskom.

Peter Pavlovič

POSAVSKI OBZORNIK – 
časopis za pokrajino Posavje

izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Vodja skupnih služb: Katarina Požun

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

Stalne sodelavke in sodelavci: Tanja 
Grabrijan, Alenka Mirt Iskra, Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Smilja Radi, 
Ljubo Motore

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Jože Macur, Andrej Pinterič

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar, Vanja 
Božič
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

PE DOPISNIŠTVO BREŽICE
Vodja dopisništva: Marija Kalčič Mirtič
Naslov: Cesta prvih borcev 17, Brežice 
(Mestni atrij)
Telefon: 07 49 63 344
E-pošta: studio.brezice@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij 
ne vračamo in ne honoriramo.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 

sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Radeče. Fizične in pravne osebe ga 
lahko naročijo tako, da nam sporočijo svoj 
naslov po pošti, e-pošti ali faksu. Plačali 
bodo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za 
eno leto oz. 26 številk: naslovnikom v Slo-
veniji – 15 EUR, v Evropska uniji – 30 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 25.600 izvodov

Naslednja številka (26/2008) bo izšla v 
torek, 23. decembra 2008.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
15. december.

Razlog so to so nerealizirani 
prihodki od prodaje zemljišč 
v obrtni coni. V prvih dese-
tih mesecih letošnjega leta 
so v Kostanjevici sicer zabe-
ležili za 1,5 milijona evrov 
prihodkov in nekaj več od-
hodkov. Osnutek proračuna 
za leto 2009 so pred začet-
kom seje umaknili z dnevne-
ga reda.

Po daljši razpravi pa so sve-
tniki in svetnice s pripomba-
mi sprejeli osnutek odloka o 
odmeri nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča. 
Tega ne bodo več, tako kot 
doslej, plačevali le v mestu 
Kostanjevica na Krki, ampak 
tudi v ostalih 27 naseljih v 
občini. V Kostanjevici in ožji 
okolici bo davek zaradi bolj-
še komunalne opremljenosti 
sicer višji kot drugje v obči-

V glavnem je šlo še za potrdi-
tve in imenovanja novih čla-
nov na funkcije, ki jih je do 
izvolitve za župana v posa-
meznih odborih opravljal bi-
vši podžupan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk. 35-letna Her-
mina Šantej iz Račice pri Loki 
je tako postala nova svetnica 
in s tem je 25-članski občinski 
svet popoln. 

Sprejet je bil predlog Odlo-
ka o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o občinskem po-
drobnem prostorskem načrtu 
za poslovno-trgovski center 
na Kvedrovi cesti z gostinskim 
lokalom. Oddelek za okolje in 
prostor je namreč v lanskem 
letu, v začetnih fazah postop-
ka priprave OPPN, predlagal 
investitorju in načrtovalcu 
prostorskega akta vključitev 
gostinskega lokala v celovi-
to ureditev območja obdela-
ve ob Kvedrovi cesti. 

Predlog proračuna Občine 
Sevnica za leto 2009 v vre-
dnosti 28,5 milijonov evrov 
(za 2,5 milijonov evrov se 
predvideva zadolževanje) je 
jasno, jedrnato, celovito in 
izčrpno predstavil župan Sreč-
ko Ocvirk, ki je pri njegovi se-
stavi tudi aktivno sodeloval. 
Pri tem je poudaril, da razvoj 

Davek za vse, ne le za 
meščane

»Podpora gospodarstvu 
in kmetijstvu je nujna.« 
SEVNICA – 26. novembra se je v konferenčni dvorani sev-
niškega gradu odvijala 17. redna seja Občinskega sveta 
Občine Sevnica, na kateri so obravnavali 16 točk dnev-
nega reda. 

Mag. Franc Lenarčič: „O 
individualni renti naj 
odloči lokalna skupnost.“

nadaljevanje s 1. strani

Demagogija ali skrb 
za zanamce?

Lokalno partnerstvo Krško 
v kratkem pričakuje re-
cenzijsko poročilo študije 
variant za odlagališče, ki 
ga pripravlja mednarodna 
skupina strokovnjakov 
pod vodstvom prof. An-
dreja Umeka s Fakultete 
za gradbeništvo Univerze 
v Mariboru. Osem neodvi-
snih strokovnjakov bo po-
dalo jasen odgovor, ali je 
na lokaciji v Vrbini možno 
zgraditi tehnično nespor-
no odlagališče, varno tako 
iz vidika vplivov na okolje 
kot zdravja ljudi.

V kratkem 
recenzija Že letos bo dokončana obno-

va Gorjanske ceste, v nasle-
dnjem letu (in ne 2011, kot 
je bil prvoten rok) pa še de-
setletja pričakovana obvo-
znica. Letos so obnovili to-
plotno izolacijo in fasado 
zdravstvene postaje, nasle-
dnje leto bo končana obno-
va ceste Črneča vas – Vrtača 
– Vrbje, v začetku novembra 
so podpisali pogodbo o sofi-
nanciranju države za obno-
vo ceste skozi Prekopo. »Če 
seštejemo vrednost teh na-
ložb, pridemo do vrednosti 
9 milijonov evrov, kar je se-
demkrat več, kot dobimo od 
države za primerno porabo, 
in štirikrat več, kot znašajo 
prihodki občinskega prora-
čuna v letu 2008. Zanimivo 
bi bilo izvedeti, katera ob-
čina še ima takšno razmer-
je,« poudarja Rostohar. »Is-
točasno imamo v pripravi za 
8 milijonov evrov novih pro-
jektov,« še dodaja, med nji-
mi pa so tudi kanalizacijski 
sistem na Prekopi, športno-
rekreacijski center Kosta-

Župan zavrača očitke
KOSTANJEVICA NA KRKI – Župan Mojmir Pustoslemšek je zavrnil očitke o slabem vodenju občine, ki jih je nanj 
naslovila sedemčlanska svetniška skupina v občinskem svetu. Skupaj s Stanislavom Rostoharjem, na občini za-
dolženim za okolje, prostor in infrastrukturo, sta predstavila tudi tekoče in načrtovane projekte v občini.

njevica, obrtna cona, komu-
nalno opremljanje novega 
naselja ob Ljubljanski cesti, 
TIC in stanovanjsko območje 
Globočice, v načrtih pa ima-
jo tudi turistični projekt na 
osnovi vrtine tople vode na 
Poljanah.

Pustoslemšek je zavrnil ve-
čino očitkov svetniške skupi-
ne. Glede nesodelovanja s 
svetniki pravi, da v dveh le-
tih županovanja lahko na pr-
ste ene roke prešteje sve-
tnike, ki so prišli k njemu na 
kakšen posvet. Tudi ni res, 
da dela samo nekaj ur dnev-
no, saj je po svoji evidenci 
lani delal povprečno 9,5 ur 
na dan, čeprav je kot ne-
profesionalni župan plačan 
le za štiri ure dnevno. Gle-
de nepripravljenosti sej ob-
činskega sveta pa: »Pri obi-
lici zakonov in podzakonskih 
aktov in usposobljenosti za-
poslenih upravičeno priča-
kujem od občinskih svetni-
kov več kooperativnosti in 
ne nasprotovanja z razni-

mi proceduralnimi zapleti 
za stvari, ki so bile nehote 
izpuščene ali pomanjkljivo 
pripravljene.«

Strategijo turističnega ra-
zvoja je občina naročila pri 
Centru za podjetništvo in 
turizem Krško, ki jo je med-
tem – v fazi delovnega gradi-
va – že predstavil občinskem 
svetu. Svojo vizijo razvoja 
občine s 30 točkami pa je 

predstavil že ob kandidaturi 
za župana. »Od obljubljene-
ga je po mojem videnju že 
izvršenih oziroma v izvaja-
nju 16 točk in ne le šest, kot 
je navedla skupina,« pra-
vi. Sprejema le kritiko gle-
de poročila o šestmesečnem 
izvrševanju proračuna, ki na 
občinski svet zaradi dopu-
stov ni bilo posredovano. 

»Na volitvah 2006 sem do-
bil 58 % podporo občanov in 
če bom le zdrav, bom župa-
novanje končal čez dve leti. 
Takrat boste in bodo ime-
li vsi možnost kandidirati s 
svojimi programi,« odgovar-
ja tistim, ki želijo njegov 
odstop. »Dokler v naši občini 
investicije potekajo v skladu 
z načrti razvojnih progra-
mov, moj odstop ne pride v 
poštev. Občinske svetnike 
pozivam k bolj angažirane-
mu sodelovanju, ker bomo 
le tako lahko zagotovili na-
predek občine,« zaključuje 
župan.

Peter Pavlovič

Župan Mojmir 
Pustoslemšek

infrastrukture v občini dosega 
svoj vrh, zato so potrebne še 
usmeritve v gospodarski ra-
zvoj: »Podpora gospodarskim 
dejavnostim in kmetijstvu je 
v letu 2009 nujna!« 

Predstavitvi je sledila razpra-
va. V njej so se nekateri za-
vzeli za graditev stadiona po 
ustreznih merah - načrti naj 
bi bili že izdelani; tudi o gra-
dnji kulturne dvorane bi bilo 
potrebno razmišljati; potreb-
no je poskrbeti za še večjo 
promocijo zdravja; z vlaganji 
v predšolsko in šolsko varstvo 
je potrebno nadaljevati itd. 

Po daljši razpravi je bil spre-
jet sklep, da se predlog pro-
računa Občine Sevnica za leto 
2009 sprejme skupaj s predlo-
gi, usmeritvami in sugestijami 
svetnic in svetnikov ter pre-
ide v ponovno obravnavo na 
decembrski seji Občinskega 
sveta Občine Sevnica (do ta-
krat bodo predlog proračuna 
podrobneje pregledali še po-
samezni odbori). Na občinski 
seji je bil potrjen tudi sklep 
o podpisu služnostne pogodbe 
med Občino Sevnica in podje-
tjem Gratel, d.o.o., za izgra-
dnjo sekundarnega omrežja v 
občini Sevnica.

S. Radi

KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški občinski svet je na 
21. redni seji pred dvema tednoma sprejel rebalans leto-
šnjega proračuna, s katerim se slednji iz dobrih 2,5 mili-
jona evrov zmanjšuje na dobra 2,2 milijona evrov. 

ni, a še vedno nižji, kot je 
bil do sedaj. Razbremeni-
li naj bi tudi gospodarstvo, 
tako da naj bi bila občina 
bolj privlačna za investitor-
je. V občinsko blagajno se 
po veljavni ureditvi letno 
steče slabih 70 tisoč evrov 
sredstev iz tega naslova, po 
novem pa naj bi se ga okoli 
80 tisoč evrov.

Začeli so tudi razpravo o 
spremembi odloka o občin-
skih taksah, ki jih želi občin-
ska uprava znižati, saj meni, 
da so v nekaterih primerih, 
denimo za teraso gostinske-
ga lokala na otoku ali za sla-
doledarjev kiosk pri mostu, 
previsoke. Svetniki se vsaj v 
drugem primeru s tem niso 
strinjali, zato so točko uma-
knili z dnevnega reda.

P. Pavlovič
na Krško poveča svoj kapitalski delež v družbi Kostak Krško 
tako, da postane lastnik 50 % in ene delnice v tej družbi. 
„Družba Kostak opravlja vse javno gospodarske (obvezne) 
službe, zato nam ne more biti vseeno, kako se bo ta družba 
razvijala. Strateški interes Občine Krško je, da ima večinski 
delež v družbi Kostak“, je opozoril Janc. 

Ta predlog je podprl tudi vodja svetniške skupine SDS Sta-
ne Pajk, ki pa je dejal, da je najprej potrebno odkupiti Ru-
dar Senovo, zatem pa razmisliti o večinskem deležu Kosta-
ka, o čemer sicer že dolgo razmišlja tudi sam in bi „bilo to 
na dolgi rok za občino zelo dobro“. Sicer pa je Pajk menil, 
da je proračun tehnično zelo dobro pripravljen, da je ambi-
ciozno naravnan za prihodnost, kar je prav. Nekoliko bolj za-
držan je glede posojil, vendar pa smo sedaj v taki situaciji, 
da se enostavno splača zadolževati, četudi do maksimuma, 
saj gre za pridobitev deleža evropskih ali državnih sredstev 
za pomembne projekte.

S. Mavsar

Občina Krško naj postane 
večinski lastnik Kostaka
nadaljevanje s 1. strani

Novice v Posavju
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

POSAVJE – Naslednji teden bodo zasedali kar trije posavski 
občinski sveti. V torek popoldne se bo na 16. seji v tem 
mandatu sestal brežiški občinski svet, osrednja točka dnev-
nega reda pa bo dopolnjen predlog proračuna za leto 2009, 
določili pa bodo tudi vrednost točke za izračun nadomesti-
la za uporabo stavbnih zemljišč. V četrtek popoldne bo že 
27. seja krškega občinskega sveta v tem mandatu. Na dnev-
nem redu je delovanje gospodarskih javnih služb vključno 
s programom dela za leto 2009 in potrditvijo tarifnih siste-
mov, spremenili pa bodo tudi odlok o nadomestilu za upo-
rabo stavbnega zemljišča ter določili najemnino za neprofi-
tna stanovanja v občinski lasti. Istega dne se bo 22-ič v tem 
mandatu sestal tudi kostanjeviški občinski svet.  P.P.

Seje občinskih svetov
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se zahvaljujemo vsem, ki ste Jožeta spodbujali in mu stali ob strani v boju s težko 
boleznijo.

Hvala Občini Brežice in podjetju KOP Brežice d.d. za pripravo žalne seje v viteški dvo-
rani in za organizacijo pogreba. Hvala govorcem, ki ste Jožetu namenili zadnje bese-
de v slovo na žalni seji in ob grobu. Hvala pevskemu zboru Viva za zapete pesmi na 
njegovi zadnji poti. Hvala osebju Bolnišnice Brežice, ki ste Jožetu lajšali zadnje ure 
življenja. Hvala za podarjeno cvetje in sveče, ki jih bomo z žalostjo v srcih prižigali 
na Jožetovem grobu. Hvala tudi za vsa izrečena sožalja.

Predvsem pa HVALA vsem skupaj in vsakemu posebej, dragi prijatelji, sorodniki, sode-
lavci in znanci, da ste bili v trenutkih globoke žalosti z nami. 

Žalujoči: mama Ivanka, žena Milena, hčerki Nataša in Mojca z družinama, 
brata Franci in Janez z družinama

Dolga dolga je cesta iz vasi do mesta.
Dolga dolga je reka iz plenic do človeka.

Polna lukenj in hrepenenja,
tolmunov, želja in ihtenja,
dolga, kot je lahko le noč,

dolga je ta pot 
od nekje do nekoč.

(V. Kreslin)

Ob slovesu od našega dragega

Jožeta Avšiča
s Čateža ob Savi

doseganju vrhunskih špor-
tnih rezultatov še dodatno 
motivacijo. 

Ob kulturnem programu, ki 
so ga oblikovali učenci Glas-
bene šole Krško, so ude-
leženci prireditve hkrati 
obeležili tudi 10-letnico de-
lovanja Regionalne razvojne 
agencije Posavje (RRA). Ta 
je bila po besedah direktor-
ja Roberta Ostreliča v letu 
1998 ustanovljena na po-
budo Gospodarske zbornice 
Slovenije - Območne zbor-
nice Posavje z namenom, 
da z združenimi močmi, po-
vezovanjem kapitala v okvi-

ru širšega regionalnega pro-
stora in z znanjem prispeva 
k hitrejšemu razvoju našega 
območja. Tako so med dru-
gim v letih 2001 - 2008 preko 
RRA Posavje javni in zaseb-
ni nosilci projektov v regiji 
pridobili pravico do uporabe 
več kot 38 milijonov evrov 
državnih in evropskih sred-
stev, v pripravi pa imajo tudi 
že projekte, s katerimi bodo 
pridobili nadaljnjih 90 mili-
jonov. Zato je za prizadeva-
nja in prispevek pri ustano-
vitvi in razvoju RRA Posavje 
Ostrelič ob zaključku ura-
dnega dela slovesnosti pode-
lil dve zahvali, ki sta ju pre-

jela Emil Vehovar in Mateja 
Jazbec. Vehovarju gredo za-
sluge, da mu je konec 90-ih 
let uspelo povezati razvojne 
pobude celotne regije Posav-
je in jih združiti v tem cen-
tru, ki je deloval najprej kot 
Regijski pospeševalni cen-
ter Posavje in bil v letu 2003 
preimenovan v Regionalno 
razvojno agencijo, prav tako 
pa je dala velik prispevek k 
ustanovitvi, zagonu in razvo-
ju RRA Mateja Jazbec, naj-
prej kot strokovna sodelavka 
GZS, zatem pa je letih 2002-
2006 regionalni center tudi 
vodila kot direktorica. 

Bojana Mavsar

V jubilejnem letu RRA 
119 štipendistov
nadaljevanje s 1. strani

Skupinska slika štipendistov

Aleš Stritar, Sevnica: Sem 
štipendist sevniškega podje-
tja Preis in študiram strojni-
štvo v Celju. Vsekakor mi bo 
ta štipendija olajšala šolanje, 
prav tako pa to pomeni večje 
zagotovilo za zaposlitev.

Jure Barbič, Brežice: Šti-
pendija je predvsem neka 
spodbuda za nadaljnji štu-
dij in veselje do dela, ki ga 
nameravam po končanem 
študiju opravljati. Študiram 
strojništvo, kjer namera-
vam izbrati smer konstruk-
torstvo, s katerim se ukvarja 
tudi podjetje I.H.S. Iz Krške-
ga, ki me štipendira.

Matej Fuerst, Krško: Odločil 
sem se za študij strojništva, 
pri čemer mi štipendija po-
meni, da mi bo material-
no omogočeno nekoliko več, 
kot bi mi sicer. Sem štipen-
dist podjetja Siliko iz Bošta-
nja, ki je proizvajalec gumi-
tehničnih izdelkov in upam, 
da se bom lahko tam po kon-
čanem študiju tudi zaposlil. 

Vesna Agrež, Kozje: Sem štu-
dentka medicine in me šti-
pendira Splošna bolnišnica 
Brežice. Štipendija mi bo v 
prvi vrsti v pomoč pri nakupu 
študijske literature, za katero 
vemo, da je potrebno kar ve-
liko odšteti, hkrati pa mi bo 
omogočala kvalitetnejše štu-
dijsko življenje, pa tudi večjo 
možnost za študij v tujini.

Matjaž Potočnik, Radeče: 
Kot strojnega tehnika me 
štipendira podjetje Inkos iz 
Krmelja. Ob finančni pod-
pori pa mi štipendija hkrati 
pomeni tudi stimulacijo za 
delo in zaposlitev.

Novice iz Posavja
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

041777761
 UGODEN NAJEM KOMBIJA

PRIREDITVE ORGANIZACIJAGOSTINSTVO MLADINA

Zavod Primat, CPB 17, 8250 Brežice

SAMO 50€/dan

KRŠKO – Občane iz občine Kr-
ško, pa tudi z območja Bre-
žic v zadnjih tednih vse bolj 
vznemirjajo zelo pogosti iz-
padi električne energije, ka-
terih obseg že presega obi-
čajne razmere na področju 
preskrbe z električno ener-
gijo. Še bolj čudno pa je, 
da pristojni o vzrokih za te 
težave doslej niso obvestili 
javnosti, saj je tudi laikom 
jasno, da ne gre za manjše 
okvare ali za redna vzdrže-
valna dela, kar je pogosto 
slišati na številki za pritož-
be ali informacije. Medtem 
ko nekateri trdijo, da gre za 
težave zaradi novih tehnolo-
gij v distribuciji električne 
energije, drugi menijo pov-
sem nasprotno. Neuradno 

Težave s preskrbo z elektriko 
v energetski regiji?

smo celo izvedeli, da naj bi 
šlo za težave s starimi ze-
meljskimi električnimi vodi, 
ki so začeli „prebijati“, reši-
tve pa naj bi bile le začasne, 
saj bodo za dokončno sana-
cijo potrebne velike investi-
cije. 

V uredništvo prejemamo 
pritožbe krajanov z obmo-
čij od Zdol do Libne, Stare-
ga Gradu, Stare vasi, s sko-
raj celotnega Krškega polja 
vse do Kostanjevice, teža-
ve pa se pojavljajo tudi na 
Malem in Velikem Kamnu, v 
Brestanici, Šutni in na Seno-
vem, nekaj pritožb je bilo 
tudi z območja Brežic. Za-
dnji tak izpad je bil v torek 
popoldne okoli 16.30, ko so 

v temi ostali Videm in neka-
tera naselja v okolici. Preki-
nitve, ki pa ponekod trajajo 
več ur, so toliko bolj neugo-
dne, ker je nastopila zima, 
s tem pa tudi težave z ogre-
vanjem, saj je elektrika, če-
tudi se ne grejemo z njo, 
nepogrešljiva v upravljanju 
naprav. Ne samo, da je mo-
teno delo v gospodinjstvih 
in v podjetjih, pojavljajo se 
tudi okvare na elektronskih 
napravah, zato je toliko bolj 
umestno vprašanje, kdo in 
kdaj bo poskrbel, da to teh 
težav ne bo več prihajalo? 
Še posebno, ker ni pričako-
vati, da bi bili računi za ele-
ktrično energijo zaradi tega 
kaj nižji.

S. Mavsar

Pred polno dvorano je na po-
kojnikovo življenjsko pot in 
političen prispevek v obči-
ni spomnil župan Ivan Molan. 
„V desetletjih njegove živah-
ne prisotnosti v življenju obči-
ne Brežice, Posavja in Sloveni-
je se je vsak izmed nas na neki 
točki srečal z njim. Danes, ko 
se zbrani klanjamo njegovemu 
spominu, smo dolžni poveda-
ti, da izgubljamo človeka, ki 
je svoje delo v pretežni meri 
namenil napredku in razvoju 
občine, da bi bilo življenje v 
njej lepo in perspektivno,“ je 
izpostavil župan. 

Jože Avšič se je rodil v Bre-
žicah 20. februarja 1949, po 
končanem študiju je službo do-
bil v Ljutomeru, rojstnem kra-
ju žene Milene, in tam ustvaril 
družino. Leta 1977 je dobil po-
vabilo za delo na Občini Breži-
ce in se z družino, ženo in hče-
rama Natašo in Mojco, vrnil v 
domači kraj. Kot mlad načel-
nik oddelka za gospodarstvo se 
je dobro zavedal, da potrebuje 
trdno sodelovanje z izkušenimi 
gospodarstveniki, z vodji uspe-
šnih podjetij. Leta 1982 je bil 
izvoljen za predsednika izvr-
šnega sveta in v tem času so se 

začeli veliki premiki v izgradnji 
občine, kjer je bil, kot je dejal 
župan, „Jože Avšič v gospodar-
skem dogajanju močna podpo-
ra smelim projektom in gene-
rator napredka občine“.

Po izteku mandata se je kot di-
rektor zaposlil v podjetju Agra-
ria Cvetje. Leta 1994 je kandi-
diral na lokalnih volitvah in se 
po zmagi vrnil v politiko kot 
prvi župan v brežiški občini, 
leta 1996 pa so mu volivci zau-
pali še funkcijo poslanca, ki jo 
je opravljal dva mandata. "Vo-
livci so mu zaupali in ga na lo-
kalnih volitvah vsakič izvolili v 
občinski svet. Njegove razpra-
ve so bile zgled kultiviranega 
dialoga, spoštljivega odnosa do 
kolegic in kolegov v občinskem 
svetu. Zato je bil cenjen med 
vsemi svetniki. To ni le lepore-
čje ob njegovem slovesu: Jože 
Avšič je bil prijazen človek in 
zaupanja vreden sodelavec. 
Leta 2001 smo mu za njegov 
prispevek pri razvoju občine 
podelili oktobrsko nagrado, ki 
je najvišje priznanje v občini 
Brežice," je dejal župan.

Ferdo Pinterič, direktor KOP 
Brežice, kjer je bil Jože Avšič 

nazadnje zaposlen, je v prvi 
vrsti obudil spomin na prija-
telja in sodelavca ter stran-
karskega kolega. Občudoval je 
njegov odnos do ljudi – poziti-
ven, topel in zelo človeški. In 
tak je bil do vseh ljudi, je še 
dejal Pinterič, nikoli ni pozabil 
vprašati po osebnih zadevah, 
zdravju, družini, kar ljudem 
veliko pomeni, predvsem pa je 
bil tudi dober poslušalec. 

Kot poslanec LDS je bil Jože 
Avšič pobudnik za ustanovi-
tev posavske pokrajine, sode-
loval je pri oblikovanju zakona 
o hidroelektrarnah na spodnji 
Savi, zakona o povračilu vojne 
škode izgnancem in ne naza-
dnje zakona o zaščiti cvička, 
ki ga je tudi sam z veseljem 
prideloval za prijatelje. Pin-
terič je dejal, »da je bil Av-
šič človek za ljudi, pri razda-
janju pa mu je morda energije 
zmanjkalo le zase«, njegovo 
odsotnost pri posvečanju skr-
bi za občinski razvoj so mora-
li čutiti njegovi najbližji, a kot 
je še dejal pokojnikov prija-
telj, je z vnemo pripovedoval 
o družini in v zadnjih letih z še 
večjim zanosom o svojih vnuč-
kih.  S.Vahtarič

V spomin Jožetu Avšiču
BREŽICE - V viteški dvorani brežiškega gradu je 2. decembra potekala žalna seja v spo-
min Jožetu Avšiču. Njegovo pot politika in gospodarstvenika, predvsem pa človeka z ve-
likim srcem in sočutjem do sočloveka, sta v žalnih govorih orisala župan Ivan Molan in 
direktor podjetja KOP Brežice Ferdo Pinterič. 
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Moja vasica.
Če smo do sedaj le govorili, da je 
ves svet ena globalna vas, se v re-
cesiji in gospodarski krizi, ki je za-
jela ves svet te globalne vasi, tega 
dejstva šele sedaj najgloblje za-
vedamo. Tudi mi, v tej naši vasi-
ci. Čisto vseeno je, če korake meri-
mo v Kranju, Kopru, po Sladkem 
vrhu, Sevnici ali si pasemo oči po 
Brežicah. Neprešteto je reči, na ka-
tere se nam lepijo oči, srca žalostijo, nekatere morda celo 
veselijo ali misli silijo v dvome, v žalost in negotovost. V 
tej moji vasici smo vsi v nekem galopu, ko v večini že po-
gledi govorijo – »ne, saj nimam časa.« V avtomobilih, po 
mobilnikih, peš, po elektronski pošti. Če si odvojiš čas, jo 
odpreš in pogledaš, kaj se je v pošti nabralo od zadnjega 
pregleda. Ki je bil…

24. novembra sem tako prejela: 
Zdravstveno – POŠLJI NAPREJ… Zdravstveno obvesti-
lo – PREBERI. 
Posredujem torej iz maila: „Kolegice in kolegi, to obve-
stilo pošilja naša oziroma Svezova nekdanja sodelavka 
pravnica redaktorica Barbara Rous, ki zdaj dela v Bru-
slju. 
»Izogibajte se: vsem oreščkom in arašidom, uvoženim iz 
Brazilije, Kitajske, Egipta, pistacijam iz Irana, posuše-
nemu sadju, pistacijam, oreškom in izvedenim proizvo-
dom iz Turčije – ker obstaja velika nevarnost, da vsebuje-
jo aflatoksine, ki že v zelo majhnih količinah povzročajo 
raka na jetrih. – In ne kupujte wasabi peas, uvoženih iz 
Japonske – ker vsebujejo dva zelo strupena aditiva, ki 
sta v večini EU – držav prepovedana (med drugim tudi v 
Belgiji, čeprav jih tukaj gladko prodajajo v Sushi facto-
ry – sem se prepričala prejšnji teden!!!) Toliko o nadzoru 
izvajanja evropske zakonodaje! To vam pišem iz aktov, 
ki jih trenutno seciram, tako da ne boste mislili, da sem 
to slišala od snažilke!“

To je torej, med vso ostalo godljo, ta naša velika global-
na vas. Jemo nikakor kuhani argentinski in kalifornijski 
fižol, bog si ga vedi od kod neskončno trajajoči paradi-
žnik, čokolade ter vrsto slaščic in piškotov z vsemogočimi 
E-ji… A toliko le za pokušino. Spominjam se fižola, ki je 
zrasel na njivi stare mame in se je topil v ustih z okusom 
kostanja. Poleti še uživam v okusu paradižnika, ki zra-
se na maminem vrtu in niti v hladilniku ne zdrži več kot 
dva dni. Še se lahko veselim dišeče praznične orehove po-
tice, ki jo speče mama iz domačih orehov, ki padajo z ore-
ha, ki ga je zasadil očka. V živo vidim maso zlato rume-
nega testa, iz katerega so iz modelčka lezli zlati piškoti, 
ki so po minutno precizni peki odišavili domačo kuhinjo. 
Tako krhki so bili, za mojo voljo nekoliko bolj zapečeni še 
ljubši. Skomine v spominih, ko je od preveč vabljivo do-
brega nekako drugače bolel trebuh. Danes boli čisto dru-
gače od kitajskega česna, čudno zrelih banan, zgornjih 
oreškov pa itak ne kupujem. Naj pa služijo za opozorilo 
vsem, ki jih kupujejo in uživajo. Svojim prijaznim trgov-
kam ne bi rada s tem odžirala težko zasluženega kruha, 
ko v police zlagajo, kar jim naložijo od nekod z vrha.

Vrhovi pa tako imajo čisto svoja ozvezdja. Nedoseglji-
va in nerazumljiva tistim, ki jim zdrava kmečka pamet 
še kaj pomeni. In tistim, ki nam iz mladosti še diši s polj 
dragih in poštenih prednikov, po pomokanih mizah in 
tleh, po vonju drv iz peči, po večerih, ko se je še molilo in 
se nas je mlade učilo o zlu in dobrem, o poštenju, o naklo-
njenosti in čutnosti do soljudi… Takrat je bila ta moja 
vas neka druga praznična pravljica.

Morda, morda jo bo kdo vsaj za bežen trenutek ujel v sve-
tlečih kroglah na ulici moje vasi. In poiskal dragocen čas 
ter čarobnost daroval v čutila sopotnikov izpod različ-
nih streh. 

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

KOLUMNA

BREŽICE - Adventni čas pomeni v katoliški cerkvi začetek no-
vega liturgičnega leta in se prične četrto nedeljo pred bo-
žičem. Letos je bil zaznamovan na zadnji novembrski dan, 
ko so simbolično prižgali prvo svečo. Simbol adventa je ve-
nec iz zimzelenega rastlinja, v katerega vpletejo štiri sveč-
ke, ki jih postopno prižigajo vsako nedeljo, zadnjo nedeljo 
pred božičem gorijo vse sveče. Po mnogih krajih v zadnjih 
letih pripravljajo različne ustvarjalne delavnice, na katerih 
izdelujejo adventne venčke. Na fotografiji izdelovanje ad-
ventnih venčkov v brežiški farni cerkvi.  M. K. M. 

VELIKI TRN - Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn je v 
sodelovanju z Društvom vinogradnikov Veliki Trn organizira-
lo 2. Martinov pohod. Kljub oblačnemu novembrskemu ju-
tru se je pred Kulturnim domom na Velikem Trnu zbralo kar 

precej pohodniških nadobudnežev. Vzdušje je bilo veselo in 
živahno, polno smeha in dobre volje, pot pa prijetna in ne-
naporna, poleg tega pa so pohodnikom dan popestrile tudi 
številne postojanke po okoliških zidanicah in hramih, na ka-
terih so jih postregli s cvičkom in raznimi dobrotami. Po ne-
kajurni hoji po prekrasni okolici so prispeli na začetno točko 
na Velikem Trnu, kjer smo pot zaključili s pojedino. M.P.

ČREŠNJICE - V okviru Turističnega, športnega in kulturne-
ga društva Črešnjice so se konec novembra dva večera pri 
družini Špiler zbrali vaščani ter člani društva in se poučili o 
kvačkanju. Pod vodstvom Irene Kožuh so se na začetku na-
učili osnov, nato pa se lotili izdelovanja sneženih možakov 
in zvezdic. Na koncu so nekateri kvačkanje že osvojili, za 
nekatere pa bo potrebno še nekaj vaj. Volje in poguma jim 
ne bo zmanjkalo, saj so njihovi izdelki čedalje lepši in bodo 
krasili veliko novoletnih jelk.

Martinov pohod na Velikem 
TrnuPredpraznično kvačkanje

KRŠKO - V Dvorani v parku v starem mestnem jedru Kr-
škega je Center za razvoj podeželja Posavja v sodelova-
nju z Društvom za delo na domu Škrija 5. decembra pri-
pravil že 4. Miklavžev sejem. 

Miklavžem sejem je tokrat samostojen, saj mu po besedah 
Anite Radkovič, etnologinje in mentorice rokodelcev, želijo 
dati pomembnejšo vlogo kot doslej, ko je potekal v sklopu 
drugih dogodkov. V pestri ponudbi se med izdelki posavskih 
rokodelcev do Radeč najdejo iskani parklji, pecivo, izdelki 
iz lecta ter suho sadje, med in medičarski izdelki, izdelki iz 
blaga, lesa, usnja, kvačkani in vezeni izdelki, med katerimi 
so praznični angelčki in drugi praznični dekorativni izdelki. 
Miklavžev sejem nudi bogato ponudbo rokodelske dediščine, 
ustvarjalnosti posameznikov in sadov podeželja, ki so lepo, 
izvirno in ne predrago darilo v prazničnih dneh. 

S.Vahtarič

Miklavžev sejem 

Sejem je bil dobro obiskan.

KRŠKO - Kulturno društvo Leskovec pri Krškem in njegov član 
Ladi Abram, ki je aktiven v društveni sekciji za ohranjanje 
kulturne dediščine, sta 4. decembra v prostorih Humanitar-
nega društva Adra v Krškem pripravila pregledno razstavo 

starih razglednic, na katerih sta upodobljena kraja Lesko-
vec in Krško pred stoletjem. Zbiratelj in avtor razstave Ladi 
Abram je ob tem poudaril, da želi zanamcem podariti nekaj 
zanimive preteklosti, povezovalka programa Mirjana Ma-
rinčič pa je o avtorju nanizala še nekaj misli o njegovem 
življenju in delu. Zbranim sta spregovorila tudi vodja ad-
ventistične cerkve v Krškem Rosvita Abram in pastor Žarko 
Strahinič. Za glasbene utrinke so poskrbeli saksofonist Da-
vid Kocian in kitaristki ter pevki Mateja Felicijan in Serge-
ja Bogovič. Udeleženci so se v nadaljevanju večera zadrža-
li s pomenkom ob pogostitvi.  M.K.M. 

Razstava starih razglednic

Zbrani so napolnili razstavni prostor in bili navdušeni 
nad dogodkom.

BREŽICE – V petek, 5. decembra, je brežiška gimnazija, sicer 
že tradicionalno, pripravila dan odprtih vrat za devetošolce, 
da jim prikaže način dela ter šolski utrip. Pričakali so jih s pe-
strim športno-plesnim programom ter s pisano paleto najra-
zličnejših delavnic, manjkal pa ni niti Miklavž s spremstvom 

parkeljnov, ki pa sta prijazno delila sadne dobrote in tudi ob 
besednem usmerjanju profesorice Gordane Rostohar so bili 
morebitni bodoči dijaki vidno navdušeni.  M. K. M. 

Z Miklavžem in delavnicami

Pestro na dnevu odprtih vrat Gimnazije Brežice

SENOVO - Zadnjo soboto v mesecu novembru so v Bivaku Se-
novo pripravili delavnico, na kateri so mladi izdelovali ad-
ventne venčke. Pri nastajanju čudovitih aranžmajev jim je 
pomagala mentorica Bojana, ki je seboj prinesla veliko ze-
lenja. Adventni venčki so bili sestavljeni iz različnega zele-

nja, za dekoracijo pa so dodali smrekove storže, posušeno 
pomarančo in okrasni trak. Na koncu so zelenje posprejali 
z srebrnim sprejem in posuli z rdečimi in modrimi bleščica-
mi. Seveda pa niso smele manjkati sveče. Adventne venčke 
so otroci ponesli domov, kjer jih bodo lahko občudovali kar 
štiri nedelje, kolikor traja adventni čas. Otroci so se na de-
lavnici izredno zabavali in dve uri sta jima čisto prehitro mi-
nili. Seveda pa bo v Bivaku Senovo tudi v mesecu decembru 
pestro, saj pripravljajo vrsto delavnic. 

Izdelovali so adventne venčke

Po končani delavnici

Na Jeleniku 4, Raka, je 
do konca leta na ogled 
razstava predmetov, ki 
so se uporabljali pri pre-
delavi lanu. Ogled je 
možen med vikendi po 
predhodni najavi obiska 
na telefon 051 316 318 
ali pa po e-mailu izso@
email.si. Razstava je del 
celoletnega projekta, ki ga je sofinancirala občina Krško. Da je 
bil projekt “Lan od zibelke do groba” na Jeleniku 4, Raka, uspe-
šno izpeljan, gre zahvala ne le meni, ki sem projekt vodila, am-
pak predvsem vsem nastopajočim in tistim, ki so z delom poma-
gali in prispevali dobrote za likof.  Ida Intihar

“Lan od zibelke do groba”

Napovednik 
prireditev WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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KRŠKO – Tudi letos bo Zveza prijateljev mladine Krško v 
sodelovanju z Občino Krško, društvi prijateljev mladine, 
vrtci in šolami izvedla program Veseli december, v okvi-
ru katerega bodo pripravili 15 prireditev in obdarili vse 
predšolske otroke v občini Krško. 

Po besedah sekretarke Vide Ban so za osnovnošolce letos 
pripravili gledališki predstavi Petelin in Pav ter Boksarsko 
srce v izvedbi Gledališča za otroke in mlade GOML. Za pred-
šolske otroke pa je ZPM namenila lutkovno predstavo Tin-
ka Šminka v izvedbi istega gledališča, medtem ko avtorske 

predstave že tradicionalno za predšolske otroke pripravlja-
jo pedagoški delavci na šolah skupaj s šolarji. 

Z osebnimi vabili na prireditve in prihod dedka Mraza ter obda-
ritve so letos povabili 1291 predšolskih otrok v občini Krško na 
devet lokacij po krajevnih skupnostih. Darilne pakete za otro-
ke v vrednosti 16 evrov je financirala Občina Krško. V domu 
Bena Zupančiča na Zdolah bodo dedka Mraza otroci priklica-
li s pesmijo ob animaciji pevke za otroke Andreje Zupančič v 
soboto, 13. decembra. V ponedeljek, 15. decembra pa bo de-
dek Mraz po lutkovni predstavi Tinka Šminka obdaril 445 otrok 
iz krajevnih skupnosti Krško, Gora in Dolenja vas. S. Mavsar

KOSTANJEVICA NA KRKI - 13 članov Kluba jamarjev Kosta-
njevica na Krki se bo takoj po novem letu odpravilo na 18 
tisoč kilometrov oddaljeno Novo Zelandijo, kjer bodo raz-
iskovali tamkajšnje podzemne jame na območju mesta 
Waitomo. Z odpravo bodo obeležili tudi 40-letnico kluba, 
ki jo bodo praznovali naslednje leto.

Kostanjeviški klub jamarjev, ki trenutno združuje 96 članov, od 
tega 37 aktivnih raziskovalcev, nekaj izkušenj z odpravami na 
tuje že ima, saj so pred desetimi leti raziskovali jame na Slova-
škem in Češkem, v letih od 2004 do 2007 pa podzemni svet na 
Velebitu. Novo Zelandijo so si izbrali tudi zato, ker je tamkaj-
šnji kraški svet, čeprav na drugem koncu Zemlje, zelo podoben 
našemu. Na območju Waitoma je kar osem podzemnih jam, 
najdaljša pa je dolga preko 12 km oziroma toliko kot osem Ko-
stanjeviških jam. Na odpravi, ki je tudi uradno prva slovenska 
jamarska odprava na Novo Zelandijo, se bodo ukvarjali pred-
vsem z merjenjem in risanjem novih in starih delov jam ter z 
odkrivanjem še neraziskanih delov jam. 
Jamarji s predsednikom kluba in vodjo odprave Andrejem Une-
tičem na čelu so si skrbno razdelili zadolžitve tako za priprave 
kot za čas bivanja na Novi Zelandiji, preko leta so se na odpra-
vo pripravljali tudi kondicijsko. Avantura jih bo stala skoraj 50 
tisoč evrov, denar zanjo pa so zagotovili tako iz lastnih žepov in 
klubskega proračuna kot s pomočjo sponzorjev, brez katerih si 
je ne bi mogli privoščiti. Proti Novi Zelandiji bodo odšli 6. janu-
arja, povratek pa načrtujejo 29. januarja. P. Pavlovič

Jamarji iz Kostanjevice na 
Novo Zelandijo

Enajst od trinajstih članov odprave na Novo Zelandijo

KRŠKO - Logistični sektor Generalštaba Slovenske vojske 
(SV) se je 27. novembra zbral v Krškem in pregledal re-
zultate dela v iztekajočem letu. Letna srečanja opravi-
jo izven vojašnice, v civilnem okolju, letošnje v Krškem 
kaže signale o pomembnosti letališča Cerklje ob Krki, ka-
mor je usmerjena gradnja vojaške infrastrukture, je na 
naše povpraševanje pritrdil načelnik sektorja logistike na 
Generalštabu SV podpolkovnik Milan Žurman. 

V Cerkljah ob Krki so zgrajeni novi hangerji: za garažiranje 
letal in plovil ter letalsko tehnični hanger za njihovo vzdrže-
vanje. V naslednjem letu ima SV v načrtu projekt izgradnje 
stolpa in podaljšanja steze, ki ga sofinancira Zveza Nato. 
Podpolkovnik Milan Žurman pravi: „Posebna projektna sku-
pina zelo zelo dobro sodeluje z lokalno skupnostjo in so re-
zultati obetavni.“ V Cerkljah ob Krki se namreč nahaja ce-
lotno vojaško letalstvo in zračna obramba in je cerkljansko 
letališče center letalske zračne obrambe SV. 
Naloga logističnega sektorja je podpiranje enot in povelj-
stva SV pri delovanju, predvsem pa so usmerjeni v delova-
nje enot SV v operacijah na kriznih področjih. „Logistiki smo 
tisti, ki ohranjamo vojsko pri življenju, skrbimo za nabavo, 
vzdrževanje, transport, infrastrukturo, zdravstvo in finan-
ce,“ je za našo medijsko hišo dejal podpolkovnik Milan Žur-
man. Načrti so ogromni, delno pa tudi odvisni od nove vlade, 
kjer pričakujejo nove usmeritve. Za obrambo se namenja 
okoli 1,6 odstotka BDP, vendar pa so finance v SV razdeljene 
na tri dele, je opozoril sogovornik; na modernizacijo, opera-
tivnost in kadre oz. plače v razmerju 20:30:50.

S. Vahtarič

Nadaljevanje revitalizacije 
letališča Cerklje ob Krki

Člani Logističnega sektorja SV v Krškem 

TERME ČATEŽ – 
NOVA ZIMSKA TERMALNA RIVIERA

 tobogana skakalnica in kamikaza
 proga za deskanje  gusarska ladja

 vulkanska gora

Ugodne cene večernih vstopnic 
za kopanje v zimski Termalni rivieri!

Vabljeni v prenovljeno SLAŠČIČARNO URŠKA,
kjer pečemo praznične dobrote namesto vas!

BREZPLAČNO DRSANJE NA POKRITEM DRSALIŠČU 
v neposredni bližini Termalne riviere in slaščičarne Urška. 

VSAK DAN OD 10. DO 22. URE

DARILNI BON TERME ČATEŽ - 
izvrstno darilo za praznične dni

Tel.: 07-49-36-700, 07-49-35-000; fax: 07-49-35-005;
info@terme-catez.si; www.terme-catez.si

KRŠKO – 26. novembra je v krškem Kulturnem domu z naslo-
vom Z roko v roki potekala že tradicionalna kulturna prire-
ditev učenk in učenk Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, 
izkupiček katere, in sicer od prodanih vstopnic in s prodajo 
različnih izdelkov, ki so jih učenci izdelali s svojimi mentorji, 

namenijo za šolski sklad. Na prireditvi so nastopili učenke in 
učenci vseh oddelkov devetletke, ki so kulturni program za-
snovali na pevskih in glasbeno instrumentalnih točkah, skečih, 
plesu in prebiranju poezije, ki so jo ustvarili sami. Kakor je 
povedala ravnateljica Antonija Glas Smodič, zberejo na letni 
ravni v šolski sklad povprečno med 6.000 in 10.000 evrov sred-
stev, z ogledom tokratne prireditve pa so ga starši otrok, osta-
li svojci in prijatelji obogatili za dobrih 2.990 €.  B. M. 

Z roko v roki za šolski sklad

Dobro razpoloženi mladi poeti med prebiranjem poezije

KRŠKO - V prostorih Občine Krško je 26. novembra Forum 
romskih svetnikov izvedel ustanovno skupščino Združe-
nja Forum romskih svetnikov Slovenije. Medse so povabi-
li predvsem romske svetnike, pa tudi romske aktiviste in 
vse, ki so pripravljeni sodelovati pri razvoju romske sku-
pnosti v Sloveniji, ne glede na narodnost. 

Kot je povedal predsednik Fo-
ruma, murskosoboški svetnik 
Darko Rudaš, je namen Zdru-
ženja Forum romskih svetni-
kov izboljšati položaj Romov v 
Sloveniji na vseh ravneh druž-
benega življenja. Med zasta-
vljenimi cilji pa je tudi uspo-
sabljanje romskih svetnikov 
za učinkovito delo v organih 
lokalne samouprave ter uskla-
jeno delo slovenskih romskih 
svetnikov in vzpostavitev po-
gojev, s katerimi bo Romom 
omogočena primerljiva raven 
bivanja, izobraževanja in za-
poslovanja, kot ostalim prebivalcem Slovenije.
V Forumu je 14 romskih svetnikov ustanovilo dva odbora; za 
socialna vprašanja in za infrastrukturo. Slednjega bo vodil 
marca letos izvoljeni krški romski svetnik Moran Jurkovič. 
V Sloveniji imamo 19 romskih svetnikov, le v Grosupljem še 
ne, 14 jih podpira ustanovljeno Združenje Forum romskih 
svetnikov, ostalih pet pa je po Rudašu frakcija, ki deluje v 
Zvezi Romov Slovenije. Še vedno imajo relativno večino in 
turi pokrivajo vse regije. Jezi pa jih, ker omenjeno Zvezo, 
ki ji predseduje Jožek Horvat Muc, financira Urad za naro-
dnosti, čeprav jih v Krškem zbrani ocenjujejo za skupino, ki 
se ukvarja s prostočasnimi aktivnostmi. 
Ustanovna skupščina je potekala simbolično v Krškem, ker 
je Moran Jurkovič, izvoljen februarja letos, najmlajši po 
stažu v Forumu.  S. Vahtarič

Romski svetniki organizirani

Moran Jurkovič

BREŽICE – Gasilska zveza Brežice je pripravila šesto sre-
čanje gasilk, ki so se ga udeležili tudi brežiški župan Ivan 
Molan, predsednik zveze Mihael Boranič in tehnični se-
kretar Vinko Cvetkovič. 

Dogodek je bil razdeljen na dva dela, najprej so gasilke po-
slušale predavanje, nato pa se pomerile še v kvizu. Preda-
vanje na temo Podnebne spremembe in varstvo okolja je 
pripravil mladi raziskovalec in asistent za klimatologijo na 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani univ. dipl. meteorolog An-
drej Cegler, ki je med drugim podal tudi nekaj pogledov na 
možne prilagoditve in njihovo blaženje. Sledil je kviz Lepo 
je biti gasilka, ki so ga pripravile Katarina Zagmajster, Flor-
jana Golobič in Stanka Tominc, razdeljen pa je bil na devet 
tekmovalnih ekip. Za konec pa so udeleženim ekipam pode-
lili tudi priznanja.  M. K. M. 

Predavanje in kviz

Predsednica Komisije za delo s članicami in podpredse-
dnica GZ Brežice Martina Živič med nagovorom.

Obdarili bodo 1291 otrok 

Prizor iz gledališke igre

KRŠKO – V letošnjem letu so 
tekmovalci Društva invalidov 
Krško dosegli vidne rezulta-
te na področnih tekmova-
njih. V kegljanju se je čla-
nom posamezno in četvorki 
v pikadu uspelo uvrstiti tudi 
na državno prvenstvo, na ka-
terem je v ekipnem pikado 
tekmovanju ekipa v sesta-
vi Igor Jožef Bahč, Bran-
ko Špiler, Miroslav Očkerl, 
Dušan Pangrčič in Stanislav 

Krški invalidi osvojili naslov državnih prvakov
Francekovič osvojila naslov 
državnih prvakov. 

Sicer pa člani krškega dru-
štva vsako leto tekmujejo 
kar v osmih panogah, in si-
cer v šahu, tako posamezno 
kot ekipno, streljanju, ke-
gljanju, namiznem tenisu, 
ribolovu, balinanju – četvor-
ke ter v ekipnem pikadu. 
Danes je v Društvo invalidov 
Krško, ki je bilo ustanovlje-

no leta 1986 in ki ga od me-
seca marca letos kot pred-
sednik vodi Dušan Strojin, 
včlanjenih skupno 750 čla-
nov. 

B. M.

Na fotografiji desno 
zmagovalna ekipa: zadaj 
Stane Francekovič, Igor 
Bahč in Branko Špiler, 
spredaj Mirko Očkerl ter 
Dušan Pangrčič
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Na začetku oktobra so breži-
ški veterani organizirali dvo-
dnevno ekskurzijo v Slavonijo 
in na številnih lokacijah spo-
znali strahote, ki so jih v Vuko-
varju in okolici doživljali bra-
nitelji in meščani. Poklonili so 
se spominu na zverinsko ubite 
in si ogledali tudi nekaj zgodo-
vinskih in turističnih zanimivo-
sti najbolj vzhodnega dela Sla-
vonije. 
Neizmerno veliko je v tistih 
krajih sledov iz vojne v le-
tih 1991-1995! O tem pričajo 
razvaline gospodarskih poslo-
pij in drugih javnih objektov 
ter ostanki zasebnih hiš. Tudi 
ogromne površine praznih polj 
in gozdovi, kjer so še vedno 
nevarne protipehotne in pro-
titankovske mine, so spomin 
na vojna leta. Tudi zaradi tega 
so najvzhodnejši hrvaški kra-
ji okrog Vukovara in Vinkov-
cev najrevnejši. V spominu 
ljudi ostajajo grozodejstva, ki 
bodo nedvomno ogrožala so-

KRŠKO - V četrtek, 27. novem-
bra, je bila v krškem hramu kul-
ture ustanovljena Župnijska 
Karitas Videm Krško, v kateri 
deluje 15 prostovoljcev in pro-
stovoljk, za predsednico pa so 
izbrali Ivanko Zupančič. Na slo-
vesnosti so se zbrali vidni pred-
stavniki iz ožjega in tudi širšega 
javnega življenja, krška podžu-
panja Ana Nuša Somrak, pred-
sednica KS mesta Krško Jožica 
Mikulanc, domači župnik Mitja 
Markovič, iz celjske škofijske 
Karitas pa predsednik Rok Me-
tličar in generalni tajnik Darko 
Bračun. Učenci krške Glasbene 
šole so ob tem dogodku pripravili kulturni program. Nato so še v 
farni cerkvi darovali sveto mašo in se zadržali ob pomenku tudi 
ob družabnem srečanju s pogostitvijo.  M. K. M. 

Župnijska Karitas Videm 

Ivanka Zupančič, 
predsednica Župnijske 
Karitas Videm Krško 

Brežiški veterani v Slavoniji
BREŽICE - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice šteje 560 članov in zgledno ure-
sničuje svoj letni program. Njih osnovna naloga je po besedah podpredsednika Tonija Supančiča seveda 
skrb za člane, poleg stalnih aktivnosti, ki jih organizirajo z ostalimi sorodnimi društvi iz Posavja, pa so 
letos posebno skrb namenili obeleževanju lokacij, kjer so posamezniki hranili orožje. Vsako leto se spo-
mnijo tudi padlega teritorialca Jerneja Molana in pripravljajo druženja članstva ter strokovne izlete.

bivanje srbskega in hrvaške-
ga prebivalstva še mnogih ge-
neracij. O tem so se veterani 
prepričali ob obisku bolnišnice 
v Vukovaru, ki je nevsakdanji 
spomenik nepojmljivih žrtvo-
vanj medicinskega osebja in 
na drugi strani vojnih strahot 
jugovojske. Spoznali so, ka-
kšno morijo so leta 1991 do-

življali branilci svojih domačij 
in prebivalci slavonskih vasi. O 
nesmislu vojne so se brežiški 
veterani lahko prepričali še ob 
obisku spominskega doma in 
lokacij okrog zloglasne Ovča-
re, vključno z zgledno ureje-
nim pokopališčem.
Petdeset veteranov je dvo-
dnevni izlet izkoristilo tudi 

za ogled Slavonskega Broda 
in njegovih zgodovinskih ko-
renin, za obisk vinorodnega 
Iloka in pokušino tamkajšnjih 
odličnih vin, za ogled trdnja-
ve in katedrale v Principov-
cu ter seveda za spoznavanje 
bogate zgodovine Vukovara in 
Vinkovcev.

Vlado Podgoršek

Brežiški veterani ob pokopališču Ovčare

SROMLJE – Brežiška izpostava JSKD je s soorganizatorjem KD 
Ljudski pevci Sromlje organizirala 12. območno srečanje pev-
cev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, ki je potekalo pod 
naslovom »Kdor hoče še pet', mora skraja začet'«. Zapelo je 
deset skupin: KD Ljudski pevci Sromlje, Dobovski pevci KD 
Franc Bogovič, ljudske pevke Društva invalidov Brežice iz Cer-
kelj ob Krki, Trebeški drotarji KUD Oton Župančič Artiče, ljud-
ski pevci Kapelski pubje KD Kapele, Pleteršnikovi ljudski pev-
ci Društva Pleteršnikova domačija Pišece, Koledniki iz Bušeče 
vasi, Ljudske pevke Žejno KUD Anton Kreč Čatež, Fantje arti-
ški KUD Oton Župančič ter Ljudski pevci Globoko KD Globoko. 
Prireditev sta povezovali Vesna Kozole in Bojana Butkovič, 
strokovno pa spremljala dr. Urša Šivic. Vsaka nastopajoča sku-
pina je prejela priznanje za sodelovanje, naknadno pa še zgo-
ščenko s koncerta. N.J.S. 

Kdor hoče še pet', mora skraja 
začet'

Vezani depoziti s stimulativno obrestno mero.
Pridite v najbližjo poslovalnico SKB in skupaj bomo poiskali 
pravo rešitev za vas.

Skupaj lahko dosežemo več.
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V Krškem so pod naslovom 
Literarni nokturno združili 
pravzaprav sklope treh pri-
reditev, in sicer območno 
srečanje literatov, kamor se 
je v zaključni del s proznimi 
deli in poezijo uvrstilo osem 
domačih literarnih ustvarjal-
cev (Asta Malavašič, Marija 
Kalčič Mirtič, Ana Rostohar, 
Urška Skalicky, Dorote-
ja Jazbec, Ivan Mirt, Joži-
ca Vogrinc in Slavica Jarko-
vič), zaključek literarnega 
natečaja Jurij Dalmatin in 
ostali protestanti, ki je bil 
posvečen Trubarjevem letu 
in je potekal med 10. no-

Ta veseli dan kulture v Krškem
KRŠKO - V organizaciji krškega Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti in Valvasorjeve knjižnice Krško je 3. de-
cembra v Dvorani v parku potekal Ta veseli dan kulture, 
prireditev, pod naslovom katere so v počastitev 208-oble-
tnice rojstva pesnika Franceta Prešerna kulturne ustanove 
po državi široko odprle vrata za obiskovalce preko brez-
plačnih vstopnin, ogledov razstav ali z obiskom na priredi-
tvah, kakršna je med drugim potekala tudi v Krškem. 

vembrom in 6. decembrom, 
ter natečaja Zgodbe iz knji-
žnice, ki ga je med ostali-
mi slovenskimi knjižnicami 
razpisala tudi Valvasorje-
va knjižnica Krško in ga za-
ključila ob Dnevu slovenskih 
splošnih knjižnic 20. novem-
bra. Tako je na prireditvi v 
Krškem svojo poezijo in pro-
zo predstavilo pet učencev 
OŠ Jurija Dalmatina Krško 
ter dve dijakinji Tehniške gi-
mnazije, ki so prišli v izbor 
natečaja na temo protestan-
tizma, prozo in poezijo je 
udeležencem na prireditvi 
prebralo pet avtorjev iz ob-

močnega srečanja literatov, 
prebrani pa so bili tudi od-
lomki iz natečaja knjižnice. 
Glasbeni program je obliko-

vala Stanka Macur, priredi-
tev pa povezovala Mirjana 
Marinčič.

B. M.

S prireditve v Krškem

RAZTEZ – V torek, 25. novem-
bra, je bila v Gostišču Dular 
pri ribnikih v Mačkovcih pri 
Brestanici odprta spominska 
razstava, posvečena pred le-
tom dni preminulemu špor-
tnemu ribiču, ribiškemu tre-
nerju in funkcionarju Dušanu 
Vučajnku. V ta namen je sli-
ke prispevalo 25 likovnikov 
Društva OKO Krško: Jožica 
Ameršek, Rafael Andlovic, 
Smiljana Anžiček, Rezka Ar-
nuš, Jožica Brulc, Vlado Ce-
dilnik, Zdravko Červ, Liljana 
Čuček, Simona Dular, An-
drej Gerjevič, Slavica Je-
senko, Janez Klavžar, Vera 
Lukšič, Cvetka Miloš, Jožica 
Pavlin, Antonija Petrič, Jožica Petrišič, Praznik Magda in 
Tim, Milena Roštohar, Marinka Starc, Rudi Stopar, Dragica 
Škrinjar, Stane Udvanc in Tone Zgonec. Ti so razstavljena 
dela ustvarili v likovni koloniji, ki je potekala na brestani-
škem ribniku 4. in 5. oktobra pod mentorstvom akademske 
kiparke Vladmire Štoviček. Navedeno razstavo so v sode-
lovanju z Društvom likovnikov pripravili v podjetju Steklar-
stvo Vučajnk, katerega dejavnost po smrti Dušana Vučajnka 
nadaljuje in vodi njegova hči Helena Vučajnk.  
 B. M. 

Razstava v spomin Dušana 
Vučajnka

Helena Vučajnk pri 
razstavljenih delih

VIHRE – Krška Gasilska zveza je 5. decembra v prostorih Gasil-
skega doma na Vihrah pripravila že tradicionalno srečanje ga-
silk, ki ga vsako leto organizirajo sicer v drugem kraju. Srečanja 
se je udeležilo osem ženskih ekip, ki so se med sabo pomerile v 
kvizu Gasilska abeceda, preizkusile pa so se tudi v vezanju ga-

silskih vozlov ter ročnih spretnostih. Zmagovalna ekipa so posta-
le Brege, drugo mesto je zasedla Raka, tretje pa Mali Kamen I. 
Da je vse steklo, kot je treba, pa je skrbela komisija v sestavi 
Slavko Šribar, sicer predsednik GZ Krško, poveljnik v GZ Krško 
Avgust Mlakar, Aleksander Tratnik, Vida Junkar in vsestran-
ska krška podžupanja, ki je tudi vodja članic pri Gasilski zve-
zi Krško, Ana Nuša Somrak. Somrakova je simbolično, saj se 
je dogodek odvijal na večer obdarovanj dobrega moža Miklav-
ža, letošnji najstarejši udeleženki Karlinci Cizerle izročila lično 
izdelanega parkeljna. Gasilke so se v nadaljevanju družabnega 
večera okrepčale s hrano in pijačo, kot presenečenje pa so jih 
obiskali Trebeški drotarji in jim veselo muzicirali.  

M. Kalčič M. 

Gasilska abeceda krških gasilk



Posavski obzornik - leto XII, številka 25, četrtek, 11. 12. 2008 7IZ NAŠIH KRAJEV

Založništvo in izdajateljstvo 
je poglavitna dejavnost Za-
voda Neviodunum, ki si je 
že ob ustanovitvi leta 2001 
v okviru založniške dejavno-
sti poleg izdajanja medijev 
zastavil v program dela tudi 
izdajanje knjig, je ob pred-
stavitvi kar petih novih na-
slovov dejal urednik založbe 
Silvester Mavsar.

Od leta 2002 je bila izdana se-
rija publikacij in knjig, stalni-
ca pa je Almanah, ki je letos 
izšel že šestič. Almanah je tudi 
edina publikacija, ki jo finanč-

no podpira Občina Krško. Pri-
naša kratka poročila o dogod-
kih v iztekajočem letu v občini 
Krško in iz širšega področja, z 
bogatim fotografskim materi-
alom, vsako leto je tudi po-
pestren s prilogo, letos je ta 
s kolokvija o trapistih na gra-
du Rajhenburg. Letos je zaje-
to kar 530 dogodkov z več kot 
400 fotografijami, je povedal 
urednik letošnjega Almanaha 
Peter Pavlovič in dodal: „Al-
manah je že sedaj edinstven 

55-letnici delovanja, kar je 
Silvester Mavsar izpostavil 
kot svetel zgled, saj je eden 
od ciljev založbe tudi pomoč 
in sodelovanje pri zahtevnej-
ših založniških projektih dru-
gih izdajateljev iz Posavja in 
s tem dvig knjižno-založniške 
kulture v regiji. Ta želja, da 
bi s strokovnim znanjem pri 
izdajah različnih publikacij v 
regijskem okolju povezali vse 
tiste, ki samo občasno izdaja-
jo posamezne publikacije, še 
ni uresničena, prizna, zaradi 
različnih vzrokov, tudi kultur-
no-političnega okolja. "Tako 
je založništvo v regiji razdro-
bljeno in neorganizirano. So 
avtorji, ki zaslužijo večjo po-
zornost, tudi širom Slovenije, 
vendar ker niso organizira-
ni, se to ne zgodi," pravi Sil-
vester Mavsar, ki meni, da bi 
morali združiti moči in bi do-
segli, da bi novo delo izšlo v 
skupnem nastopu, skupni pro-
mociji in konec koncev tudi 
skupni prodaji. Sodobne teh-
nike namreč omogočajo po-
plavo publikacij, oblikovno in 
izvedbeno razkošnih, po drugi 
strani pa si kvalitetni avtorji, 
ki leta ustvarjajo, ne morejo 
privoščiti niti broširane izda-
je, še razmišlja Mavsar. 

Suzana Vahtarič

pregled dogajanja v občini, z 
leti pa bo še pridobil na vre-
dnosti.“

Jarkovičeva, ki je pred dne-
vi izdala svoj prvenec Zajtrk 
smehljajev, pa je poudarila 
naklonjenost založbe doma-
čim avtorjem in ustvarjal-
cem, kar je sicer poslanstvo 
knjižnega programa Založbe 
Neviodunum.

Brinove zgodbe Maruše Ma-
vsar so po avtoričinih besedah 
nastajale od leta 2005, in sicer 
z veliko ljubeznijo do otrok, 

saj med poplavo otroških del 
ni veliko domačih, slovenskih 
avtorjev. Ob tem je otroška li-
teratura ali znanstveno-fanta-
stična ali pa realna. Njene Bri-
nove zgodbe so "nekje vmes", 
z mističnostjo, ki jo vsi čuti-
mo kot otroci, pri odraščanju 
pa se izgubi in v Brinovih zgod-
bah naj bi tako otroci kot od-
rasli sprostili domišljijo.

K bogati beri do zdaj izdanih 
del Mavsar najavlja še hitrej-

ši tempo v letih 2009 in 2010. 
V nekaj mesecih namerava-
jo izdati darilno knjižico le-
pih misli za različne priložno-
sti Marjance Kočevar, sicer 
stalne sodelavke založbe, ter 
poljudno-strokovno delo Živ-
ka Šebeka o plovbi po reki 
Savi z bogatim fotografskim 
materialom. V naslednjem 
letu naj bi luč sveta zagledala 
tudi knjiga Vsi slovenski župa-
ni, kot zbrana dela bodo v Za-
ložbi Neviodunum uredili štiri 
knjižice Brežičana dr. Viktor-
ja Tillerja, namenjene posa-
vskim popotnikom in izletni-
kom, ki so izšle v letih 1937 
– 1939. Za konec leta naja-
vljajo izbrane kolumne zna-
ne novinarke, sicer Krčanke, 
Alenke Mirt Iskra, ki jih lah-
ko beremo v Posavskem ob-
zorniku, ljubiteljem knjig pa 
se obeta v nasledenjih dveh 
letih še nekaj presenečenj.

V založbi pa pomagajo tudi 
Zvezi prijateljev mladine Kr-
ško, da bi izdali zbornik ob 

Iz Ljubljane skozi 
krške oči (39)

Kako sem trpela, ko sem v 
četrtek gledala Trenja. Gledala 
strte, obupane starše dečka 
Bora, ki je umrl. Umrl, zaradi 
spleta nesrečnih okoliščin ali 
strokovne napake? Verjetno 
zaradi obojega. Ne vem, če je 
lahko kdo ostal ravnodušen. 
Kakšna tragedija. Kakšna 
izguba.

Hitela sem stiskat svoji deklici, bežati v njune 
radostne, še zelo budne oči in vpijati njun vonj. Ki 
predrami moja čutila in me ovije v varno pokrivalo 
noči. Pobegnila bi od takšnih zgodb in se delala, 
da ne obstajajo. Jih strgala iz misli in obesila 
slike poševnih mačjih risb, ki jih je Neli lepila 
po stanovanju in so doživele ovacije vrhunskih 
slikarjev. In namestila zvonke glasove moje Line, ki 
nas navdušujejo.

Mama in oče Bora pa sta trgala besede iz 
poslednjega, tankega lista brezupa. Poslušala sem 
njune razsodne in obupane stavke, ki so nizali 
nesrečno zgodbo. 

Ne želim ponavljati podrobnosti. Ne želim pogrevati 
žalosti. Rada bi le rekla, da me je nesrečna smrt 
mladega fanta podkrepila v misli, da je treba kričati, 
vpiti, besneti, če čutimo, da nekaj ni v redu. Da je 
treba poklicati vse, ki bi lahko pomagali. Da je treba 
zaupati svojemu občutku.

Čeprav bi morali preprosto zaupati le zdravnikom. 
Poslušati njihova navodila in verjeti, da delajo prav, 
da bodo zagotovo pomagali. Verjeli, da si bodo vzeli 
čas za nas in nam vse podrobno pojasnili. Da nas 
ne bo skrbelo, da bomo razumeli. Kaj delajo in kako 
bodo pomagali.

Moja prijateljica ima za sabo niz naravnost 
neverjetnih zgodb, ki so povezane z njeno mamo. 
Nekajkrat je že padla v komo in se znova zbudila. 
Ko so zdravniki odkimavali in svojcem rekli, naj 
se pripravijo na najhujše, se je ta osupljiva ženska 
zbudila. Povedala je, da jo je topla svetloba vabila 
na oni svet, ampak jo je nazaj vlekla roka hčerke, 
moje prijateljice. Ker je sama zdravnica, je njeno 
pričevanje še toliko bolj impresivno. Njeni kolegi 
so menili, da ji ni pomoči, pa se je zbudila. Spet 
in spet. Ko bi po vseh zakonih medicine, morala 
že zdavnaj odditi. Njena hčerka se vsakič trudi 
pojasnevati zdravnikom v intezivni enoti, da je 
njena mama nekaj posebnega in da mora sedeti 
ob njej. Da je ne smejo vreči ven ob koncu obiskov. 
Da jo je še zmeraj pripeljala nazaj. Čeprav vsakič 
znova trepeta, da bo morda tokrat drugače.

Nekatere stvari so nerazložljive in nepojemljive. 
Nekatere bolezni nerešljive, nekatera stanja usodna. 
Usodne pa so tudi besede, stavki in pogledi, ki jih 
prejmemo od ljudi v belem. V krču čakamo na njih 
in prosimo, da bodo stavki milostni, da bomo v njih 
našli uteho. Če novice niso dobre, upamo na to, da so 
storili vse, kar je bilo v njihovih rokah. Da ni ostalo 
nič drugega. Da so poskusili vse.

Predvsem pa. Da stopijo pred oči svojcev. Da stisnejo 
dlan. Da se, če je treba, opravičijo. Izrazijo nemoč. 
Pokažejo, da so ljudje. To je vse, kar pričakujemo. 

Ne pa, da se skrivajo. Ne izrečejo sožalja in ne 
povedo, da jim je hudo. Da bi naredili vse, da bi se 
končalo drugače. 

Brezimeni in skriti zdravniki z občutkom krivde. 
Četudi so naredili vse, kar so znali, se počutijo 
nemočne. In prestrašene. Pa tega ne povedo. 
Bognedaj, da bi pokazali obraz. Čeprav je obraz 
edino, kar svojci želijo videti. Obraz človeškega 
obžalovanja. Obraz zdravniške dostopnosti.

Sočutje in milost je vse, kar zdaj potrebujeta Borova 
starša. Da si ne bosta več očitala, da bi lahko 
ravnala drugače. Ravnala sta tako, kot sta upala, 
da je za njunega sina najboljše. In zaupala. Kot 
moramo zaupati svojim zdravnikom.

In zdravniki bi morali zaupati nam. Da smo 
sposobni razumeti, doumeti in pomagati. In da so, 
gotovo najpogumnejši, sposobni odpustiti. Odpustiti 
tistim zdravnikom, ki so predvsem dobri ljudje.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

KRŠKO - Zakonski in družinski inštitut Novo mesto, ki izva-
ja programe terapevtske pomoči za izboljšanje kakovosti 
medosebnih odnosov in odnosa do sebe, od decembra delu-
je tudi v Krškem, na naslovu Trg Matije Gubca 3 (hotel City). 
Posameznikom, parom in družinam v stiski nudijo strokov-
no svetovanje in terapevtske obravnave v primerih kronič-
nih konfliktov v medosebnih odnosih, čustvenega, fizične-
ga, spolnega nasilja, težav pri vzgoji otrok in mladostnikov, 
nizke samopodobe, nezadovoljstva s svojim življenjem, dol-
gotrajne izpostavljenosti stresu in izgorelosti, tesnobe, de-
presije, različnih odvisnosti in motenj hranjenja itd. Terapi-
ja temelji na relacijskem družinskem modelu dr. Christiana 
Gostečnika in njegovih sodelavcev. 

Za zakonce in družino
- šopki

- aranžiranje daril
- poročno cvetje

- žalni izdelki
- urejanje, vzdrževanje, načrtovanje okolic

- možnost plačila na obroke

Kar pet knjižnih novosti iz 
Založbe Neviodunum 
KRŠKO - Ob Ta veselem dnevu kulture je Zavod Neviodunum, ki izdaja tudi časopis Posavski obzornik, 
predstavil knjižne novosti; čisto svež že šesti Almanah občine Krško, nedavno predstavljen pesniški pr-
venec Slavice Jarkovič Zajtrk smehljajev in prvič tudi slikanice za otroke mlade avtorice Maruše Ma-
vsar. Gre za serijo Brinovih zgodb, ki jih je avtorica skupaj z ilustratorko Urško Jekler isti dan predsta-
vila v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice Krško. 

Maruša Mavsar, Peter Pavlovič, Silvester Mavsar in 
Slavica Jarkovič na predstavitvi novosti

Nove knjige Založbe Neviodunum

Polepšajmo otrokom praznične dni!
MK Grajski jezdeci Mokrice poziva krajane k sodelovanju v do-
brodelni akciji » ZBIRANJE IGRAČ ZA NAJMLAJŠE V NAŠEM 
VRTCU VELIKA DOLINA«. Da bi namen kar najbolje uspel člani 
motokluba zbirajo igrače, ki jih otroci ne potrebujejo več, so 
jih prerasli in jim niso več zanimive. V motoklubu bodo igra-
če zbirali z veseljem, transparentno in organizirano ter jih z 
zadovoljstvom predali otrokom vrtca Velika Dolina v petek, 
19. decembra, ob 10. uri. Darovalci dobijo vse informacije pri 
Alešu Orešarju na tel.št. 041 -310 – 683.N
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za daje tudi možnost, da se vse 
bolj uveljavijo trajnostne obli-
ke mobilnosti, kar je tudi naš 
okoljski cilj. Brežiški župan 
Ivan Molan pa je dejal: »Poz-
dravljamo novo taksi službo v 
mestu, konkurenca pri ponudbi 
prevozov je vedno dobrodošla. 
Podjetju želim uspešno delova-
nje in varno vožnjo.« 

Center za razvoj podjetništva in turizma Krško kot ena izmed vstopnih točk VEM v 
okviru JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, izvaja celovite pod-
porne storitve, kjer lahko med drugim pridobite naslednje informacije oz. storitve: 

Osnovno svetovanje o postopkih pred ustanovitvijo podjetja, pogojih za ustanovitev 
podjetja in za opravljanje dejavnosti, vodenju poslovnih knjig, virih in dostopu do fi-
nančnih sredstev.

Brezplačni postopki registracije, doregistracije in spremembe pri registraciji za sa-
mostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko spletne aplikacije e-
VEM omogočajo oddajo vlog: 

v poslovni register, 
v davčni register,
za prijavo samostojnega podjetnika in zaposlenih v obvezno zdravstveno zavarovanje, 
prijavo otrok v zdravstveno zavarovanje do njihovega 18. leta starosti,
za identifikacijo za namene DDV,
za pridobitev obrtnega dovoljenja,
obrazca »prijava potrebe po delavcu« (samo za d.o.o.)
za izbris podjetnika iz poslovnega registra

Podjetnik lahko naroči tudi izpis podatkov iz Poslovnega registra Slovenije. 

Pri nas lahko registrirate d.o.o., če gre za enostavni postopek – t.j. je tisti, pri katerem 
družbeniki vplačajo osnovni kapital v celoti v denarju in hkrati ne želijo vnesti nobenih 
posebnosti (dodatnih členov) v akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo.

Storitev VEM opravljamo preko e-VEM sistema, ki je sofinanciran s strani ESS.

Informacije o aktualnih javnih razpisih, svetovanje pri pripravi in izvedbi projektov 
in prijav na razpise za pridobitev finančnih sredstev, izdelava poslovnih načrtov in 
investicijskih elaboratov. 

Center za podjetništvo in turizem Krško (prej še Podjetniški center Krško, naziv se je 
sicer spremenil – vendar vsi ostali podatki (naslov, kontakti, e-naslovi) ostajajo isti) je 
v skladu z izvajanjem celovitih podpornih storitev v okviru JAPTI, javna agencija za 
podjetništvo in tuje investicije v oktobru organiziral animacijsko delavnico v okvi-
ru natečaja za izbor najboljše inovativne ideje s predloženim poslovnim načrtom – 
naj opozorimo, da je natečaj še vedno odprt. 

Kot že rečeno, NATEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJŠE INOVATIVNE IDEJE S PREDLOŽENIM PO-
SLOVNIM NAČRTOM je še vedno odprt. 

POVZETEK NATEČAJA: 

Namen oz. cilj: povečati inovacijsko sposobnost regije, ustvariti podjetniško klimo in 
inovativno okolje za rast novih podjetij.

Ciljna skupina: Delavnica oz. projekt spodbujanja inovativnih idej in novih podjetnikov 
je namenjen srednješolcem, študentom in profesorjem ter obstoječim podjetjem, da 
na način »spin-off« ali »outsource« rešijo novo podjetniško idejo ter vsem drugim zain-
teresiranim.

Rok za oddajo osnutka poslovnega načrta je 24.12.2008. Na podlagi osnutkov poslov-
nih načrtov bo strokovna komisija izbrala 10 finalistov, ki bodo s pomočjo podjetniških 
svetovalcev predvidoma najkasneje do 10.4.2008 pripravili poslovne načrte. Strokovna 
komisija bo nato med finalisti izbrala najboljše tri in jih nagradila na svečani podelitvi 
konec maja 2009. Del predloga ali poslovnega načrta lahko predlagatelj opredeli kot 
poslovna skrivnost in bo v proceduri izbora spoštovana.

Nagradni sklad znaša več kot 3.000 EUR, pri čemer so ob uvrstitvi v finale lahko vsi fina-
listi deležni storitev svetovanja v višini 200 EUR za izboljšanje poslovnega načrta. Prvi 
trije uvrščeni prejmejo denarne in praktične nagrade. Kot vsi potencialni podjetniki lah-
ko tudi vsi sodelujoči koristijo brezplačno koriščenje storitev VEM točke Centra za pod-
jetništvo in turizem Krško za ustanovitev lastnega podjetja.

Celotno besedilo natečaja skupaj z merili za ocenjevanje je objavljen na spletnem 
naslovu www.pckrsko.si, za informacije se lahko oglasite tudi na sedežu centra (Cen-
ter za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46), jih pridobite po telefonu 07/490 22 20 
oz. po elektronski pošti info@pckrsko.si). 
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ISKANJE INOVATIVNIH IDEJ IN NOVIH PODJETNIKOV

PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA

Od letošnjih pomembnih investicij mora-
mo vsekakor omeniti zadnji dve: remont 
kotla 4 in drugo fazo modernizacije papir-
nega stroja 3.

Kotel 4

Po terminskem planu naj bi remontna dela 
na kotlu 4 potekala od 30. avgusta do 19. 
novembra 2008, a so izvajalci z deli konča-
li 12 dni prej in tako omogočili predčasno 
vključitev kotla v energetski sistem podje-
tja. To je pomembno predvsem zato, ker 
smo v času remonta na kotlu 4, ki obratu-
je na premog, potrebe po energiji zago-
tavljali s plinskim kotlom 6, na katerem 
pa je proizvodnja pare bistveno dražja. 
Vrednost investicije je bila 1,8 milijona 

€, remontna dela pa so zajemala poruši-
tev in ponovno gradnjo celotne prednje 
in zadnje stene kotla, zamenjavo grelni-
ka vode in grelnika zraka ter obnovo stro-
pa. Skupaj je bilo v kotel vgrajenega pri-
bližno 200 ton novega materiala. V prvih 
dneh po končanem remontu smo morali s 
postopnim temperiranjem kotel pripravi-
ti na redno obratovanje. V tem času se žal 
nismo mogli popolnoma izogniti občasnim 
povečanim emisijam v okolje, vendar je 
sedaj kotel že v rednem obratovanju in 
dosega vse pričakovane parametre.

Papirni stroj 3

V prvi fazi modernizacije papirnega stro-
ja, ki je bila izvedena v letu 2000, smo od-
pravili najbolj kritična ozka grla in pove-
čali proizvodno kapaciteto, predvsem pa 
smo izboljšali kakovostne parametre pro-
izvodov in znižali specifične porabe suro-
vin. Glavni cilji druge faze pa so bili zni-
žanje dvostranosti papirja na sprejemljiv, 
konkurenčen nivo, znižanje specifičnih 
porab pare, vode in električne energije, 
nadaljnje povečanje proizvodnje za 8.000 
ton na leto ter širitev palete proizvodov 
na časopisni in izboljšani časopisni papir 
nižjih gramatur (42, 40, 35 g/m2) in s tem 
razvoj novih proizvodov. Dela so potekala 
zelo intenzivno in veseli smo, da smo že 

po 32 dneh od zaustavitve stroja na njem 
ponovno proizvedli prve količine papirja. 
Sledilo je optimiziranje vseh sistemov in 
sklopov in 4. decembra je nočna izmena 
že proizvedla prve količine papirja za trg, 
ki je 5. decembra uspešno prestal testno 
tiskanje v časopisni hiši Delo d.d. Druga 
faza modernizacije papirnega stroja 3 v 
vrednosti cca. 9 milijonov € je bila neiz-
ogibna in tako rekoč nujna, če smo hoteli 
stroj ohraniti »pri življenju«, kar je dan-
danes mogoče samo s proizvodnjo konku-
renčnih papirjev in neprestanim razvojem 
novih proizvodov.

Skupna vrednost vseh investicij v tem ob-
dobju, ki vključujejo tako posodobitev ob-
stoječe opreme in sistemov (trije papirni 
stroji, energetska postrojenja, logistika) 
kot tudi postavitev novih obratov ali na-
prav (prečno rezalni stroj, plinski kotel, 
industrijska čistilna naprava, obrat za pre-
delavo odpadnega papirja), se približuje 
137 milijonom evrov. Seveda smo v skla-
du z razvojno strategijo morali tudi opu-
ščati določene proizvodne programe, pri 
čemer je največji pretres zagotovo pov-
zročila ukinitev proizvodnje kemične ce-
luloze, ki pa je bila spričo vedno ostrejših 
okoljskih zahtev tako rekoč neizogibna. 
V dobrih desetih letih se je tako tovar-
na precej spremenila in prepričani smo, 
da je trenutno v relativno dobrem stanju, 
ki nam bo omogočilo preživetje v nasle-
dnjem obdobju, ki ga bo vsekakor močno 
zaznamovala globalna gospodarska kriza. 
Tej se nikakor ne moremo izogniti, lahko 
pa s pametnimi potezami in doslednim iz-
vajanjem potrebnih ukrepov zmanjšamo 
njen negativni vpliv.

Peter Drakulić
odnosi z javnostmi

Večletni razvojno-investicijski 
ciklus v VIPAP-u se bliža koncu
V VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. letos zaključujemo obsežen razvojni program, ki 
ga je zasnovala ekipa domačih strokovnjakov in je vključeval tako tehnolo-
ško posodobitev kot tudi ekološko sanacijo tovarne. Smer razvoja je bila za-
črtana že pred desetimi leti, in sicer z odločitvijo o prehodu na proizvodnjo 
papirjev narejenih pretežno iz recikliranih vlaknin. Tej odločitvi so seveda 
morale biti podrejene vse nadaljnje investicije, katerih zadnjo zaključuje-
mo ravno v teh dneh. Seveda so tudi v naslednjih letih predvidena različna 
posodabljanja, posegi na področju učinkovite rabe energije, odprava posa-
meznih novonastalih kritičnih ozkih grl in podobno. Najbolj pomembno pa 
je, da že dalj časa podrobno spremljamo in analiziramo trenutne razmere 
ter razpravljamo o možnih smereh nadaljnjega razvoja podjetja.

Na letošnji tržni konferenci, ki smo jo 
16. in 17. oktobra organizirali na Oto-
čcu, smo ponovno gostili poslovne par-
tnerje, predvsem pomembnejše pro-
dajne agente iz Evrope. Predstavili smo 
jim naše videnje nadaljnjega razvoja 
proizvodnje papirja v Krškem in hkra-
ti pridobili njihov pogled na skupno so-
delovanje v pričakovanih zaostrenih go-
spodarskih razmerah. Ponovno se je 
izkazalo, da so tovrstna letna srečanja 
koristna tako za nas kot za agente, ki 
naše proizvode tržijo po celi Evropi.

Tudi letos smo sodelovali na tradicio-
nalnem srečanju papirničarjev na Bledu 
(19. in 20. november), ki se je začelo z 
12. Dnem slovenskega papirništva. Po-
sebna pozornost je bila tokrat namenje-
na vprašanju ugleda papirne industrije 
oziroma razmišljanjem, kako ta ugled 
izboljšati. V nadaljevanju je potekal 
35. mednarodni letni simpozij Društva 
inženirjev in tehnikov papirništva pod 
naslovom »Novi izzivi v papirništvu«. V 
tem delu smo sodelovali z referatom na 
temo ustreznega ravnanja z odpadki.

PREDSTAVLJAMO
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Nova taksi služba v Posavju

Damjan pravi, da je taksi pre-
voz vsekakor potreben tudi v 
Posavju, kajti tukaj je veliko 
starejših in ljudi, ki nimajo do-
bre javne povezave prevoza in 
prav tako ne ob koncih tedna, 
praznikih ali celo zgodnjih ju-
tranjih in poznih večernih urah. 
Zelo koristen je za mlade, saj 
se lahko varno pripeljejo na 
kraj zabave in prav tako domov. 
Tu je taksi služba zelo dobrodo-
šla, še posebej, če je cenovno 

dostopna, tako za šolarje, ka-
kor tudi upokojence, predvsem 
zato, ker so današnji prometni 
zakoni zelo poostreni.
Izvajanje taksi službe v obči-
ni Krško je z veseljem pozdra-
vil tudi župan Franc Bogovič 
in dejal, da gre za nadgra-
dnjo prizadevanj občine, ki 
je javni promet spodbudila že 
z uvedbo mestnega avtobu-
sa. Izboljšanje ponudbe in ve-
čja dostopnost javnega prevo-

Taksi služba K2 je v Brežicah 
dosegljiva na številki 070 400 
111 in v Krškem na številki 
070 600 111.

Pripravila: V.B.

Dandanes se življenje spreminja zelo hitro in terja hitro 
delovanje tudi od ljudi. Ni več časa, da bi posedali po jav-
nih postajah ali pešačili do želenega cilja. To vsekakor ne 
pride v poštev starejšim in ljudem, ki živijo izven mest, 
kjer javni prevoz ni dobro urejen. Prav zato smo obiskali 
podjetje Taksi prevozi K2 in lastnika Damjana Kirna pov-
prašali o prioritetah taksi službe v Posavju.

Primož Jazbar in Damjan Kirn na parkirišču hotela City

BREŽICE - Splošna bolnišnica Brežice je oktobra pridobila nov 
rentgenski (RTG) aparat s C lokom in nov videogastroskop v sku-
pni vrednosti dobrih 134.000 evrov. Nakup nujno potrebne opre-
me je v višini 120.000 evrov sofinanciralo Ministrstvo za zdrav-
je. Z novim rentgenskim aparatom bo bolnišnica nadomestila 
dosedanji, 16 let stari aparat, uporabljali pa ga bodo predvsem 
za slikanje v travmatološki operacijski dvorani, in sicer pri ope-
racijah kolkov in poškodbah kosti, ko je potreben operativni po-
seg. 
Prednost novega aparata je zlasti v njegovi večji zmogljivosti, 
saj omogoča boljšo kakovost slik, poleg tega pa bo med slika-
njem manjše sevanje pacientov in zdravstvenega osebja. Ne-
nazadnje pa nov RTG aparat omogoča tudi naknadno obdelavo 
slik, njihovo shranjevanje na trdi disk v dveh formatih kot tudi 
shranjevanje na druge medije. Nakup novega video gastrosko-
pa je bil nujen za izvajanje funkcionalne diagnostike na podro-
čju gastroenterologije. S tem je omogočena realizacija večjega 
števila preiskav in posledično skrajšanje čakalne dobe.  S.V.

Bogatejši za dva aparata 
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Cestne zapore odstranjene, 
urejanje brežin se nadaljuje
V mesecu novembru so bile zapore na regionalnih cestah 
ob izgradnji akumulacijskega bazena HE Blanca odpra-
vljene. Ceste so razširjene, asfaltirane in prevozne. Na 
Drožanjski cesti in v Florjanski ulici v starem delu Sevnice 
se nadaljuje celovita rekonstrukcija ulic. Tu se prepleta-
ta dva velika projekta – ureditev Drožanjskega in Florjan-
skega potoka ter izgradnja kolektorjev centralne čistilne 
naprave, zaradi česar je še vedno moten dostop do sta-
novanjskih hiš. Po zaključku del, po ureditvi celotne in-
frastrukture, bo življenje v teh dveh ulicah zaživelo na 
kvalitetnejši način. Na širšem območju Sevnice se zaklju-
čujejo vodne ureditve in gradnja brežin. 

Za spomladanski čas je v načrtu izvedba krajinske uredi-
tve ob akumulacijskem bazenu HE Blanca, kjer je v mese-
cu novembru potekala poskusna delna polnitev bazena. 

Pripravila: Anton Vetrih in Smilja Radi
 

Gradnja brežin ob reki Savi se zaključuje.

Sekcija je bila prvotno ustanovljena že pred 
leti, ponovno pa aktivno deluje drugo leto. 
Člani se enkrat mesečno sestajajo v pro-
storih Gospodarske zbornice Krško, kjer se 
dogovarjajo o skupnih aktivnostih. Namen 
združevanja je predvsem dvig kakovosti ra-
čunovodske dejavnosti, s ciljem zagotavlja-
nja čim boljše podpore uporabnikom sto-

ritev računovodskih servisov. V sekciji se 
zavedamo, da mora računovodstvo služiti 
predvsem vodstvu podjetja, da se lahko na 
osnovi pravočasnih in kakovostnih informa-
cij odloča o poslovanju v prihodnosti.
Ena večjih nalog je stalno izobraževanje, v 
prihodnosti pa bomo člani za svoje stran-
ke omogočili cenovno ugodna in kakovostna 

izobraževanja z vseh področij, ki zadevajo 
poslovanje podjetja.
Pri svojem delu so člani združenja dolžni 
upoštevati kodeks združenja računovodskih 
servisov. Tako mora računovodski servis pri 
opravljanju svojih storitev skrbeti za neo-
porečnost, nepristranskost,kakovost, pri-
merno usposobljenost, upoštevanje stro-

kovnih standardov in zaupnost.
Predvsem pa moramo člani sekcije skrbeti 
za varnost svojih strank – v smislu kakovo-
stne in pravočasne podpore vodstvu podje-
tja, da bo na osnovi pravih informacij lah-
ko sprejemalo pravilne odločitve, kajti od 
teh odločitev je odisna prihodnost vašega 
podjetja. 

Sekcija računovodskih servisov Posavja
V sekcijo je povezanih večina posavskih računovodskih servisov. Sekcija je del združenja slovenskih računovodskih servisov Slovenije, organizirani pa so 
pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Slovenski ustanovitelji s Sa-
vskimi elektrarnami na čelu 
so do konca leta 1983 za 
izgradnjo NEK zagotovi-
li 255.564.112 USD deviznih 
in 69.077.009 USD takratnih 
dinarskih sredstev. Devizna 
sredstva so bila zagotovlje-
na v različnih valutah z na-
jetjem deviznih kreditov pri 
večjemu številu tujih bank. 
V poznih osemdesetih le-
tih so se kreditne obvezno-
sti ustanoviteljev oziroma 
Savskih elektrarn prenesle 
na NEK. Savske elektrarne 
in NEK sta medsebojne ob-
veznosti iz naslova prenosa 
evidenc odplačevanja tujih 
kreditov uredili s posebnim 
sporazumom.
 
V pogajanjih med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške je bil 11. 
marca 2003 dosežen dogo-
vor, da nekdanji ELES GEN, 

GEN energija poplačala 
kredite za izgradnjo NEK 
KRŠKO - Podjetje GEN energija, d.o.o, 50-odstotni lastnik Nuklearne elektrarne Krško (NEK), je konec no-
vembra plačala zadnji obrok kredita v višini 2.482.402,66 evrov za izgradnjo NEK. S tem je GEN energija po-
ravnala vse kreditne obveznosti, ki jih je slovenska stran najela za izgradnjo jedrske elektrarne v Krškem. 

d.o.o. (le-ta se je leta 2006 
preimenoval v GEN energijo) 
kot pravni naslednik sloven-
skih vlagateljev v NEK pre-
vzame obveznost odplačila 
kredita, najetega za izgra-
dnjo NEK. Še pred uveljavi-
tvijo meddržavne pogodbe 
je GEN energija z NEK skle-
nila pogodbo o prevzemu iz-
polnitve obveznosti po kre-
ditnih pogodbah, ki so bile 
sklenjene med NEK in Novo 
ljubljansko banko, d. d. v 
znesku 16.515.928.837,85 
SIT.

Na podlagi Zakona o poro-
štvih za kredite, najete za 
refinanciranje kreditov pod-
jetij elektrogospodarstva, 
je bila 31. 3. 2003 sklenje-
na pogodba o prevzemu dol-
ga med NEK kot dolžnikom, 
GEN energijo kot prevzemni-
kom dolga, NLB kot upnikom 
in Republiko Slovenijo kot 

porokom. Tako je bila izpol-
njena tudi obveznost iz do-
ločila meddržavne pogod-
be, ki med drugim določa, 
da bo GEN energija prevzela 
te dolgove ter da mora NEK 
na tej podlagi svojo bilanco 
preurediti tako, da v njej ne 
bo izkazovala obveznosti do 
banke, ki so nastale s pre-
nosom odplačil investicijskih 
kreditov slovenskih ustanovi-
teljev na NEK. Ob koncu leta 
2003 je GEN energija pod 
ugodnejšimi pogoji najela 
nov kredit z državnim poro-
štvom v višini 11 milijard SIT, 
s katerim je v celoti odplača-
la obveznosti iz naslova pre-
vzetega dolga NEK, so sporo-
čili z GEN energije.

Minister za gospodarstvo dr. 
Matej Lahovnik je ob odpla-
čilu kredita ocenil: »Z odpla-
čilom omenjenega kredita in 
zaradi konkurenčne proizvo-

dne cene, po kateri Nukle-
arna elektrarna Krško proi-
zvaja električno energijo, je 
GEN energija lahko ustrezni 
nosilec projekta izgradnje 
novega jedrskega bloka v 
Sloveniji. Z izgradnjo novega 
bloka bi zadostili potrebam 
po pasovni električni energi-
ji, saj bo v naslednjih letih 
Slovenija potrebovala doda-
tnih 1000 MW novih stabilnih 
proizvodnih kapacitet. Pred-
videvamo, da bo sedanja fi-
nančna kriza naraščanje 
povpraševanja po električni 
energiji sicer res upočasni-
la, vendar se bo trend pov-
praševanja iz preteklih let 
kmalu nadaljeval. Večja pro-
izvodnja električne energije 
iz novega jedrskega bloka bi 
sledila zahtevam za zmanj-
ševanje toplogrednih plinov, 
za kar se je Slovenija obve-
zala s pristopom h Kjotske-
mu protokolu.«  N.D.

Darinka d.o.o.
Darinka Cizl
Šentlenart 82a, Brežice
07 49 93 170, 031 893 244
darinka@amis.net 

KIN.SI d.o.o.
Milena Krošelj 
Naselje heroja Maroka 17, Sevnica
07 81 61 700, 031 347 011
milena@kin.si

Knjigovodski servis Bojana Sotošek s.p.
Bojana Sotošek
Veliki Dol 28a, Koprivnica
07 49 71 224, 040 439 167
bojana.sotosek@siol.net

Knjigovodski servis Češnovar Bojana s.p. 
Bojana Češnovar
Bohoričeva 11, Krško
07 49 22 917, 041 368 376
bojana.cesnovar@siol.net

Komočar računovodski servis d.o.o.
Gordana Komočar
Rajec 6, Jesenice na Dolenjskem
07 45 74 862
komocar.doo@siol.net

MAAT računovodstvo Ivanka Černelič 
Jurečič s.p.; Ivanka Černelič Jurečič
Podbočje 47, Podbočje
07 49 78 239, 031 767 679
maat@siol.net

Nevtrom d.o.o.
Marija Verbančič
Maistrova ulica 6, Brežice
07 49 90 840
nevtrom.m@siol.net

RFS Terezija Unetič s.p.
Cvetka Unetič
CKŽ 137, Krško
07 49 26 544, 031 643 294
rfs.cvetka.u@siol.net

Servis za vodenje posl. knjig »Lovše 
Mojca«; Mojca Lovše
Trg izgnancev 2, Brežice
07 49 93 275, 041 690 138
mojca.lovse@siol.net

T&T AOP d.o.o.
Aleksander Vegelj
Rostoharjeva 44, Krško 
07 48 80 120, 041 611 828
vegelja@tintaop.si

Vodenje poslovnih knjig Helena Poznič s.p.
Helena Poznič
Trg Matije Gubca 3, Krško
07 490 50 40, 031 370 397
helena.poznic@gmail.com

V članstvo vabimo tudi druge računovodske 
servise .

Vegelj Aleksander
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Najdaljša slovenska reka je 
bila še pred 150 leti široka 
3 kilometre, a človek je za-
radi lastnih potreb spreme-
nil njen tok, njeno strugo. V 
preteklosti je imela reka ob-
sežna prodišča in tudi kakšen 
otoček – v današnjem času to 
izginja. V in ob reki so našle 
svoj življenjski prostor števil-
ne živali in rastline na boga-
to obraščenih obrežjih ter na 
travnikih. V Savi, predvsem v 
njenem spodnjem delu, pre-
biva izredno bogata, pestra 
vrsta rib in nekatere med nji-

Vpliv na okolje ob gradnji verige 
spodnjesavskih hidroelektrarn

mi so že varovane. Med red-
ke, zelo ogrožene in pri nas 
v zavarovano vrsto sodi mo-
čvirska sklednica – naša edi-
na želva. Ogrožen je obstoj 
kostanjevke (kostanjevo-rja-
va raca), medtem ko malega 
deževnika ni več. Savi sledi 
obdelana kmetijska krajina 
s travniki, kjer še rastejo av-
tohtone rastline, vendar tudi 
te z vse večjimi posegi v na-
ravo izginjajo in z njimi ra-
znolike vrste ptic živali, žu-
želk… Kaj se dogaja oz. se bo 
zgodilo z različnimi vrstami 

živali in rastlin ob gradnji ve-
rige spodnjesavskih hidroe-
lektrarn? Dušan Klenovšek je 
prepričan, da zavarovane vr-
ste rastlin in živali človek ne 
bi smel poškodovati, a neka-
tere vrste izginjajo (med nji-
mi je tudi čopasti ponirek); 
ribiči počasi ne bodo imeli 
česa loviti, razen tistega, kar 
bodo sami gojili v vodi, saj 
ribje steze ni (edina delujo-
ča je na reki Mirni); prodna-
to dno postaja muljasto; tok 
reke je enakomeren in poča-
snejši; povečuje se kalnost 

SEVNICA – V Albert Felicijanovi dvorani sevniškega gradu je potekalo predavanje Dušana Klenovška z Zavoda RS za varstvo 
narave, OE Novo mesto na temo vpliva gradenj in obratovanja verige spodnjesavskih hidroelektrarn na reko Savo. Ob sli-
kovno bogatem gradivu je predstavil življenje v in ob Savi v preteklosti, opozoril na sedanje stanje in orisal možnosti pre-
živetja v bodočnosti za številne rastline in živali, med katerimi je mnogo zaščitenih, ogroženih, nekatere pa so že pov-
sem izginile, ker so izgubile svoj življenjski prostor. 

vode; oblika struge je neraz-
gibana; spremembe doživlja-
jo travniki ob Savi… 

In v čem vidi Klenovšek reši-
tev stanja? V prehodnosti vo-
dotoka, v raznolikosti oblik, 
naklonov brežine, v renatu-
raciji brežin z avtohtonim ra-
stlinjem, v ureditvi umetnih 
sten za breguljke, vodomca… 
Slikovitemu predavanju je 
sledilo za zaključek retorično 
vprašanje: Smemo pokrajini 
brez Save še reči Posavje? 

S. Radi

ČATEŽ OB SAVI – V Termah Čatež so zimsko ponudbo pope-
strili z dodatno zabavo na 300 m2 veliki ledeni ploskvi po-
kritega drsališča na prostem, ki je pretekli vikend že navdu-
ševal prve drsalce. Uporaba drsališča, ki je brezplačna, je 
možna vsak dan do 5. marca 2009 med 10. in 22. uro. Drsal-
ke za zabavo na ledeni ploskvi si lahko obiskovalci po ugodni 
ceni izposodijo ob drsališču. S svojim nastopom je v soboto, 
6. decembra, na otvoritvenem drsalnem spektaklu navduši-
la tudi skupina bivših in aktivnih profesionalnih umetnostnih 
drsalcev - Lucy Lookers on Ice in tako še dodatno popestrila 
praznično dogajanje v Termah Čatež.

V termah tudi drsanje

KRŠKO – Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi se bo v po-
nedeljek, 15. decembra, znova sestal, tokrat v prostorih Obči-
ne Krško. Člani se bodo seznanili s potekom gradnje HE Blan-
ca in HE Krško ter s problematiko v zvezi z izdelavo DPN za HE 
Brežice in HE Mokrice. Na dnevnem redu je tudi vodni režim 
na spodnjem delu reke Save, predvidena pa sta tudi dva pod-
pisa: podpis protokola za izgradnjo vzhodne obvoznice Breži-
ce in podpis sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije glavne 
ceste Impoljca – Brestanica – Krško na območju HE Krško.  P.P.

Podpisovali bodo pogodbe
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li zgolj delovna sila ali re-
produkcijski material, ki naj 
bi delal za nizko ceno. Te-
kom dobrih dveh desetletij 
so te finančne produkte, ki 
so se sedaj izkazali za brez-
vredne papirje, od ameriških 
bank kupovale tudi evropske 
in centralne banke, s čimer se 
je gospodarska kriza razširila 
tudi po Evropski uniji. Da se 
ta s takšno silovitostjo in za-
enkrat s tako drastičnimi po-
sledicami še ne odraža v Slo-
veniji, gre prepisati dejstvu, 
da je pri nas še vedno večina 
finančnega bančnega siste-
ma in velik del gospodarstva 
v domači lasti. Današnje raz-

TU SMO ZA VAS!

TURIZEM 
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice je meseca novembra 2008 prejel iz rok Slovenske 
turistične organizacije priznanje za prizadevno in kakovostno urejanje lokalne turistične po-
nudbe na uradnem slovenskem turističnem informacijskem portalu www.slovenia.info. Pri-
znanje nam je dodatna vzpodbuda za naše poslanstvo na področju turizma v regiji. 
Brežice bodo v prazničnem decembru dobile prve licencirane lokalne turistične vodni-
ke. Zavod za podjetništvo in turizem je v sodelovanju z agencijo Palladio novembra or-
ganiziral izobraževanje turističnih vodnikov, tako da bo poslej mogoče v brežiški občini 
najeti turističnega vodnika, ki vas bo popeljal skozi čudovite brežiške zgodbe.
Zaželimo jim veliko prijetnih obiskovalcev! 

VSTOPNA TOČKA VEM
Nudimo vam osnovno svetovanje o pogojih za ustanovitev podjetja, seznanimo vas s 
postopki, ki jih je potrebno opraviti pred ustanovitvijo, skupaj poiščemo ustrezne šifre de-
javnosti za vaše podjetje. Seznanimo vas z možnostjo dostopa do virov financiranja in 
do finančnih sredstev. Nudimo vam brezplačne postopke registracije, doregistracije in 
spremembe podatkov za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo 
preko spletne aplikacije e-VEM.

MSP – MOJ SPLETNI PRIROČNIK
S prijavo na prejemanje aktualnih informacij na spletnem naslovu www.zpt-brezice.si, si 
zagotovite najbolj sveže informacije s področja podjetništva na lokalnem, državnem in 
evropskem nivoju. BODITE OBVEŠČENI!

RAZPISI
Posredujemo vam informacije o aktualnih razpisih in o možnostih kandidiranja in prido-
bitve sredstev s tega naslova. 

BREZPLAČNE DELAVNICE
Za podjetnike in podjetja organiziramo brezplačne delavnice z aktualnimi temami.

Nudimo vam vse to in še mnogo več! 
Prepričajte se sami!

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice 
Cesta prvih borcev 18 
8250 Brežice

Telefon: 07/ 49 90 680
Fax: 07/ 49 90 681
E-mail: samo.stanic@zpt-brezice.si 

V sodelovanju z

PROIZVODNJA – NOVEMBER 2008 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – NOVEMBER 2008

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 ZP - - 246 300 5 100 - -

PB 3 ZP - - 235 300 1 100 - -

PB 4 ZP - - 92,4 300 0,2 100 - -

PB 5 ZP - - 115 300 1 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota
Proizvodnja 

(kWh)

Obratovalne ure

(ura)

Število zagonov

(število)

V prvem delu predavanja se je 
dr. Mencinger iz Ekonomskega 
inštituta Ljubljana osredoto-
čil na vzroke gospodarske kri-
ze, katerih povod so dogajanja 
na ameriškem nepremičnin-
skem trgu v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, ko je pri-
šlo do prerazdelitve družbene-
ga produkta med delom in ka-
pitalom. Delež dela, ki je bil še 
pred 30 leti na okoli 74 % bruto 
družbenega produkta, je padel 
na 68 %, delež kapitala pa se 
je s 25 povečal na 32 %. Hkra-
ti se je skrčil za dobrih 7 % tudi 
delež investicij, in sicer s 25 % 
na 18 %, ta razlika, je povedal 
dr. Mencinger, med povečanim 
kapitalom in nižjimi investi-
cijami, pa je šla v prevzeme, 
privatizacije in razne finančne 
špekulacije. Ta razlika je bo-
trovala tudi nastanku različnih 
finančnih skladov, ki so v svojo 
korist izumljali različne finanč-
ne manevre in produkte, s či-
mer se je povečevala razdalja 
med varčevalci in investitor-
ji, s tem pa se je finančni svet 
tudi vse bolj oddaljeval od re-
alnega. 

Posledično je prišlo tudi do 
tega, da so delavci posta-

Domača lastnina za zdaj 	
še rešuje Slovenijo
KRŠKO - Posavsko društvo seniorjev in menedžerjev je 3. decembra s preda-
vanjem prof. dr. Jožeta Mencingerja v mali dvorani Kulturnega doma Krško 
na temo svetovne gospodarske krize zaključilociklus predavanj in letni de-
lovni program društva. 

mere je dr. Mencinger oce-
nil podobne razmeram v zgo-
dnjih devetdesetih letih, ko 
se je zlomilo veliko gospodar-
skih panog zaradi izpada trga 
jugoslovanskih republik, s to 
razliko, da so bili ljudje zara-
di osamosvojitvenih procesov 
tedaj bolj potrpežljivi, saj 
so bila njihova pričakovanja 
drugačna, po drugi strani pa 
je Slovenija v 17 letih postala 
bogatejša, a tudi bolj social-
no razslojena. S tem, da bodo 
slej ko prej rešili finančno kri-
zo, pa se po mnenju Mencin-
gerja realna kriza še ne bo 
končala. 

Bojana Mavsar

Prof. dr. Jože Mencinger v družbi s predsednikom 
seniorskega društva Edom Komočarjem

Prostorsko načrtovanje je instru-
ment, ki v iskanju odgovorov na so-
dobna razvojna vprašanja povezuje 
razvojne potrebe in varstvene zah-
teve z različnimi nosilci urejanja 
prostora, javnostjo in strokovnjaki. 
Prostorski razvoj se danes usmer-
ja k ustvarjanju boljših življenj-
skih razmer, zmanjševanju posledic 
podnebnih sprememb in zagotavlja-
nju večje energetske učinkovitosti. 
Smernice za trajnostni prostorski in 
urbani razvoj se konkretno uresni-
čujejo tudi v Občinskih prostorskih 
načrtih, ki se pripravljajo na podla-
gi nove prostorske zakonodaje. 

Zakon o prostorskem načrtovanju defini-
ra tri skupine poselitve glede na možnost 
širitve poselitve. Prvenstveno se nova po-
selitev usmerja v prenovo obstoječih na-
selij in degradiranih območij znotraj na-
selij. Ob zapolnitvi vseh površin je možen 
razvoj naselja na območja, ki tvorijo lo-
gične zaokrožitve naselja in so primerna 
za širitev ob upoštevanju varstvenega vi-
dika. Nove poselitve in razvoja naselij ne 
načrtujemo na poplavna in plazovita ob-
močja, na vodovarstvena območja vodnih 
virov, na območja naravne dediščine ter 
na najboljše kmetijske površine. 

Razpršena poselitev predstavlja avtohto-
ni poselitveni vzorec v slovenski krajini. 
Tu so naselja, ki imajo zaradi konfiguraci-
je terena tipiko razpršenih, razdrobljenih, 
raztresenih, razpostavljenih in razloženih 
naselij ali pa gre za pojav samotnih kme-
tij in zaselkov. Razpršeno poselitev tvo-
rijo predvsem objekti, ki so bili zgrajeni 
pred letom 1967. Za potrebe širitve kme-
tije se na kmetijska območja, v skladu z 
novim pravilnikom lahko predvidijo širitve 
objektov za kmetijsko proizvodnjo, ni pa 
dovoljena širitev stanovanjske poselitve. 
V teh usmeritvah so upoštevane smernice 
za energetsko učinkovitost in zmanjševa-
nje emisij v okolje, saj veliko objektov v 
središču mest in naselij propada, medtem 
ko gradnja novih objektov izven obstoje-
čih poselitvenih območij zahteva gradnjo 
novih cest in komunalne infrastrukture, 
predvsem je treba izpostaviti problem 
odvajanja komunalnih odpadnih voda in 

vzpostavitev daljinskega ogrevanja. Zara-
di večje oddaljenosti se poveča tudi števi-
lo potreb po dnevnih migracijah. 

Razpršena gradnja je nezaželen poseg v 
prostor, ki ni del avtohtonega poselitvene-
ga vzorca in je največkrat posledica črno-
graditeljstva. Gre predvsem za objekte, ki 
so bili zgrajeni izven obstoječih naselij in 
ostalih poselitvenih območij po letu 1967. 
Obstoječi razpršeni gradnji, ki v obstoje-
čih planskih aktih nima določenega stavbe-
nega zemljišča, se v skladu z novo zakono-
dajo ne opredeljuje stavbnega zemljišča, 
kot je bil običaj do sedaj. Prikažejo se le 
kot zemljišče pod stavbo na podlagi baze 
katastra stavb. Glede na to, da je razprše-
na gradnja prikazana le kot stavbišče, je 
za objekte dopustna izvedba vzdrževalnih 
del, za objekte, ki pa imajo izdana uprav-
na dovoljenja in določena funkcionalna 
zemljišča, pa je dopustna tudi dozidava in 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objek-
tov.  Pravilnik tudi omogoča sanacijo, s ka-
tero se lahko ta območja vključijo v nase-
lje, se opredelijo kot novo naselje ali pa 
kot posebno zaključeno območje.

Na podlagi analiz, ki smo jih izvedli v pod-
jetju Savaprojekt, d. d., smo v naseljih 
ugotovili zelo veliko nepozidanih površin, 
ki so v obstoječih planskih aktih že pred-
videna za gradnjo. Širitev takšnih naselij 
in želje po graditvi stanovanjskih objektov 
na svoji zemlji v primerih razpršene pose-
litve in razpršene gradnje je zato z vidi-
ka nove zakonodaje zelo težko upravičiti. 
S primernimi ukrepi je smiselno lastnike 
zazidljivih zemljišč in pobudnike za gra-
dnjo stanovanjskih objektov spodbuditi k 
zapolnitvi obstoječih območij, ki so name-
njena za gradnjo. S tem lahko prispeva-
mo k racionalnejši izkoriščenosti prostora, 
zmanjšanju negativnih vplivov na okolje 
in znižanju stroškov gradnje gospodarske 
javne infrastrukture.

Damjana Frece, u.d.i.k.a., 
izvršna direktorica  

za področje urbanizma

Načrtovanje prostora v duhu 
podnebnih sprememb

Zakonodajni okvir:

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l.RS, št.: 33/07), 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter po-
gojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev 
naselij (Ur.l.RS, št: 99/07) 
Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na 
najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Ur.l.RS, št: 110/08).
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS, št: 93/08).

•
•

•

•
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Knjižnica kot tretji prostor
Številka 3

Člani sveta knjižnice so se se-
znanili z delom dosedanjega 
Sveta in vodstva knjižnice v 
preteklem mandatu. Oceni-
li so delo vodstva, prejšnje 
in sedanje direktorice Ide 
Merhar in Polone Brenčič in 
vsega kolektiva knjižnice za 
uspešno, saj so, kljub velikim 
težavam, izpolnili skoraj vse 
načrtovane cilje, zastavlje-
ne z letnimi načrti v manda-
tu prejšnjega sveta. 

Posebej je bila poudarjena 
skrb za brezhibno servisiranje 
potreb bralcev, ustanovitev 
oddelka na Senovem, začasno 
premestitev mladinske knji-
žnice v primernejše prosto-
re. Izjemnega pomena je bilo 
tudi kulturno delovanje knji-
žnice pri organiziranju otro-
ških in mladinskih prireditev, 
literarnih večerov za odrasle, 
prirejanje kulturnih priredi-
tev ob pomembnih praznikih 
in dogodkih, zbiranje, ureja-

Valvasorjeva knjižnica - načrti in pričakovanja
Ali bodo v prihodnjem letu 2009 izvedena še manjkajoča opravila, potrebna za začetek izgradnje nove 
stavbe Valvasorjeve knjižnice? Ali bo drugo leto položen za stavbo temeljni kamen? To so bila osrednja 
vprašanja, s katerimi se je ukvarjal novi Svet knjižnice na svoji konstitutivni seji.

nje in interpretiranje domo-
znanskega gradiva, izvajanje 
učenja računalništva za odra-
sle in še vrsto podobnih aktiv-
nosti. Vse te ocene pa imajo 
še posebno vrednost ob spo-
znanju, da se to delo opravlja 
v skrajno neprimernih prosto-
rih, v sobah natrpanih in pre-
obloženih z vedno več knji-
žnega in ostalega gradiva. Le 
veliki delovni vnemi in odgo-
vornosti zaposlenih, se je za-
hvaliti za take rezultate.
Tudi načrtovanje za priho-
dnje leto je optimistično. S 
podrobnim programom se bo 
Svet seznanil še letos.

Ostaja pa še vedno vpraša-
nje investicijskih priprav za 
pričetek gradnje v letu 2010. 
Ni odveč spomniti, da trajajo 
priprave za gradnjo že dolgih 
10 let. Bilo je veliko zapletov 
glede funkcije nove multikul-
turne ustanove. Ta naj bi bila 
povezovalno in ustvarjalno 

središče občinske in regijske 
kulturne in izobraževalne de-
javnosti. Kot običajno se pri 
vsakem takšnem podvigu sre-
čujeta konzervativni pogled, 
ki želi ohraniti obstoječe in 
ne vidi prihodnjega razvoja, 
ter na drugi strani koncept 
novih sodobnih knjižnic, te-
melječih na viziji prihodnosti 
kot multikulturnih ustanov. 
Prevladala je sodobna vizija. 
Prav tako so se v času priprav 
srečevale različne ideje o lo-
kaciji bodoče knjižnice. Ne-
kateri so zagovarjali možnost 
lokacije bližje mladini v no-
vih središčih mesta, drugi pa 
so se zavzemali za lokacijo v 
starem mestnem jedru z na-
menom oživitve starega dela 
mesta Krško. Občinski svet je 
sprejel stališče Krajevne sku-
pnosti mesta Krško in določil 
lokacijo v starem mestnem 
jedru. Pri tem so nastale ne-
katere težave glede umesti-
tve objekta v središče mesta, 

ureditve lastninskih razme-
rij in uskladitve s prostorski-
mi načrti. 

Sedaj izgleda, da bodo izpol-
njeni pogoji za pridobitev po-
trebnih administrativnih so-
glasij. Sprejet je projekt 
nove knjižnice, v teku je pri-
dobitev lastništva na spor-
nem preostanku potrebne-
ga zemljišča in sprejema se 
sprememba prostorskega na-
črta. V predlogu proračuna 
občine Krško za leto 2009 je 
predviden za dokončanje pri-
prav znesek 375.000 EUR. 
Pričakujemo, da bo občinski 
proračun ohranil predvidena 
sredstva. Seveda so škarje in 
platno v rokah svetnikov ob-
činskega sveta, ter župana in 
občinske uprave glede uredi-
tve še neizvedenih priprav. V 
tem primeru se bo prihodnje 
leto položil temeljni kamen, 
v začetku leta 2010 se bo za-
čelo z gradnjo in leta 2012 se 

Na tisoče in milijone knjig 
je bilo napisanih, natisnje-
nih, izdanih in postavljenih 
na police različnih knjižnic 
od tedaj, ko je svoja vra-
ta odprla prva rimska javna 
knjižnica, ki jo je ustanovil 
Gaj Azinij Polio (Gaius Asini-
us Pollio) leta 39 pr.n.š. Knji-
žnice, ki so postale javne, so 
postopoma, predvsem pa po 
koncu mračnega srednjega 
veka, v dobi renesanse raz-
blinile veliko skrivnostnost 
in nedotakljivost knjig. Knji-
ge so prinašale znanje med 
nevedno ljudstvo in s tem so 
prinašale moč, krepile so je-
zik in narodotvornost. Tako 
tudi Slovencem Trubar z 
Abecednikom in Katekizmom 
prinese novo dobo, dobo, v 
kateri živimo kot »Slovenci s 
pisano besedo«. V tistih dav-
nih časih so le redkim dosto-
pne knjige v bistrih glavah 
krepile moč zavedanja in ob-
stoja, ob branju pa se je po-
rajala množica vprašanj, ki 
poganjajo razvoj vse do da-
našnjih dni. 

Potrebno je bilo dolgo poto-
vanje od knjižnic z nekaj po-
licami pa do sodobnih mo-
derno zasnovanih knjižnic, 
z različnimi študijskimi pro-
stori in prijetnimi kotički 
po vzoru domačih dnevnih 
sob, kjer lahko tiho posedi-
mo, pregledamo dnevno ča-
sopisje ali napišemo ljube-
zensko pismo. Spremembe v 
zadnjem obdobju so zame-
njale predstavo knjižnice, v 
kateri se je poudarjala pred-
vsem izposoja gradiva. In kot 
smo lahko velikokrat slišali, 
so knjižničarke v razvlečenih 

jopicah prinašale knjige iz 
skladišč. Toda, kot se zemlja 
vrti okoli sonca, tako so se 
razvijale sodobne tehnologi-
je, številne znanosti in v ko-
rak s časom je morala stopiti 
tudi knjižnica in seveda z njo 
knjižničarji, ki moramo spre-
tno loviti ravnotežje med 
klasično knjižnico, objeto s 
štirimi stenami, in virtual-
no knjižnico. Ta je sicer do-
sti hitrejša, dostopnejša, saj 
jo lahko obiščemo tudi v pi-
žami in babičinih copatih ter 
kadarkoli želimo, a vendar ji 
manjka tista nota, ki je mo-
goča le v osebnem stiku, kot 
na primer: »Dober dan gospa 

Julija, kako ste, že dolgo vas 
ni bilo med nami, vam po-
magamo poiskati knjigo?« Pa 
morda izmenjamo še kakšno 
življenjsko modrost ali izku-
šnjo, kar pa je kljub vsej na-
predni tehnologiji z računal-
nikom nemogoče. 

Veliko novih storitev in de-
javnosti ponujamo v knji-
žnicah, ki smo jih zaobje-
li z besedami knjižnica kot 
informacijsko, kulturno, so-
cialno in izobraževalno sre-
dišče. Knjižničarji kar tek-
mujemo med seboj, kaj 
bomo pripravili za svoje upo-
rabnike. Velikokrat si rečem, 

pa saj to je praktično vse, 
za vse generacije. Prestopi-
li smo prag, prestopili v ve-
solje znanja kot nekoč Jurij 
Gagarin, v nov čas, v kate-
rem se včasih tudi sami lo-
vimo kot v breztežnostnem 
prostoru, v čas, ko naj bi se 
naši uporabniki v knjižnici 
predvsem prijetno počutili, 
poiskali želeno gradivo, se v 
knjižnici družili s svojimi pri-
jatelji, raziskovali, klepeta-
li, se smejali. 

Zavedam se, da morajo za 
vse to biti izpolnjeni določe-
ni prostorski pogoji, ki omo-
gočajo preživljanje prostega 

DELOVNI ČAS:
Osrednja knjižnica KRŠKO

CKŽ 26, KRŠKO, tel. 07 490 40 00
in

MLADINSKI ODDELEK
CKŽ 47, KRŠKO, tel. 07 492 55 82

Ponedeljek: 8.00 – 18.00
Torek: 8.00 – 16.00
Sreda: 8.00 – 18.00

Četrtek: 8.00 – 16.00
Petek: 8.00 – 18.00
Sobota: 8.00 – 13.00

Izposojevališče VIDEM
Cesta 4. julija 59, KRŠKO, tel. 07 490 30 70

Torek, četrtek: 15.00 – 18.00

Izposojevališče SENOVO
Titova 106, SENOVO, tel. 07 490 40 28
Ponedeljek, četrtek: 12.00 – 18.00

Izposojevališče KOSTANJEVICA NA KRKI
Ljubljanska 7, KOSTANJEVICA NA KRKI, 

tel. 07 498 62 10
Torek, četrtek: 12.00 – 18.00

časa v knjižnici, kar pa v naši 
knjižnici vsekakor niso. Po-
membna začasna prostorska 
pridobitev so bili v lanskem 
letu prostori mladinskega 
oddelka, vendar je pouda-
rek na začasnem, saj delitev 
posameznih organizacijskih 
enot na več lokacij, kljub 
temu, da so prostori mla-
dinskega oddelka prijetni in 
prijazni, povzroča negativen 
odziv med uporabniki, zno-
traj knjižnice pa težave pri 
organizaciji dela. Prav vese-
la sem bila pred kratkim, ko 
nas je toliko staršev in otrok 
obiskalo na predstavi v mla-
dinskem oddelku. Vem, da so 
bili nekateri malo nejevoljni, 
ker zaradi gneče niso mogli v 
knjižnico. Veseli nas, da smo 
potrebni, da otroci radi vsto-
pajo v svet zanimivih zgodb 
in da je knjiga pomembna v 
njihovem vsakdanu.

Letošnji dan slovenskih splo-
šnih knjižnic je bil posvečen 
knjižnici kot tretjemu pro-
storu preživljanja časa, saj 
naj bi sledil kar za službo in 
domom, in prav prijetna je 
misel, da bi bilo res tako.

In včasih, na tem potovanju, 
ki nas vodi skozi vrsto zani-
mivih zgodb in knjig, ki pred-
stavljajo in oblikujejo naš 

vsakdan, za hip zastanem, 
prisluhnem zgodbi naše stav-
be, ki že stoletja oblikuje ži-
vljenje in se kot simbol zliva 
s starim jedrom Krškega, le-
tos pa mineva že dvajset let, 
odkar Valvasorjeva knjižnica 
domuje v kapucinskem samo-
stanu. V teh dvajsetih letih 
pa smo izkoristili vsak pro-
sti kotiček za knjižne police, 
omare, vitrine, predalnike, 
za neprecenljivo bogastvo 
množice gradiv na različnih 
medijih. Knjižničarke in knji-
žničarji tako s svojo iznajdlji-
vostjo napolnimo vsak prosti 
kotiček in se vsak dan vedno 
znova trudimo, da bi postala 
knjižnica za vas res tretji pro-
stor, prostor prijetnega biva-
nja, pretoka misli in idej.

Polona Brenčič

Knjižničarke in knjižničar Valvasorjeve knjižnice Krško ob 20. novembru, dnevu 
slovenskih splošnih knjižnic

Delovni čas 
Valvasorjeve knjižnice 

v prazničnih dneh:

sreda, 24. december: 
od 8. do 14. ure

sreda, 31. december: 
od 8. do 12. ure

sobota, 27. december 2008 
in sobota, 3. januar, 2009:

 ZAPRTO

bo knjižnica preselila v novo 
stavbo.

Pri tem pa se zavedamo, da 
časi gospodaske krize niso 

najbolj naklonjeni tovrstnim 
investicijam. Žal je bil zara-
di oklevanja v preteklih 10 le-
tih in pomanjkanju volje tako 

1. decembra 2008 se je na svoji prvi konstitutivni seji 
sestal novi Svet Valvasorjeve knjižnice Krško. Svet je 
sestavljen iz šestih članov, izmed katerih so v skladu 
z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Valvasorjeva 
knjižnica trije imenovani s strani ustanovitelja Občine 
Krško, dva člana sta izvoljena izmed zaposlenih in eden 
predstavnik uporabnikov knjižnice. Člani Sveta zavoda 
za prihodnje petletno mandatno obdobje so: Silvester 
Gorenc, Karmen Starc, Dušan Šiško, Vida Češnjevar-
Fritz, Renata Vidic in Urška Lobnikar Paunović. 
Za predsednika je bil izvoljen Silvester Gorenc za 
podpredsednico pa Urška Lobnikar Paunović. 

nadaljevanje na str. 14
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Letošnje praznovanje Dne-
va slovenskih splošnih knji-
žnic je potekalo pod geslom 
Knjižnica kot tretji pro-
stor. Tretji prostor pomeni 
neformalne prostore, kjer 
se ljudje iz lokalne skupno-
sti srečujejo in razvijajo so-
cialne interakcije… Tretji 
prostor je prostor za prija-
teljske vezi, debate, do-
mačnost, povezanost z lo-
kalno skupnostjo, spodbuja 
druženje in omogoča prije-
tnejše življenje. Tretji pro-
stor so naše knjižnice. Pro-
stor interaktivnosti, udobja, 
prijaznosti in dobrega poču-
tja vseh generacij. 

Osrednja prireditev je po-
tekala v Domžalah. Častna 
gostja prireditve je bila so-
proga predsednika republike 
Barbara Miklič Türk, ki nam 
je povedala marsikaj, med 
drugim tudi to, da sta se s 
sedanjim predsednikom se-
znanila v knjižnici. Kot se je 

Le nekaj korakov od krškega 
hotela se v enem od blokov že 
leta nahaja videmska knjižni-
ca, ki je kljub svoji majhnosti 
na le nekaj kvadratnih mestih 
marsikaterega otroka pope-
ljala na potovanje v zanimi-
vi svet odkrivanja abecede, 
zlaganja prvih besed in stav-
kov, čez leta z odraščanjem 
pa tudi v branje dolgih zgodb, 
romanov ali iskanja literatu-
re za različne šolske naloge. 
Nedavno sem se pogovarja-
la s prijateljico, ki šteje ne-
kako toliko let kot videmska 
knjižnica. Prav veselo je obu-
jala spomine, da je kot majh-
na deklica po šoli velikokrat 
zahajala v videmsko knjižnico 
in brala kar vse po vrsti. Po-
tovala je z ene police na dru-
go in preživljala čas med knji-
gami. 

V knjižnico še danes ob tor-
kih in četrtkih zahajajo pred-
vsem otroci, a vendar tudi 
starejše generacije, ki rade 
poklepetajo z videmsko knji-
žničarko Ljerko Petakovič. 
Kljub dolgoletnim prizadeva-

Ob spremljanju bralnih aktiv-
nostih mladih in raziskovanju 
njihovih potreb po leposlov-
ni knjigi, je bilo ugotovljeno, 
da ravno ta starostna skupina 
mladih, nekako od petega ra-
zreda naprej, vse manj pose-
ga po branju; zlasti leposlov-
nih knjig. V ta namen je bil 
oblikovan projekt kot spod-
buda branju in stiku mla-
dostnika z osrednjo splošno 
knjižnico v njegovem okolju.

Projekt je Ministrstvo za kul-
turo podprlo tudi s prijazno 
gesto, saj je omogočilo splo-
šnim knjižnicam, da ob obi-
sku podarijo vsakemu učencu 
posebej izbrano, nagrajeno 
leposlovno delo. Letos je to 
zbirka pesmi Ervina Fritza: 
Vrane. Knjiga je prejela na-
grado Večernica, ki jo pode-
ljuje dnevnik Večer za naj-
boljše slovensko otroško in 
mladinsko izvirno leposlovno 
delo. Učenci so teh daril zelo 

Knjižnice so praznovale
20. november je že nekaj let praznik vseh slovenskih splošnih knjižnic. Že 
od prvega praznovanja tega dne je glavna ideja, da splošne knjižnice po vsej 
Sloveniji sledijo nekemu aktualnemu geslu, na ta dan pripravijo številne pri-
reditve, še posebej opozorijo nase, v enem kraju v Sloveniji pa poteka osre-
dnja prireditev s tiskovno konferenco za novinarje.

izrazila, on je citiral pesmi, 
kar mnogim ni bilo všeč, 
njej pa. To ji je namreč po-
vedalo, da je ta fant zelo 
razgledan. Prisluhnili smo 
nagovorom Tonija Dragara, 
župana občine Domžale, in 
Brede Podbrežnik Vukmir, 
predsednice Sekcije za splo-
šne knjižnice. Slovesnost je 
obeležila tudi okrogla miza z 
naslovom “Knjižnica k upo-
rabnikom ali uporabniki h 
knjižnici”, na kateri je bila 
glavna nit, da imamo knji-
žnice prednost pred ponu-
dniki virtualnega prostora, 
imamo namreč fizični pro-
stor. Da tega s pridom izko-
riščamo, so dokazali sode-
lujoči na okrogli mizi, ko so 
pripovedovali, kaj vse se v 
slovenskih knjižnicah dogaja 
za različne generacije. 

Na koncu smo podelili na-
grade odmevnega nateča-
ja “Zgodbe iz knjižnice”. Na 
natečaj je prišlo namreč 187 

zgodb, od katerih jih je bilo 
33 posebej pohvaljenih in iz 
teh je nastala knjiga, ki je 
ugledala luč sveta prav na 
tej prireditvi.

Za zaključek pa še: 20. no-
vember ni le praznik 61 slo-
venskih splošnih knjižnic, ki 
delujejo v knjižnični mre-
ži s svojimi krajevnimi knji-
žnicami, in knjižničarjev, je 
tudi praznik 535.682 članov, 
ki smo v knjižnicah prepo-
znali svoj tretji prostor. Kar 
25.9 % prebivalstva je včla-
njenih v knjižnice, ki so v 
letu 2007 pripravile 17.507 
prireditev, ki jih je obiskalo 
687.000 obiskovalcev. Čla-
ni so si izposodili preko 25 
milijonov gradiva, kar zne-
se 12,6 enot na prebivalca. 
V letu 2007 je knjižnice za-
radi izposoje, prireditev in 
drugih storitev knjižnic obi-
skalo 9.572.465 ljudi. 

Urška Lobnikar Paunović

Knjižnica na Vidmu odslej 
v novi preobleki

njem, da bi na Vidmu dobi-
li prostornejšo in sodobnejšo 
knjižnico, se tudi do letošnje-
ga jubilejnega leta, ko se je 
knjižnica že poslovila tako od 
najstniških kot tudi študent-
skih let, saj je dopolnila 25 
let, ni zgodilo nič bistvenega. 
Zato smo se v letošnjem letu 
zaradi dotrajanosti opreme, 
ki je bila daleč od podobe 
sodobne knjižnice, odločili, 
da tudi prebivalcem Vidma, 
predvsem otrokom, omogoči-
mo kvalitetnejše preživljanje 
prostega v knjižnici. Bistve-

na pridobitev je poleg novih 
polic tudi računalniško de-
lovno mesto za uporabnike, 
dve čitalniški mesti, kotiček 
za najmlajše, kar smo uspeli 
s prerazporeditvijo gradiva. 
Po novem pa bo na voljo tudi 
nekaj več neknjižnega gradi-
va in nekaj časopisov.

Morda se čudite, toda vse to 
je v naši mali videmski knji-
žnici, predvsem pa dobra vo-
lja, zato prijazno vabljeni 
med nas.

Polona Brenčič

Tretjič »Rastem s knjigo«
Vseslovenski projekt Rastem s knjigo, podnaslovljen Slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sed-
mošolcu, se v šolskem letu 2008/2009 izvaja že tretje leto. Namenjen je vsem učencem sedmih razre-
dov, da skozi načrtno bibliopedagoško delo ponovno vzpostavijo stik s splošno knjižnico in začutijo po-
trebo po leposlovni in strokovni knjigi.

V četrtek, 6. 11., smo odšli v Krško. Ogledali smo si Valva-
sorjevo knjižnico, kjer je bilo zelo zabavno. Najprej smo si 
ogledali mladinski oddelek in imeli malico, nato pa smo se 
razdelili v skupine, ki sta jih določili učiteljica Katja Kržič-
nik ter knjižničarka Martina S. Križnik. Spoznali smo knji-
gomat, ki je bil za nas najbolj atraktiven. Naučili pa so nas 
tudi, kako se poišče preko spleta knjiga od doma in kaj na-
rediti, če je le-ta izposojena. Ogledali smo si tudi zanimi-
ve referate, diplome, ki so jih ljudje podarili knjižnici. Lah-
ko smo si vzeli odpisano gradivo knjižnice. Ob koncu našega 
ogleda knjižnice smo prejeli zbirko pesmic z naslovom Vra-
ne, avtorja Ervina Fritza.
Prišel je čas našega odhoda in vsi smo sklenili, da bomo še 
kdaj prišli v knjižnico, če že ne v to, pa v Valvasorjevo v Ko-
stanjevici na Krki.

UČENCI 7.R. OŠ JOŽETA GORJUPA
KOSTANJEVICA NA KRKI

Zapisal Jan Tršinar

Sedmošolci OŠ Koprivnica smo bili povabljeni 20. novembra 
2008, ravno na dan splošnih knjižnic, na ogled Valvasorjeve 
in kapucinske knjižnice v Krško.

Prijazne knjižničarke so nam najprej pokazale otroški in 
mladinski oddelek. V stari knjižnici, ki gostuje v prostorih 
Kapucinskega samostana, smo se razdelili v skupine. Ena 
skupina je bila pri knjigomatu in vadila, kako si lahko sami 
izposodijo ali vrnejo knjige. Druga je brskala po računalni-
ku in iskala željene knjige na policah. Tretja je našla v do-
moznanskem oddelku marsikaj zanimivaga iz okolice Kopriv-
nice. 
Sledil je skupen ogled starih bukev v kapucinski knjižnici, ki 
so nas presenetile s svojo nenavadno zunanjostjo ter čudu-
vitimi ilustracijami.
Na koncu smo izvedeli za vrste knjižnic in oddelke v knji-
žnicah. Čakalo nas je še darilo - knjiga Vrane, ki naj bi nas 
vzpodbudila k večjemu veselju do branja.Dobili smo tudi 
vpisne liste in gotovo se bo zaradi današnje predstavitve po-
večalo število obiskovalcev v knjižnici.
Meni je bil najbolj všeč knjigomat.

Luka Jug, 7.r., OŠ Koprivnica

veseli in verjamem, da knji-
ge resnično preberejo in ne 
samo to, nekateri jih na po-
budo učiteljev tudi popleme-
nitijo. Tako je prvi podarjeni 
naslov knjige avtorice Neli Ko-
drič Na drugi strani, v šolskem 
letu 2006/2007 na OŠ Senovo 
dobil svoj izraz tudi na film-
skem platnu. Zelo vzpodbu-

dno in v veliko veselje nam je 
opravljati takšno delo, ki bo-
gati tudi nas - knjižničarje.

V letošnjem šolskem letu po-
novno v akciji sodelujejo 
učenci sedmih razredov vseh 
šol naše občine. Kar pome-
ni, da nas bo obiskalo okrog 
270 učencev v približno štiri-
najstih skupinah. Vsaki sku-
pini bomo namenili najmanj 
dve šolski uri bibliopedago-
škega dela. Skozi praktično 

delo v skupinah bomo učence 
poskušali usposobiti za samo-
stojne uporabnike knjižnice. 
V mesecu oktobru in novem-
bru nas je obiskalo že devet 
skupin, kar pomeni 185 učen-
cev, od tega 32 učencev še 
ni vpisanih v našo knjižnico. 
Tem smo se še posebej po-
svetili v želji, da bi jim knji-
žnico približali kot njihov 
»tretji prostor«, da ozavesti-
jo, da je knjižnica, zlasti še 
mladinski oddelek, res name-
njen njim in da ga s pridom 
izkoristijo v vsej pestrosti po-
nudb. Ostale skupine sedmo-
šolcev pričakujemo v mesecu 
decembru in v kolikor se bo 
dalo, bomo projekt zaključi-
li do konca tega leta.

Projekt je zastavljen tako, da 
v njem učenci z zanimanjem 
sodelujejo in prepričani smo, 
da bodo še z večjim veseljem 
in manj zadržkov prihajali v 
knjižnico tudi tisti, ki doslej 
niso. Predvsem pa, da bodo 
spet z veseljem brali.

Antonija Amon
Zanimivo srečanje s 
knjižnicama

Obisk Valvasorjeve knjižnice 
v Krškem

Učenci spoznavajo delo s knjigomatom

Pri nas se dogaja...

Afrikanistka Nataša Hrastnik in glasbenik z 
Madagaskarja Joseph Rakotoralahy in Katja Šulc so se 
v literarnem večeru KNJIGA ME NE BRIGA pogovarjali o 
sodobni afriški literaturi.

V Kostanjevici na Krki se je s pisateljem Ferijem 
Lainščkom pogovarjal Goran Milovanovič

Predstavitev zbornika Naše poti in pogovor z 
nekadnjimi senovskimi učiteljicami Silvo Golouh, Meto 
Habicht in Ivo Dernač na Izposojevališču Senovo.

V prazničnem času med 
15. in 31. decembrom 2008 

v vseh enotah Valvasorjeve knjižnice Krško nudimo 
brezplačen vpis za nove člane.  

Prijazno vabljeni, da postanete član naše knjižnice!
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Z namenom, da si obogatite socialno življenje in okrepite 
samozavest, smo za vas tudi to jesen, vse do pomladi, pri-
pravili brezplačne računalniške tečaje. Z uporabo računal-
nika boste hitreje prišli do vseh potrebnih informacij in si 
tako prihranili marsikatero pot, okrepili boste stike s prija-
telji in svojci ter postali bolj samostojni. 

Računalniško opismenjevanje poteka v okviru projekta Z mi-
ško v svet, na sedežu Valvasorjeve knjižnice Krško, vsak če-
trtek od 9. do 11. ure. Namenjeno je tako začetnikom kot 
tudi tistim, ki že imate nekaj znanja in ga želite dopolniti 
ali le utrditi. Upoštevali bomo vaše želje in tečaj prilagodi-
li vašim potrebam. Torej, vsi starejši, ki si želite samozave-
stno vstopiti v svet računalništva, toplo vabljeni!

Milena Andrejaš

Odprte platnice
 Za eno od miz se je sklanjala drobna postava, 
kup papirjev pa je razkrival le bele, nazaj počesane lase. 
Nika je hotela neslišno zapreti vrata, a so jo ta izdala s 
hinavskim škripanjem. Siva glava se je dvignila in temne 
oči so se obrnile v smeri zvoka. 
 »Kdo me moti?« se je oglasil moški z visokim, a 
ne piskajočim glasom. »Ah, deklica. Draga moja, kaj pa 
delaš tukaj? Si se izgubila ali si le tako radovedna?«
 »Mislim, da oboje«, je odgovorila Nina.
Njegov nasmešek ji je vlil pogum: »Oprostite, gospod, kaj 
pa pravzaprav delate?«
 Z roko ji je nakazal, naj pristopi bližje. »To knji-
go bom poskusil obnoviti. Stara je in platnice se ji trga-
jo. Zamenjal jih bom in ponovno povezal liste. Potem jo 
bomo spet vrnili na polico v knjižnici.«
 »Razumem,« je dejala Nika. »Kajti vsaka knjiga 
je posebna in si zasluži, da jo beremo.«
 »Tako je,« je z odobravanjem odvrnil moški. »Ne 
smemo soditi knjige po njenih platnicah. Potrebno jo je od-
preti, da razkrije svojo vsebino. Vsaka je posebna. Enako 
velja tudi za ljudi. Površina je le košček nas. Potrebno si je 
vzeti čas, da človeka pobližje spoznamo in nam pokaže, kaj 
se skriva v njem. Zapomni si to. No, zdaj pa le pojdi.« 

Nika se mu je zahvalila in stekla iz sobe. Poiskala je knji-
go o konjih in jo ponosno prinesla domov. Naslednji dan 
jo je vzela v šolo in jo med odmorom začela listati. Opa-
zila jo je ena od sošolk. 
 »Kako lepa knjiga. Je tvoja?« 
 »Ne izposodila sem si jo v mestni knjižnici. Imaš 
rada konje?« 
  »Ja, zelo so mi všeč. Lahko tudi jaz pogledam?« 

Nika je veselo pokimala in deklici sta potopljeni v knji-
go minute odmora napolnjevali z nasmehom. Nika se je v 
novem okolju prvič lahko sproščeno pogovarjala o sebi in 
o rečeh, ki jih ima rada. Pristopila je še Nikina soseda in 
skupaj so hihitaje pričakale konec odmora. Vse do konca 

pouka je Nika kar žarela v obraz. Naslednje dni je vse več 
časa preživela z ostalimi in se pridružila njihovim igram. 
Spomnila se je na besed modrega starca in pomislila: Se-
daj sem pa tudi jaz odprla svoje platnice. 

Avtor literarnega prispevka: Mellon (psevd.)

Drugi svet
Imam občutek, da je čas spakiral svoje kovčke in me pu-
stil daleč za seboj. Temu občutju se ne morem in ne mo-
rem izogniti. Popolnoma zmedeno se počutim. Vstanem in 
začnem brskati med knjigami, ne da bi pravzaprav vedela, 
kaj iščem.

»Prav« zavpijem v naslednjem trenutku, nejevoljna. » ne 
čutim več isto!!« Vzklik je tako glasen, da prihiti knjižničar-
ka, ki jo zanima, ali je z menoj vse v redu. Vztraja, da bi mi 
želela pomagati pri izbiri in iskanju knjige. Odslovim jo s tr-
mastim molkom.

Začutim najdeno. Na dlani mi je pravkar zacvetela svobo-
da. Svoboda! 

»Poslušaj,« me nagovori že slišan glas, »se zavedaš, da živi-
mo v dobi, ko je svoboda ne samo zapovedana, ampak celo 
dejanska, uresničena, živeta? Ni samo prazna fraza. Je man-
tra, ki pa se vse bolj spreminja tudi v obveznost in v breme. 
Oklepati se svobode je enako naporno kot hrepeneti po njej, 
brez upanja, da jo boš kdaj dosegel.«

Oziram se, da bi našla obraz tistega, ki mu pripada glas in 
me prepričuje, mi razlaga pojme kot je svoboda, ne da bi 
ga za to prosila.

Nikjer nikogar. Le skladovnice knjig, modro molčeče in ob-
čutek imam, kot da le one res vedo, kaj se dogaja z menoj. 

Avtor literarnega prispevka: Ilirski rodoljub (psevd.)

Brezplačni računalniški tečaji 
za starejše

Kostanjev Škrat v kostanjeviški knjižnici ob sebi zbira naj-
mlajše. Njegov pravljični koledar je posebej pisano ozna-
čen ob torkih, ko se mu na pravljičnih uricah pridružijo 
dobre vile, prijazni medvedi, nagajivi otroci, skrivnostni 
palčki, knjižnični levi… in seveda naši mali prijatelji! Vsak 
torek prinese novo čarobno doživetje. 

V letošnjem šolskem letu bomo skupaj z Miški iz vrtca brska-
li po bogati zakladnici ljudskega izročila in tako spoznavali 
knjižnico in uživali ob branju v knjižnici in doma s starši. Na 
prvem srečanju, konec novembra, so otroci najprej spozna-
li knjižnico s Frančkom, junakom iz priljubljene risanke. Nato 

smo se posvetili pravljicam. S široko odprtimi očmi so prisluh-
nili ljudski pravljici o treh prašičkih. In prepričana sem, da se 
oboji veselimo našega naslednjega srečanja: me v knjižnici, 
ker nam bodo prinesli risbice na katere so »zabeležili« svo-
je vtise, ko so pravljico »predelovali« še doma s starši in tudi 
otroci, ki jih čakajo nova pravljična doživetja.

Lori, Žiga, Matic, Luka, Monika, Lovro, Jožko, Laura, Adam, 
Lučka, Urška, Marko … ti so še posebej zvesti obiskovalci knji-
žnice. Pridejo takoj po šoli in potem je knjižnica polna »tihe-
ga živžava« vse do večera. Seveda je prvi vzrok obiska inter-
net: kako pomembno je na kateri računalnik se lahko vpišejo, 
saj vse odloča o uspehu pri napetih igricah. Niso le igrice ti-
ste, ki jih iščejo v virtualnih svetovih. Danes se dosti govori o 
spletu nove generacije, o aktivni vlogi v medmrežju in vidim, 
da so naši mladi obiskovalci zelo v stiku s sodobnimi dogaja-
nji. Upam le, da se zavedajo tudi pasti. Temu nameravamo v 
prihodnosti v knjižnici dati poseben poudarek. Potem nada-
ljujejo druženje v škratovi sobi, kjer se zaigrajo ob igrah, ki 
so jim na razpolago ali si zleknjeni na udobnih blazinah ogle-
dajo risanko. Ampak na koncu se naši otroci vedno ustavijo 
pri knjigah. Vsi berejo! Pa to niso le tiste knjige, ki jih mora-
jo prebrati za obvezno branje. Pravo veselje jim je prisluhni-
ti, ko kar sami od sebe začnejo pripovedovati, kako super je 
bila pravkar prebrana knjiga. Ali pa, ko si prijateljčka glasno 
bereta zabavne odlomke iz knjig … 

»Knjižnica je full cool!«
»Rabmo še več compov.«
»Knjižnica je full cool, sam še več mora biti odprta!«
»Špricam v knjižnici.«
»Rada prihajam v knjižnico!«
»Še več dobrih knjig!«

Veseli smo, da tako veliko otrok piše zgodbo kostanjeviške 
knjižnice.

Alenka Žugič Jakovina

Kostanjev škrat 
ni nikoli sam

Otroci iz kostanjeviškega vrtca v knjižnici

Zgodbe iz knjižnice
Je čas, ki obstaja zgolj za nas. Ali ga preživljamo v tiši-
ni, ob glasbi, prijateljih, ob knjigi, na sprehodu ali dru-
gače, niti ni pomembno. Da se le srečamo s seboj, četudi 
preko nečesa drugega. In kako fascinantno se odpira spo-
znanje, koliko različnih svetov biva v enem samem veso-
lju! Različnih, pa v nekem izhodišču vendarle enakih. Vsi 
ti, četudi lastni le samemu sebi, obstajajo vedno v odno-
su do drugega. Kajti! Je glasba še glasba, če je nihče ne 
sliši? Kaj bi bila ljubezen, če je nihče ne bi občutil? Kaj 
sanje, ki niso sanjane? In knjiga, če je nihče ne bi bral? 
Knjižnica, če je nihče ne bi obiskoval? Žalosten bi bil ta-
kšen svet, pust in močno prazen. Zato so srečevanja po-
membna. Kot vsi dotiki in vsak ujet pogled posebej. Vsak 
odziv na povabilo. 

Prav zato smo bili v naši knjižnici veseli vsakega prispevka 
na literarni natečaj, ki je potekal na temo »Zgodbe iz knji-
žnice: knjižnica kot moj tretji prostor« med 1. junijem in 
15. oktobrom. Slovenske splošne knjižnice smo v prazno-
vanje svojega praznika, ki ga beležimo 20. novembra, to-
krat na ta način želele aktivno vključiti prav vas. Na držav-
ni ravni je bilo prejetih več kot 180 prispevkov, od tega 9 

iz naše knjižnice. Najboljši izmed njih so objavljeni v knji-
gi Zgodbe iz knjižnice, med njimi dva naša.

Ob poplavi medijev, vse širšega in lažjega internetnega 
dostopanja ter vse večji bitki s časom se v knjižnicah spra-
šujejo o svoji vlogi znotraj tega »ponorelega sveta«. Ena 
od teh vlog bi lahko bila knjižnica kot tretji življenjski 
prostor, torej knjižnica kot prostor druženja in srečeva-
nja. Ob teh besedah se naivno vprašam: Ali ni že dolgo 
tako? In pomislim, zakaj sem pravzaprav sama vedno rada 
zahajala v knjižnico? Odgovor je preprost: iz gole ljubezni 
do knjig. Smisla, pomena, pa tudi poslanstva pač ne mo-
remo vedno zavijati v pretežke besede. In bodimo iskreni, 
vsi mi in vsi vi: Kaj je tisto, kar privablja ljudi v knjižnice? 
To so še vedno pretežno (in nič drugače ne bo) knjige, ob 
njih pa zaželeno topel sprejem in prijaznost knjižničarjev. 
Da lahko knjižnico doživljamo kot izrazito osebni prostor, 
nakazujejo tudi avtorji prispevkov za literarni natečaj. 
Vsem se še enkrat lepo zahvaljujemo za zaupanje in odziv. 
Z vami pa delimo odlomka dveh izbranih prispevkov.

Renata Vidic

Najbolj brane knjige 
v Valvasorjevi knjižnici Krško

v jeseni 2008

ZA ODRASLE:

Julie Garwood: NAGRADA
Rhonda Byrne: SKRIVNOST
Khaled Hosseini: TISOČ VELIČASTNIH SONC
Kluun: PRIDE ŽENSKA K ZDRAVNIKU…
Kathleen E. Woodiwiss: NEUNIČLJIVA
Jacqueline Pascarl: BILA SEM PRINCESA
John Grisham: NEDOLŽEN SEM!
Danielle Steel: DVOREC
Alex Miller: ZVESTOBA IN ZAVEZE
James Patterson: VELIKI ZLOBNI VOLK

ZA OTROKE:

Mark Ezra: MALI JEŽEK
Desa Muck: ANICA IN ZAJČEK
Sharon Jennings: FRANČKOV BRALNI KROŽEK
Christina M. Butler: ZIMSKI PRIJATELJI
Desa Muck: ANICA IN PRVA LJUBEZEN
Sharon Jennings: FRANČEK SADI DREVO
Anna Casalis: JAZ, PINGVIN IN MOJ OČKA
J.K. Rowling: HARRY POTTER, SVETINJE SMRTI
Keith Chapman: FIFIJINE ZABAVNE ZGODBE
Anthony Horowitz: ORLOV NAPAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.
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Izdelava miniaturne knjige pod mentorstvom Metke 
Starič iz Zavoda Parnas.

Lutkovna predstava Kje je najlepše?, ki so jo pripravile 
vzgojiteljice iz leskovškega vrtca.
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Na osnovi idejnih rešitev za 
prostorsko urejanje mestne-
ga jedra Krškega od Hočevar-
jevega trga do samostanske-
ga obzidja zahodno od Ceste 
krških žrtev je bil v skladu s 
predpisi o javnem naročanju 
izbran izvajalec Region Breži-
ce, ki bo pripravil spremembo 
sedaj veljavnega prostorske-
ga akta, s katerim bo objekt 
nove knjižnice umeščen v na-
vedeno območje. Celoten po-
stopek spremembe prostor-

Kako potekajo priprave na 
gradnjo knjižnice v Krškem? 
V letu 2008 je bil zaključen javni natečaj za prostorsko ureditev dela starega 
mestnega jedra in idejno zasnovo za novo knjižnico. O izbranih rešitvah je 
bila širša javnost obveščena preko medijev, rešitve pa so bile predstavljene v 
Dvorani v parku v Krškem.

skega akta poteka cca. eno 
leto, kar pomeni, da bo za-
ključen predvidoma v sredini 
leta 2009. Delo poteka v skla-
du s terminskim planom. 

Z javnim natečajem je bil iz-
bran izdelovalec projektne 
dokumentacije Arhitekturni 
biro Ravnikar Potokar Ljublja-
na. Izdelava projektne doku-
mentacije je vezana na spre-
membo prostorskega akta. Z 
izdelovalcem smo se dogovo-

rili, da bo določena dela iz-
vajal sočasno z izdelavo spre-
membe prostorskega akta, 
projekt za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja izdelal v dveh 
mesecih in projekt za izvedbo 
v treh mesecih po spremem-
bi prostorskega akta. Glede 
na navedeno, ocenjujemo, da 
bo projektna dokumentacija 
za izgradnjo izdelana in grad-
beno dovoljenje pridobljeno v 
drugi polovici leta 2009. 

Ves čas tečejo postopki pri-
dobivanja potrebnega zemlji-
šča. Zaradi hipotek na dolo-
čenih zemljiščih in drugih 
premoženjsko pravnih pro-
blemov tečejo postopki zelo 
počasi. V kolikor se zadeve ne 
bodo razrešile do spremem-
be prostorskega akta, bo na 
osnovi le-tega postopek lahko 
hitreje stekel. Ocenjujemo, 
da bomo zemljišče pridobili v 
letu 2009, začetek gradnje pa 
načrtujemo v letu 2010.

Jadranka Gabrič,
vodja oddelka za družbene 

dejavnosti Občine Krško

v Krškem kot v Ljubljani za-
mujen ugodnejši čas za pri-
dobitev potrebnih sredstev. 
Vendar smo prepričani, da bo 
prav zaradi velike zamude in 
vse bolj kritičega položaja v 
knjižnjici le uspelo zagotoviti 
sredstva, ki so v projekciji ob-
činskega proračuna predvide-
na v letih 2010, 2011 in 2012 
v skupnem znesku 5.200.000 
EUR. Ta sredstva izhajajo 
predvsem iz dohodkov prido-
bljenih na osnovi dogovorov 
med občino in državo, ki je 
lastnica sedanjih in bodočih 
energetskih objektov na na-
šem področju.

Svet Valvasorjeve knjižnice 
bo skupaj z vodstvom usta-
nove in z občinskimi organi 
aktivno sodeloval pri uresni-
čevanju tega najpomembnej-
šega kulturnega projekta pri 
nas. Pri tem pa se pričakuje 
tudi podpora javnosti, zlasti 
tiste, ki je neposredno ali po-
sredno povezana s knjižnič-
no dejavnostjo. V Svetu knji-
žnice se pripravlja predlog za 
ustanovitev Gradbenega od-

Valvasorjeva knjižnica - načrti 
in pričakovanja
nadaljevanje z 11. strani

bora, v katerega bi povabi-
li najuglednejše osebe iz go-
spodarskega, kulturnega in 
širšega družbenega okolja, ki 
bi s svojim vplivom pomagal 
zagotavljati uspešno izvedbo 
projekta, posebej pri ureja-
nju finančnih problemov.
Svet Valvasorjeve knjižnice 
pričakuje podporo javnosti 
občine Krško v trdnem pre-
pričanju, da smo tako, kot 
velikokrat doslej, sposobni 

uresničiti ta največji kultur-
ni projekt, ki bo nam in bo-
dočim generacijam v ponos in 
bo pomenil velik prispevek k 
pričakovani visoki, kvalitetni 
ravni življenja naših občanov. 

ZATO: NAČRTI, DELO IN PRI-
ČAKOVANJA!

Silvo Gorenc,
predsednik sveta 

Valvasorjeve knjižnice

Zmagovalci natečaja za arhitekturno rešitev nove 
knjižnice iz Arhitekturnega biroja Potokar - Ravnikar z 
direktorico knjižnice Polono Brenčič

Pet krat pet v vaši knjižnici
Prvič: POIŠČITE SAMI KNJIGO NA POLICI 

Na domači strani knjižnice (www.knjiznica-krsko.si) v meniju gradivo izberite povezavo 
COBISS, izberite oddelek.
V vnosni obrazec vpišite podatke o knjigi, ki jo iščete (*nasvet: raje manj in tiste pra-
ve) in kliknite IŠČI. 
Iz seznama izberite pravi »zadetek« in ga odprite. V opisu na dnu je označeno ali je knji-
ga prosta ali izposojena.
Za knjigo, ki ima oznako Prosto … izpišite UDK, ki označuje njeno mesto na polici. Videli 
boste, da so vse police po vrsti označene z UDK številkami od 0 do 9 in med tem velikim 
številom knjig ima vsaka knjiga natančno določeno mesto, kje mora stati.
Če ne veste naslova knjige, ali iščete gradivo z določeno temo, si lahko pomagate z iska-
njem po ključnih besedah. Mogoče boste našli še več kot ste pričakovali.

Drugič: KNJIGOMAT, PRIJAZEN KNJIŽNIČAR AVTOMAT

Čeprav je knjigomat računalnik, je prijazen, vljuden in preprost za uporabo.
Pritisnite 1, če želite knjige izposoditi.
Sledite navodilom na ekranu! (najprej pod svetlobni žarek položite izkaznico, ko jo bo 
zaznal, vas bo povabil k izposoji gradiva – kos za kosom).
Če želite knjige vrniti, pritisnite 2.
Če želite postopek prekiniti ali zaključiti pritisnite #.

Tretjič: BIBLIOFON, PODALJŠEVANJE ROKA VRNITVE 
PREKO AVTOMATSKEGA ODZIVNIKA	

Pokličite 01 563 4907 ali 031 909 007 in sledite navodilom.
Izberite storitev: podaljšanje(1), SMS sporočila, kviz; izberite oddelek.
Vtipkajte ŠTEVILKO IZKAZNICE in vnos zaključite z »lestvico« (primer: 0102031#), vne-
site svoj ŠTIRIMESTNI ROJSTNI DATUM, brez letnice rojstva (primer: 0508).
POČAKAJTE NA ODGOVOR!
Če želite biti s SMS sporočilom obveščeni, da vam je potekel rok vrnitve izposojenega 
gradiva ali da vas čaka rezervirano gradivo v knjižnici, se lahko naročite na storitev SMS 
OBVEŠČANJE na številko 031 909 007.

Četrtič: MOJA KNJIŽNICA NA INTERNETU

Na domači strani knjižnice (www.knjiznica-krsko.si) v meniju gradivo izberite poveza-
vo COBISS in nato »črvička« MOJA KNJIŽNICA.
V prijavnem obrazcu izberite knjižnico, vpišite številko svoje izkaznice. (primer: 
0105178) in geslo, ki ste ga dobili v knjižnici.
Izberite storitev: podaljševanje, rezervacije, pregled podatkov o članstvu, medknji-
žnična izposoja… 
Rok vrnitve vsem knjigam naenkrat podaljšate s klikom na ikono podaljšaj vse. Ko že-
lite podaljšati rok vrnitve le izbranim knjigam, kliknite v okence poleg knjige in nato 
ikono podaljšaj izbrano. Na ekranu se bo izpisal nov rok vrnitve ali obvestilo, česa ni-
ste mogli podaljšati.
Če želite rezervirati gradivo, v iskalniku poiščite knjigo in tisto, ki jo želite, označite s 
klikom na okence poleg inventarne številke knjige v izpisu, ter pritisnite ŽELIM REZER-
VIRATI. Knjigo, ki je prosta vam bomo dali na stran in vas bo v knjižnici čakala 3 dni. Če 
je knjiga izposojena, vas bomo obvestili, ko pride nazaj.

Petič: IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA NA DOM

Storitev izposoje knjižničnega gradiva na dom je namenjena tistim, ki bi radi brali, pa 
zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti ne morejo obiskovati knjižnice. Gradivo dosta-
vimo brezplačno.
Če želite storitev uporabljati pokličite Alenko Žugič Jakovina na telefonsko številko 07 
490 4016, ali pisno sporočite vaše želje na naslov Valvasorjeva Knjižnica Krško, CKŽ 26, 
8270 Krško. 
Prosimo vas, da ob klicu ali v sporočilu sporočite vaše osebne podatke – ime in priimek, 
naslov in številko članske izkaznice. Povejte nam tudi kakšne knjige radi berete in če 
imate še kakšne posebne želje, ki se nanašajo na gradivo. Tako vam bomo lahko prine-
sli primerno knjigo. 
Če še niste včlanjeni v knjižnico, ob prvem obisku knjižničarke izpolnite pristopno iz-
javo o članstvu in tako postanete član naše knjižnice. 
Javite se nam, in dogovorili se bomo za obisk. Obiščemo vas lahko od ponedeljka do 
petka med 8.00 in 12.00 uro. 

IN ŠE PET ZA POVRH

Ko pridete v knjižnico mimogrede in nimate veliko časa za brskanje po policah, ali ni-
mate prave ideje kaj bi brali ... Ustavite se pri vozičku v avli, kamor zlagamo knjige, 
ki smo jih dobili ravnokar nazaj. Poglejte, mogoče bo med njimi knjiga, ki si jo boste 
še za dolgo zapomnili. 
V vse hitrejšem tempu življenja, se zgodi, da sploh ne opazite kdaj je minilo, in do 
knjižnice pridete prepozno. Novih knjig si sicer ne boste mogli izposoditi, stroškom za 
zamudnino se pa lahko izognete tako, da knjige ki jih vračate vrnete v nabiralnik pri 
vhodu v knjižnico. Nabiralnika za vračanje gradiva sta tudi na mladinskem oddelku in 
v enoti Kostanjevica na Krki.
V vseh oddelkih knjižnice so uporabnikom na voljo sodobno opremljeni računalniki z 
dostopom do interneta. Tu lahko preživljate svoj prosti čas ob brskanju in druženju v 
neskončnosti svetovnega spleta, poiščete informacije o skoraj vsem, dostopate do e-
uprave … V knjižnici lahko tudi tiskate dokumente, uporabljate skener in si “zapeče-
te” podatke na CD-rom ali DVD.
Vse pogosteje se soočamo z nalogami in vprašanji, ki presegajo naše znanje. Knji-
ga še vedno velja kot najbolj zanesljiv vir podatkov. Vabimo vas v študijsko čitalnico, 
kjer boste lahko brskali po bogati zbirki enciklopedij, leksikonov in drugih znanja pol-
nih knjig.
Upamo, da boste tudi Vi začeli uporabljati katero od zgoraj naštetih možnosti in si tako 
še poenostavili naše storitve. Vedno pa je prva misel, da vsa napredna tehnologija ne 
more nadomestiti človeka, zato smo vam tudi zaposleni v knjižnici na voljo za pomoč, 
nasvet in prijazno besedo. 

Alenka Žugič Jakovina
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Prireditev pred mladinskim oddelkom na CKŽ 47

Tako naj bi izgledala nova knjižnica v Krškem
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POROČILI
SO SE

Jože Kodrič, Brezje 
pri Podbočju in Sadeta 
Imširovič, Bosna in 
Hercegovina,
Andrej Pavlin, Brezovska 
Gora in Tamara Božič, 
Ljubljana,
Sandi Kovačič in Suzana 
Mihorič, oba iz Spodnjih 
Dul.

ČESTITAMO!

•

•

•

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

Nataša Kodrič, Krško – 
dečka,
Katja Ploj, Kostanjevica 
na Krki – dečka,
Elizabeta Šega, Pečice – 
dečka,
Maja Kastelic, Brežice – 
deklico,
Oksana Lipošek, Slake – 
dečka,
Nataša Ogorevc, Arnovo 
selo – deklico,
Ivanka Krošelj, Kozje – 
dečka,
Renata Grbavac, Brežice 
– dečka, 
Marjanca Radej, Blanca – 
deklico,
Gordana Kmetič, Artiče – 
dečka,
Janja Černelič, Zdole – 
dečka, 
Alma Bešar, Krško – dečka,
Mateja Lisec, Boštanj – 
dečka,
Martina Reberšak, Brežice 
– dečka, 
Ines Levičar, Senovo – 
deklico,
Jasmina Resnik, Kozje – 
dečka,
Brigita Hajšen, Črneča vas 
– dečka,
Edita Klavžar, Blanca – 
deklico,
Irena Glogovšek, Zgornji 
Obrež – dečka, 
Breda Kovačič, Kunšperk – 
deklico,
Apolonija Bašič, Ponikve – 
deklico,
Narcisa Prugovečki, Krško 
– dečka, 
Tanja Brajdič, Gorica – 
deklico.

ČESTITAMO! 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Temeljna naloga društva je 
zdravstvena vzgoja in ozave-
ščanje prebivalstva o raku, 
bolezni, s katero se srečuje 
vedno več prebivalcev. Dru-
štvo je začelo delovati leta 
1998, po ustanovni skupšči-
ni so pričeli z aktivnim de-
lom – z organizacijo različ-
nih strokovnih predavanj, 
posvetovanj, seminarjev ter 
izobraževalnih delavnic med 
različnimi skupinami prebi-
valcev – med šolarji, dijaki, 
upokojenci, pa med aktiv-
nim prebivalstvom.
Leta 2000 so začeli z de-
lom po skupnem progra-
mu Zveze: Slovenija proti 
raku 2000-2010. Ves ta čas 
je stalnica njihovih prizade-
vanj promocija zdravega na-
čina življenja ter poučeva-

Po besedah v.d. predsednika 
Alfonza Duhaniča ter taj-
nice in blagajničarke Dar-
je Žabkar deluje občinsko 
društvo delovnih invalidov v 
obliki pododborov (Brežice, 
Dobova, Pišece, Globoko, 
Cerklje ob Krki, Vel. Doli-
na) in poverjeništev (Dečno 
selo, Arnovo selo, Pečice, 
Sromlje, Bizeljsko, Čatež, 
Mrzlava vas). Izvajajo razne 
programe iz športnega, kul-
turnega in socialnega pro-
grama, v okviru ZDIS-a pa 
imajo možnost koriščenja 
kapacitet v slovenskih zdra-
viliščih, kjer potekajo tudi 
rehabilitacijski programi in 
ustvarjalne delavnice za in-
valide.

Invalidi potrebujejo večjo 
podporo skupnosti
BREŽICE – Brežiško društvo invalidov je vključeno v Zvezo delovnih invalidov Slovenije 
(ZDIS), ki povezuje 69 društev v Sloveniji in 59.280 članov, od tega jih je v brežiški ob-
čini 1240, sicer pa iz treh posavskih občin – Brežic, Krškega in Sevnice - skupno 3000. 
ZDIS bo naslednje leto praznovala 40-letnico delovanja, delovni invalidi jo s številnimi 
aktivnostmi obeležujejo že letos. Društvo invalidov brežiške občine pa šteje že 34-le-
tnico delovanja.

Sicer pa ZDIS organizira me-
sečno izobraževanje za de-
lovne invalide, razen v dveh 
poletnih mesecih. Namen 
predavanj je, da pripravi 
uporabnike na zahteve de-
lovnega okolja, vzdrževanje 
delovne kondicije in k prido-
bivanju novih znanj. Zadnje 
je potekalo sredi septem-
bra v Termah Čatež s pe-
strimi predavanji priznanih 
strokovnjakov. Na predava-
njih ZDIS nudi tudi brezplač-
no pravno pomoč.

Žabkarjeva in Duhanič pou-
darjata, da invalidi potrebu-
jejo večjo podporo skupno-
sti, ki bi si morala prizadevati 
za enakopravno življenje in-

validov, podporo pri zapo-
slovanju, družine, ki skrbijo 
za invalide pa sploh več po-
moči, kot jo sicer imajo, ne-
nazadnje bi država morala 
imeti večji posluh za potre-
be invalidskih organizacij, 
kajti še največ aktivnosti po-
teka ravno s prostovoljnim 
delom. 

Ob septembrskem izobraže-
valnem delu je potekalo tudi 
območno tekmovanje v pi-
kadu, ki ga je organiziralo 
brežiško društvo invalidov. 
Pomerilo se je 21 ekip, 11 
moških in 10 ženskih. Ženske 
so osvojile 5. do 6. mesto in 
moški 7. do 8. mesto.

N. Jenko S.

Ozaveščajo in izobražujejo
ČATEŽ - Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku je v konferenčni dvorani Term 
Čatež obeležilo 10-letnico aktivnega, plodnega delovanja. Hkrati je bila to priložnost 
za podelitev zahval predsednici Alenki Krenčič Zagode, podpredsednici Vladimiri Tom-
šič ter Antoniji Zaniuk, Anici Mižigoj, Vesni Božiček, Antonu Zorku in Tatjani Mlakar, ki 
so od začetka srce in duša društva. 

nje in informiranje o raku. 
Ob naraščanju števila obole-
lih za rakom so cilji in pri-
zadevanje društva, ki jim z 
zavzetostjo sledijo vsesko-
zi, velikega pomena tako za 

posameznika kot za celotno 
družbo.
Tudi jubilejno srečanje so s 
predavanjem prof. dr. Mar-
jetke Uršič Vrščaj z Onkolo-
škega inštituta posvetili raku 
in njegovemu preprečeva-
nju. Na poljuden način je 
predavala o cepljenju pro-
ti raku materničnega vratu 
in genitalnim bradavicam, 
Zdravstvenemu domu Krško 
pa so predali tudi donaci-
jo, edukacijski model dojk, 
namenjen učenju samopre-
gledovanja žensk. Podžupa-
nja Občine Krško Ana Nuša 
Somrak se jim je zahvali-
la za vse, kar so naredili v 
tem času, jubilej pa je pri-
jetno popestril pevski zbor 
OŠ Podčetrtek. 

N. Jenko S.

Predsednica društva dr. 
Alenka Krenčič Zagode

PODSREDA - V Kozjanskem regijskem parku tudi v letošnjem 
adventnem času pripravljajo ustvarjalne delavnice, s kateri-
mi so obeležili tudi Ta veseli dan kulture. Ustvarjalne delav-

nice so namenili predvsem učencem šol, ki delujejo znotraj 
zavarovanega območja in v njegovi bližini. V prvih desetih 
dneh decembra so ob dopoldnevih v Slovensko – bavarski hiši 
v Podsredi gostili učence, ki so lahko izbirali med izdelova-
njem božičnih voščilni, izdelovanjem pomandra (pomaran-
ča okrašena z nageljnimi žbicami) ter izdelovanjem sveč iz 
čebeljega voska.
Pripravili pa so tudi tri popoldanske tematske delavnice, 
za širši krog ustvarjalcev, tako so izdelovali adventne venč-
ke, novoletne voščilnice pod mentorstvom mlade umetnice 
Maje Strmecki, v sredo, 10. decembra, pa v zadnji delavni-
ci še novoletne okraske. S.V.

Božične delavnice v 
Kozjanskem parku

Delavnica adventnih venčkov

KRŠKO – V soboto, 29. novembra, je Ženski pevski zbor Pre-
pelice iz Dolenje vasi pri Krškem pripravil tradicionalni le-
tni koncert, ki so ga poimenovali „Tam, kjer sem doma“. 
Koncertirali so v krški Dvorani v parku, pod vodstvom zboro-
vodkinje Mire Dernač Hajtnik pa so pevke prepevale ljud-
ske in zabavne zborovske pesmi. Večer sta s svojim sodelo-
vanjem obogatila pevka Melita Osojnik iz Ljubljane, ki je v 

nastop vpletla tudi šansone, z izbrano besedo pa tudi gle-
dališki igralec iz Lendave Rajko Stupar. Uprizoril je odlo-
mek iz Kranjčeve Povesti o dobrih ljudeh, prisotnim pa pri-
čaral tudi utrinek poezije Franceta Prešerna s pesmijo Slovo 
od mladosti. Koncert pa so prevesile v zaključek Prepelice s 
pesmijo Od tam, kjer sem doma.  M. K. M. 

„Tam, kjer sem doma“

Prepelice med nastopom

BREŽICE - V brežiški knjižnici so v sredo, 3. decembra, svojemu 
namenu predali knjigomat, ki so ga nabavili ob finančni podpori 
kulturnega ministrstva. Slednje je prispevalo 9.500 evrov, 5.000 
evrov pa brežiška občina. Pridobitev bo omogočala uporabni-
kom, da si sami izposojajo in podaljšujejo knjižnično gradivo in 
razbremenila knjižničarje, ki bodo lahko tako več časa nameni-
li bralcem pri svetovanju. 

Slovesnega dogodka, s katerim so počastili tudi Ta veseli dan 
kulture, se je udeležil brežiški župan Ivan Molan in sekretar-
ka na kulturnem ministrstvu mag. Tatjana Likar, zbrane pa je 
nagovorila tudi direktorica Knjižnice Brežice Tea Bemkoč. Mo-
lan je poudaril, da stojijo domači knjižnici tesno ob strani, saj 
se zavedajo njenega pomena in kakovosti. Likarjeva pa je med 
drugim dejala, da bi bilo dobro, če bi v prihodnjem obdobju do-
bili še takšen knjigomat, ki bo omogočal tudi vračanje izposo-
jenega gradiva. Bemkočeva je izrazila veselje nad pridobitvijo, 
saj so se s tem pridružili kot peta knjižnica v Sloveniji samostoj-
nemu evidentiranju gradiva s tehnologijo radiofrekvenčne iden-
tifikacije RFID. Pod vodstvom mentorice Alenke Šet so dijaki 
KUD Franjo Stiplovšek iz Gimnazije Brežice uprizorili Pavčkov 
recital Zvezdna trgatev žlahtnih verzov. Prisotni pa so knjigomat 
tudi praktično preizkusili, čeprav so ga poskusno uporabljali že 
kar nekaj dni in so ga po besedah Bemkočeve bralci zares lepo 
sprejeli.  M. Kalčič M. 

PODBOČJE - Člani gledališke skupine KD Stane Kerin Podbočje 
so se z novo gledališko igro podali v vohunske vode. Avtor ko-
medije Strogo zaupno Marc Cammoleti je glavne junake poslal 
v francoski hotel, kjer se je odvijala predaja nevarnega orož-
ja. V hotelu so se nastanili vsi, ki v vohunskem poslu kaj po-

menijo. Edina težava je bila v tem, da nihče ni vedel, kdo bo 
orožje predal, komu ga bo predal in kako orožje sploh izgle-
da. Komedija, v kateri nastopajo Anja Hosta, Alenka Colner, 
Metka Vrhovšek, Tina Strgar, Ana Kerin, Luka Gramc, Mar-
ko Flajšman, Uroš Kerin, Darjan Colarič in Nejc Požun, je 
polna zapletov in z nepričakovanim koncem. Režiserka Ivan-
ka Černelič Jurečič je z ustaljeno ekipo igralcev in s pomočjo 
Anamarije Dedukić (kostumi), Justine Colner (maska), Petra 
Vrhovška (scena), Matjaža Jurečiča (tehnika) in Milana Col-
nerja pripravila zanimivo izvedbo Cammoletijevega besedila. 
Dvorana v Podbočju je bila tako na dan premiere, 28. novem-
bra, kot tudi ob ponovitvi 29. novembra (ker jim je zagodla 
elektrika, so morali predstavo nadaljevati še dan kasneje) pol-
na. Svojo vohunsko mrežo bo gledališka skupina razpredala še 
na nekaj nastopih v decembru in januarju.  I.Č.J.

Ta veseli dan kulture 
s knjigomatom

S prireditve v brežiški knjižnici

„Strogo zaupno“ v Podbočju

Igralska zasedba

Kultura v Posavju
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

KOPRIVNICA - Pevci Mešanega pevskega zbora Antona Aškerca 
Koprivnica so 29. novembra pripravili jubilejni peti samostojni 
koncert. Pod vodstvom zborovodkinje Anje Radkovič so se pol-
ni dvorani koprivniške osnovne šole predstavili z velikim števi-
lom pesmi. Mešani zbor je starostno zelo raznolik, zato je bil tak 
tudi izbor pesmi – popevke, ljudske in sakralne, odpete v več je-

zikih. Ob petletnici delovanja jih je s svojim obiskom počastila 
tudi predstavnica JSKD Sonja Levičar, ki jim je podelila Gaul-
losove značke, prejeli pa so tudi kar nekaj čestitk in lepih želja 
sosednjih društev.  S.B.

Peti samostojni koncert
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Tudi letos je v sklopu dobro-
delno-izobraževalne akci-
je En dan med slovenskih 
čebelarjev za zajtrk v na-
ših vrtcih na osnovnih šolah 
in v vrtcih potekal medeni 
zajtrk. Otroci vrtca OŠ Piše-
ce so županu predstavili ple-
sno točko, kako čebele nabi-
rajo med, zastavili pa so mu 
tudi uganko. Skupaj z otro-
ci je župan poskusil različne 
vrste medu in medenjake, ki 
so jih spekli na šoli. Županu 
so se predstavili tudi mladi 
čebelarji, ki obiskujejo če-
belarski krožek na OŠ Piše-
ce pod mentorstvom Jožeta 
Žmavca. 

Podžupanja je obiskala ra-
zvojni oddelek vrtca Mavri-
ca, kjer je vodja oddelka 
Marija Terihaj predstavi-
la način dela in vsakodnevni 
utrip v oddelku. Občina Bre-
žice je podprla vrtec, ki je 
prejel donacijo za program-
sko opremo za lažje komuni-
ciranje otrok.

O slovenskem 
medu
Slovenski čebelarji pride-
lujejo varen in kakovosten 
med in ostale čebelje pri-
delke, zato so se na Čebe-
larski zvezi Slovenije odloči-
li, da tudi letos organizirajo 
dobrodelno akcijo z geslom 

Projekt zajema vzdrževanje 
in obnovo cestišča, izgradnjo 
pločnika, rešitev odvodnjava-
nja, obnovo kanalizacije, iz-
vedba javne razsvetljave in 
obnova avtobusnih postaja-
lišč. Pri izvedbi sodelujeta Ob-
čina Brežice kot financer iz-
gradnje pločnika, obnove 
kanalizacije (investicija pred-
videva poleg že omenjene-
ga tudi obnovo obstoječe ka-
nalizacije za odvod odpadnih 
komunalnih voda) in avtobu-
snih postajališč, izvedbe jav-
ne razsvetljave, Ministrstvo za 
promet oz. Direkcija Republi-
ke Slovenije za ceste pa finan-
cira rekonstrukcijo ceste. 

Ugotovljeno je bilo, da je 
cesta močno dotrajana, vozi-
šče je bilo poškodovano, tudi 
odvodnjavanje ni ustreza-
lo zahtevam. Omenjeni od-
sek je bil tudi s prometne-

Občina Brežice podpira akcijo in objavlja poziv društva Julija 
in Zdravstvenega doma Novo mesto

Vsem dobrim ljudem !
Rak dojk najpogostejši rak žensk in najpogostejši vzrok smrti. Bolezen ne prizadene 
ženske le telesno, ampak globoko poseže v njeno čustveno življenje, odnose, vrednote 
njene samopodobe, počutje in razmišljanje. Za uspešno zdravljenje je ključno zgodnje 
odkrivanje, saj je možnost za ozdravitev, če ga pravi čas najdemo več kot 90-odstotna. 
Prav zaradi preventivne vloge rednega mamografskega slikanja, s katerim je možno od-
kriti bolezenske spremembe še preden se bolezen razvije, je nakup mamografa tako 
zelo pomemben za naš dolenjski prostor, za vse žene, matere, za naše družine... 

V Društvu Julija smo se odločili, da bomo s humanitarnim delom zbrali 250.000,00 EUR 
za nabavo novega mamografa v Zdravstvenem domu Novo mesto.

Humanitarno akcijo želimo približati slehernemu človeku in vam sporočiti, da je vsak 
posamezen prispevek, vaša podpora in pomoč velikega pomena, kajti le skupaj smo 
močnejši in lažje dosežemo zadani cilj.

Svoje prispevke za mamograf lahko nakažete na TRR št. SI 56 0297 0025 7326 518 od-
prt pri banki NLB banka d.d., Ljubljana.
S klicem iz fiksnega omrežja na številko 090 93 30 81 boste prispevali 1,2519 EUR.
Uporabniki Mobitela pa lahko pošljete SMS sporočilo s ključno besedo MAMOGRAF2 na 
številko 1919. S poslanim SMS sporočilom boste prispevali 1 EUR. Družba Mobitel d.d. 
se odreka vsem prihodkom iz naslova SMS Donacija za mamograf, ki poteka v povezavi 
z Rdečim križem Slovenije.

Hvala vam za plemenita dejanja, ko s svojim srcem in dobroto delate dobre čase!

Naj leto 2009 spremlja veliko sreče in naj bo zdravo.

 Dr. Milena Kramar Zupan Jasna Šinkovec
 Direktorica Zdravstvenega doma  Predsednica Društva Julija
 Novo mesto

•

•
•

Tudi letos medeni zajtrk 
v vrtcih in šolah
BREŽICE, PIŠECE, 21.11.2008 – Med je zdrav in dober, so ugotavljali otroci v vrt-
cu OŠ Pišece skupaj z županom občine Brežice Ivanom Molanom, ki se je odzval 
prijaznemu vabilu na medeni zajtrk. Podžupanja Patricia Čular pa se je udeležila 
zajtrka v razvojnem oddelku vrtca Mavrica in predstavitve poteka dneva z otroki.

Otroci vrtca OŠ Pišece so županu pripravili kratko 
predstavo Pogovor o medu 

En dan med slovenskih če-
belarjev za zajtrk v naših 
vrtcih in otrokom v vrtcih 
podarijo slovenski med.

Več o akciji in čebelarjih si 
lahko prebere na http://www.
cebelarska-zveza-slo.si/.

Vir: Občina Brežice

Dela na Ulici stare pravde 
se bližajo zaključku
Ulica stare pravde se ureja kot eden izmed projektov v sklopu operacije Ure-
ditev starega mestnega jedra Brežic. Projekt je smiselno nadaljevanje obno-
ve glavne ulice, saj je mestna infrastruktura zaradi dotrajanosti in neprimer-
nosti potrebna temeljite obnove. 

Dela na Ulici stare pravde, 
ki so se pričela v začetku 
septembra 2008, se zaklju-
čujejo. Od vremenskih raz-
mer pa je odvisno, ali bo 
mogoče izvesti asfaltiranje 
vozišča in površin med mu-
ldo in objekti še v letošnjem 
letu. V sklopu projekta ob-
nove Ulica stare pravde je 
bil zgrajen pločnik na vzho-
dni strani ulice, odvodnja-
vanje je urejeno z muldo v 
granitnih kockah in s streh 
v kanalizacijski kanal. Pre-
novljena je tudi javna raz-
svetljava na ulici, po izvedbi 
asfaltiranja pa bo poskrblje-
no tudi za talno in vertikalno 
prometno signalizacijo.

Občina Brežice se je lotila 
ureditev starega mestnega 
jedra Brežic z namenom, da 
uredi prometno in drugo in-
frastrukturo in s tem zagoto-
vi splošno dostopnost in upo-
rabnost tako prebivalcem kot 
obiskovalcem. Ker želi Obči-
na razvijati turizem, je cilj 
operacije obnove tudi po-
večati privlačnosti mestne-
ga jedra in tako vzpodbuditi 
razvoji dodatnih dejavnosti. 
Urejeno staro jedro pomeni 

tudi podporo obstoječim de-
javnostim in ohranjanja ter 
zvišanja naseljenosti obmo-
čja mestnega jedra. Operaci-
ja obnove starega mestnega 
jedra bo prispevala k zviša-
nju uporabnosti in privlač-
nosti do sedaj zanemarjenih 
površin v mestu (npr. park pri 
Kosah). Z obnovo in zame-
njavo javne razsvetljave Ob-
čina upošteva ekološke smer-
nice in z novimi, varčnejšimi 
svetili zmanjšuje svetlobno 
onesnaženost v mestu.

Vrednost projekta Ulica sta-
re pravde je 215.000 evrov, 
vrednost celotne operacije 
Ureditev starega mestnega 
jedra je 2,6 milijona evrov, 
od tega je Občina Brežice na 
razpisih pridobila sredstva 
Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj EU z deležem 
sredstev proračuna Republi-
ke Slovenije v višini 1,7 mili-
jona evrov. 

Vir: Občina Brežice

Projekt »Pločnik Artiče«
V teku so dela za izgradnjo pločnika Artiče, ki bo izveden od priključka za 
Trebež do poslopja kapelice v dolžini cca. 900 m. Prioritetno se izvaja osre-
dnji del predvidenega projekta, to je obe avtobusni postajališči povezani s 
pločnikom in pripadajočo infrastrukturo.

ga vidika neprimeren, saj je 
bila ogrožena prometna var-
nost pešcev, med katerimi je 
veliko šolarjev, ker tu pote-
ka šolska pot. Zato sta se Ob-
čina Brežice in Ministrstvo za 
promet dogovorila, da vzpo-
redno izpeljeta svoja projek-
ta – tako bo promet oviran 

kar v najmanjši možni meri 
in za krajši čas. 

Vrednost investicije Obči-
ne Brežice je 440.000 evrov, 
izvajalec, izbran na jav-
nem razpisu je podjetje KOP 
d.o.o. Brežice. 

Vir: Občina Brežice

Potek del v Artičah

Ulica stare pravde

Občina Brežice bo letos tudi 
pri okrasitvi mesta s svetili 
ekološko naravnana. V pe-
tek, 5. decembra, je v me-
stu potekal preizkus pra-
znične razsvetljave, ki bo 
osvetlila mesto jutri, 12. 
decembra 2008, dekorativ-
na osvetljava pa bo ustvar-
jala praznično vzdušje vse 

do 15. januarja 2009, v skla-
du z državno Uredbo o mej-
nih vrednostih svetlobne-
ga onesnaževanja okolja. 
Tako bo zmanjšala svetlob-
no onesnaženje, hkrati pa 
tudi omejila porabo elek-
trične energije. Občina sku-
ša omejiti neracionalno po-
rabo električne energije, v 

ta namen je v sklopu ope-
racije Ureditev starega me-
stnega jedra Brežic pri za-
menjavi dotrajanih svetil 
javne razsvetljave namesti-
la nova, varčna svetila, ki 
porabijo manj energije in 
hkrati zmanjšujejo svetlob-
no onesnaževanje.

V Brežicah „ekološka“ praznična osvetlitev

BREŽICE – Na 16. dobrodel-
nem koncertu »Klic dobro-
te« je brežiška Karitas zbra-
la 1500 evrov prostovoljnih 
prispevkov, ki bodo name-
njeni družinam v stiski. Ak-
tivisti so zadovoljni z zbrani-
mi prispevki, kljub temu, da 
so ti iz leta v leto skromnej-
ši. Sodelujoče v koncertnem 
programu: Ansambel Lojzeta 
Ogorevca, Majdo in Marjana 
Petana, otroke vrtca Mavrica 
Brežice, MePZ Franc Bogovič 
Dobova, Pišečko Mico, Davida 
Duhaniča, Duet Biser, Stanko 

Ljubezen živi od tistega, kar daje

Otroci vrtca Mavrica Brežice
Pernišek in učence GŠ Breži-
ce je vodila Petra Rep Bune-
tič, ki je s povezovanjem pro-
grama ob nastopajočih tudi 

sama popestrila dogodek na-
menjen dobroti in odprtosti 
ljudem, ki to najbolj potre-
bujejo. N.J.S.



Posavski obzornik - leto XII, številka 25, četrtek, 11. 12. 2008 17IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Kr

šk
o

Celovita ureditev vasi Brege 
in Mrtvice je vredna 1,1 mio 
evrov in zajema izgradnjo 
kanalizacije, obnovo obsto-
ječe infrastrukture, kot je 
električna in telekomunika-
cijska napeljava, posodo-
bljeno bo tudi vodovodno 
omrežje, javna razsvetljava 
in cesta ter zgrajeni pločni-
ki. Dela izvaja CGP, družba 
za gradbeništvo, proizvo-
dnjo in vzdrževanje cest iz 
Novega mesta. 

Izvedbo delno financira Evrop-
ska unija in sicer iz Evropske-
ga sklada za regionalni ra-
zvoj. Služba Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko 

Množična uporaba piroteh-
ničnih sredstev zna biti za 
večino ljudi neprijetna in 
moteča, zato tudi letos na-
daljujemo s pripravo pri-
reditev na katere bo pre-
povedan vnos in uporaba 
pirotehničnih sredstev. Tej 
nameri sledi odločitev, da 
letošnje novoletno rajanje 
ne bo spremljal ognjemet. 
Bo pa zato toliko bolj pestro 
dogajanje v zadnjem tednu 
decembra, saj se je program 
iz prej tridnevnega razširil 
na ves teden. 

Na božič, 25. decembra si 
bomo v starem mestnem je-
dru lahko ogledali žive ja-
slice, 26. decembra bomo s 
koncertom Simfoničnega or-
kestra Glasbene šole Krško 
počastili dan samostojnosti 

Izgradnja kanalizacije in obnova 
infrastrukture na Krškem polju
Občina Krško nadaljuje s celovitim urejanjem Krškega polja; trenutno dela aktivno potekajo v naseljih 
Brege, Mrtvice in Vihre. Naselje Brege bo dokončno urejeno konec prihodnjega poletja, dela na Mrtvi-
cah in Vihrah pa bodo potekala do sredine leta 2010.

bo projekt sofinancirala v vi-
šini 791.912 evrov. Projekt se 
izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regional-
nih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013. 

Celovita komunalna uredi-
tev naselij v občini Krško je 
nadgradnja izgradnje kana-
lizacijskega omrežja Krško, 
ki je v zaključni fazi, in ga 
v okviru programa ISPA prav 

tako financira Evropska uni-
ja. V sklopu izgradnje pri-
marne kanalizacije pa v tem 
času poteka tudi obnova ko-
munalne infrastrukture za 
naselja Mrtvice in Vihre. V 
tem primeru gre za 2,6 mio 
evrov vredno investicijo, od 
tega 1,9 mio evrov pred-
stavljajo sredstva Evropske 
unije. Dela izvaja SCT Lju-
bljana. Kot poudarja vod-
ja oddelka za gospodarsko 
infrastrukturo Rafael Jure-
čič, se bo v sklopu omenje-
ne investicije na Mrtvicah 
in Vihrah zgradil nov, zmo-
gljivejši vodovod, ki bo na-
domestil starega, ki je še iz 
salonitnega materiala. 

Gradbišče na Bregah

Krško v novo leto 2009, brez petard in ognjemeta, a z bogatim dogajanjem

»Pokam od veselja, ne rabim petard«
Praznični december bo v občini Krško letos še bolj pester kot doslej. Občina Krško in Krajevna skupnost 
mesta Krško skupaj z izvajalcem Zavodom Regio pripravljamo teden božično novoletnega dogajanja. Ob 
tradicionalnem veselem vzdušju bo trud organizatorjev usmerjen k temu, da bodo prazniki tudi tokrat 
minili »brez petard«. Ob tem se Občina Krško letos priključuje tudi tistim slovenskim občinam, ki se 
bodo odpovedale tradicionalnemu novoletnemu ognjemetu. 

in enotnosti, 27. decembra, 
na dan sv. Janeza Evangeli-
sta bo pod okriljem Turistič-
nega društva v Krškem pote-
kal blagoslov vina, kasneje 
v popoldanskih urah pa sledi 
že tradicionalni »žur« z zna-
nimi slovenskimi in hrvaškimi 
glasbenimi skupinami; tokrat 
z radiem Center. V nede-
ljo, 28. decembra bo sku-
paj s Triatlon klubom potekal 
novoletni tek za vse rekre-
ativne in amaterske tekače 
iz Posavja, v naslednjih dneh 
pa bodo rokodelci domačih 
obrti na stojnicah na Trgu 
Matija Gubca predstavljali 
in prodajali svoje dobrote

Na zadnji dan leta, v ponede-
ljek 31. decembra se bo pri-
reditev pričela ob 21. uri. Ob-
činstvo bodo tokrat zabavali 

člani ansambla Majolka in Ja-
sna Kuljaj, v novo leto pa bo 
obiskovalce pospremilo tudi 
voščilo župana občine Krško 
Franca Bogoviča, predsednice 
KS mesta Krško in še nekate-
rih vidnih občanov, ki so v iz-
tekajočem se letu vidno pri-
spevali k razvoju občine. 

Ker želimo, da bi se prire-
ditve lahko udeležilo čim 
večje število ljudi, smo se 
organizatorji odločili, da po-

novimo prakso prejšnjih let 
in poskrbimo za brezplačen 
prevoz z mini avtobusom, 
ki bo v sredo, 31. decembra, 
od 20. do 3. ure zjutraj, vo-
zil na lokaciji Videm-Grič-
Tabu-staro jedro Krškega in 
nazaj. Vstop na vse priredi-
tve bo brezplačen. 

Ob vsem zapisanem velja še 
enkrat poudariti: pridružite 
se nam in pridite na priredi-
tev »brez petard«! 

Mesto Krško je minuli petek, 5. decembra, dobilo svojo 
praznično podobo. Več tisoč svetil bo v zadnjem mesecu 
leta ožarjalo staro mestno jedro, krški most, Videm, plo-
ščad pred Kulturnim domom, ki bo tudi osrednji prostor 
božičnega in novoletnega dogajanja in silvestrovanja. Ob-
čina Krško je med drugim poskrbela tudi za praznično po-
dobo območja pred Glasbeno šolo ter ostale lokacije pri 
rondojih in nekaterih križiščih. Po novem je letos osvetljen 
tudi drevored od krožišča na Vidmu po Cesti 4. julija. 

Občina Krško je to jesen zaključila z modernizacijo nekaj 
več kot kilometra dolge ceste Armeško - Raztez. Urejeno 
je odvodnjavanje vozišča, izveden osnovni asfalt, ureje-
ne mulde in bankine. Investicija je vredna 65.000 evrov. 

Na odcepu Armeško – Armes – Hictaler je Občina Krško na 
celotni dolžini 750 metrov razširila vozišče in modernizi-
rala cesto na zahtevnem skalnatem pobočju. Občina Krško 
je s to 120.000 evrov vredno investicijo tudi na tem obmo-
čju zboljšala vozne pogoje, predvsem v zimskem času. 

Zaradi dotrajanosti obstoječega asfaltnega vozišča je Ob-
čina Krško cesto v dolžini enega kilometra preplastila tudi 
v Velikem Mraševem in za sanacijo namenila 60.000 evrov.

Ureditev makedamskega vozišča na relaciji Kržišče - Zrno 
je Občina Krško izvedla v sodelovanju s Krajevno skupno-
stjo Raka. Slednja je izvedla pripravo do asfalta, Občina 
Krško pa je poskrbela za asfaltno prevleko in s tem omogo-
čila boljšo dostopnost do kmetijske trgovine Zrno, do kate-
re je pred tem vodila daljša pot.

V Krajevni skupnosti Presladol je Občina Krško moderni-
zirala cesto, ki krško občino povezuje z občino Sevnica. V 
dolžini 1300 metrov je razširila vozišče, uredila odvodnja-
vanje, mulde in bankine ter položila asfalt. Investicja je 
vredna 160.000 evrov.

Občina Krško je na novo preplastila cesto, ki naselje Drno-
vo povezuje z naseljem Gorica. Za ureditev odseka v dolžini 
400 metrov je Občina Krško namenila 25.000 evrov.

Sanacije cest v občini Krško

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih-vaških vodovodov,
v drugi polovici leta 2008
Zavod za zdravstveno var-
stvo Novo mesto je po na-
ročilu Občine Krško opravil 
drugi del analiz vode vaških 
vodovodov, ki so v upravlja-
nju krajevnih skupnosti oz. 
skupin občanov ter obsegajo 
večje vaške vodovodne sis-
teme. Povzetek poročila o 
kvaliteti pitne vode vodovo-
dov nad katerimi ni rednega 
nadzora s strani strokovne-
ga upravljalca, podajamo v 
nadaljevanju. Celotno poro-
čilo s podatki o analizah pa 
je na razpolago na Oddelku 
za urejanje prostora in var-
stvo okolja Občine Krško.

Na vodovodih je Zavod od-
vzel 22 vzorcev za osnovno 
mikrobiološko in 10 vzorcev 
za osnovno kemično preiska-
vo. Mikrobiološke analize so 
pokazale, da 16 vzorcev ni 
bilo zdravstveno ustreznih 
zaradi povečane prisotno-
sti bakterij v vodi, katere so 

lahko povzročitelj črevesnih 
nalezljivih 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 
razmer in letnega časa ob 
odvzemu vzorca. 

Zavod za zdravstveno var-
stvo Novo mesto ocenju-
je, da pitna voda na teh vo-
dovodih oz. vodnih virih ni 
zdravstveno ustrezna in vo-
dooskrba ni varna. Stalno je 
namreč prisotna možnost 
hidričnih epidemij. 

Vodo iz vseh vodovodov je 
pred uporabo potrebno ob-
vezno prekuhati. 

Preglednica 1: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne 
vode vaških vodovodov v občini Krško - jesen 2008

VODOVOD Št. 
porab.

Zdr. 
ocena

1. G. Leskovec – Ložice – omrežje I. Stranje 5
150

NU

2. G. Leskovec – Ložice – omrežje II.
G. Leskovec – trgovina Virant NU

3. Jevša – Šedem – omr. Šedem 21
95

NU

4. Jevša – Šedem – VH Šedem - Peršinica NU

5. Kališovec – Brezje – D. Lesk. omr. Kališovec 3
250

NU

6. Kališovec – Brezje – D. Lesk. omr. Brezje 19 NU

7. M. Kamen – Reštanj – omr. I. M. Kamen 21
300

U

8. M. Kamen – Reštanj – omr. II. M. Kamen 14 U

9. M. Kamen – Okrog – omr. I. Mali Kamen 39
120

U

10. M. Kamen – Okrog – omr. II. M. Kamen 41 U

11. Nova gora – VH Nova gora
150

NU

12. Nova gora – omrežje Nova gora 3 NU

13. Ravni - javna izlivka 
150

NU

14. Ravni – omrežje Ravni 7 NU

15. Rožno - Hruševje – VH Rožno - Hruševje
150

U

16. Rožno – Hruševje – omrežje Rožno 14a NU

17. Slom – Ilovec – omrežje I. Stolovnik 51
298

NU

18. Slom – Ilovec – omrežje II. Stolovnik 18 U

19. Veliki Kamen – omrežje I. Vel. Kamen 20
250

NU

20. Veliki Kamen – omrežje II. Vel. Kamen 6a NU

21. Veternik – omrežje I. Mrčna sela 19
100

NU

22. Veternik – omrežje II. Mrčna sela 16 NU
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Na Občini Sevnica so se v preteklih dveh tednih zvrsti-
le kar tri kontrole porabe evropskih sredstev za pro-
jekt Odvodnja in čiščenje odpadnih voda v povodju 
Spodnje Save - Čistilna naprava in kanalizacijski sis-
tem Sevnica, ki ga delno financira Evropska unija, ta 
projekt pa prispeva k zmanjševanju ekonomskih in so-
cialnih razlik med državljani Evropske unije. Najprej 
je bila izvedena kontrola porabe sredstev s strani Ura-
da za nadzor proračuna RS. Pooblaščena revizorka je 
pregledala vso dokumentacijo in bo v roku enega me-
seca podala poročila, vendar pa po neuradnih podat-
kih ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Sledila 
je kontrola s strani predstavnika Ministrstva za okolje 
in prostor in nato še petih predstavnikov Evropske ko-
misije, ki so si skupaj z županom Srečkom Ocvirkom, 
vodjema projekta na Občini Sevnica Matejo Cvetkovič 
in Markom Jesihom, predstavniki izvajalca in nadzo-
ra, ter predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter 
Službo vlada za lokalno samoupravo in regionalno po-
litiko ogledali gradbišče čistilne naprave na Logu. Prvi 
odzivi Evropske komisije, tako s strani predstavnikov 
Generalnega direktorata za regionalni razvoj, kot tudi 
predstavnice Generalnega direktorata za okolje so bili 
pozitivni.

Kontrole projekta Čistilna naprava in kanalizacijski 
sistem Sevnica se kar vrstijo

Ogled izgradnje čistilne naprave na Logu  
(vir: foto arhiv Občine)

Vinogradniško društvo Šentjanž, ki je najmlajše med vino-
gradniškimi društvi v občini, je obeležilo 10-letnico delova-
nja. Društvo je v svojem lokalnem okolju zelo aktivno, kar 

se kaže tudi ob uspehih članov društva na tekmovanjih in 
ocenjevanjih vin. Na priložnostni prireditvi ob 10. obletnici 
sta jim za uspeh čestitala tudi Katarina Merlin iz Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Novo mesto ter Jože Žura, predsednik 
Zveze vinogradniških društev Dolenjske in Posavja. Društvo 
je ob obletnici izdalo zbornik, v katerem so zbrali dogaja-
nje v društvu in strokovne nasvete za kvalitetno kletarje-
nje, ustanovljen pa je bil tudi Aktiv mladih vinogradnikov. 
Ta bo v prihodnosti prav tako skrbel za strokovno pridelavo 
vina ter promocijo te dejavnosti. Na dobro obiskani priredi-
tvi, ki se je je udeležilo veliko vinogradnikov, je sodeloval 
tudi župan Srečko Ocvirk. 

Zaščita blagovne znamke AJD
Župan Občine Sevnica se je skupaj z vodjo oddelka za go-
spodarske dejavnosti Vlasto Kuzmički sestal s predstavni-
ki Društva pridelovalcev kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki 
je bilo ustanovljeno zaradi uresničevanja skupnih interesov 
na področju pridelovanja, izdelovanja, prometa kmetijskih 
pridelkov in izdelkov ter uporabe skupne blagovne znam-
ke za kmetijske izdelke tega območja. Občina Sevnica je v 
preteklosti sofinancirala izdelavo grafične podobe Blagovne 
znamke AJD na območju Bizeljsko – Sremiške vinsko turistič-
ne ceste v občini Sevnica. Razpravljali so o možnosti zašči-
te navedene blagovne znamke in pomoči Občine Sevnica, da 
zaščito tudi realizirajo.

Logistika v kmetijstvu
Sevnica je gostila drugi strokovni posvet na temo logistike v 
kmetijstvu, katerega organizatorji so Občina Sevnica, Grm 
Novo mesto – Center biotehnike in turizma ter Fakulteta za 
logistiko s sedežem v Krškem. Da je logistika svoje mesto 

našla prav v Sevnici ni naključje, saj je kmetijstvo v občini 
Sevnica pomembna gospodarska dejavnost. Na posvetu so s 
številnimi prispevki osvetlili problematiko logistike in tran-
sporta v kmetijstvu, povezanost prometne in kmetijske po-
litike Evropske unije ter druge teme s področja kmetijstva 
in ekološke pridelave. Posveta se je skupaj z županom Sreč-
kom Ocvirkom udeležil tudi župan občine Krško in poslanec 
Državnega zbora Franc Bogovič, ki se je mudil na delovnem 
obisku na Občini Sevnica.

Sodelujoči na posvetu (vir: Vili Zupančič)

Koordinacijski sosvet načelnice 
Upravne enote Sevnica
Na sevniškem gradu je potekal koordinacijski sosvet načel-
nice Upravne enote Sevnica, ki so se ga udeležili predstojni-
ki vseh pomembnejših javnih služb, ki sodelujejo v postop-
kih z Upravno enoto, med njimi sta bila tudi župan Srečko 
Ocvirk in direktor Občinske uprave Zvone Košmerl. Sezna-
nili so se z delom Upravne enote v preteklih enajstih me-
secih, ki beleži nekaj manj pripadnosti zadev, povečuje pa 
se izdaja gradbenih dovoljenj. Naslednje leto bo prišlo do 
zamenjave osebnih dokumentov in vozniških dovoljenj. Žu-
pan Srečko Ocvirk je predstavil aktivnosti izdelave občin-
skega podrobnega prostorskega načrta glede izgradnje no-
vega upravnega centra, komandir Policijske postaje Milan 
Sušin pa je predstavil stanje prometne in druge varnosti v 
občini. Beležijo upad prometnih nesreč in vinjenih udele-
žencev v njih, opozarjajo pa na dosledno upoštevanje po-
gojev za izvedbo javnih prireditev. Razpravljali so še o pro-
blemih, ki jih v postopkih pridobivanja uporabnih dovoljenj 
evidentira požarna inšpekcija, posvet pa so zaključili s se-
minarjem na temo stres in izgorelost.

Prireditve ob koncu 
občinskega praznika
Prireditve v počastitev praznika občine Sevnica so se zaključile. 
Namenu je bilo predanih kar nekaj objektov, med drugim tudi 
modernizirana cesta Planina - Kovačev hrib – Križ, ki bo v ta red-
keje poseljen predel občine prinesla novo kvaliteto bivanja. V 
Krmelju so slovesno odprli prenovljene prostore za potrebe no-
vega oddelka vrtca, s katerim so se vendarle izboljšali pogoji 
za predšolsko varstvo. Krmeljčani pa so vseli tudi rekonstruira-
ne ceste skozi Krmelj in v smeri proti Gabrijelam. Zaključeno je 
urejanje komunalne in prometne infrastrukture novega stano-
vanjskega območja na Drožanjski cesti v Sevnici, ki je predvide-
no za gradnjo individualnih hiš. Tako urejeno stanovanjsko ob-
močje je bilo z otvoritvijo simbolno predano namenu.

Novinarska konferenca ob 
občinskem prazniku 
Župan Srečko Ocvirk je na redno novinarsko konferenco žu-
pana ob občinskem prazniku povabil predstavnike medijev, 
ki poročajo o dogajanju na območju občine Sevnica. Na do-

bro obiskani novinarski konferenci je skupaj s podžupanjo 
Bredo Drenek Sotošek in direktorjem občinske uprave Zvo-
netom Košmerlom predstavil minulo delo, rezultate in na-
črte za naprej. Po končani novinarski konferenci je sledilo 
odprtje baročnega salona in grajske kašče.

Novinarska konferenca (vir: foto arhiv Občine)

120-letnica šole v Tržišču
V Tržišču so 
120-letnico 
tamkajšnje 
šole obeležili 
z več dogod-
ki. Pripravi-
li so dan od-
prtih vrat, v 
sklopu kate-
rega so pote-
kale različne 
delavnice za 
učence. Izde-
lovali so naprsne lutke, slikali po kamnih, oblikovali les, pisali 
s peresi, izdelovali jesensko dekoracijo iz naravnih materialov 
ter šopke, pokukali v notranjost računalnika, poslikavali prtič-
ke in steklo, izdelovali okvirje za slike, pekli pecivo in še mno-
go drugega pod geslom »šola – mesto ustvarjalnosti«. Veliko 
pozornosti je pritegnila razstava »Šola skozi čas«, kjer so raz-
stavili izbrano gradivo iz šolske kronike, fotografije nekdanjih 
učencev, učne pripomočke iz preteklih obdobij ter izbor starih 
učbenikov, katere so uporabljali pri pouku. Na ogled pa je bila 
tudi razstava natečajnih elaboratov za izgradnjo nove šole v 
Tržišču. Osrednji dogodek ob praznovanju jubileja je bila pro-
slava z naslovom »Stoji učilna zidana«, kjer so govorniki, med 
njimi tudi župan Srečko Ocvirk poudarili pomen šolstva za ra-
zvoj in napredek kraja. Praznovanje 120. obletnice šole je do-
polnila izdaja glasila učencev in učiteljev OŠ Tržišče, ki bral-
ca popelje skozi različna obdobja šolstva v Tržišču in razkriva 
spomine nekaterih nekdanjih učiteljev in učencev.

Osrednja proslava (vir: Vili Zupančič)

K boljšemu poznavanju ljudskega izročila domače občine so s 
svojim raziskovalnim delom pripomogli učenci vseh osnovnih 
šol in podružničnih šol v občini. V okviru projekta »Moj kraj, 
moja občina«, katerega pobudnik je Turistična zveza Obči-
ne Sevnica so raziskovali šege in navade. Namen projekta je 
spodbujati učence k spoznavanju domačega okolja, ohranja-
nju starih običajev in povezovanje učencev iz šol z obeh stra-
ni Save. Na priložnostni prireditvi bodo podeljena tudi pri-
znanja vsem najbolje ocenjenim krajem in šolam, katere so 
v ocenjevanju krajev in šol v sklopu projekta »Moja dežela – 
lepa in gostoljubna« dosegli najboljše rezultate v regiji. 

Projekt »Moj kraj, moja občina«

Župan Srečko Ocvirk se je udeležil seje Nadzornega sveta 
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Nadzorni svet 
je obravnaval predlog poslovnega načrta za leto 2009, iz ka-
terega je razvidno stanje in pred-
videno poslovanje v letu 2009. To 
nakazuje naravnanost podjetja 
predvsem v področje investicij in 
gradenj. Največjo težavo pred-
stavlja ravnanje z odpadki, saj 
se mora podjetje prilagajati vse 
strožjim standardom in okoljskim 
zahtevam v zvezi z ravnanjem z 
odpadki ter z dnevnim porastom 
količin odpadkov. Glede na projek-
cijo za leto 2009 se strošek odla-
ganja in ravnanja z odpadki ne bo 
pokril s ceno te storitve.

Nadzorni svet JP Komunala 
d.o.o. Sevnica

10-letnica Vinogradniškega 
društva Šentjanž

S prireditve ob 10-letnici Vinogradniškega društva 
Šentjanž (vir: Milan Sotlar)
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GLOBOKO – 27. novembra je na OŠ Globoko potekal že tradici-
onalni 18. glasbeni festival. Na njem so se v uvodu predstavi-
li otroci iz vrtca, v tekmovalnem delu pa učenci in učenke OŠ 
Globoko. Skozi 18 glasbenih nastopov je svoj dar predstavilo 

26 mladih pevk in pevcev, ki jih je z aplavzom spodbujala nabi-
to polna dvorana obiskovalcev. V času, ko je komisija prešteva-
la glasovnice publike, so se na odru predstavili gostje: učenci 
iz OŠ Artiče, Bizeljsko in Pišece ter učenci Glasbene šole Bre-
žice. Prvo mesto si je po mnenju publike prislužila Katja Hot-
ko z izvedbo pesmi I have a dream, vsem ostalim nastopajočim 
je pripadlo drugo mesto. Izkupiček prostovoljnih prispevkov in 
denar, zbran na srečelovu, bomo namenili šolskemu humani-
tarnemu skladu ter skladu vrtca in OŠ Globoko. 

Mateja Kalin 

V Globokem že 18. glasbeni 
festival

Zmagovalka festivala

POSAVJE, SLOVENIJA - Na 1. december že vse od leta 1988 
zaznamujemo svetovni dan boja proti aidsu. „Držimo oblju-
bo, ustavimo aids,“se glasi globalni poziv petletne kam-
panje za boj proti aidsu od leta 2005 do leta 2010, geslo 
letošnjega svetovnega dne pa je Uporabi kondom, izberi ži-
vljenje. Akcije informiranja, deljenja kondomov in rdečih 
pentelj so potekale tudi v Posavju, kjer v mladinskih cen-
trih permanentno opozarjajo na nevarnosti okužbe in zašči-
tno ravnanje, zlasti v spolnosti.

Informatorji Mladin-
skega centra Breži-
ce so se podali med 
mlade na srednje 
šole in skušali opozo-
riti na vse večji pro-
blem spolno preno-
sljivih bolezni, delili 
kondome ter prever-
jali znanje mladih. 
Mladi forum SD Krško 
je že dan prej pred 
Tabu centrom v Kr-
škem osveščal o nevarnostih in zaščiti pred sirjenjem te ne-
varne bolezni. Društvo študentov Brežice (DSB) je sodelovalo 
v projektu VIRUS, ki ga organizira Društvo študentov medici-
ne Slovenije v sodelovanju s ŠOU v Ljubljani in Zvezo ŠKIS. V 
Brežicah so imeli tri stojnice. Prvo stojnico so postavili že v 
soboto v avli NC Intermarket Brežice, ostali dve pa v dopol-
danskih urah na svetovni dan boja proti aidsu na Gimnaziji Bre-
žice in Ekonomski in trgovski šoli Brežice. Prav tako so mate-
rial delili tudi študentom, ki so se v nedeljo peljali z DŠBusom 
v Ljubljano ali Maribor. Število okuženih z virusom HIV v Slo-
veniji narašča, ugotavlja Inšti-
tut za varovanje zdravja. Sku-
pno je bilo v zadnjih desetih 
letih (od leta 1998 do 26. no-
vembra letos) 266 primerov no-
vih diagnoz okužbe s HIV, umr-
lo pa je 38 bolnikov z aidsom. A 
število okuženih s HIV je v Slo-
veniji še vedno relativno nizko: 
manj kot en okuženi na tisoč 
prebivalcev, kar je relativno 
malo v primerjavi z večino dr-
žav EU. Do 26. novembra letos 
so prejeli že 41 prijav novih di-
agnoz okužbe s HIV, kar je več 
kot v katerem koli letu doslej. 
Za aidsom je zbolelo 10 ljudi, 
umrlo pa je pet bolnikov.  S.V.

Z rdečo pentljo zoper aids

Prekajen vrat
brez kosti, pakirano, 
cena za kg

4,87
5,13

5,79Puranji file

pakirano, 600 g,
cena za kg

Popust vam obraËunamo na blagajni

6,20
6,89      Sir Masdamer

pakirano,
cena za kg

Namenska moka
500 g

0,49

1,79
1,99

Kava Mingos
500 g

Medenjaki obliti z mleËno ali
temno Ëokolado 500 g 1,79 Belo vino

Šipon ali
Laški rizling
0,75 litra

1,69

0,49
0,55

»okoladni božiËek
60 g

Ministrstvo za zdravje opozarja: Uæivanje alkohola lahko πkoduje zdravju!
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RogljiËi
zamrznjeni, brez,
z mareliËnim ali kakavovim nadevom, 1 kg

Popust vam obraËunamo na blagajni
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Ponudba velja od 3.12. do 17.12. 2008.

SENOVO, LJUBLJANA - Evropsko jezikovno priznanje je 
ena izmed pobud EU na področju učenja in poučevanja 
jezikov, ki prispeva k večjemu ozaveščanju o pomenu je-
zikovne raznolikosti v Evropi. 

Letos je posebna komisija pri CMEPIS podelila dve evropski 
jezikovni priznanji, enega tudi OŠ XIV. divizije Senovo za 
raziskovalno nalogo »Druži nas najpravljica našega otroštva 
«. OŠ Senovo je z nadvse izvirnim pedagoškim delom pose-

gla v samo jedro dogajanja na šoli – razredno skupnost – in 
v okviru le-te spodbudila v učencih proces zavedanja, da 
tudi med njimi soobstajajo kulturne raznolikosti, ki pa jih 
lahko izkoristijo kot priložnosti za spoznavanja drugačnosti 
med njimi, kot je na primer njihov prvi jezik, verska pre-
pričanja, običaji itn. Z Grimmovo pravljico Rdeča kapica je 
povezala otroke, ki se doma sporazumevajo v različnih pr-
vih jezikih - slovenščini, albanščini, bošnjaščini, srbščini, 
angleščini itn. Pravljico so zapisali v jezikih, ki so prisotni 
v razredu, posneli film Na drugi strani z obeh strani, obli-
kovali multimedijsko razglednico šole v prisotnih jezikih na 
šoli in tudi v drugih svetovnih jezikih, izdali petjezično ilu-
strirano slikanico Rdeča kapica in priročnik za učitelja in 
nadgradili kakovost projekta s sodelovanjem z jezikoslov-
ci v Albaniji in Srbiji. Na konferenci Rehearsing the Futu-
re: Schools and Intercultural Dialogue na Dunaju so oktobra 
2008 predstavili projekt v obliki referata kot primera do-
bre prakse v medkulturnem okolju. Dodana vrednost pro-
jekta pa je predvsem v tem, da vključuje poleg otrok tudi 
starše.

B. Ojsteršek

OŠ Senovo prejela prestižno 
evropsko priznanje

Nagrado je ob prisotnosti raziskovalnih učencev in 
mentorjev prevzel ravnatelj šole Vinko Hostar.

Stojnica DŠB v Brežicah
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TRIATLON - Na zaključni prireditvi 
Triatlonske zveze Slovenije v Lju-
bljani so priznanja najboljšim tek-
movalcem minule sezone šla tudi 
v roke krškim triatloncem iz vrst 
Multisport kluba Krško in Triatlon 
kluba Krško. Nina Mandl je v tria-
tlonu v absolutni razvrstitvi prista-
la na 3. mestu, med mladinkami 
je osvojila pokalni naslov, Tamara 
Komočar pa je osvojila 3. mesto. 
V duatlonu je Mandlova osvojila 2. 
mesto med mladinkami, absolu-
tno pa je bila 4. V cici pokalu je 
pri dečkih Martin Škoberne pre-

pričljivo zmagal, Leni Fafangel 
je bila prva v triatlonskem poka-
lu tako v svoji kategoriji kot abso-
lutno, Dolores Žičkar je bila 3. pri 
članicah, Roman Blatnik pa je v 
duatlonskem pokalu pri veteranih 
IV osvojil 2. mesto. 

KEGLJANJE - Krški kegljači so na 
državnem prvenstvu v borbenih 
igrah (samo čiščenje) dosegli naj-
večji uspeh v zgodovini kluba, saj 
so osvojili tretje mesto. Boljši so 
bili le kegljači Miklavža in Pivovar-
ne Laško, ki so podrli po 627 ke-
gljev, Krško je podrlo 624 kegljev, 
igralci Triglava iz Kranja (lansko-

letni državni prvaki) na četrtem 
mestu pa 594 kegljev. Tekmovanje 
je potekalo na kegljišču Golovec v 
Celju, nastopilo pa je 16 ekip. Kr-
čani so nastopili v naslednji posta-
vi: Lučič, Novak, Golja, Kocjan, 
Matič in Macur.

KOŠARKA - Podboški košarkarji so 
se z dvema zaporednima zmaga-
ma prebili na 5. mesto na lestvi-
ci 2. SKL. Najprej so v Ljubljani 
s 74:63 ugnali mlado ekipo Uni-
on Olimpije (Ploj 29, Božič 20), 
minulo soboto pa so doma viso-
ko, kar z 99:69, premagali ekipo 
Lastovka Domžale (Božič 30, Roz-

man 19, Stergar 18). Podbočje 
ima šest zmag in štiri poraze. Že 
v petek Podbočje gostuje pri lju-
bljanski Ježici, drugo soboto pa 
doma pričakuje ekipo Celjski KK.

ŠPORTNO STRELSTVO - Leskovški 
strelki z zračno puško sta se 6.12. 
v Zagrebu udeležili mednarodnega 
strelskega tekmovanja 32. Trofej 
mladosti. Članica Jelica Majstoro-
vić je nastreljala 393 krogov, kar 
je bil tretji najboljši rezultat tek-
me. Majstorovićeva je imela enak 
rezultat kot šestouvrščena v fina-
lu, vendar se zaradi slabše zadnje 
serije ni uvrstila v finale najboljših 

osem. Mladinka Simona Levičar je 
v absolutni konkurenci nastreljala 
380 krogov. Majstorovićeva je sicer 
teden dni prej na drugem krogu li-
gaških strelskih tekmovanj v Lju-
bljani ustrelila vrhunskih 399 kro-
gov (od 400) in tako podrla skoraj 
6 let star državni rekord olimpijke 
Natalije Prednik, ki je znašal 398 
krogov. Leskovška ekipa se je v 1.B 
ligi povzpela na stopničko za tre-
tje mesto.

ŠPORTNO PLEZANJE - V okvi-
ru meseca plezanja v Kranju je 
na vikendu evropskega pokala v 
športnem plezanju za srednje ka-

tegorije Posavski alpinistični klub 
in barve reprezentance zastopa-
la Katja Krejan in med mladin-
kami osvojila 19. mesto. Zadnji 
vikend v novembru se je odvijal 
še državni pokal. Med mladinka-
mi je ponovno nastopila Katja in 
bila peta. Pri starejših dečkih si je 
Tadej Netahly priplezal 18. me-
sto, Nina Kurinčič pa je bila med 
mlajšimi deklicami 25. Zelo dobro 
se je tudi tokrat izkazal Jaka Pin-
terič med cicibani, saj si je pri-
plezal 9. mesto. Tekmovalce čaka 
še finale državnega pokala v Škofji 
Loki, sledil pa bo mesec dni aktiv-
nega počitka.

Kratke športne

GLOBOKO, MALMÖ – Zadnje dni novembra je v švedskem 
Malmöju potekalo svetovno člansko prvenstvo v ju-jitsu, ki 
sta se ga v 20-članski slovenski reprezentanci udeležila tudi 
člana DBV Katana iz Globokega Matic Derenda in Andrej-
ka Ferenčak s trenerjem Gorazdom Kostevcem. Andrejka 

in Matic sta med 13 pari v prvem kolu z minimalno razliko 
izgubila proti danskemu paru, v repesažu premagala ruski 
par, nato pa v ponovni borbi še Danca. V malem finalu, bor-
bi za tretje mesto, sta Andrejka in Matic za pol točke izgu-
bila proti avstrijskemu paru in osvojila peto mesto ter s tem 
potrdila uvrstitev iz Rotterdama pred dvema letoma. Ali bo 
ta rezultat dovolj za uvrstitev na svetovne igre (olimpijske 
igre neolimpijskih športov, ki bodo naslednje leto na Tajva-
nu), bosta izvedela v naslednjih dneh. Peto mesto Matica in 
Andrejke je bil skupaj s petim mestom Sabine Predovnik v 
kat. +70 kg za ženske tudi najboljša slovenska uvrstitev na 
tem SP. Maticu in Andrejki s trenerjem in drugimi udeležen-
ci SP so v domačem klubu pripravili topel sprejem.

Globoški par tik za medaljami

Matic in Andrejka med nastopom

Zametki krškega šahovskega 
kluba segajo daleč v zgodovi-
no, natančneje v leto 1954. 
Zgodba o uspehu se je začela 
leta 1984, ko so tedanji člani 
Šahovskega kluba Krško izve-
dli »obnovitveno skupščino«, 
ter se dve leti kasneje zno-
va vključili v ligaški tekmoval-
ni sistem, in sicer v drugo re-
publiško ligo-vzhod. Z leti je 

klub napredoval, uvedli so na-
črtno delo z mladimi šahovski-
mi upi. Postopno so svoje de-
lovanje razširili v vse osnovne 
šole v občini Krško, za ene-
ga največjih uspehov članov 
kluba pa velja trojni državni 
naslov iz leta 1997. V obdo-
bju desetih let (1996-2006) so 
pod budnim očesom trenerjev 
Željka Meštroviča, Marjana 
Božiča, Hilmije Ahmatoviča 
ter ostalih v Posavju vzgoji-
li kar 35 državnih prvakov v 
vseh starostnih kategorijah. 
Toni Kos, Mirela Ahmatovič, 
Nataša Bučar, Samo Štajner 
in Gorazd Novak so z organi-
zacijsko podporo neutrudne-
ga Tomaža Žnideršiča, družin 

Takšne šole so si želeli vsi
KRŠKO - Letošnji november je za Šahovski klub Triglav Krško nova prelomnica v zgodovini kluba. Novo 
ustanovljena Posavska šahovska šola bo nudila kvalitetno šahovsko izobrazbo mladim in starejšim ljubi-
teljem te, preko 1500 let stare igre.

Kos in Novak dosegali laskave 
naslove tako v ženski kot mo-
ški konkurenci. 

In leto 2008 je prineslo nov 
zagon z ustanovitvijo Posavske 
šahovske šole. Šola naj bi nu-
dila tako skupinske in individu-
alne ure učenja šaha, kot tudi 
uporabo najnovejših šahovskih 
programov, ki bodo dostopni 

preko in-
t e r n e t a , 
člani šahov-
ske šole pa 
bodo ime-
li neomejen 
dostop do 
teh moder-
nih trenin-
gov in tudi 
do posebne 
knjižnice, ki 
obsega ne-
kaj več kot 
200 knjig s 

šahovsko literaturo."Projekt, 
ki je sofinanciran s strani ob-
čine, ima za poglavitni cilj ur-
jenje novih igralcev, ki bi bili 
sposobni konkurirati tudi igral-
cem izven Slovenije, se pravi, 
v svetovnem šahovskem me-
rilu," nam je zaupal eden od 
sedmih trenerjev šole, Toni 
Kos. 

V šoli bodo skrbno izdelan ša-
hovski program, poleg ome-
njenega Tonija Kosa, izvajali 
še Zvonimir Meštrovič, Hil-
mija Ahmatovič, Marjan Bo-
žič, Ivan Gmajner, Samo Štaj-
ner ter ukrajinski trener Oleh 
Muzychuk. Vsak izmed njih 
je specializiran za določeno 

področje igre, bodisi otvori-
tev, srednji del igre ali končni-
co. Samo Štajner, predstavnik 
mlajše generacije trenerjev, 
je bil nad idejo šahovske šole 
takoj navdušen: "Na šolo ča-
kam pravzaprav že odkar sem 
bil mladinec! Če bi šahovska 
šola obstajala že takrat, bi go-
tovo še pospešila napredek po-
savskih šahistov. Prej, v klubu, 
je učenje šaha potekalo na in-
dividualni ravni, menim, da se 
bo z novimi pristopi še pove-
čala privlačnost igranja šaha, 
saj bo poudarek tudi na dru-
ženju z vrstniki."

Zanimivo je, da naj bi šah tudi 
v Sloveniji postajal donosna 
igra in da se najboljši že pre-
življajo samo z igranjem šaha, 
morda pa bomo šah kmalu vi-
deli tudi na olimpijskih igrah, 
saj se na Svetovni šahovski 
zvezi trudijo, da bi šah naj-
prej uradno uvrstili med špor-

tne panoge in nato tudi med 
olimpijske discipline.

Simon Uršič 

Sevničani posavski prvaki 
v malem nogometu
BREŽICE – V brežiški športni dvorani »pod balonom« je v 
soboto že petič potekal turnir za prvaka Posavja v malem 
nogometu, ki ga organizira podjetje AFP iz Dobove. Prvak 
Posavja je postala ekipa Klub Tinca iz Sevnice.

Na turnir z nagradnim skladom 2.000 evrov so se uvrsti-
le najboljše ekipe iz šestih posavskih malonogometnih lig: 
Klub Tinca in Studenec iz sevniške, Steklarstvo Lekše in Piz-
zerija Fontana & Optika Glasmaher iz krške, ŠD Pišece in 

Mana Artiče iz brežiške, Cantry Veliki Podlog in Drinkersi iz 
krško-brežiške, ITEO Raka (branilec naslova), Grameks Veli-
ko Mraševo in Orehovec iz kostanjeviške ter Naši – Zdole iz 
zdolske lige. Razdelili so jih v štiri skupine po tri ekipe, zma-
govalci skupin pa so se uvrstili v polfinale. Tam sta bili ekipi 
Klub Tinca in ITEO Raka z 2:1 boljši od Pizzerije Fontana in 
Cantryja, v malem finalu je s 3:2 zmagala Pizzerija Fonta-
na, v finalu pa s 4:2 Klub Tinca. Iz zmagovalne ekipe priha-
jata tudi najboljši igralec turnirja Gregor Pešec in najboljši 
vratar Aljaž Lisec, iz drugouvrščene ekipe pa najboljši stre-
lec Dejan Bizjak. 

Celodnevni turnir so organizatorji popestrili še z ekshibicij-
skima tekmama malčkov iz nogometnih šol NK Krško in NK 
Brežice ter med ekipo brežiškega župana in zlato selekci-
jo slovenske reprezentance. Miran Pavlin, Aleš Čeh, Sašo 
Udovič, Amir Karič, Ermin Šiljak, Muamer Vugdalič, Mla-
den Rudonja ter vratar Robert Volk so pred polnimi tribu-
nami rutinirano zmagali. 

P.P.

Klub Tinca, posavski malonogometni prvak 

Krški steparji na stopničkah 
svetovnega prvenstva
KRŠKO - Od 3. do 6. decembra je v Reisi (Nemčija) potekalo svetovno prvenstvo za pi-
onirje, mladince in člane v stepu. V množici preko 800 plesalcev in plesalk iz 31 držav 
sveta so se prvenstva udeležili tudi štirje člani Plesnega kluba Lukec Krško in osvojili 
svojo prvo medaljo na tako velikem tekmovanju.

Priboril jo je trio v sestavi 
Vesna Vučajnk, Sebastijan 
in Luka Vodlan. V finalu so 
se predstavili v družbi dveh 
triov iz ZDA, dveh iz Švice, 
enega iz Rusije in enega iz 
Južne Afrike. Njihov na-
stop je bil z ogromno žara in 
energije, kar jim je na kon-
cu prineslo bronasto me-
daljo. Finale si je med čla-
ni solo priplesal tudi Luka 
Vodlan in bil na koncu šesti 
med 21 tekmovalci, s čimer 
je za šest mest popravil svoj 
lanski rezultat.
Mladinec Matic Drakulič je 
pristal na solidnem 15. me-
stu, par Vesna Vučajnk in Se-
bastijan Vodlan se je uvrstil 
v polfinale, kjer je pristal na 
zelo dobrem 9. mestu, mala 

Štusova 
in brežiški ekipi 
do medalj
BREŽICE, KRŠKO – Brežiške in 
krške gimnastičarke so se 29. 
novembra v Mariboru udele-
žile državnega prvenstva v 
nivojskem programu ženske 
športne gimnastike. Deklice 
TD Sokol Brežice so v 3. ni-
voju v postavi Kristina Koči-
jaševič, Kalina Kranjec, Sa-
manta Škofljanc, Sara Škaler 
in Karin Urek osvojile 3. me-
sto, uspeh pa je dopolni-
la Škalerjeva s 4. mestom v 
posamični konkurenci. V 7. 
nivoju je Nika Močivnik na 
preskoku dosegla 4. mesto, v 
mnogoboju pa 7. mesto. Ur-
ška Štus iz GD Rain Krško je v 
mnogoboju osvojila bronasto 
odličje, izjemno pa je pre-
senetila v finalnih nastopih 
po orodjih s sestavo na gre-
di, kjer je prav tako osvojila 
bron, zabeležila pa je še po-
samično 5. mesto na presko-
ku, bradlji in parterju. V 6. 
stopnji sta nastopili Lara Ži-
bert (8. mesto) in Ana Vo-
deb (9. mesto), v 3. stopnji 
pa je Nastja Modic osvojila 
11. mesto. 
6. decembra je v Rušah po-
tekalo še državno prvenstvo 
v moški športni gimnastiki, 
najmlajši telovadci TD So-
kol iz Brežic pa so v obveznih 
vajah 1 med sedmimi ekipa-
mi osvojili 3. mesto. Ekipo so 
sestavljali Matija Kajs, Ale-
ksander in Beni Kunst, Erik 
Štromberger in David Pov-
he. Posamično je Kajs za las 
zgrešil medaljo. V Rušah je 
nastopila tudi Lara Žibert iz 
GD Rain Krško in na državnem 
prvenstvu GZS po mednaro-
dnem pravilniku FIG v kate-
goriji deklic letnika 1997 in 
mlajše v mnogoboju osvojila 
9. mesto, na dvovišinski bra-
dlji pa 6. mesto.

plesna skupina pa je obsta-
la v četrtfinalu na 18. me-
stu. „Rezultati vseh naših 
tekmovalcev so zelo vzpod-
budni ter nakazujejo še ka-
kšno medaljo v prihodnosti. 
Prva priložnost bo že junija 
naslednje leto, ko je v Slo-

veniji evropsko prvenstvo. 
Na tem tekmovanju je naš 
klub osvojil edino sloven-
sko medaljo med člani in s 
tem potrdil sloves najboljše-
ga kluba v stepu med člani 
v Sloveniji,“ so zadovoljni v 
krškem klubu. 

Lukčev trio med nastopom 

Trenerji Posavske šahovske šole

Nadebudni mladi šahisti
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Geslo križanke pošljite do četrtka 18.12.2008 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja 

Hair Beauty Studio, Marjetka Štrucl s.p., Bizeljska cesta 8, 8250 Brežice

Nagrajenci 24/08 številke:
Martina Kodrič, Velike Malence 43, 8262 Krška vas
Heda Alič, Okroglice 65, 1434 Loka
Sonja Poštrak, Cesta 4. julija 46, 8270 Krško

1.
2.
3.

Geslo 24/2008 številke: FANTASTIČNA ŠTUDENTSKA PONUDBA
Nagrade:

nagrada: striženje in fen frizura
nagrada: moško ali žensko striženje
nagrada: barvanje trepalnic in oblikovanje obrvi

1.
2.
3.

HRVAŠKI
PEVEC
(GORAN)
VRSTA
PISALA

STALEN
TROPSKI
VETER

GLASBENIK
SMOLAR

HITER
KONJSKI

TEK

OTON
�UPANÈIÈ
NAPRAVA
ZA DVIG
BREMEN

MANJŠA
ZVER�Z
DOBRIM
KRZNOM

�LAHTNA
KOVINA
(Re)

ŠPORTNICA
ÈEPLAK

SANDRA
ZUPANC

LIRSKI
PESNIK

DELE�,
PARCELA

�IGON
AVGUST

IZVIR,
POREKLO

GORSKA
RO�ICA

PRIKAZEN

SLU�BUJO-
ÈA VOJSKA

RUDI�ULE

5.�MESEC,
MAJ

LINDA
EVANS

TOMA�
AKVINSKI

NEMŠKI
AVTO
PRITOK
LJUBLJA-

NICE

ZVIŠAN
TON�C

MEDIJSKA
NAGRADA

OÈE

NAMOÈENE
KO�E�ZA

PREDELAVO

JADRAN-
SKI�OTOK

PRIMO�
ULAGA

ZDRAVILNA
TRAVNIŠKA
RASTLINA

ÈAÈKA

AMERIŠKI
SLIKAR

IN�GRAFIK
(JOHN)

NAPUŠÈ

EVA
LONGYKA

VOJAŠKI
OBRAMBNI

NASIP

TELIÈEK

JEREMY
IRONS

PLES

HRVAŠKI
NOGOME-
TAŠ�(IGOR)

RIKO
DEBENJAK

NAŠ
PISATELJ
(FRANCE)
BOJNI
STRUP

NOGOME-
TAŠ�KARIÆ
DR�AVA NA
BLI�NJEM
VZHODU

VOJAŠKI
DUHOVNIK

RUSKA
IGRALKA
SAVINA

AVTOR:
MATJA�
HLADNIK

JACQUES
IBERT

SLAVNO
KOSILO

LADO
LESKOVAR

RADKO
OSREDKAR

ZREZEK

MRE�A,
NET

NAŠA
PLAVALKA
(SARA)

ÈENÈA

AM.�BOKSAR
(MUHAM-
MAD)
PESEM

HVALNICA

ZAPORNIK

DAJATEV

SPREMLJE-
VALEC
OGNJA

ZLITJE

VGRADITEV

PRINCESA
LJUDSKIH

SRC

NIZEK
MOŠKI
GLAS

AVSTRAL-
SKI

PLAVALEC
THORPE

STARORIM.
POZDRAV
IZDELO-
VALEC

IRHOVINE

LAHKO
POLETNO
OBUVALO

DR�AVA NA
BLI�NJEM
VZHODU

ZMAGA PRI
TAROKU

POMOÈ:
DINE,�IJA,
SARIN,
SLOAN,
ŠTIMAC

KRAJŠI
VIDEO�POSNETEK

MORAL-
NOST

POÈETIJ

DR�AVA
V AFRIKI

KAMP,
PROSTOR
ZA TABOR-
JENJE

ANNIE
LENNOX

OSKAR
HUDALES

HVALNICA,
SLAVOSPEV

SINKO,
SINEK

PREJŠNJE
LETO

TEORIJA
IN�...

Nasmejte se s Posavskim obzornikom! 

Vas vabi v

BREZPLAČNI
Javno veljavni računalniški tečaj

RAČUNALNIŠKA PISMENOST 
ZA ODRASLE

Tečaj poteka v obsegu 60 ur.
Kraj in čas izvedbe: v Krškem, Brežicah in Sevnici,

 v januarju, februarju in marec 2009

Prijave do zasedbe prostih mest  sprejemamo na:
Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova 6, Krško

Tel: 07-48-81-173
E- mail: info@lukrsko.si

Projekt financira Ministrstvo za šolstvo in šport in delno Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada.

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

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

MGL: VSE O ŽENSKAH
komedija, za modri abonma in izven

Igrajo: Karin Komljanec, Jette Ostan
Vejrup, Bernarda Oman

petek, 12.12., ob 19.30 uri

Pandit SURESH TALWALKAR 
koncert indijske glasbe, Klub KDK

zasedba: Pt. Suresh Talwalkar – tabla,
Bernhard Schimpelsberger - bobni, 

Nino Mureškič – tolkala, Igor Bezget – kitara,
Marko Črncec – klavir, Tadej Kampl - bas

sobota, 13.12., ob 20. uri

DARFUR, 
dokumentarni film Toma Križnarja in Maje Weiss

16.12., 17.12. in 18. 12., ob 20. uri,

FUZBAL JE VSE! 
monokomedija, za izven

igra: Gojmir Lešnjak - Gojc

torek, 23.12., ob 19.30 uri

FUNTANGO, 
koncert Klub KDK

Zasedba: Marko Hatlak – harmonika,
Bojan Cvetrežnik – violina, Andrej Pekarovič –

kitara, Piero Malkoč - kontrabas, Sašo Vollmeier - klavir

nedelja, 28.12., ob 20. uri,

Župnijska Karitas Brežice se iskreno zahvaljuje vsem obisko-
valcem našega XVI. dobrodelnega koncerta „Klic dobrote“! Z 
darovi v višini 1500 evrov, ki ste nam jih namenili, lahko še 
naprej opravljamo naše karitativno poslanstvo. Hvala Vam, ki 
ste darovali tudi za adventne venčke v višini 200 evrov. Po-
hvale vredna je tudi Vaša naklonjenost, saj se nas nekateri 
spominjate skozi vse leto. Brez darov vseh Vas mi ne bi mogli 
opravljati našega poslanstva: pomoč ljudem v stiskah!

Sodelavci ŽK Brežice

PREJELI SMO

Zaradi povečanega obsega dela vabi k sodelovanju 

tehnika-vzdrževalca
za delo v Kulturnem domu Krško in na gradu 
Rajhenburg.

Pogoji:
- srednja izobrazba (V. stopnja) tehnične smeri
- vozniški izit B-kategorije
- 3 leta delovnih izkušenj
- zaželene izkušnje z delom na področju 

avdio-video tehnike

Ponujamo:
- zaposlitev za določen čas (do 31.12.2009), s 

4-mesečnim poskusnim delom ter z 
možnostjo nadaljnje zaposlitve

- zaposlitev za polni delovni čas, z delom tudi 
ob sobotah, nedeljah in praznikih

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter 
kratkim življenjepisom pošljite od 15.12. dalje, do 
29.12.2008 (za pravočasno oddano prijavo velja 
priporočeno poslana pošiljka na zadnji dan roka 
prijave), na naslov: Kulturni dom Krško, Trg 
Matije Gubca 2, 8270 Krško, s pripisom 
»RAZPIS«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 
15.1.2009.

Vaša praznična voščila in dobre želje 
poslovnim partnerjem ter 70.000 

prebivalcem Posavja lahko objavite 
v 26. številki Posavskega obzornika, 

ki bo izšla 23. decembra. 
Informacije: 07 49 05 780 

ali marketing@posavje.info.

Zahvala

Nagrajence iz 24. številke - dobitnike vstopnic za predstavo 
Jamski človek, bomo o prevzemu nagrad obvestili po pošti. 

Uredništvo
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Prodam starejše stanovanje, delno 
adaptirano, 71 m2 z vsemi priključ-
ki, v pritličju stanovanjske hiše v 
Sevnici, cena 39.500 €. 
Tel.: 031 545 006

Prodam vikend z vinogradom, Bre-
zovica pri Planini, lepa lokacija, as-
faltni dostop, voda kapnica, pripo-
močki za kletarjenje. 
Tel.: 040 325 330

Prodam Opel Astra karavan, 1,6, 
letnik 1997, vlečna kljuka, central-
no zaklepanje, el. pomik stekel, 
klima, odlično ohranjen. 
Tel.: 051 338 819

Prodam R 5 v odličnem stanju, le-
tnik 1995, november, prevoženih 
104.000 km, registriran celo leto. 
Tel.: 031 695 105

Prodam kombi Hyundai, temno 
zelen, letnik 1996, prevoženih 
100.000 km, 1. lastnik, cena 1.400 
€. Tel.: 031 524 204

Prodam Renault Clio, letnik 2004, 
prevoženih 100.000 km 14/16V, 100 
konjskih moči. Tel.: 031 668 952

Prodam VW Golf II, letnik 1991, 
kovinsko sive barve, odlično ohra-
njen, garažiran. Tel.: 040 897 768

Prodam Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, 
letnik 2002, zelo lepo ohranjen, z 
veliko dodatne opreme, registriran 
do 11/09. Tel.: 041 521 055

Prodam Ford Escort, letnik 1996, 
1,6, 16 V, odlično ohranjen, pre-
voženih 76.310 km, temno modre 
barve. Tel.: 031 800 412

Prodam Opel Tigro, letnik 1999, re-
gistriran do marca 2009, prevože-
nih 124.000 km. Tel.: 070 827 840

Prodam zimske gume Sava Eskimo, 
M+S 185 x 65R-15, prevoženih 3000 
km. Tel.: 03 568 8276

Prodam krzneno žensko bundo, te-
mno rjave barve, nutrija, dolžina-
širina 120-48, ugodno. 
Tel.: 030 911 534

Prodam nerabljen ribstol, ledve-
nik, primeren za trening in telo-
vadbo ljudi s težavami hrbtenice in 
okončin. Tel.: 041 620 219

Prodam 3 različne skrinje, starin-
ska ogledala, kotno vitrino in no-
vejše, malo rabljene smuči Elan 
185 cm. Tel.: 041 709 516

Prodam otroško posteljico z jogi-
jem in posteljnino, ter stolček za 
hranjenje, zelo lepo ohranjeno, 
cena 180 €. Tel.: 041 794 399

Prodam štedilnik Bosch, star slabo 
leto in pralni stroj Gorenje. 
Tel.: 051 324 071

Prodam hladilnik Gorenje 50 x 50 x 
110. Tel.: 07 497 0328

Prodam pomivalni stroj Gorenje, 
PMS 60, brezhiben, tih z 10 progra-
mi, š- 60cm, kapaciteta 12 pogrinj-
kov, cena 80 €. Tel.: 041 697 770

Prodam novo diatonično harmo-
niko, štajerko, c-f-13 in nov tepih 
290 x 200. Tel.: 031 587 366

Prodam trosed dolžine 170 cm, ru-
meno oker barve, umetno usnje, 
cena 130 €. Tel.: 041 832 661

Prodam omaro za dnevno sobo 3,2 
m in klubsko mizico, ugodno. 
Tel.: 040 843 634

Prodam bolniško posteljo s triko-
tnikom za dvigovanje in ročnim 
dvigom vzglavja, po polovični ceni. 
Tel.: 031 235 122

Prodam dobro delujoč pralni stroj, 
cena 50 €, ugodno prodam tudi pi-
salno mizo. Tel.: 051 233 318

Prodam 3 leta star pomivalni stroj 
Candy CDF 615 A, ugodno. 
Tel.: 041 801 615

Prodam zamrzovalno omaro s 7 
predali ter 2 jogija ortopedico sa-
nitario 190 x 90. Tel.: 051 456 74

Prodam lepo ohranjene tapecirane 
stole iz hrasta, 5 komadov, cena 65 
€. Tel.: 070 866 618

Prodam razne vrste ročno kvačka-
nih prtičkov, prtov in zaves, ugodno 
za darila. Tel.: 041 422 504

T R G O V I N A
 ZA OTROKE

od 0 do 14 let

- OBLAČILA - CICIBAN OBUTEV
- OPREMA - IGRAČE

OTROŠKA TRGOVINA BAMBI, TA-BU CENTER KRŠKO, TEL.: 07 49 27 337
Del. čas: od pon. do pet.: 8.00 - 20.00, sobota: 8.00 - 17.00
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- OTROŠKI SEDEŽI, VOZIČKI RAMATTI

Nudimo vam:

Vabljeni!

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

ČIŠČENJE ODTOKOV, KANALIZACIJE IN POPRAVILA

SANITAR SISTEM d.o.o.

gsm: 041 671 323

S
anitar sistem

 d.o.o., Jedinščica 13, N
ovo m

esto

KROVSTVO, TESARSTVO IN KLEPARSTVO

Andrej Abram s.p., Rostoharjeva ulica 62a, 8270 Krško
Tel.: 07/49 05 580, fax: 07/49 22 125, GSM: 041/611 877

Brezplačno svetovanje in izdelava predračuna

- IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ
      - POLAGANJE VSEH VRST KRITIN
                          - STREŠNA OKNA
                                - KLEPARSKA DELA

“Izdelava talismanov po naročilu” 
(ljubezen,posel,zdravje,denar,zaščita...)

VEDEŽEVANJE
-  Eksorcizem (izganjanje zlih sil)
-  Čiščenje in zaščita vseh vrst prostorov 
 (hiša, stanovanje, lokal)

studiohermit@gmail.com                   Tel.: 031 716 451 S
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SEJEM V KRŠKEM

VSE NA ENEM MESTU:
OBLAČILA, SPODNJE PERILO, OBUTEV, POSTELJNINA, ORODJE, 

GOSPODINJSKI PRIPOMOČKI, SUHA ROBA ...

NAJUGODNEJŠE CENE! VABLJENI!

VSAK PETEK PRI SREDNJI ŠOLI
NASPROTI POKOPALIŠČA
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Prodam računalnik P II, 350 
mhz/128 Mb/40 GB, 17 monitor, 
modem, brezžična tipkovnica in 
miška, primeren za pisarno. 
Tel.: 051 220 741

Prodam nasekana drva, cena 45 €/ 
m3. Tel.: 031 585 245

Prodam varilni aparat transforma-
torski, 140 A, 220 V, malo rabljen, 
nemški, majhen in praktičen. 
Tel.: 031 815 236

Prodam 4 m3 hrastovih fosnov, de-
beline 5 cm, stare 5 let. 
Tel.: 040 789 985

Prodam domačo svinjsko mast, 
več vrst žganja, slivovko, hruško-
vo, droženko in bio kostanjev med. 
Tel.: 040 580 860

Prodam radič štrucar, cena 1 €/ kg. 
Tel.: 031 563 904

Prodam 6 novih až, 10 sat, mace-
snove elemente za balkonsko ogra-
jo in kostanjev med. 
Tel.: 031 501 801

Prodam 1000 litrsko cisterno za ku-
rilno olje, cena 100 €. 
Tel.: 041 236 908

Prodam koruzo v zrnju, staro, ter 
rdeče vino, cena 0,90 €/ liter. 
Tel.: 07 495 6456

Prodam brikete za ogrevanje, ugo-
dno. Tel.: 07 457 4410

Prodam Inox delovni pult in pult s 
predali, hlajen. Tel.: 041 796 224

Prodam točilni pult s pomivalnim 
koritom. Tel.: 031 674 333

Prodam 20 silažnih bal prve ko-
šnje, ali menjam za teličko, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 664 254

Prodam nove zidne opeke - bloki, 
cca. 2500 komadov, ugodno. 
Tel.: 041 545 487

Prodam avtomatsko kljuko za štore 
ali univerzal in plug slavonec 12 in 
Tomos APN 6S, letnik 1997. 
Tel.: 051 232 256

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

Prodam nerjavečo cisterno za 
vino, 500 litrska, malo rabljena, 
zelo ugodno. Tel.: 041 901 377

Prodam mešalec za mešanje mesa 
ali testa, enofazni, rostfrei na pre-
kuc, 72 litrov, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 645 488

Prodam kovaški primež, večji for-
mat, cca. 50 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 677 397

Prodam motorno žago Stihl MS440, 
meč 58, nova, še nerabljena, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 839 237

Prodam peč Emo 5, električni radi-
ator, kolo na prestave, zajčjo pišto-
lo, mašino za moped. 
Tel.: 07 477 8069

Prodam osovino za prikolico, kom-
plet z dromli in platišči ter gume, 
cena simbolična. Tel.: 031 815 236

Prodam kompresor 50 litrski, sko-
raj nov z opremo, star 1 leto, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 815 236

Prodam koše, košare in krmo v koc-
kah. Tel.: 040 766 334

Prodam 1,5 m3 smrekovih desk, de-
beline 2 cm, ter vino modra franki-
nja. Tel.: 041 439 908

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

Prodam suha drva, bukev, gaber. 
Tel.: 041 874 212

Prodam lesene sode in pretočno 
črpalko za vino. Tel.: 041 796 224

Prodam frezo Muta s tremi pri-
ključki, nova garažna bela vrata 
215 x 210 in spalnico staro 3 leta. 
Tel.: 041 606 727

Prodam traktor Ferguson 40 km, 
registriran, zelo dober, cena 2.300 
€. Tel.: 041 697 792

Prodam Hilti, gen. obnovljen s 6 
mesečno garancijo, cena cca. 1/3 
nove cene. Tel.: 041 644 663

Prodam skobelnik z elektromotor-
jem, dolžine 140 cm in širine 32 
cm, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 667 954 

Solze, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli. 

 (T. Pavček)

Umrla je

Jožica Kostanjšek
upokojena vzgojiteljica

Od drage sodelavke smo se poslovili 
v torek, 2. 12. 2008, na pokopališču v Dovškem.

 
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv OŠ XIV. divizije Senovo

V SPOMIN

JOŽE KOSEM, s.p.
MOJSTER ELEKTROMEHANIKE

Popravilo, montaža elektro naprav in oljnih gorilnikov,

INSTALACIJE CENTRALNEGA OGREVANJA
Grič 12, 8290 SEVNICA, GSM: 041/650 054, E-mail: jozekosem@email.si

SANACIJE, ADAPTACIJE 
  in REGULACIJE
   CENTRALNEGA OGREVANJA

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

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

 - hišniška in gradbena dela
 - obnova stanovanj
 - gozdarstvo
 - kmetijstvo

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 
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Želim spoznati mlajšo osamljeno upokojenko brez obve-
znosti, nekadilko, po možnosti z vozniško, ki želi spozna-
ti dobrosrčnega prijatelja enakih lastnosti, da je sposobna 
vodenja gospodinjstva in kuharica za samsko osebo.
 
Oglasi se starejšemu, dobro situiranemu moškemu, ki želi 
spoznati dobrosrčno in iskreno žensko brez obveznosti za 
prijateljsko družbo in skrb za urejeno gospodinjstvo. Hra-
na in stanovanje z vsem komfortom zagotovljena. 

Tel.: 07 496 8641


KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Prireditve med 11. in 23. decembrom

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 Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko ob-
javljenega obrazca v Posavskem 
obzorniku in za nekomercialne na-
mene. Vsak bralec lahko objavi v po-

samezni številki praviloma le po en 
oglas. Za ponovno objavo mora na-
ročnik ponovno poslati naročilo, ven-
dar bomo oglas z isto vsebino objavili 
največ dvakrat.

žujemo si pravico spremembe vsebi-
ne in zavrnitve oglasa. Za resničnost 
in verodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Ur. list RS, št.: 36/2000) v 2. od-
stavku 6. člena določa, da je naroč-
nik oglasa dolžan ob naročilu oglasa 
navesti podatke o njegovi identite-
ti. Zaradi tehnike pošiljanja oglasov 
ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, 
ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, 
ne objavljamo brezplačno, pač pa 
jih morajo zainteresirani naročiti kot 
druge oglase na sedežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časo-
pisa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

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

Četrtek, 11. 12.
ob 11.00 v MC Krško: prireditev „Kaj ti je, deklica?“
ob 17.00 v klubu MC Brežice: otroška predstava „Lučka“
ob 17.00 v izposojevališču Knjižnice Sevnica v Krmelju: 
pravljična urica
ob 19.00 v Posavskem muzeju Brežice: otvoritev likovne 
razstave ob 10-letnici likovne družine Dobova 
ob 19.30 v Kulturni dvorani Sevnica: gledališka komedija 
„Spiritistična komedija“

Petek, 12. 12.
od 15.00 do 18.00 v gasilskem domu Sevnica: smučarski 
sejem
ob 17.00 v Bivaku Senovo: večer animiranega filma
ob 17.30 pred gostilno Senica na Senovem: pohod na Bo-
hor ob polni luni
ob 18.00 v MC Sevnica: predavanje in delavnica „Ročno iz-
delana mila po hladnem postopku“
ob 18.00 v OŠ Raka: filmski večer
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: komedija „Vse o žen-
skah“, za modri abonma in izven
ob 20.00 v klubu MC Brežice: potopis „Transibirska železni-
ca – Od Moskve do Pekinga“
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): večer animiranega filma

Sobota, 13. 12.
ob 7.30 izpred OŠ Šentjanž: 2. Ambrožev pohod na Brunk
od 8.00 - 18.00 v gasilskem domu Sevnica: smučarski sejem
od 9.00 dalje v športni dvorani na Senovem: malonogome-
tni turnir Senovo 2008
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – praznični stožec 
ob 10.00 v Bivaku Senovo: Anine delavnice – izdelovanje 
novoletnih okraskov
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – izdelovanje punčke iz 
cunj z Ido Intihar
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
ob 10.00 odhod izpred SMC Sevnica: ustvarjalna delavni-
ca – peka kruha
od 13.00 do 16.00 v MC Brežice: otroške delavnice „V pra-
vljični vasi“ - dobrodošla tetka Zima
od 13.00 do 16.00 v Športnem domu Sevnica: turnir v no-
gometu
ob 16.00 dalje v MC Krško: Tržnica mladinskih organizacij 
ob 17.00 v Bivaku Senovo: večer družabnih iger
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: okrasimo našo mladinsko točko
ob 20.00 v klubu KD Krško: koncert indijske glasbe skupine 
Pandit Suresh Talwalkar
ob 20.00 v Kulturnem domu Podbočje: plesna predstava 
plesne skupine L'orange „Provokacija“
ob 21.00 v klubu MC Brežice: stand-up comedy show – Ko-
mikaze & Tin Vodopivec

Nedelja, 14. 12.
ob 14.00 v Mladju: blagoslov nove kapelice sv. Martina in 
zaključek infrastrukturnih del
ob 18.00 v dvorani gasilskega doma v Cerkljah ob Krki: gle-
dališka igra „Strogo zaupno“ v izvedbi gledališke skupine KD 
Stane Kerin Podbočje
ob 20.00 v hotelu Toplice v Termah Čatež: gledališka kome-
dija „Jamski človek“
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Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko 
Kam v Posavju, nam pišite na: redakcija@posavje.info

Ponedeljek, 15. 12.
ob 18.00 v OŠ Raka: pravljična urica za predšolske otroke

Torek, 16. 12.
ob 10.00 v Čebeln'aku (MC Krško): Za mladost brez drog

Sreda, 17. 12.
ob 17.00 v avli Doma XIV. divizije Senovo: lutkovna pred-
stava

Četrtek, 18. 12.
ob 17.00 v avli Doma XIV. divizije Senovo: Babica Zima 
pripoveduje pravljice

Petek, 19. 12.
ob 17.30 v dvorani OŠ Raka: božično-novoletni koncert
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice z Bo-
žičkom
ob 18.30 v Kulturnem domu Krško: plesna predstava „Lu-
kec Ekspres“, gostja: Tanja Žagar
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC Krško): projekcija nagrajenih 
filmov
ob 19.00 v OŠ Raka: nagradni kviz - Rebelde
ob 19.00 v MC Brežice: show leta – Akrobatik Breakers

Sobota, 20. 12.
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – novoletna jelka
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – rasla je jelka, do 
neba... in obisk dedka Mraza
ob 10.00 na igrišču pri gasilskem domu Raka: tekmova-
nje družin v izdelovanju sneženih mož oz. zimski pohod 
za družine
ob 11.00 v Bivaku Senovo: čarodej Avgustino
od 13.00 do 16.00 v MC Brežice: otroške delavnice „V 
pravljični vasi“ - božični okraski v Božičkovi hiši
ob 17.00 pri cerkvi sv. Jurija na Čatežu: nočni pohod na 
Cirnik
ob 17.00 v Bivaku Senovo: glasbena prireditev Veseli de-
cember
ob 17.00 v Dvorani v parku Krško: „V objemu praznikov“, 
prireditev Kulturnega društva Grič Krško
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: lego večer
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: plesna predstava ple-
sne skupine Harlekin

Nedelja, 21. 12.
ob 16.00 v Kulturnem domu Krško: 11. dobrodelni koncert 
Rotary kluba Čatež

Ponedeljek, 22. 12.
od 16.00 do 20.00 v MC Brežice: otroške delavnice „V 
pravljični vasi“ - zabavne delavnice in rajanje
ob 18.00 v OŠ Raka: pravljična urica za predšolske otroke

Torek, 23. 12.
od 16.00 do 20.00 v MC Brežice: otroške delavnice „V 
pravljični vasi“ - pravljične urice in božično rajanje
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: monokomedija Goj-
mirja Lešnjaka – Gojca „Fuzbal je vse!“
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Prodam kosilnico SIP z rotacijsko 
koso ter rolbo za sneg. 
Tel.: 041 912 278

Prodam cisterno za kurilno olje, 
pravokotno 4100 litrov, dolžine 
2210 x 1610, višina x 1050 širina, 
testirana, kot nova. 
Tel.: 040 832 448

Prodam kotel za žganjekuho, 400 
litrov. Tel.: 041 385 894

Prodam kakovostno rdeče vino, 
okolica Sevnice. Tel.: 031 508 117

Prodam belo in rdeče mlado vino-
rizling, pinot, muškat in mešano 
frankinjo, cena 1 €/ liter, večje ko-
ličine pripeljem na dom. 
Tel.: 041 720 308

Prodam 400 litrov rdečega vina, 
100 litrov belega, ali menjam. 
Cena 1 €/ liter. Tel.: 040 982 599

Prodam mlado vino cviček in laški 
rizling. Tel.: 040 624 241

Prodam vino, belo in rdeče, bizelj-
ski okoliš ali menjam za drva ali ko-
tel za žganje. Tel.: 031 466 504

Prodam 750 litrov laškega rizlinga 
in večjo količino rdečega sremiške-
ga vina, cena 1 €/ liter, ali zame-
njam za prašiča, ali drva. 
Tel.: 031 564 785

Prodam orehovo žganje, cena 8 €/ 
liter, borovničevo žganje, cena 15 
€/ liter, ali zamenjam za kostanjev 
med. Tel.: 031 552 797

Prodam vino modra frankinja, me-
šano rdeče, ter mešano belo, bi-
zeljsko sremiški okoliš, pripeljem 
tudi na dom. Tel.: 031 858 594

Prodam vino modra frankinja, me-
šano rdeče in mešano belo, možna 
tudi dostava ali menjava za svinj-
sko meso. Tel.: 031 308 187

Prodam dobro rdeče in belo vino 
iz več različnih sort iz bizeljskega 
okoliša, cena 1 €/ liter. 
Tel.: 07 495 1577

Prodam mlado rdeče vino, cena 
0,90 €/ liter. Tel.: 040 577 552

Prodam odojke težke od 25 do 30 
kg, ter purane pazince, težke 15 
kg, domače hranjene, cena po do-
govoru. Tel.: 041 778 087

Prodam bikca šeka, težkega 150 
kg. Tel.: 041 251 661

Prodam pujske težke 30 kg, možen 
zakol ali nadaljnja reja. 
Tel.: 051 219 338

Prodam žrebičko Norik, staro 6 
mesecev, zelo mirno, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 377 870

Prodam bikca simentalca, stare-
ga 2 meseca in kravo sivko, staro 3 
leta. Tel.: 031 210 661

Prodam prašiče težke cca. 230 
kg, hranjene z domačo hrano, lah-
ko polovico in suh domač fižol-čre-
šnjevec. Tel.: 07 496 7826, zvečer

Prodam kravo s teličkom in telico, 
brejo 7 mesecev. Tel.: 07 497 7155

Prodam pujske težke od 25 do 30 
kg, primerne za nadaljnjo rejo ali 
zakol. Tel.: 031 796 019

Prodam svinjo težko okrog 250 kg, 
mesnate pasme, hranjena z doma-
čo hrano. Tel.: 031 312 376

Prodam bursko križano kozo, brejo 
in bursko križano kozo, 9 mesecev, 
ter stabilni rastlinjak, cca. 2 x 2,5 
m. Tel.: 041 328 032

Prodam prašiče, težke od 30 do 
120 kg, krmljene z doma pridelano 
hrano, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 434 572 

Prodam svinjo, staro 2 leti, težko 
okoli 250 kg. Tel.: 07 496 7279

Prodam prašiča težka 130 in 200 
kg, ter 3 odojke, hranjeni z doma-
čo kuhano hrano, možen tudi za-
kol. Tel.: 07 497 1844

Prodam svinjske polovice, težke 15 
kg, odojke težke 40 kg in telico si-
mentalko, staro 4 mesece. 
Tel.: 07 497 7095

Prodam 2 prašiča, težka 180 kg, 
nemastna. Tel.: 07 4995 6073

Prodam odojke težke od 25 do 35 
kg, okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam dve kozi in enega kozla, 
starega 2 leti, večjo količino kala-
nih bukovih drv, lahko tudi razža-
gam. Tel.: 041 900 824

Prodam 2 prašiča, težka od 100 do 
120 kg, ter seno in otavo v kockah. 
Tel.: 041 255 556

Prodam telico simentalko, brejo 6 
mesecev. Tel.: 03 568 1071

Prodam odojke, težke 30 kg in plug 
dvobrazdni obračalni, mehansko 
obračanje. Tel.: 07 495 6186

Prodam prašiče težke 150 do 180 
kg, hranjene z domačo hrano. 
Tel.: 041 565 142

Prodam 2 prašiča, težka 200 kg, 5 
komadov od 100 do 120 kg in osem 
odojkov od 25 do 40 kg, možen za-
kol, 100 % domača hrana. 
Tel.: 041 678 215

Prodam turškega petelina, zelo 
lep, cena 10 €, prosim pa če mi lah-
ko kdo podari bojler 50 ali več litr-
ski za centralno. Tel.: 031 839 237

Prodam kravo, staro 4 leta, brejo 8 
mesecev s tretjim teletom. 
Tel.: 040 611 272

Prodam bikca LS/LIM, starega 2 
meseca. Tel.: 031 261 404

Prodam odojke, težke 25 kg, cena 
po dogovoru. Tel.: 07 497 4036

Prodam dve svinji, težki okoli 250 
kg. Tel.: 041 930 474

Prodam teličko pasme limuzin, sta-
ro 3 tedne. Tel.: 07 497 5272

Prodam lepo psičko, nemško ov-
čarko, staro 4 mesece, razglisteno, 
cepljeno proti boleznim. 
Tel.: 041 296 155

Prodam terierja, nemški, lovski, 
cepljen, z rodovniško dokumenta-
cijo, kupim pa mešalec za testo 10 
L in večjo hladilno omaro. 
Tel.: 07 496 4109

Prodam psičke, pasma novofunlan-
dec, odlični družinski psi, za oddajo 
bodo v decembru. Tel.: 040 330 596

Kupim brejo ali podpuščeno svinjo 
linije 12. Tel.: 07 496 9474

Kupim traktor Carraro Univerzal, 
IMT, dobro plačilo. 
Tel.: 051 813 034

Kupim slike iz koncerta Oliver-
ja Dragojeviča, ki ga je imel 
29.11.2008 v Termah Čatež. 
Tel.: 041 961 088

Kupim parcelo za vikend na lepi 
legi ali brunarico. Tel.: 051 467 559

Kupim tehtnico okrog 500 kg, pro-
dam pa odojke težke okrog 30 kg. 
Tel.: 07 495 7258

Oddam enosobno stanovanje v Bre-
žicah. Tel.: 07 496 2476

Oddam v najem vinograd v Piše-
cah. Tel.: 040 516 169

Oddam v najem del vinograda lju-
bitelju vinogradništva, s 500 trtami 
in hramom na južni legi ob asfaltu, 
elektrika in voda, za minimalno na-
jemnino. Tel.: 040 784 378

Podarim dva dobro ohranjena jo-
gija, mere 70 x 190 in 70 x 200.
Tel.:041 737 675

Podarim psičko mešanko, črno rja-
ve barve, staro 2 meseca, zelo pri-
jazno in mirno, je cepljena. 
Tel.: 031 368 914

Podarim starejšo otroško postelji-
co. Tel.: 03 568 8480

Najamem stanovanje v Sevnici za 
daljše obdobje. Tel.: 070 232 992

Najamem enosobno stanovanje v 
Krškem ali okolici. Tel.: 040 243 756

Najamem vrt v stari Sevnici. 
Tel.: 031 669 829

Menjam 1,5-sobno stanovanje v iz-
meri 40 m2, v pritličju v Krškem na 
Vidmu. Tel.: 041 950 242

Imamo čistokrvnega shitcuja za 
parjenje, paritev 20 €, imamo vse 
papirje. Tel.: 051 456 746

Stiki: bližajo se prazniki, če si osa-
mljena in mlada do 37 let, se mi 
javi z sms-om, imam 40 let, ob sim-
patiji resna veza. Tel.: 041 985 309

Stiki: iščem mlajšo upokojen-
ko, nekadilko, z vozniško, za go-
spodinjstvo starejši osebi, celotna 
oskrba, hrana in stanovanje zago-
tovljeno, možnost dedovanja. 
Tel.: 07 496 8641

Stiki: 39 letni preprost, uspešen 
podjetnik iz okolice Celja, išče 
zvesto dekle za trajno, pošteno 
razmerje, če te moj otrok ne moti, 
pokliči. Tel.: 031 807 376

Stiki: 48 letni, iščem žensko staro od 
35 do 45 let za resno zvezo, javi se 
mi, ne bo ti žal. Tel.: 031 676 167

Stiki: 31 letni fant iz okolice Krške-
ga bi rad spoznal punco ali razoča-
rano mamico za resno zvezo in sku-
pno življenje. Tel.: 051 702 513

Stiki: 55 letnik želi spoznati žensko 
za skupno življenje. 
Tel.: 051 604 307 Mestni atrij, CPB 17, Brežice

Naslov naročnika oglasa je v uredništvu.
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N A R O Č I L N I C A
za knjige iz založbe Neviodunum

Priimek in ime /podjetje  ___________________________________________________

naslov  ___________________________________________________________________

davčna številka (za pravne osebe) ______________________________ tel.:  ________

nepreklicno naročam(o) naslednje knjige Založbe Neviodunum:

___ komplet(ov) slikanic BRINOVE ZGODBE  36,00 €
___ izvod(ov) slikanice BRIN IN ALEKS AFRIKA po ceni  15,00 €
___ izvod(ov) slikanice BRIN IN ZAJEC KAROL po ceni  15,00 €
___ izvod(ov) slikanice BRIN IN POSKOČNI JAN po ceni  15,00 €
___ izvod(ov) pesniške zbirke Jarkovič S. - ZAJTRK SMEHLJAJEV po ceni  14,00 €
___ izvod(ov) zbornika ALMANAH OBČINE KRŠKO 2008 po ceni  11,00 €
___ komplet(ov) ALMANAHI OBČINE KRŠKO 2003 – 2007  33,40 €
___ izvod(ov) pesniške zbirke Kalčič M. M. - ZARJAVELA OD VSAKDANJOSTI  13,58 €
___ izvod(ov) knjige kratke proze Sadek U. - VRTILJAK po ceni  16,30 €
___ izvod(ov) Tomažič F. - JUGOSLOVANSKI DIRT TRACK IN SPEEDWAY  25,00 €
___ izvod (ov) Mavsar S. - SPEEDWAY V KRŠKEM (dvojezično) po ceni  27,17 €

Knjige KRŠKO in KRČANI, KRŠKO – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH in FANFARE so razprodane!

Knjige bom(o) plačal(i): a) v 15 dneh po prejemu računa, b) po povzetju

Datum:  ________________________  Podpis  ______________________________

Izpolnjeno naročilnico pošljite na naslov: Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 
8270 Krško, ali po faxu: 07 49 05 781. Knjige lahko naročite po elektronski pošti na na-
slov marketing@posavje.info. Prevzamete ali kupite jih lahko tudi osebno, na sedežu 
Zavoda Neviodunum v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City).

Ideja za darilo!

»Hja, dragi Brin, ime mi je,« je najprej slavnostno zamrmral in 
nato vrisknil: »Aleks, Aleks Afrika sem! Lepo, kajne? Ja, ja, vem, 
da bi bil tudi ti najrajši Aleks Afrika.«
Brin je smeje zmajal z glavo: »Aleks, tako je ime tudi mojemu 
prijatelju iz vrtca, ki obožuje karamele, ampak zakaj ti je ime tudi 
Afrika?«
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Novo v založbi Neviodunum

SLIKANICE O DEČKU BRINU

PRISLUHNITE
PRAZNIČNI PONUDBI ...
Ponudba velja od 11. 12. do 31. 12. 2008 oz. do prodaje zalog.

Nakupi s kartico 
Mercator Pika
in določeno število zbranih pik,
vam lahko v določenem
bonitetnem obdobju prinesejo
dodatni 3 do 6 odstotni popust.

Smreka
višina 150 cm, simbolna slika

8,99 EUR

Novoletni balončki
različne barve, dim.: 24 x 60 mm, več barv,
simbolna slika

5,59 EUR

Izdelke M mobil smo v prazničnem času 
od 11. 12. 2008 do 7. 1. 2009 dodatno znižali za 30 %.

M mobil razveseljuje
Ceneje do odličnih izdelkov.

-30%

-30%
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Avtorica besedila Maruša Mavsar, Ilustracije Urška Jekler

Naročila
:

tel.: 
07 49 05 780

marke
ting@posavje

.info


