
ŠMARČNA - Športno kulturno društvo Večno mladi Šmarčna 
bo letos jubilejno že desetič uprizorilo žive jaslice. V idilič-
nem naravnem okolju ob koči pri gozdu, kjer imajo Šmarča-
ni prostor za druženje, bodo tudi letos ob potoku postavili 

majhno mesto Betle-
hem, votlino z jasli-
mi, hlevček za živali, 
mlin in tako pričarali 
vzdušje tistega časa. 
Predstavili bodo bo-
žično zgodbo, ce-
lotna predstava bo 
ozvočena in osvetlje-
na s posebnimi lučmi. 
V predstavi sodelu-
je 25 nastopajočih in 
še nekaj nepogrešlji-
vih članov društva, ki 
pripravljajo in vodi-
jo celotno prireditev. 
V predstavi sodeluje-
jo žive živali (ovce, 
koze, osel), kar bo 
posebej zanimivo za 
najmlajše obiskoval-

ce. Predstava traja približno 40 minut, ogled pa je brezpla-
čen. Organizirano je parkirišče, po predstavi pa se bodo obi-
skovalci lahko fotografirali z igralci in živalmi. Predstavo bo 
popestril tudi priznani tenorist Marko Železnik iz Krškega. 
Žive jaslice bodo letos v četrtek, 25.12., ob 21. uri in v pe-
tek, 26.12., ob 18. uri.
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Predsednica upravnega od-
bora Sklada NEK dr. Roma-
na Jordan Cizelj je ocenila 
delo Sklada NEK v iztekajo-
čem se letu kot »uspešno, 
saj prvi podatki kažejo, da 
bo zahtevana minimalna do-
nosnost dosežena kljub zelo 
neugodnim razmeram na fi-
nančnih trgih.« Dodala je še, 
da »je bilo v tekočem letu 
narejeno veliko predvsem 
na področju urejanja zako-
nodaje, povezane s Skladom 
NEK in njegovimi pristoj-
nostmi, kjer so bili storjeni 
pomembni koraki. Negotove 
razmere na kapitalskih trgih 
in omajano zaupanje vanje 
zahtevajo od Sklada NEK ve-
liko strokovnosti in znanja, 
ki ga kader Sklada NEK tudi 
ima.«

Direktor Sklada NEK Janko 
Strašek je po dogodku opo-

Sklad	NEK	vstopa	v	15.	leto
KRŠKO - Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK (Sklad NEK) je 19. decembra organiziral skupno sejo uprav-
nega in nadzornega odbora Sklada NEK, na kateri so se člani in gosti seznanili 
tudi z razmerami na kapitalskih trgih. 

zoril, da Sklad NEK vstopa v 
jubilejno, 15. leto delova-
nja, saj bo leta 2009 minilo 
15 let od sprejema zakona, 
s katerim je bil Sklad NEK 
ustanovljen. »V tem času se 
je Sklad NEK izkazal za stro-
kovno in neodvisno finanč-
no institucijo, ki svoje delo 

opravlja odgovorno in uspe-
šno,« je povedal Strašek.

Na seji, ki so se je udeležili 
tudi župani občin Krško, Sev-
nica, Kostanjevica na Krki 
ter poslanec Andrej Vizjak, 
je predavatelj na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani dr. Pe-
ter Groznik predaval o raz-
merah na kapitalskih trgih, 
finančni krizi in vzrokih za-
njo ter o tem, kako se vesti 
v krizni situaciji, kakršni smo 
priča. Med drugim je pouda-
ril, da je pomembno obliko-
vati realna pričakovanja in 
biti odziven, predvsem s po-
močjo ocen, predvidevanj 
in strokovnega znanja. »Po-
membno je biti racionalen 
tako v dobrih kot v slabih ča-
sih,« je na predavanju pou-
daril dr. Groznik. 

P. Pavlovič

Dr. Romana Jordan Cizelj

Decembrski dnevi, nekaterim bližje kot „adventni čas“, drugim kot „veseli december“, 
so po tradiciji polni predprazničnih prireditev, ki so potekale v številnih posavskih 
krajih. Tudi v Dobovi, kjer je  Gasilski pihalni orkester Loče skupaj z mažoretno 
skupino pripravil Miklavžev koncert, na katerem so bili obiskovalci poleg glasbenih in 
plesnih užitkov deležni tudi daril prvega izmed treh decembrskih dobrih mož. 

„Zemeljski stiki povzročajo 
kratkotrajne prekinitve v na-
pajanju, kar predstavlja naj-
večji problem pri poslovnih 
odjemalcih. Poudariti je po-
trebno, da prekinitve napaja-
nja zaradi zemeljskih stikov 
predstavljajo 80 odstotkov 
vseh okvar v omrežju,“ je 
pojasnila Andreja Bezjak, 

Za	izpade	kriva	tehnologija	
in zemeljski stiki 
KRŠKO – Tako v mestu Krško kot širši okolici je v zadnjih tednih prihajalo do do-
logotrajnejših izpadov, na kar smo opozorili že v prejšnji številki Obzornika. Z 
Elektra Celje so na naše povpraševanje pojasnili, da so imeli ponavljajoče težave 
zaradi odpovedi 20 kV kablovodov na območjih, ki se napajajo iz razdelilne trans-
formatorske postaje (RTP) Krško DES, ki stoji med nuklearko in tovarno celuloze.

predstavnica Elektra za ko-
municiranje. Splet okoliščin, 
tudi vremenski pogoji, naj bi 
bili vzrok za pogostejše okva-
re v minulih tednih. V ome-
njeni RTP bodo prešli na novo 
tehnologijo obvladovanja ze-
meljskih stikov v srednjena-
petostnem omrežju (reso-
nančno ozemljena nevtralna 

točka transformatorja pre-
ko t.i. Petersenove dušilke). 
Sistem uporabljajo v Nemčiji 
in Avstriji, Skandinaviji, Ita-
liji, postopoma ga prevzema 
ostali del Evrope. 

„Z uporabo Petersenove du-
šilke želimo preprečiti ravno 

nadaljevanje na str. 2

Praznična priloga
 str. 11-22

voščila posavskih gospodarskih družb, podjetnikov, 
organizacij in zavodov

Arhiv ŠKD Večno mladi Šmarčna

KRŠKO - Tudi v letošnjem decembru ZPM Krško v sodelo-
vanju z občino Krško, društvi prijateljev mladine, vrtci in 
šolami po krški občini izvaja program Veseli december, ki 
so se ga prvi spomnili prav v tej organizaciji. Posnetek je 
iz Krškega, kjer so se v kulturnem domu predšolski otro-
ci srečali z dedkom Mrazom, ki jih je po več kot 50-letni 
tradiciji tudi obdaril. Kot zadnji se ga bodo v torek raz-
veselili še otroci na Senovem. B.M.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Na Tamalem plac so v nedeljo 
pripravili prednovoletno prireditev „Mesto luči“. Zače-
lo se je z lutkovno predstavo za otroke in prihodom Bo-
žička (na fotografiji), nato so prižgali mestni ogenj in 
ob nastopu igralca Andreja Rozmana odprli fotografsko 
razstavo „Zima v Kostanjevici“, ob koncu pa je obisko-
valce na novoletnem sejmu zabavala skupina 4Play. P.P.
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Radeče ter imenovali novega 
člana v Svet JZ Zdravstveni 
dom Radeče. S. Mavsar

spremembe Pravilnika o pla-
čah in drugih prejemkih ob-
činskih funkcionarjev Občine 

Na zbrane se je obrnil s posebno zdravico in v nagovoru iz-
razil zadovoljstvo nad iztekajočim se letom. Med drugim je 
dejal, da v drugo leto vstopa še posebej zadovoljen, saj so 
minulo popoldne sprejeli proračun, ki so ga povečali za kar 

40 odstotkov, ponašajo pa se tudi z 200 odstotnim investicij-
skim povečanjem. „Velik delež evropskih sredstev smo pri-
dobili predvsem zaradi prizadevanj zaposlenih, ki so marlji-
vo delali, zato sem še posebej ponosen, da je naša občina 
občina kapitala ljudi in to me navdaja z optimizmom, saj 
vem, da bomo skupaj z vami šli nasproti zastavljenim ci-
ljem,“ je še povedal Molan. Ob tej priložnosti je župan Mo-
lan podelil tudi plaketo občine Brežice, ki jo je prejela le-
tos upokojena ravnateljica Gimnazije Brežice Stanislava 
Molan. Sprejem je bil tudi kulturno obarvan, saj so nastopi-
li pevci pišeškega Okteta Orlica, na citrah je zaigrala Tinka 
Budič, povezovalne niti pa je vlekla Janja Rostohar. 

M. Kalčič M.

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 (01/2009) bo izšla v 
četrtek, 8. januarja 2009.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
5. januar.

Ob navzočnosti visokih pred-
stavnikov Univerze v Mari-
boru, posavskih županov in 
poslancev ter številnih go-
spodarstvenikov je rektor 
Univerze v Mariboru Ivan 
Rozman dekanu odel togo 
in okoli vratu nadel značil-
no rektorsko verigo, z bese-
dami, da ta ni težka samo za 
nošenje, pač pa tudi po od-
govornosti položaja. Dejal 
je, da gre za dogodek, ki bo 
z zlatimi črkami vpisan v zgo-
dovino regije, saj gre za novo 
fakulteto, ki je jeseni spre-
jela prve študente. Rektor 
ob enoti Fakultete za logisti-
ko in Fakulteti za energetiko 
s sedežem v Krškem v krat-
kem pričakuje tudi Fakulteto 
za turizem v Brežicah. 
Dekan Andrej Predin 184 

Ustoličili dekana krške 
Fakultete	za	energetiko	
BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg je 15. decembra potekala svečana inav-
guracija dekana Fakultete za energetiko, prof. dr. Andreja Predina. Rektor 
Univerze v Mariboru, prof. dr. Ivan Rozman, mu je podelil rektorske insigni-
je, togo in značilno zlato rektorsko verigo.

vpisanih študentov na treh 
smereh v Krškem in Velenju 
ocenjuje kot lep rezultat. 
Čim prej nameravajo dokon-
čati še doktorski študij ter 
postaviti inštitut za hidroe-
nergetiko in jedrsko energi-

jo v Krškem v letu 2010. V 
sklopu energetskega inšti-
tuta bo še termoenerget-
ski laboratorij v Velenju in 
geotermalni v Prekmurju.  
Za izvedbo prvega leta štu-
dija potrebujejo nekaj manj 
kot milijon evrov, okoli 300 
tisoč prispeva država, preo-
stanek pa v večji meri par-
tnerji, gre predvsem za 
gospodarske subjekte. V na-
daljnjem razvoju pričakuje-
jo podporo državnih insti-
tucij, računajo pa tudi na 
sredstva EU, za katera iz-
polnjujejo osnovne kriteri-
je. Navzoče je v imenu prve 
generacije študentov ener-
getike, ki so v tem mesecu 
ustanovili študentski svet, 
pozdravil Marko Kranjc. 

S. Vahtarič 

Svečani trenutek predaje 
rektorskih insignij

Brežiški občinski proračun, 
ki so ga po 15-dnevni javni 
razpravi dopolnili, težak pa 
je 30,5 milijonov evrov in je 
za 40 odstotkov višji od leto-
šnjega ter zajema za kar 200 
odstotkov večje investicije, 
je na seji dobil zeleno luč. 
Čeprav je imelo nanj nekaj 
svetnikov pripombe, saj naj 
bi se občina zadolžila za 3,4 
milijone evrov. Ivan Sušin je 
dejal, da v projektu Medna-
rodno krožišče ne vidi doda-
ne vrednosti, podvomil pa je 
tudi v smiselnost ustanovitve 
Fakultete za turizem, na žu-
pana pa se je obrnil z napot-
kom, da mora od države iztr-
žiti več kot je predvideno. 
Župan Ivan Molan je po-
jasnil, da bonusa zakredi-

„Naša občina je občina 
kapitala	ljudi“

Z županovega prednovoletnega sprejema

V Brežicah sprejeli občinski 
proračun za leto 2009
BREŽICE – 16. decembra je brežiški občinski svet prvič v zgodovini brežiške 
občine po osamosvojitvi sprejel proračun za prihodnje leto še v letu poprej. 

tiranja tudi letos niso po-
trebovali toliko, kot je bilo 
načrtovano. Dodal je še, da 
je prispele pripombe iz javne 
obravnave upošteval v najve-
čji možni meri in dodal, da je 

proračun za leto 2009 obre-
menjen s pokrivanjem pla-
čil za obnovo brežiške šole, 
za pričetek gradnje špor-
tne dvorane, za Mednarodno 
mladinsko krožišče, za uredi-
tev prostorov bodoče fakul-
tete, urejanje poslovne cone 
Brezina, mestnega jedra Bre-
žic, sekundarne kanalizacije 
Dobova in  čistilno napravo v 
Globokem. 

Med drugim so svetniki in sve-
tnice podali še nekaj pobud in 
vprašanj, sprejeli predlog o 
vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavb-
nih zemljišč, predlog Odloka 
o občinskih javnih cestah ter 
drugih javnih površinah, pre-
dlog Odloka o pokopališkem 
redu in pogrebnih svečano-
stih in predlog Odloka o var-
stvu javnega reda in miru. Za 
konec pa obravnavali še nekaj 
kadrovskih in mandatnih vpra-
šanj ter nepremičninskih za-
dev. 

M. Kalčič M. 

Z letošnje zadnje seje Občinskega sveta Brežice

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tu-
kajšnji občinski svet je 18. 
decembra sprejel odlok o 
odmeri nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča, ki 
omenjeno nadomestilo uvaja 
za območje celotne občine 
(višina je odvisna od komu-
nalne opremljenosti naselij) 
in ne le za mesto, kot je bilo 
doslej, razbremenjuje pa 
pravne osebe oz. gospodar-
ske družbe. Iz tega naslova 
naj bi se v občinsko blagaj-
no nateklo približno 85 tisoč 
evrov letno. Čeprav je veči-
na svetnikov menila, da gre 
za pozitivno spremembo, so 
trije vendarle glasovali pro-
ti: Ladko Petretič je menil, 
da je nadomestilo za inve-
stitorje še vedno previsoko, 
Marjan Cvelbar in Boštjan 
Tomazin pa se nista strinjala 
z širitvijo območja za plači-
lo oz. s kriterijem delitve na 
dve območji. 

Svetniki so soglašali tudi z 
osnutkom strategije razvo-
ja turizma na mikrodestina-
ciji Kostanjevica na Krki, ki 
so jim jo že na prejšnji seji 
predstavili predstavniki Cen-
tra za podjetništvo in turi-
zem Krško, kjer so strate-
gijo izdelali. V razpravi so 
nekateri menili, da je stra-
tegija zastavljena preširoko 
in da bi morali bolj natanč-
no določiti cilje, slišati pa je 
bilo tudi veliko kritik na ra-
čun neaktivnosti Turistične-
ga društva, ki naj bi bilo gi-
balo turističnega razvoja v 
občini. „Občina mora storiti 
neke korake za spodbujanje 
turizma, ali z razpisi ali kako 
drugače,“ je menila podžu-
panja Melita Skušek. „Ima-
mo vse danosti, dajmo jih že 
enkrat izkoristiti,“ je še do-
dala.

P. Pavlovič

kratkotrajne prekinitve doba-
ve električne energije, ki so 
najbolj moteče za odjemalce. 
Pri tem prehodu so se pokazale 
kot šibke točke srednje nape-
tostni kabli starejše izvedbe, 
izdelani po takratni tehnologi-
ji. Ti kabli so sicer v zadnji de-
kadi svoje življenjske dobe, 
vendar bi morali tako kot vsa 
ostala elektroenergetska opre-
ma doživeti oz. preživeti ce-
lotno življenjsko dobo. V na-
šem primeru pa se je izkazalo, 
da temu ni tako. Z odprtjem 
evropskega trga, po letu 1990, 
smo pričeli vgrajevati kable iz-
delane po novejši, evropski 
tehnologiji, na katerih nimamo 

težav z obratovanjem“, še po-
jasnjujejo v družbi.
Del problematičnih kablovo-
dov, ki so bili vgrajeni po letu 
1962, že zamenjujejo, npr.: 
KB 20 kV Veliki Podlog, KB 20 
kV Spodnji Stari Grad in KB 20 
kV Armez. Po planu investicij 
nameravajo z menjavo na-
daljevati, trenutno na Sloki 
cest in v Žlapovcu. Problema 
so se lotili urgentno, z aktiv-
nostmi zamenjave neustre-
znih kablov bodo nadaljeva-
li tudi v naslednjem letu, teh 
je na področju napajanja iz 
RTP Krško DES okoli 50 km. 
Zamenjava jih bo stala okoli 
dva milijona evrov.

S. Vahtarič 

nadaljevanje s 1. strani Zemljiški 
davek	in	
turistična 
strategija

KRŠKO - Dnevni red 27. redne seje krškega občinskega sveta, za-
dnje v letošnjem letu, je bil razmeroma kratek, zato so svetni-
ce in svetniki tokrat uspeli obravnavati vse točke. Med drugim 
so po razmeroma kratki razpravi sprejeli Strategijo razvoja tu-
rizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega prostorskega 
načrta v občini Krško. V razpravi je bilo slišati še nekaj zanimi-
vih predlogov, posebno svetnika Jožeta Habinca, ki je opozo-
ril na že predlagani ideji o vzpostavitvi muzeja papirništva in 
celuloze v Krškem ter muzeja vinarstva v nekdanji trapistovski 
kleti na Sremiču. Za oba projekta, ki naj bi imela širši sloven-
ski značaj, je direktor Centra za turizem in podjetništvo Franc 
Češnovar dejal, da sodita med dobrodošle pobude, vendar pa 
je potrebno za vsako zamisel najti tudi nosilca, ki bo poskrbel 
za realizacijo.
Svetniki so potrdili tudi predlagani tarifni sistem za opravljanje 
gospodarskih javnih služb na kar sedmih področjih komunalnih 
dejavnosti v občini Krško. Menili so, da sedanji in tudi bodoči iz-
vajalec Kostak opravlja svoje delo dobro, nekoliko jih je motilo 
le dejstvo, da pri podelitvi koncesije ni bilo konkurenčne ponud-
be, na podlagi katere bi lahko bolj merodajno ocenili predlaga-
ne cene storitev. Zato pa bo potrebno toliko bolj redno in na-
tančno spremljati kakovost izvajanja javnih služb.  S. M.

Sprejeli strategijo turizma

RADEČE – Župan Matjaž Han 
je za danes popoldne sklical 
16. redno sejo Občinskega 
sveta občine Radeče, na ka-
teri bo največja pozornost 
namenjena sprejemu pro-
računa za leti 2009 in 2010. 
Sprejeli naj bi tudi povpreč-
no gradbeno ceno in povpreč-
ne stroške komunalnega ure-
janja stavbnih zemljišč in 
določili vrednost točke za od-
mero komunalnih taks ter na-
domestila za uporabo stavb-
nega zemljišča.  Poleg tega 
bodo obravnavali Letni pro-
gram športa v občini Radeče 
za 2009, predlog za priznanje 
Ivana Pešca v letu 2009 in 

V Radečah o proračunu za dve leti

V Radečah so v decembru pripravili številne kulturne, 
družabne in druge prireditve, manjkal pa ni tudi 
predpraznični sejem.

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

ČATEŽ OB SAVI - Župan občine Brežice Ivan Molan je 17. 
decembra priredil v Toplicah Čatež že tradicionalni pred-
novoletni sprejem za občinske politike, vodilne iz druž-
benih in društvenih dejavnosti, podjetnike in predstavni-
ke gospodarskih družb, pa tudi župane iz sosednjih občin 
ter ostale iz posavskega območja, ki so kakorkoli vezani 
na dogodke v brežiški občini. 
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1. decembra ste prazno-
vali 80-letnico, naslednji 
dan pa so vas Kostanjeviča-
ni presenetili s prireditvi-
jo vam v čast in knjigo, va-
šim pesniškim prvencem. 
Očitno vas zelo cenijo. Kaj 
vam to pomeni?
Takrat sem bil v prav slabem 
stanju, tako da ne bi mo-
gel nič praznovati, pa so mi 
vseeno to pripravili. Seveda 
sem bil vesel in presenečen, 
vendar mi je bilo težko pre-
našati ta jubilej. Toliko ljudi 
je prišlo, jaz sem bil pa bolj 
kot ne nepripravljen. Kljub 
temu, da so se zelo potrudi-
li, je bilo zame naporno.

Pesniški prvenec pri osem-
desetih – kako to, da do 
tega ni prišlo prej, ni bilo 
časa ali niste čutili potre-
be za to?
Sodeloval sem v toliko akci-
jah, da sem pesmi pisal ta-
kole »ob poti«, zato tudi ta-
kšen naslov zbirke (Ob poti, 
op. a.). Sicer sem pomislil, 
da bi jo izdal že prej, a je 
čas vedno zahteval od mene 
kaj drugega in sem se mo-
ral ukvarjati z drugimi stvar-
mi. Pesmi sem pisal res mi-
mogrede, celo na cigaretno 
škatlico, takšna je bila že 
takrat hitrost življenja.

V Kostanjevico ste prišli 
leta 1953. Kako se spomi-
njate tistih časov? 
Z ženo sva tukaj že več kot 
pol stoletja. Sprva sva misli-
la, da bova tukaj le dve leti, 
potem pa sva pognala kore-
nine in ni bilo več mogoče 
oditi drugam… Tedaj je bilo 
še zelo »povojno« vzdušje, 
začenjal se je nov svet. Po-
tekale so velike akcije, po-
prijeti je bilo treba tam, 
kjer je bilo najbolj potreb-
no. Veliko je bilo konfliktov, 
tako da ni bilo prva leta prav 
nič prijetno. 

Koliko časa je trajalo, da 
se je prijela ideja o Kosta-
njevici kot kulturnem sre-
dišču?
Domačini so takoj »zagrabi-
li«, kot se temu reče, kar hi-
tro smo prišli skupaj. Nismo 
se prepirali, vsakemu smo 
dali svoj prav, spoštovali 
smo mnenja drugih. Mi smo 
imeli koncept, delali smo po 
programu in zato tudi dose-
gali določene uspehe. Prvi 
mesec sem že režiral. Sku-
paj sem zrežiral 26 pred-
stav, predvsem težkih, reci-
mo Kreftove Celjske grofe, 
Ljubezen treh kraljev od Be-
nellija, igre Miška Kranjca… 
Prednost so imeli predvsem 
slovenski avtorji, komedij 
pa je bilo malo.

Ste naleteli na razumeva-
nje, ko ste postavljali na 
noge galerijo?

Pogovor z Ladom Smrekarjem, prosvetnim in kulturnim delavcem

»Življenje mine, kot bi 	
z bičem udaril«
Kar težko je na kratko opisati vse, kar je v življenju počel Lado Smrekar, po rodu iz mirnskih hribov, 
a že več kot pol stoletja Kostanjevičan. V prvi vrsti je bil učitelj slovenščine in dolgoletni ravnatelj 
osnovne šole, poleg tega pa pobudnik galerijske dejavnosti v kraju, mednarodnega kiparskega simpozija 
Forma viva, Dolenjskega kulturnega festivala in Grafičnega bienala jugoslovanskih otrok, gledališki re-
žiser in igralec, publicist, urednik, nenazadnje tudi pesnik. Najmanjšemu slovenskemu mestu je vtisnil 
daleč naokoli prepoznaven kulturni pečat. Je častni meščan Kostanjevice na Krki, dobitnik najvišje-
ga občinskega priznanja - opatove čaše in prejemnik srebrnega častnega znaka Republike Slovenije. Če-
prav jesen življenja skupaj z ženo Marijo preživlja v družinski hiši tako rekoč sredi Kostanjevice, uživa 
mir in spokoj, ki ga zmoti le malo obiskovalcev. 

Takrat je bilo že popolno ra-
zumevanje. V vsak prostor, 
ki smo ga na novo pridobi-
li, smo poskušali dati duhov-
no vsebino. Vodilno vlogo 

pri tem je imela arhitekt-
ka Špelka Valentinčič Jur-
kovič. Njej smo v šali rekli 
»dohtar'ca za stare grado-
ve«, saj je skoraj vse delov-
no obdobje prestala tukaj, 
naselila se je kar v gradu. 
Stvar je napredovala in za-
deve so se kar hitro odvija-
le. Delali smo iz čistega ide-
alizma, zato je to imelo svoj 
smisel. Večino dela smo na-
redili na prostovoljni osno-
vi oziroma sploh nismo raz-
mišljali o kakšnem povračilo 
ali čem podobnem.

Pri razstavi Franceta Gor-
šeta ste pa imeli kar nekaj 
težav z oblastjo…
Gorše je bil kulminantna 
osebnost. Po vojni je zbežal 
na Koroško in nato v Ameri-
ko. Ko se je vrnil domov, se 
je kar nekako udomačil v Ko-
stanjevici, bival je v kabine-
tu v šoli, na hrani pa je bil 
pri nas doma. Nekdo je v go-
stilni rekel: »Pri nas v Kosta-
njevici postavljajo razsta-
vo enega belogardista« in to 
je bilo že dovolj, da je za-
vršalo. Razstave, ki sem jo 
sam postavljal od A do Ž in 
je bila takrat največja Gor-
šetova razstava, nismo smeli 
pokazati občinstvu. Več me-
secev je bilo v Lamutovem 
likovnem salonu mrtvilo, ker 
niso pustili odpreti razstave, 
mi je pa nismo pustili podre-
ti. Na koncu smo jo le odpr-
li. Zdaj že pokojni predstoj-
nik umetnostnozgodovinske 
katedre na univerzi Nace 
Šumi je rekel: »Zakaj ne bi 

tega pokazali ljudem? Saj je 
to v prvi vrsti izjemno kva-
litetna razstava.« Gorše po-
leg Matere Božje in rožne-
ga venca ni imel ničesar nad 

seboj. Bil je pobožen in to 
»pregreho« smo drago pla-
čali. Zelo sem ponosen, da 
smo to stvar spravili na čisto 
in je zmagala pamet.
Pravijo vam »tvorec kosta-
njeviškega kulturnega ču-
deža«. Bi ta »čudež« lah-
ko ustvarili tudi kje drugje 
ali se je to lahko in moralo 
zgoditi prav tu?
Na to vprašanje je težko od-
govoriti, kako bi bilo, če bi 
bilo. Ko sem prvič videl Ko-
stanjevico, z avtobusa na 
Dobah, sem rekel: »Joj, tu-
kaj je pa lepo« in takoj se 
mi je priljubila, prav tako 
ženi, čeprav je takrat re-
kla, da bova tukaj le dve 
leti, nato pa greva v Ljublja-
no. Danes jo ima tako rada 
kot jaz in imam občutek, 
da imajo tudi Kostanjeviča-
ni naju radi. Dokaz, da smo 
ves čas dobro sodelovali, je 
to, da sva z ženo več kot pol 
stoletja darovala Kostanje-
vici. Moram reči, da smo bili 
kljub posameznim nesoglas-
jem radi v Kostanjevici in jo 
ljubimo.

Kako pa ocenjujete dana-
šnjo kulturno ponudbo v 
Kostanjevici na Krki?
Danes se je malo zaustavi-
la, vendar so na pravi poti 
in ponosni na opravljeno 
delo, kar je pomembno. Ko 
sem jaz odnehal, so odneha-
li tudi drugi in teater je za-
mrl, zaradi tega mi je zelo 
žal. Teater sem imel prav 
tako rad kot knjižnico ali 
festivalne prireditve, ki so 

se kar vrstile ena za drugo. 
Včasih smo celo več dosegli 
s teatrom kot s čim drugim. 
Ko je Mira Mihaličeva prišla 
z ministrom Kocijančičem na 
premiero v kulturni dom, to 
je bila igra Svet brez sovra-
štva, medvojna tragedija, 
je rekla: »Poslušaj, ti lju-
dje igrajo boljše kot v Dra-
mi.« To je bilo pravo, žlah-
tno amaterstvo in včasih še 
kaj več.

Kako gledate na to, da je 
kulturni dom zaprt?
Mislim, da tukaj grešijo, to 
me zelo boli. Sam sem tam 
preživel veliko časa. Upam, 
da je to le prehodnega zna-
čaja.

O čem razmišljate v teh 
predprazničnih dneh, kam 
vam uhajajo misli?
Na dom, kjer zdaj živi moj 
nečak. Ven skoraj več ne ho-
dim, odkar sem se ponesre-
čil in to je zame veliko bre-
me. 

Opazujete kaj ljudi v tej 
decembrski potrošniški in 
obdarovalni mrzlici?
Saj ne morem, zato bi moral 
ven, med ljudi. Tudi berem 
ne več, deloma zato, ker 
sem bil operiran na očeh, 
deloma pa zato, ker se mi 
zdi, da sem izgubil vsako 
sled današnjega časa. Naen-
krat me ni nobena stvar več 
zanimala in sem se umaknil, 
dobesedno. Če kdo kaj želi, 
kakšen nasvet ali kaj podob-
nega, to srčno rad dam, saj 
imam rad svoje ljudi. Zdaj 
sem bolj svet za sebe.

Kakšno je vaše praznično 
voščilo ljudem?
Želim, da bi se razumeli in 
spoštovali med sabo, da ne 
bi bilo nobenih konfliktnih 
situacij, skratka, želim jim 
vse najboljše in kar največ 
dobrega.

Seveda bi lahko Lado Smre-
kar iz bogate zakladnice 
svojih izkušenj in spominov 
povedal še marsikaj, toda 
leta trdega dela in razda-
janja na vse konce mu niso 
prizanesla, zato je bil po-
govor zanj precej naporen. 
Morda še več kot z beseda-
mi, ki jih niza počasi in pre-
udarno, pove z očmi, iz ka-
terih poleg prijaznosti sije 
tudi ponos in zadovoljstvo 
nad opravljenim delom in 
bogato dediščino, ustnice pa 
mu ob tem uhajajo v skoraj-
da mladostniški nasmešek. 
Ko se ozira po prehojeni 
poti, brez pretirane grenko-
be v glasu ugotavlja resnič-
nost modrosti svoje botre, 
ki mu je v mladosti dejala: 
»Življenje mine, kot bi z bi-
čem udaril.«

Peter Pavlovič

Lado Smrekar

Aktivisti Rdečega križa v de-
cembru tradicionalno pripra-
vljajo srečanja starejših, obi-
ščejo bolne in onemogle, ki 
jim mnogokrat nasmeh na lica 
pritegnejo že samo s prijazno 
besedo in skromnim darilom. 
Prostovoljci opažajo, da veli-
ko ljudi o socialni stiski zara-
di sramu molči. Med pomoči 
potrebnimi so namreč tudi za-
posleni, ne samo brezposelni. 
S plačo 400 evrov, če jo sploh 
prejmejo, še zlasti, če imajo 
otroke, ne morejo preživeti, 
opozarjajo aktivistke Rdeče-
ga križa (RK). V decembrskih 
dneh skoraj vsi beležijo neko-
liko povečano povpraševanje 
po pomoči. Pomagajo lahko s 
prehrambnimi paketi, higien-
sko pomočjo, h kateri sodi-
jo pralni praški, mila, pleni-
ce za otroke in odrasle, delili 
so igrače, prav tako je povpra-
ševanje po obleki. Posreduje-
jo pa pri oddaji pohištva in 
bele tehnike, saj zanje nima-
jo ustreznih skladiščnih pro-
storov, je pojasnila sekretarka 
Območnega združenja RK Sev-
nica Mojca Pinterič Krajnc. 

Ob tem organizacije RK nudijo 
tudi finančno pomoč, vendar 
samo s plačevanjem položni-

ce ali računa, omejeni so na 
nekaj deset evrov na družino, 
le pri elementarnih nesrečah 
so zneski višji, saj zaprosijo 
za pomoč iz solidarnostnega 
sklada RK Slovenije. Sodelav-
ke teh organizacij v Posavju so 
izpostavile, da zlasti primanj-
kuje otroških oblačil in obu-
tve vseh velikosti ter udobnih 
športnih oblačil, kot so tre-
nerke za starejše. Povpraše-
vanja pa ni po kostimih, mo-
ških oblekah in plaščih. 

V Sevnici so letos razdelili več 
kot 7 ton hrane iz intervencij-
skih zalog, okrog 280 paketov, 
skupaj pa skoraj 12 ton hrane, 
kar je več kot v letih doslej, 
hrano za osnovne pakete pa so 
dokupili še iz lastnih sredstev. 
V Krškem razdelijo dvakrat 
letno po 8 ton hrane in okoli 
700 paketov, hrano še dokupi-
jo, pa je še vedno zmanjkuje, 
pravi sekretarka Mojca Vizler. 
V Brežicah so razdelili 11 ton 
hrane iz intervencijskih zalog 
ter 400 Tuševih prehrambnih 
paketov in še enkrat toliko iz 

Socialne	stiske	so	velike	
in mnogokrat zamolčane
POSAVJE – Socialne stiske posameznikov in družin se ob 
gospodarski krizi in prazničnem času ob iztekajočem se 
letu ponavadi povečujejo. Vzdušje praznikov in zunanji 
blišč porajata tako psihične kot materialne stiske. Centri 
za socialna dela ne beležijo povečanega povpraševanja 
po redni ali izredni denarni pomoči, humanitarne orga-
nizacije v Posavju, kot so krajevne organizacije Rdeče-
ga križa ter Župnijske Karitas, pa kljub vsemu delijo tone 
prehrambnih paketov ter drugo pomoč, s katerimi, kot 
pravijo, le lajšajo stisko. 

lastnih sredstev, skupaj okoli 
16 ton, navaja brežiška sekre-
tarka Metka Jarkovič. 

Vse sicer opozarjajo na pro-
blem neprimernih skladiščnih 
prostorov, kar otežuje njiho-
vo humano poslanstvo. V Kr-
škem je začasno skladišče se-
daj na gradu Rajhenburg, v 
Brežicah manjši prostor ob pi-
sarni v domu JNA. V Sevnici so 
se skladiščnim prostorom od-
povedali in aktivistke posre-
dujejo informacije med daro-
valci in povpraševalci. 

Enako že tradicionalno na po-
moč priskočijo župnijske Ka-
ritas, ki delujejo v vseh ob-
činskih središčih. V zadnjem 
mesecu sta bili ustanovljeni še 
dve: Župnijska Karitas Videm 
Krško, ki je tudi Centru za so-
cialno delo (CSD) že pomagala 
s 30 paketi pomoči, in Župnij-
ska Karitas Pišece. Adventi-
sti pomagajo v okviru društva 
Adro, krškemu CSD-ju so da-
rovali 10 paketov oblačil za 
otroke, enemu otroku pa bodo 
podarili darilni bon, je deja-
la direktorica centra Marjana 
Sečen. Rosvita Abram iz dru-
štva Adra pravi, da pomagajo 
vsem, ki se oglasijo v njiho-

vi cerkvi, in vsem, za kate-
re opazijo, da so pomoči po-
trebni.   

Centri za socialno delo trenu-
tno ne opažajo povečanja pro-
šenj za denarne pomoči. V Kr-
škem so jih lani prejeli 3.034, 
letos do 15.12. pa 2.754, je pa 
v porastu število vlog za izre-
dne pomoči, »kar pomeni, da 
ljudje težje preživijo z redno 
denarno socialno pomočjo«, 
ravno tako se povečuje število 
vlog za občinske enkratne po-
moči, pravijo v krškem CSD. V 
Sevnici in Brežicah imajo me-
sečno okoli 400 prejemnikov 
denarne pomoči, od tega pov-
prečno 50 mesečno za izredne 
pomoči, število slednjih pa se 
povečuje zlasti s šolskim le-
tom, za nakup šolskih potreb-
ščin in pred kurilno sezono za 
nakup energentov za ogreva-
nje. CSD-ji drugih oblik mate-
rialne pomoči ljudem v stiskah 
nimajo, sodelujejo in usmer-
jajo jih k omenjenim organi-
zacijam. 

Suzana Vahtarič

Župnik Milan Kšela je razkazal skladiščne prostore 
brežiške Župnijske Karitas, ki težko čaka na obnovo 
stare šole ob farni cerkvi. S sedanjo dinamiko in le 
simbolično finančno pomočjo ne bo nared še vsaj tri 
leta. Letos so vanjo, tudi ob občinski podpori, vložili 
okoli 22 tisoč evrov. 
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Ob smrečicah…

…pod njimi ob jaslih. Na visokem 
stolu čisto tam ob njihovih vrho-
vih, kamor smo po že obešenih buč-
kah, zvončkih, angelih iz papirja, 
topljivih piškotih, v svetleč papir 
zavitih bonbonih, medenjakih, za-
tikali zadnji okrasek. Zvezdo vo-
dnico. Čisto zares še kar diši po 
svežem smrečju, po vlažnem mahu 
okoli jaslic, po kosmičih vate na vejah za pričarane za-
plate snega, kjer so jim pretile čisto prave bele, pa razno-
barvne svečke. Srebrnine snega v resnici ni manjkalo. V 
kotičkih oči so iz ure v uro močneje sijala pričakovanja. 
Od tega zgolj pokušanja davnine se premaknejo sanje o 
pravljičnih vonjavah v danes. Omamnost prazničnih vo-
njav se je  skozi obdobja postopoma spreminjala. Bistvu 
se je kljub vsemu nekako uspelo obdržati.

Težko vem, če zvezdico vodnico še kdo postavlja na vrh 
smrečice. Ekološke ali taprave, dišeče, od katere so se po-
tem od božičnega praznika do novega še celo leto ponuja-
le iglice med režami tal in v preprogah. Nekako se stegu-
jem k tej zvezdi vodnici. Pripoveduje, da je bilo človeštvo 
od vselej razdeljeno na tisto, ki si je lahko, smelo vzeti 
vse, in na tiste, ki si je na silo zase in še koga ob sebi do-
volilo privoščiti tudi nekaj več, in na tiste, ki jih je življe-
nje teplo oziroma bičalo. Dobro in slabo ni nikoli pravič-
no razdeljeno. Ob praznikih je krivica še bolj vidna. Še 
bolj očitna. In še bolj boli. Po nekem čudežu ali ravno za-
radi zvezde vodnice, nas boli tudi za druge, ki jih zvi-
ja življenje. Da zanje odpremo dlani. Da zanje odpremo 
duše. Jim ponudimo zvezdo vodnico, upanje.

Te moje smreke. Od nekdaj. Od smrečja okoli doma, od 
koder na čevljih celo leto nosimo čez hišni prag suhe igli-
ce, po ulicah mesta srkam vsakdanjost vsakdanjega utri-
pa te ene moje predpraznične vasice. Vedno pogosteje v 
neusmiljeno zgodnjih urah. Predajam se uživanju okro-
glih buč, obešenih na mestni razsvetljavi, ki so razsve-
tljene z drobnimi zvezdicami vodnicami v čisto razmo-
čenemu svetu, občudujem sprehajalce svojih štirinožnih 
čudes, ki mi na milo prigovarjanje prijazno mahajo z 
repki. Srečevanja s srednješolci so zgodbe s skrbmi, mla-
dostjo, ki kipi in živi v svojem svetu. Kasneje med dalj-
šimi (predvidevam) odmori z vrečkami »študent futra«, 
čipsa, žemljic in sokov po mobilnikih sestavljajo svoj 
mladi svet. Trpim z delavci, ki kopljejo po ulicah in jih 
pere deževje, veselim se brskanja po policah trgovin v 
zgodnjih bolj praznih urah, zmrdujem se nad drvečimi 
vozniki, ki se istočasno ukvarjajo z volani in mobilniki 
na ušesih. Že kar nekaj časa ne srečujem gospe, ki skrbi 
za zavržene muce in jim nosi hrano k veterinarski posta-
ji. Kako ji gre, je zdrava, kaj je z njenimi mačkicami, vr-
tam po sebi.

Tak je ta močno postrgan predpraznični svet od davnine 
otroštva do danes zunaj in znotraj mojega smrečja. Oko-
li njega se smuka moj muc, ki mi demonstrativno leže na 
noge, kadar predolgo vsrkavam utripanje domačih ulic. 
Z okrasitvijo smrečic se danes radostita mlajša vnuka. 
Nekoliko drugače, res, a so lične v tem novem svetu, ki ve-
selijo svet našega bistva. Zvezdico vodnico pa bomo mo-
rali imeti globoko zasidrano v sebi. Da ne pozabimo biti, 
da ne zgrešimo poti na potovanjih z ljudmi in med lju-
dmi. Prav grešno bi bilo to zvezdico - naj bo ogromna - 
pomendrati v žep med mnoge telefonske številke od sever-
nega do južnega pola.

Želim vam veliko zmerno dobrega. In naj bo okrašeno z 
zdravjem, mirom in pogumom. Če bo le mogoče, v svoji 
škatli pobrskajte še po smehu in šaljivosti. Pomaga k ži-
vahnosti poguma.           

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

KOLUMNA

BREŽICE - V soboto, 6. decembra, je Društvo CELIAC - Življenje 
brez glutena v Vrtcu Brežice organiziralo predavanje o pravilni 
prehrani pri celiakiji. Izmenjali so izkušnje in skozi pogovor iska-
li rešitve za reševanje težav pri pripravi in peki brezglutenskih 
živil. Tokrat so se ponovno lotili priprave osnovnega živila – raz-
ličnih vrst kruha. Pri izdelavi so uporabljali različne moke brez 
glutena. Kuharski tečaj sta vodila članici društva Verica Brkić 
Kesić in Darja Brezovar. Ker je celiakija ena izmed redkih bo-
lezni, ki se zdravi samo s pravilno hrano, v društvu upajo, da se 
jim bodo priključili tudi ostali bolniki in njihovi družinski člani. 

Kako živeti brez glutena

Direktorica krškega centra 
Marjana Sečen je izpostavi-
la, da je nasilje nad ženskami 
in otroci eno najbolj razšir-
jenih in tudi najbolj skritih, 
saj je po njihovih opažanjih 
prisotno v vsaki peti družini, 
vsaka sedma ženska je posi-
ljena. Zato so že leta 1991 
vzpostavili varno hišo, tri leta 
deluje krizni center za otro-
ke in mladostnike, z zaveti-
ščem so poskrbeli za brez-
domce, izvajajo terapevtske 
delavnice, treninge socialnih 
veščin, šolo za starše in dru-
ge preventivne programe. Na 
centru imajo koordinatorko 
za obravnavo nasilja za regi-
jo Posavje. 
Odgovorna urednica Delove 
priloge Ona Sabina Obolnar 

„Ne“ cankarjevski trpeči, 
molčeči in usmiljeni materi 
KRŠKO - V sklopu Mednarodnih dnevov akcij proti nasilju nad ženskami je Center za socialno delo Krško 
11. decembra s prireditvijo „Kaj ti je deklica?“ opozoril na problem nasilja v družini in predstavil vo-
dnik z naslovom „Ko nasilju rečemo ne!“ ter zbornik „Mozaik življenja“ s prispevki trpinčenih žensk.

je izpostavila, da ni nacional-
ne raziskave o pogostosti nasi-
lja nad ženskami in posledično 
tudi nacionalnega programa 
ne. Kritična je do države, ki ni 

storila dovolj za preprečitev 
nasilja. Čeprav je veliko na-
silja tudi med visoko izobra-
ženimi, ga te ženske še težje 
priznavajo, pravi, še vedno pa 

je v zavesti slovenskih žensk, 
še bolj pa moških, prisoten lik 
Cankarjeve trpeče, molčeče 
in usmiljene matere, ki ga bo 
potrebno izbrisati iz glav. Opo-
zorila pa je tudi na nasilje na 
delovnem mestu, kjer je spol-
no nadlegovana vsaka osma 
ženska in vsak 14. moški. 
Ob vodniku so predstavili tudi 
Mozaik življenja s prispevki 
žensk, ki so se pomoč iskale 
v varni hiši. Eni takih zgodb 
in trpinčenih žensk smo tudi 
prisluhnili. Prireditev pa so 
s kulturnim programom po-
pestrili učenci OŠ dr. Mihaj-
la Rostoharja ter Zlata Zida-
nič, ki je ob spremljavi Anite 
Veršec na citrah zapela Kaj ti 
je deklica. 

S. Vahtarič

Udeleženci prireditve, v ospredju Marjana Sečen in 
Sabina Obolnar

Letošnji svetovni dan diabe-
tesa je bil namenjen otro-
kom. Diabetes je ena najbolj 
razširjenih kroničnih bolezni 
tudi v Sloveniji, zdravljenje 
pa naj bo dostopno vsakemu 
otroku. V Evropi naj bi bilo že 
več kot 20 milijonov bolnikov 
s sladkorno boleznijo, v svetu 
se število giblje okoli 200 mi-
lijonov, v Sloveniji okoli 120 
tisoč, potencialnih je gotovo 
še veliko več, okoli 200 otrok 
pa vsak dan zboli za sladkor-
no boleznijo TIP 1.
Predsednik Zveze društev di-
abetikov Slovenije Janko Ku-
šar je izpostavil, da o vzrokih 

Sladkorna	bolezen	je	v	porastu
ČATEŽ – Društvo sladkornih bolnikov Posavje je ob 
14. novembru - svetovnem dnevu diabetesa in dne-
vu združenih narodov o diabetesu pripravilo v špor-
tnem centru Hotela Toplice srečanje članov in po-
vabljenih gostov, med njimi je bil tudi predsednik 
Zveze društev diabetikov Slovenije Janko Kušar. 

in posledicah bolezni vemo 
vedno več, k temu pa pripo-
morejo dobri programi dru-
štev in zveze, saj poleg zdrav-
nikov lahko tudi sami zelo 
veliko storimo s spremlja-
njem in osveščanjem o pre-
ventivi in posledicah. Ob tem 
je pohvalil delo posavskega 
društva in njenega predse-
dnika Ivana Živiča ter Diabe-
tološko ambulanto Bolnišnice 
Brežice, ki je tudi tokrat pri-
pravila pester vsebinski del 
strokovnega srečanja, v ka-
terem so s svojimi prispev-
ki nastopile Anita Možgan, 
Vladimira Tomšič, Darinka 

Ogorevc, Tanja Cerjak, Ma-
teja Plavčak, Viktorija Ma-
ksl, Alenka Koritnik Dular in 
Vanda Kostevc Zorko. 
Prisotne sta pozdravila tudi 
direktor Hotela Toplice Mitja 
Medvešek in direktor Bolni-
šnice Brežice Dražen Levoje-

vić, ki se je zahvalil zaposle-
nim v bolnišnici za strokovno 
pomoč diabetikom v Posavju. 
Za popestritev srečanja so s 
kulturnim programom poskr-
bele učenke brežiške osnov-
ne šole.

N. Jenko S.

Sladkorni bolniki na srečanju

Konec oktobra se je KŠTM 
Sevnica prijavil na razpis Mi-
nistrstva za šolstvo in šport, 
na Urad za mladino, za pri-
dobitev sredstev za prenovo 
hotela Ajdovec v mladinski 
hotel z mladinskim centrom 
z izvedbo v letu 2009. »Vre-
dnost projekta je ocenjena 
na 1,2 milijona evrov, sofi-
nanciranje pa je možno do 
800.000 evrov,« so še spo-
ročili iz KŠTM-ja. Odgovor 
z ministrstva naj bi dobili v 
mesecu decembru. 

V Sevnici mladinski hotel?
SEVNICA - Število mladih popotnikov, ki želijo odkrivati nove kraje in tkati nova prija-
teljstva ter doživljati nepozabne dogodivščine, je vedno večje, a cenovno ugodnih pre-
nočišč in ustreznih turističnih ter ostalih ponudb zanje primanjkuje, zato bi bila ure-
ditev mladinskega hotela v Sevnici zagotovo dobrodošla popestritev – za turiste in za 
tiste, ki bi želeli svoj prosti čas morda aktivneje preživljati. 

Ideja o mladinskem hotelu v  
Sevnici pa niti ni tako nova, 
kajti raziskovalno nalogo z na-
slovom Mladinski hotel v Sev-
nici so marca 2004 izdelali di-
jaki Srednje šole Sevnica pod 
mentorstvom profesorice Ma-
teje Traven. Zanjo so prejeli 
na državnem tekmovanju Več 
znanja za več turizma srebrno 
priznanje, vanjo pa so vklju-
čili še dodatne spremljajoče 
glasbene, športne, turistič-
ne in ostale aktivnosti. V pr-
vem delu so se osredotočili 

na ureditev ustreznega objek-
ta, kjer bi lahko deloval mla-
dinski hotel, v drugem delu so 
raziskovali obstoječe turistič-
ne zanimivosti in odkrivali ne-
izkoriščene oz. še neodkrite 
možnosti za razvoj turizma v 
občini. V svoji raziskovalni na-
logi so dijaki ob pomoči infor-
matorjev prišli do zanimivih 
ugotovitev, ki bi jih dejansko 
lahko uresničili. 

S sodobno urejenim mladin-
skim hotelom in s kvalitetno 
vsebino mladinskega centra 
(vzor bi lahko bil MC v Dom-
žalah) bi bilo mogoče na novo 
urejen mladinski hotel koristi-
ti še za ostale turistične in po-
slovne prenočitve z bogato iz-
delano ponudbo enodnevnih 
ali večdnevnih izletov  s špor-
tnim ter poslovnim turizmom, 
s čimer bi občina Sevnica na 
področju tranzitnega in osta-
lega turizma lahko marsikaj 
pridobila. 

Smilja Radi

BREŽICE – Po več mesecih trdega studijskega dela je An-
sambel Lojzeta Ogorevca izdal zgoščenko, ki nosi naslov Pi-
šečki mlinarji. Ob tem je Ogorevc dejal, da so poleg članov 
Boštjana Prišelja, Blaža Zagmajstra in njega, ki je vodja 
ansambla, sodelovali še na baritonu Jure Urek, na klarinetu 

Jožica Zupančič in na trobenti ter z žvižganjem Jana Mihe-
lin. Na zgoščenki je trinajst pesmi, med njimi tudi naslovna, 
ob tem pa so posneli tudi videospota, na uradno predstavi-
tev s koncertom pa bodo počakali do pomladi.  M. K. M.

Lojzetovi Pišečki mlinarji 

Ansambel Lojzeta Ogorevca je poleti nastopil tudi na 
terasi Mestnega atrija Brežice.
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V novem letu lahko 
sežemo še višje.

Za doseganje ciljev potrebujemo znanje, zato v SKB gradimo 
prihodnost novih generacij z vlaganjem v izobraževanje.
Letos smo sredstva za novoletna darila namenili izgradnji novih prostorov 
Poslovne šole IEDC Bled.

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

KRŠKO – Predzadnji novembrski konec tedna so v krški Glasbe-
ni šoli pripravili seminar za trobila in pihala, ki se ga je ude-
ležilo 90 učencev s svojimi učitelji iz številnih slovenskih glas-

benih šol, tudi iz krške. Pedagoški del so opravili glasbeniki 
iz Pihalnega kvinteta JMWO Boštjan Lipovšek na trobilih, na 
flavti Steffi Winker, na klarinetu Amy Zoloto, na fagotu Pe-
ter Whelan, na oboi pa Erik Behr. Za zaključek pa so svetov-
no znani glasbeniki v nedeljo zvečer tudi koncertirali v krški 
Dvorani v parku in navdušili zbrano občinstvo.  M.K.M.

Seminar za trobila in pihala

Del udeležencev seminarja v dvorani Glasbene šole Krško.

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je v galerijskem prostoru 
Mestne hiše Brežice pripravilo otvoritev novoletne razstave, ki 
je letna pregledna razstava likovnih del, nastalih v letu 2008. Ob 
otvoritvi je spregovorila podžupanja Milena Jesenko, ki je de-
jala, da je bogat program društva posledica dobro organizirane-
ga in vodenega društva ter mentorjev – Vlada Cedilnika, Rajka 
Čubra, Cvetke Miloš in drugih, pri katerih si ljubiteljski slikarji 
izpopolnjujejo znanje na področju slikanja in izdelave unikatne 
keramike. Okoli 90 članov društva tako prispeva v obsežen mo-
zaik kulturnega dogajanja v občini. Ti se odzivajo svojemu no-
tranjemu glasu, ko prenašajo v likovno podobo svoje videnje in 
občutenje ljudi in narave skozi različne slikarske tehnike ter to 
podarjajo vsem tistim, ki niso vešči takšnih izpovedi.
Domače slikarje so v Klub likovnikov Brežice leta 1964 združili 
Mirko Bogovič, Vlado Cedilnik, Bojan Horvatič, Krešo Tomin in 
Nedeljko Ivković, leta 1975 pa se je klub preimenoval v Društvo 
likovnikov Brežice. Po 30-letnem predsedovanju Bojana Horva-
tiča so ga vodile Milena Gramc, Mojca Planinc, Metka Vimpol-
šek in sedaj Nevenka Rušković. N.J.S.

Zaokrožili likovno leto

STARA VAS - Krajevna organizacija Rdečega križa Bizeljsko 
je na tradicionalno druženje povabila kar 260 starejših Bi-
zeljancev nad 70 let, odzvalo se jih je okoli 100. Nedeljsko 
popoldne so preživeli v gostišču Kocjan v Stari vasi na Bizelj-
skem, kjer so jim učenci domače šole z Vilkom Urekom za-
peli in zaigrali in jih z recitali, predvsem pa z melodijami ci-

ter in harmonike ponesli v mlada leta. Na srečanju so zbrane 
pozdravili predsednica krajevne organizacije Mira Rajterič, 
predsednik krajevne skupnosti Franci Kelher, podžupanja 
Milena Jesenko, predstavnica Območne organizacije Rde-
čega križa Brežice Dragica Lazanski ter domači župnik Vla-
do Leskovar. Kelher je izrazil veselje, da aktivistke sodelu-
jejo tudi z domačo krajevno skupnostjo, podžupanja Milena 
Jesenko pa čast, da lahko pozdravi tako nasmejane ljudi 
ter željo in prizadevanje posameznikov in organizacij, da 
je starost lepa, da v starosti nismo odrinjeni in pozabljeni. 
Da se to ne bi zgodilo, v bizeljski krajevni organizaciji iz-
vajajo vrsto aktivnosti, ob tradicionalnem prednovoletnem 
srečanju obiščejo tudi sokrajane v domu za ostarele, prav 
tako krajane, ki obeležujejo okrogle obletnice, presenetijo 
z manjšo pozornostjo, sokrajanke v marcu obiščejo z rožica-
mi, skrbijo za socialno šibkejše, letos pa so izvedle še stro-
kovno predavanje o povišanem krvnem tlaku. S.V.

Da	v	starosti	ne	bi	bili	
pozabljeni...

Srečanja starejših so vsako leto množično obiskana

SEVNICA - Na območju Krajevne skupnosti Sevnica živi nekaj 
manj kot 750 oseb, starih 70 ali več let. Zanje Krajevna orga-
nizacija Rdečega Križa Sevnica vsako leto pripravi prijetno, 
že tradicionalno prednovoletno srečanje s krajšim kulturnim 

programom. Tako kot vsako leto je tudi letošnje srečanje po-
tekalo v veliki jedilnici podjetja Lisca Sevnica, kjer se je 12. 
decembra zbralo lepo število starostnikov, ki so v krogu svo-
jih prijateljev in znancev obujali spomine na mladostne dni 
ter snovali načrte za lepšo starost.  S.R.

Srečanje starejših v Sevnici

Predsednica RK Sevnica Ivica Lindič (skrajno levo) v 
družbi starejših krajank in krajanov KS Sevnica.

ČATEŽ OB SAVI, BREŽICE – Območno združenje RK Brežice s Kra-
jevnimi organizacijami in ob pomoči Društva upokojencev vsako 
leto v decembru organizira predpraznično srečanje starejših ob-
čanov. Predsednica OZ RK Brežice Antonija Zaniuk poudarja, da 
požrtvovalno delo generacij članic in članov najstarejše in naj-
bolj množične človekoljubne organizacije v državi že desetletja 
pušča neizbrisen pečat in trajen spomin na te velike ljudi, ki so 
znali in zmogli pomagati drugim v stiski. Eden od mnogih pro-

gramskih sklopov je tudi skrb za boljšo kakovost življenja sta-
rejših oseb, kar izvajajo s pomočjo prostovoljcev. Njihovo delo 
je pohvalila tudi podžupanja Milena Jesenko, zbrane je pozdra-
vil predsednik KS Anton Petrič, program so pripravili mladi člani 
RK z Dvorc in Prilip, najstarejša krajana Ludvik Jelinek in Anica 
Kolarič pa sta prejela simbolična darila.
V Brežicah se je na prednovoletnem srečanju zbralo 115 starej-
ših občanov iz KS Brežice, Bukošek, Zakot, Trnje in Šentlenart. 
Po dobrodošlici, ki so jo z domačo pesmijo oblikovale Ljudske 
pevke Žejno, sta dobro razpoložene zbrane najprej pozdravila 
nova predsednica KO RK Brežice Ana Mamilovič, ki je zaželela, 
da bi si v precej neprijaznem svetu slabih novic medsebojno pa 
le zaželeli dobre volje, veselja in da bi šli naprej z optimizmom, 
s predsednikom sveta KS Zakot-Bukošek-Trnje Markom Hercigo-
njo sta zaželela vesele božične in novoletne praznike, Mimica 
Avsec in Dušan Jovanović pa sta se razveselila dodatne pozor-
nosti kot prisotna najstarejša krajana. N.J.S.

Starejši so željni srečanja

Z brežiškega srečanja

Vsi zaposleni, je poveda-
la direktorica Jožica Miku-
lanc, so si v okviru danih 
finančnih in kadrovskih mo-
žnosti prizadevali, da sta-
novalci niso čutili vpliva 
nekaterih sistemskih spre-
memb, predvsem prehoda 
na izvajanje zakona o sis-
temu plač javnih uslužben-
cev in tudi ne vplivov priha-
jajoče gospodarske recesije: 
„Naše delo poteka tako, da 
so stanovalci v največji mo-
žni meri vključeni v dogaja-
nje v zavodu, v skrbi za ne-
nehno izboljševanje počutja 
naših stanovalcev pa bomo 
v naslednjem letu oblikova-
li še svet svojcev, ki bo lahko 
s svojim delovanjem preko 

Pridobivajo	certifikat	za	
ravnanje z okoljem
KRŠKO – Ob iztekajočem se letu so v Domu starejših občanov Krško (DSO) naredili povzetek svojega 
dela in delovanja. Kljub vtisu v javnosti nad nevzdržnimi razmerami v socialnovarstvenih zavodih, v za-
vodu ocenjujejo, da se razmere in standard njihovih storitev ni spremenil na slabše. 

predlogov sooblikoval življe-
nje njihovih svojcev, ki živi-
jo pri nas“. 

Ob tem v DSO že celo leto 
izvajajo projekt gospodar-
nega ravnanja z odpad-
ki. Rezultati takšnega dela 
so poleg okolju prijazne-
ga dela tudi veliki finanč-
ni prihranki, saj so strošek 
odvoza komunalnih odpad-
kov zmanjšali za več kot po-
lovico. Svoj ustrezen odnos 
do okolja bodo v naslednjem 
letu uskladili tudi z zahteva-
mi mednarodnih standardov, 
saj so že pristopili k aktivno-
stim za pridobitev ISO stan-
darda 14001:2004, s čimer 
bodo kot prva tovrstna usta-

nova v Sloveniji certificirani 
po mednarodnem standardu 
za ravnanje z okoljem.

S primarnim namenom, da 
pridobijo prostor z zeleno 
rastlinsko ogrado za stano-
valce z boleznijo demenca, 
so v letošnjem letu uredili 
park ob domu, v katerem so 
postavili pet lesenih paviljo-
nov in uredili širše sprehaja-
le poti, ki omogočajo gibanje 
tudi stanovalcem z invalid-
skimi vozički. Navedeno in-
vesticijo so izvedli z lastnimi 
sredstvi ob podpori sponzor-
jev in donatorjev iz lokal-
nega okolja, zastavljene pa 
imajo tudi že nove projek-
te. Ob jedilnici nameravajo 

namreč urediti večnamen-
sko dvorano, ki bo služila za 
različne prireditve, seminar-
je in druga srečanja, za kar 
trenutno nimajo primernega 
prostora. Seveda pa bodo iz-
tekajoče se leto zaključili v 
veselem in pestrem praznič-
nem vzdušju. Med drugim so 
za stanovalce 16. decembra 
nastopili otroci iz vrtca Arti-
če, tri dni kasneje so jih v 
sodelovanju z Rdečim kri-
žem obiskali in jim pripravili 
program učenci iz leskovške 
osnovne šole, 23. decembra 
pa jih bo ob predbožični ve-
čerji in koncertu Majde Pe-
tan obiskal tudi božiček.

Bojana Mavsar

Posavski obzornik
vsak drug četrtek 

pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

Vaše
oglasno sporočilo
v tem časopisu

bo videlo več kot 
40.000 
rednih bralk
in bralcev!

Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info
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SEVNICA - Članice in člani Ekološkega društva Sevnica so 
se 22. novembra zbrali na svojem letnem občnem zboru. 
Trenutno Ekološko društvo šteje dvanajst članic in članov, 
predvsem mladih, ki s svojim spoštljivim odnosom do oko-

lja želijo biti za zgled vsem generacijam pri varovanju naše-
ga največjega bogastva, to je ohranitev zdravega naravnega 
okolja zase in za vse bodoče generacije. Na zboru so članice 
in člani sprejeli zaključno poročilo za minulo leto in sprejeli 
načrt dela v prihodnjem letu. Najpomembnejša bo vsesplo-
šna skrb za ohranitev zdravega okolja in pridobivanje novih 
članic in članov.  B.K.

Ekološko	društvo	Sevnica	
spoštljivo	do	okolja

Člani društva na zboru 

KRŠKO – Civilna zaščita občine Krško je 28. novembra v gasil-
skem domu Krško pripravila zaključno letno srečanje pripadni-
kov sil zaščite in reševanja v občini Krško. Nekaj deset udeležen-
cev srečanja je pozdravil župan Franc Bogovič, skozi dogodke, 

v katerih je bilo potrebno posredovanje pripadnikov sil zaščite 
in reševanja, pa so jih popeljali poveljnik Civilne zaščite občine 
Krško Vlado Grahovac, njegov namestnik Branko Petan ter ob-
činski gasilski poveljnik Avgust Mlakar. Udeleženci srečanja so 
se strinjali, da je bilo zaradi številnih nesreč, predvsem julijske 
tragedije na Savi, nekaj neurij in požara v zdravstvenem domu, 
pa tudi zaradi gasilskega kongresa in državne vaje NEK 2008, le-
tošnje leto zanje zelo zahtevno, vendar so ga uspešno prestali 
in potrdili svojo usposobljenost.  P.P.

Zaključek leta CZ Krško

Med nagovorom župana Bogoviča

KRŠKO - V Gasilski zvezi Krško so 18. decembra s simbolnim spu-
stom kongresne zastave pred Gasilskim domom Krško tudi for-
malno zaokrožili kongresno leto. Organizacija in izvedba kon-
gresnih aktivnosti in programa sta bili tako za vodstvo GZ Krško 
kot po operativnih nalogah zahtevna, je ob tem povedal njen 
predsednik Slavko Šribar. Intenzivne priprave na 15. gasilski 

kongres, ki je potekal 23. in 24. maja v Krškem, so se začele že 
v minulem letu. In v zadovoljstvo širše javnosti, kakor tudi v po-
nos gasilskim vrstam, jim je z veliko vloženega koordinacijskega 
dela na nivoju občine, regije in Gasilske zveze Slovenije uspe-
lo izvesti dvodnevni kongres na najvišjem nivoju. Leto je bilo 
za prostovoljne gasilce zahtevno tudi po intervencijskih posre-
dovanjih, saj so se vključili v reševalno akcijo ob tragični nesre-
či na Savi v mesecu juliju in aktivno sodelovali pri reševanju in 
sanaciji posledic več vremenskih ujm, ki so v tem letu prizade-
le naše območje in povzročile veliko materialno škodo tako na 
objektih kot tudi v naravi.  B. M.

Krški gasilci zaokrožili 
kongresno	leto	

Na drogu, s katerega so sneli kongresno zastavo, pa je 
ponovno zaplapolala zastava občine Krško, ki jim jo je 
izročil župan Franc Bogovič

SEVNICA - V drugem nadstropju 
severozahodnega stolpa sevni-
škega gradu je od konca no-
vembra na ogled nov razstavni 
prostor - baročni salon s spalni-
co, ki so mu dodani še poseb-

Baročni salon in grajska kašča

ni detajli v bogatih lestencih 
in v izdelkih steklarskega pro-
grama. Sobani je s stilnim po-
hištvom iz programa »barocco« 
in »biderrmajer« opremilo pri-
znano sevniško podjetje stilne-

Na gradu sta urejeni grajski sobani s stilnim pohištvom. Grajska kašča je odprta za napovedane skupine.
ga pohištva Stilles, v spodnjem 
delu sevniškega gradu pa je 
svoja vrata odprla grajska ka-
šča z bogato ponudbo zelišč in 
ostalih naravnih izdelkov ter 
posebnih spominkov. Pred vho-

dom v grajsko kaščo je na novo 
postavljen kip favna, ki je del 
bogate sevniške grajske prete-
klosti.

Smilja Radi, 
foto: Petra Biderman

Po besedah sekretarke Društva gluhih in naglušnih 
Posavja Vlaste Moškon imajo v svojih prostorih 
pester adventni čas, saj so člani vključeni v različne 
delavnice. Tako že tradicionalno izdelujejo novoletne 
voščilnice, ki jih bodo poslali vsem članom in tudi 
poslovnim partnerjem. M. K. M. 

BLANCA - Prostovoljno gasilsko društvo Blanca že nekaj let or-
ganizira novoletno srečanje za svoje člane, tudi za podmladek. 
Na letošnji otroški novoletni zabavi so obudili vse rezultate mla-

dine in ugotovili, da so bili v samem državnem vrhu in da so 
zelo uspešni. Zahvalili so se tudi mentorjem za njihov trud in 
delo. Sledila je zabava in presenečenje – pice. Otroci so zado-
voljni zapustili srečanje z obljubo, da bodo v naslednjem letu 
spet dejavni.  

KRŠKO - 30 otrok iz enote Mali princ, ki se nahaja v Nakupo-
valnem centru Grič, je 2. decembra podarilo igrače svojim 
vrstnikom iz socialno šibkejših družin, da se bodo lahko tudi 
ti razveselili daril ob obdarovanjih v mesecu decembru. Po-

budo za zbiranje igrač so dali starši otrok, nakar je stekla 
tudi akcija, ki so jo s pesmijo in dobrimi željami zaključili s 
predajo igrač, ki sta jih prevzeli Marjana Sečen in Marina 
Rabzelj iz Centra za socialno delo Krško. Po besedah Sečno-
ve, direktorice CSD, bodo v nadaljevanju zbrane igrače raz-
delili med okoli 50 otrok iz območja občine Krško.  B.M.

BISTRICA OB SOTLI – OŠ Bistrica ob Sotli je na ogled postavila li-
kovna dela, nastala na septembrski 28. otroški likovni kolonij Tr-
gatev 2008, ki jo je strokovno vodil akademski slikar Peter Kri-

vec. Na razredni stopnji so nagrade prejeli Valentina Gašperin 
(OŠ Dobova), Nataša Jug (OŠ Kozje) in Laura Bohorič (OŠ Seno-
vo), na predmetni stopnji pa Dario Dino Bratovenski (OŠ Hum 
na Sutli, Hrvaška), Zala Grobelšek (OŠ Kozje) in Martin Kore-
nak (OŠ Rogaška Slatina). Na koloniji je sodelovalo 12 šol,  na-
stalo pa 52 del, ki so predstavljena v katalogu, otvoritev razsta-
ve pa so popestrili domači učenci in skupina Orans.  S.V.

Srečanje blanške gasilske 
mladine

Otroci	iz	vrtca	Mali	princ	
podarili igrače

V družbi otrok enote Mali princ Marina Rabzelj in 
Marjana Sečen, zadaj pa neutrudna vzgojiteljica Petra 
Urek med fotografskim dokumentiranjem dogodka

Že 28. otroška likovna kolonija 

Nagrajenci z mentorji in ravnateljem Bogomirjem 
Marčinkovičem
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Iz Ljubljane skozi 
krške oči (40)

Skozi oblake in nebo sem te 
iskala, prosila zate in v temini 
mojih noči upala, da boš prišlo. 
Dokler se nisem prekucnila čez 
mavrico in zagledala sijoče 
oči. Pa dolgo nisem verjela, 
da res obstajaš. Da si lahko 
tu, v dlaneh in laseh, spetih 
z modrim trakom in dišečih 
po jabolkah, v besedah meni 
ljubih ljudi in v nočeh, objetih z 
malimi ročicami in zvednimi budilkami.

Že zelo dolgo nazaj sem si želela, da bi res obstajalo. 
Iskala sem te v knjigah, z barvnimi naslovi in 
majhnih simbolih iz daljnih dežel, zelo vneto 
pregledala vse, kar mi je prišlo pod roke in pod oko. 
Potem sem se česa oprijela, nekaj časa vztrajala, 
a opustila. Šla sem celo poslušat neke ljudi, ki so 
mi obljubljali, da boš prišlo. Če bom zadosti močno 
verjela, če bom dovolj potrpežljiva. In sem trdno 
zapirala oči in si domišljala, da si že tu, da si le hipec 
stran. Da te bom začutila in zaslišala vsak hip.

Poslušala sem tiste, ki so trdili, da so te že srečali 
in da vedo, kakšno moč imaš. Bila sem kar malo 
nevoščljiva, predvsem pa sem verjela, da meni ne bo 
nikoli uspelo. Da si ne želim zadosti in da ne upam 
dovolj. Počasi sem se umaknila k sebi. Nisem vedela, 
kaj naj naredim. Počutila sem se, kot da si te ne 
zaslužim. Nisem več želela poslušati tistih, ki so te 
spoznali. Ki so goreče trdili, da so te našli. Jaz sem 
imela le nekaj čudovitih bleščavih trenutkov, ko sem 
verjela, da si tu. Da si tudi zame tu.

Potem sem se poročila. Na obredu, na travniku ob 
potoku in ob vseh, ki jih imam rada, je skozi oblake, 
ravno v trenutku, ko sva rekla, da se vzameva, 
posijalo sonce. Naravnost skozi. Da nama je narisalo 
svetle, radostne črte na fotografije, ki jih imava v 
spodnjem predalu. Takrat se mi je spet zazdelo, da bi 
to lahko bilo ti. Da je to tvoje delo.

In ko sem pila belo kavo ob morju in je odsev 
mesečine poljubljal temno senco morja, sem 
bila prepričana, da si za to poskrbelo ti. In ti 
pomežiknila, se ti nasmehnila. Se ti zahvalila.

In sem znova začela verjeti vate. Te prositi, da mi 
stoj ob strani. Ko sem ranljiva in občutljiva. Ko 
sem dan, namesto večer in ko se mi zdi, da bi rada 
malo preložila breme. Ga delila. Takrat prideš. Prav 
potihem te zaslutim. In začutim toploto, s katero me 
preliješ.

Zdaj poznam tvoje ime. Vem, kje stanuješ in kako 
pridem do tebe. Poznam tvoje skrivnostne poti in tvoj 
vilinski pridih, ko se dotakneš mojih deklic. Ko uideš 
v mojo vijolično skrinjo, kjer varujem strahove, da 
mi ne uidejo. 

Ime ti je Upanje. Goriš z neskončnim plamenom  in 
se včasih skriješ pred vetrom. Pred dežjem. Pred 
nevihto. Ampak prideš. Znova in znova. Ko te 
potrebujem. Ko te pokličem. Upanje ti je ime.

In nocoj, v temini moje ljubljanske noči, ga bom 
delila z vami. Vam ga razdelila pravično in pošteno. 
Med vse in vsakogar. Da vas bo grelo in vam vlivalo 
moči. Hrepenenja. Vam risalo nasmeh na jutranjo 
kavo in vam grelo roke, ko boste imeli žalostno srce. 
Da bodo tople dlani ogrele dlani drugih. In s tem vaše 
srce.

Vsem vam, ki ste z menoj ob mojih stavkih, vsem vam 
ga podarjam. In voščim srečno. Za vse dni.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA
MLADJE - V Mladju nad 
Podbočjem so vaščani v 
zadnjih treh letih zgradi-
li kapelico, posvečeno sv. 
Martinu, 14. decembra pa 
so se zbrali pri blagoslovu 
kapelice, ki ga je opravil 
podboški župnik France 
Novak. Pobudnik in gonil-
na sila gradnje Martin Ko-
drič se je ob tej priložno-
sti zahvalil Občini Krško, 
Krajevni skupnosti Pod-
bočje in številnim dona-
torjem, ki so vaščanom 
pomagali pri tej 20 tisoč 
evrov vredni investiciji.
Hkrati so vaščani skupaj 
s številnimi gosti, ki so se 
kljub neprijaznemu vre-
menu udeležili slovesno-
sti v tej gorjanski vasici, 
obeležili tudi zaključek večletnih obnovitvenih del, v okvi-
ru katerih so dobili asfaltirane medvaške povezave in vaške 
ulice, javno razsvetljavo, pred kratkim pa so obnovili še va-
ški vodovod. Do sedaj ni bilo prave priložnosti, da bi prido-
bitve, ki za prebivalce nekoč odročnih krajev pomenijo novo 
kvaliteto življenja, proslavili, blagoslov nove kapelice pa je 
bil kot nalašč za to.  P.P.

Kapelica	kot	krona	obnove	vasi

Martin Kodrič se je zahvalil 
„botrom“ nove kapelice.

Nesreča na žalost ne počiva niti v predprazničnem času. 
Stanku Godlerju in Milki Prah z Dobrave ob Krki v KS 
Podbočje je v začetku meseca pogorela hiša, v kateri 
sta preživljala jesen življenja, in ostala sta tako rekoč 
brez vsega. Dobri ljudje so jima omogočili vsaj začasno 
bivališče, brez pomoči pa jima seveda ne bo uspelo 
obnoviti povsem uničene hiše, kot je razvidno tudi iz 
fotografije. KS Podbočje jima je takoj namenila 2.000 
evrov pomoči in sprožila akcijo zbiranja sredstev zanju. 
Kdor želi pomagati, jima lahko nakaže denar na TRR pri 
PBS 90200-0121534604 ali pa na račun KS Podbočje pri 
UJP 01254-6450814527, s pripisom ZA GODLER.

KRŠKO - V krški Dvorani v parku so predstavili zbornik o slavnem 
polihistorju Janezu Vajkardu Valvasorju, ki je leta 1693 umrl v 
Krškem. Publikacija je nastala na podlagi strokovnih prispevkov, 
ki so bili predstavljeni na kolokviju, ki ga je organiziral Valva-
sorjev raziskovalni center decembra 2006, njihovi avtorji pa so 
z izjemo dr. Borisa Golca nastopili tudi tokrat. Zbornik je uredi-
la Alenka Černelič Krošelj, ka-
tere prispevek nosi naslov Sle-
di Janeza Vajkarda Valvasorja v 
Krškem - kaj pa jutri?, s krat-
kimi povzetki v zborniku obja-
vljenih besedil pa so sodelovali 
še Anita Radkovič, Helena Ro-
žman, Mateja Jankovič Čurič, 
Živko Šebek in Ljudmila Šribar 
(na fotografiji). Zbornik je iz-
šel v nakladi 300 izvodov, nje-
gov izid pa je omogočila Občina 
Krško. S.M.

Zbornik	o	Valvasorju

ZDOLE - Sv. Miklavž s svojim spremstvom je v organizaciji Turi-
stično hortikulturnega društva Zdole na svojih domovih obiskal 
najmlajše otroke in jih bogato obdaril. Obiskal pa je tudi 92-
letno gospo Angelo Černoga z Zdol, ki je obujala spomine na 
otroška leta. Miklavžu in njegovim spremljevalcem je poveda-
la pesmico o sv. Miklavžu. Moliti ji ni bilo potrebno, ker je sv. 
Miklavž vedel, da pridno moli celo leto, zato pa je moliti mo-
ral, njen pravnuk Andraž.  A. Krajnc

BREŽICE - V MC Brežice se je 19. decembra zgodila plesna pri-
reditev Šov leta 2008 v organizaciji skupine Akrobatik Brea-
kers. Scena, glasbeni gostje in koreografija, ki so jo plesalci 
pilili vsaj štiri mesece, so poskrbeli za izjemno plesno posla-
stico. Tema letošnjega breakdance »finala« je bila »denar – 
sveta vladar«, plesalci, od najmlajših pa do starejših, pa so 
dokazali, da se njihov svet vrti predvsem okoli ljubezni do 
plesnih gibov.  Foto: Lucijan Kranjc

KRŠKO - V nizu decembrskih kulturnih dogodkov v krški obči-
ni je bila tudi prireditev »V objemu praznikov«, s katero so 
minulo soboto v Dvorani v parku Krško člani KD Grič počastili 
božič, dan samostojnosti in enotnosti ter novo leto. Glasbe-
ni program so z žlahtno besedo povezovali v smiselno celoto 
recitatorji Branka Jenžur, Vidka Kuselj in Ivan Mirt, pesem 
iz svoje zbirke Zajtrk smehljajev pa je predstavila tudi avto-
rica Slavica Jarkovič. V glasbenem delu programa so poleg 
Tria Planike (Tatjana in Bojan Kaplan, Adi Moškon) nasto-

pili še operni pevec Karli Praprotnik ter pevki Slavica Jar-
kovič in Sonja Avsenak, ki sta jih z orglami oz. harmoniko 
spremljala Estera Cetin in Adi Moškon, na citre je zaigrala 
Mateja Avšič. Ljubiteljska likovna ustvarjalka Jožica Petri-
šič je okrasila božično drevo z unikatnimi glinenimi okraski 
in jaslicami. Za multimedijsko podporo prireditve sta poskr-
bela Boris Moškon in Jani Žajber. Novoletno voščilo je svo-
jim krajanom izrekla Jožica Mikulanc, predsednica KS me-
sta Krško. Po prireditvi je sledilo prijateljsko druženje ob 
kozarčku domače kapljice ter dobrotah iz krušne peči - da-
rilo prijaznih vinogradnikov družin Kerin s Straže, Resnik z 
Bučarce in Fabjančič iz Brestanice. A.M.

LOG PRI SEVNICI –  V organizaciji Kulturno-športnega društva 
Log je potekal v nedeljo, 21. decembra,  v cerkvi sv. Križa 
na Logu tradicionalni božični koncert. Z bogatim glasbenim 

repertoarjem so se v precej hladni cerkvi predstavile člani-
ce vokalna skupina Irij v sestavi: Silvija Blaževič (sopran), 
Vlasta Lekše (mezzosopran), Jana Mrežar (mezzosopran) in 
Klavdija Novšak (alt) pod vodstvom Jane Kovačec (sopran). 
Na klavirju je skupino spremljal pianist Lucijan Cetin. Iskri-
ce v očeh je z zapetimi božičnimi pesmimi prižgal tudi  pev-
ski zborček Mladi iz župnije Boštanj pod vodstvom Nataše 
Mervič (na fotografiji). S. R., foto: L. M.

V objemu praznikov

Trio Planike (foto: B. Moškon)

Božični koncert na Logu

Breakerski	šov	leta

Miklavž na Zdolah 

KRŠKO - Upravna enota Krško je 4. decembra pripravi-
la predstavitev dela in nalog učencem 9. razredov OŠ Ju-
rij Dalmatin Krško, potem ko so tovrstno predstavitev teden 
dni prej izvedli tudi za OŠ Podbočje. 

K sodelovanju so povabili vse šole, OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško pa se odzove že vsa tri leta, kolikor pripravljajo pred-
stavitve dela na dnevih odprtih tudi za osnovnošolce in jim 
tako poskušajo olajšati odločitev o nadaljnjem izobraževa-
nju, je povedala načelnica Upravne enote Krško Lidija Bo-
žič. V sejni sobi občine Krško so mladim predstavili delo 
Upravne enote in tudi delo in izobrazbo uslužbencev, nato 
pa so izpolnjevali še test iz cestno prometnih predpisov za 
B kategorijo, najboljše tri pa tudi nagradili. 27 učencev iz 
treh oddelkov OŠ je spoznalo nekatere postopke na posame-
znih oddelkih, npr. postopke izdaje osebnega dokumenta na 
oddelku za upravne notranje zadeve, področje »gerkov« na 
oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo ter občin-
ski prostorski informacijski sistem, potreben pri izdaji grad-
benega dovoljenja na referatu za prostor. S.V.

UE	Krško	se	predstavi
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„Prvič slišim, da je za HE Bre-
žice potrebno soglasje Hrva-
tov. Terminski plan izgranje 
smo v vladi delali pod predpo-
stavko, da to ni potrebno,“ je 
bil začuden poslanec in nekda-
nji gospodarski minister mag. 
Andrej Vizjak. „Imam obču-
tek, da bo zaradi tega vpra-
šljivo celo nadaljevanje veri-
ge,“ je dodal brežiški župan 
Ivan Molan, vendar je Vid-
marjeva menila, da do tega 
vendarle ne bo prišlo. Direk-
tor Hidroelektrarn na spodnji 
Savi Bogdan Barbič je zagoto-
vil, da bo HE Brežice projekti-
rana tako, da ne bo imela ško-
dljivih vplivov na Hrvaško. Po 
besedah Vesne Metelko Sku-
tnik iz Slovensko-hrvaške ko-
misije za vodno gospodarstvo 
bodo vodni režim na spodnjem 
delu Save po izgradnji elek-

Bo	iskanje	soglasja	pri	
Hrvatih povzročilo zamude? 
KRŠKO – Javne razgrnitve državnega prostorskega načrta (DPN) za HE Brežice, ki naj bi se po prvotnih na-
črtih začela že med prihajajočimi prazniki, še nekaj mesecev ne bo, je članom Odbora za HE na spodnji 
Savi 15. decembra povedala Ana Vidmar z Direktorata za prostor na MOP. Razloga sta dva: še vedno nepo-
polno okoljsko poročilo (dopolniti ga mora Zavod za ribištvo), poleg tega mora dokumentacijo v skladu z 
našo in evropsko zakonodajo pregledati tudi Hrvaška. Končni rok za sprejem uredbe o DPN, 30. junij 2009, 
je tako neuresničljiv, ogrožen pa naj bi bil tudi končni rok izgradnje HE Brežice, to je konec leta 2014.

trarn sosedom predstavili ja-
nuarja 2009.

Predsednik odbora Niko Ga-
leša pravi, da bo odbor kljub 
temu, da so zamude pri pri-
pravi dokumentov neizogib-
ne, vztrajal pri spoštovanju 
sklepov vlade RS iz 28.9.2006, 
po katerih mora biti HE Breži-
ce zgrajena konec leta 2014, 
HE Mokrice pa sredi leta 2015. 
Odbor zahteva sestanek z go-
spodarskim in okoljskim mini-
strom ter nov podroben ter-
minski načrt izgradnje zadnjih 
dveh elektrarn.

So pa v Brežicah toliko bolj za-
dovoljni, ker sta župan in novi 
prometni minister Patrik Vla-
čič podpisala protokol za iz-
gradnjo vzhodne obvoznice v 
Brežicah, ki naj bi se gradila 

sočasno (2011-2015) z elek-
trarno, kar tri četrtine sred-
stev zanjo pa naj bi prispevalo 
prometno ministrstvo. 

Podpisan je tudi sporazum o 
sofinanciranju rekonstrukcije 
glavne ceste Impoljca – Bre-
stanica – Krško na območju 
HE Krško. Zamuda pri obnovi 
omenjene ceste po Barbiče-
vih zagotovilih ne bo imela re-
snejšega vpliva na nadaljeva-
nje gradnje krške elektrarne. 
V pripravi je tudi sporazum o 
ureditvi medsebojnih razme-
rij med MOP, Občino Krško in 
HESS za obnovo lokalne ceste 
skozi Sotelsko, ki prav tako za-
muja, je povedala direktorica 
Infre Ana Gračner. Povedala 
je še, da je akumulacijski ba-
zen za HE Blanca pripravljen 
za polnitev, zato bo HESS lah-

ko testno zagnal tudi preosta-
la dva agregata, potem ko so 
s prvim to storili že konec no-
vembra. Most pod elektarno 
že uporabljajo za gradbiščne 
potrebe, Infra pa zaključuje 
dela na cestni infrastrukturi, 
urejanju pritokov Save in gra-
dnji nadomestnih objektov. 
Nekaj težav je le pri usklaje-
vanju z gradnjo centralne či-
stilne naprave v Sevnici, zato 
naj bi HE Blanca pričela po-
skusno obratovati najkasneje 
septembra prihodnje leto.

Investitorji gradnje skupaj z 
direkcijo za ceste pripravlja-
jo tudi dogovor o sanaciji ter 
vzpostavitvi prvotnega sta-
nja državnih cest, ki se upora-
bljajo za potrebe gradnje HE 
Blanca in HE Krško. 

Peter Pavlovič

BIZELJSKO - Zavod za podjetništvo in turizem Brežice je izve-
del seminar za lokalne turistične vodnike. Tečajniki so 13.12. 
opravljali še praktični del usposabljanja z vodenjem po občini. 
Ob prisotnosti komisije, v kateri so bili direktorica Zavoda Ve-
sna Savić, etnologinja dr. Ivanka Počkar iz Posavskega muzeja 

ter izvajatelj tečaja Iztok Benčina iz Palladio d.o.o., so opravi-
li vodenje po znamenitostih mesta Brežice, predstavili grad Mo-
krice, Dobovo, Kapele, na Bizeljskem so si ogledali enega naj-
debelejših hrastov, repnico na posestvu Graben, zbirko Naravne 
in kulturne dediščine in Slomškovo spominsko sobo pri farni cer-
kvi ter grad, se ustavili na Pleteršnikovi domačiji in gradu Pišece 
ter v Artičah. Po celodnevnih aktivnostih so imeli še slavnostni 
zaključek v Mestni hiši Brežice, kjer je 25 tečajnikov pozdravil 
župan Ivan Molan, tečajniki pa so pridobili potrdila o opravlje-
nem tečaju, ki je osnova za pridobitev licence.  S.Vahtarič

Prve licence za brežiške 
turistične vodnike 

Tečajniki in komisija na Bizeljskem

 

Na seji so se opredelili do negativnih dopol-
nilnih smernic Agencije RS za okolje s podro-
čja (ARSO) upravljanja z vodami za pripravo 
državnega lokacijskega načrta za odlagali-
šče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 
(NSRAO) na lokaciji Vrbina, Gornji Lenart. 
Seznanili so se s študijo IAEA ter se sezna-
nili s poročilom o opravljenih aktivnostih v 
letu 2008, ki ga bodo preštudirali do janu-
arske seje, ko bodo razpravljali tudi o nalo-
gah v novem letu. 

Vodarji	negativni
Na odgovor ARSO so v partnerstvu čakali iz-
redno dolgo, saj so potekli vsi roki za od-
govor. Vlogo so namreč na ARSO-u prejeli, 
tako so tudi sami zapisali v uradni doku-
ment, že 1.10.2007, pa se nanjo niso od-
zvali, kar v Vodstvenem odboru (VO) oce-
njujejo kot namerno zavlačevanje postopka 
na brežiški lokaciji, na kar so opozorili že na 
minulih sejah, pravi predsednik VO Stane 
Preskar. S stališča vodarjev je lokacija ne-
primerna v vseh predlaganih variantah, tudi 
v tisti, s katero se je še julija meseca stri-
njal odgovorni vodar iz ARSO, in na podla-
gi katere so bile nato narejene modifikacije 
projekta. Še več! Sedaj naenkrat na ARSO-
u spoznavajo, da je tudi povezovalna cesta 
oz. nova regionalna cesta Krško - Brežice na 
poplavnem območju in posega v retenzijske 
površine HE Brežice ter projektirana tako, 

da ne ščiti kmetijskih površin in naselij na 
severnem delu (proti Zgornjemu Obrežu in 
Gorenjem Lenartu), čeprav je bila taka zah-
teva tudi brežiškega župana in Občinskega 
sveta, trasa pa tudi usklajena z Občino Kr-
ško, na katere delu pa je cesta načrtovana 
tako, da vodarjev ne moti. Taka odločitev je 
povsem nerazumljiva tudi s stališča varno-
sti NE Krško, saj se postavlja pod vprašanje 
glavna evakuacijska ali pa intervencijska 
pot za pomoč v NEK iz jugovzhodne stra-
ni, zato so člani VO in pododborov dopol-

nitev smernic sprejeli z ogorčenjem. Stro-
kovnim službam Občine Brežice predlagajo, 
da pripravijo ugovor na te smernice in dru-
ge ustrezne ukrepe za rešitev tega stanja 
tako, da Občina ostane v postopku, saj pri 
tem želijo sodelovati. S stanjem je bil ta-

koj seznanjen župan, seznanili pa bodo tako 
javnost kot tudi Občinski svet občine. Pred-
sednik VO je skupaj z načrtovalko prosto-
ra z Občine Brežice dosegel na koordinacij-
skem sestanku na Ministrstvu za okolje, da 
se bodo v januarju 2009 sestali z načrtoval-
ci povezovalne ceste, odgovornimi za vode-
nje postopka, ARAO-a in vodarji ARSO-a, ter 
poskušali rešiti zaplet. Ob tem pa se članom 
vodstvenega odbora in pododborov tako kot 
tudi številnim občanom Brežic čedalje bolj 
postavlja pod vprašaj smotrnost gradnje HE 
Brežice, ki na tem območju povzroča čeda-
lje več problemov.

Tudi direktor Agencije za radioaktivne od-
padke Vladislav Krošelj je pritrdil, da bodo 
omejitve vodarjev pri nadaljevanju postop-
ka na brežiški lokaciji preučili in poskusili 
najti tehnične rešitve. Glede nadaljevanja 
delovanja partnerstev pa je Krošelj pritrdil, 
da sta obe partnerstvi, tako brežiško kot kr-
ško,  izrazili željo po nadaljevanju partner-
skega sodelovanja z ARAO tudi v bodoče, po 
sprejemu odločitve o lokaciji odlagališča 
NSRAO in da bodo preučili možnosti nadalj-
njega sodelovanja. 

Študija	IAEA
Na 10. seji so se seznanili tudi s prevede-
no študijo Mednarodne agencije za jedrsko 
energijo (IAEA), ki je bila narejena za krško 

lokacijo in je članom brežiškega partner-
stva vzbudila vrsto dvomov glede tehničnih 
vprašanj. Franc Venišnik jo je, kot strokov-
njak z jedrskega področja, ocenil za nedo-
rečeno, saj brežiško lokacijo obravnava le 
kot politično opcijo. Sprožil pa je razpravo 
o nujnosti seizmične študije za krško loka-
cijo, na katero sta odgovore podajala  Nad-
ja Železnik in direktor Krošelj, oba iz ARAO. 
Stane Preskar je naravnost vprašal direktor-
ja Krošlja, kdaj bo študija seizmičnih vpli-
vov narejena in prebivalci z njo po določi-
lih Aarhurške konvencije tudi seznanjeni. V 
ARAO jo pričakujejo v prvem četrtletju leta 
2009, saj so z dodatnimi raziskavami meri-
tve opravljene. Študija je izjemno zanimi-
va predvsem za prebivalce krške občine, 
saj opozarja in odpira vrsto postopkovnih, 
predvsem pa tehničnih vprašanj glede krške 
lokacije. Prevod študije je na ogled na se-
dežu Lokalnega partnerstva Brežice. 

Več informacij o delu in nalogah Lokalnega 
partnerstva Brežice si oglejte na naši sple-
tni strani www.lokalnopartnerstvo.si, ali 
osebno v krajevnih skupnostih Šentlenart in 
Globoko.

Vodstveni odbor
Lokalnega partnerstva Brežice

Ob koncu leta razočarani
Vodstveni odbor Lokalnega partnerstva Brežice se je skupaj s člani pododborov ter vabljeni-
mi gosti 15. decembra sestal na kmečkem turizmu Sumrak v Vitni vasi na Bizeljskem na 10. 
letošnji seji, ki so jo popestrili z ogledom bližnje repnice družine Najger na Brezovici.

Ogled repnice družine Najger 

Del udeležencev na zadnji seji

KRŠKO - Predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane 
Rožman in član uprave Hrvoje Perharić sta se 17. decembra 
sestala z novinarji na tradicionalnem prednovoletnem sreča-
nju. Oba sta ob tem izrazila zadovoljstvo nad varnim in le-
tos rekordnim obratovanjem nuklearke, v kateri so proizve-
dli okoli šest teravatnih ur električne energije, kar pomeni v 
slovenskem merilu skoraj polovico vse proizvedene električne 
energije. V mesecu aprilu načrtujejo okoli 30-dnevni remont, 
v obdobju katerega bodo ob zamenjavi goriva med drugim za-
menjali reaktorsko kapo, regulator turbinskega sklopa z digi-
talnim, zamenjali stator električnega generatorja in instalirali 
tretji dizel generator.  Največ zamenjav se bo ob rednih vzdr-
ževalnih delih nanašalo na zagotovitev še višjega nivoja varne-
ga obratovanja, v kar na letni ravni investirajo med 25 in 27 
milijoni evrov. Sicer pa je Nadzorni svet NEK na nedavni seji 
soglašal, da bodo tudi v prihodnje izvajali vse ukrepe, s kateri-
mi bodo še podaljšali obratovanje jedrskega objekta. V NEK so 
tudi pred zadnjo presojo pridobivanja okoljevarstvenega ISO 
standarda 14001, kar pomeni, kot je povedal predsednik upra-
ve Rožman, da je objekt tudi po tem mednarodnem standardu 
okoljsko sprejemljiv.  B.M. 

V	NEK	pridobivajo	
okoljevarstveni	standard

GEN uspešno zaključuje leto
KRŠKO - Skupina GEN energi-
ja, ki združuje 14 podjetij, 
uspešno zaključuje poslovno 
leto z realiziranimi 245 mi-
lijoni evrov prihodkov, pred-
viden investicijski potencial 
na letni ravni znaša približno 
50 milijonov evrov. Direktor 
Martin Novšak je poudaril, 
da so v novembru odplača-
li obveznosti iz naslova izgra-
dnje NEK. Zadovoljen je, da 
uspešno dosegajo zastavljene 
cilje poslovanja - zanesljiva 
oskrba z električno energijo 
in zagotavljanje konkurenč-

nosti. V ta namen so izvedli 
niz aktivnosti in s tem dosegli 
optimizacijo njihovega delo-
vanja, poleg tega pa so pove-
čali tudi delež investicijskih 
vlaganj v nove vire. Med po-
membnejšimi izpostavlja  in-
vesticijo v dodatne hladilne 
stolpe v NEK, v teku sta pre-
nova stikališča v Termoelek-
trarni Brestanica in obnova 
HE Moste. Pri vključevanju v 
investiranje v nove vire imajo 
kot družbenik Hidroelektrarn 
na spodnji Savi aktivno vlogo 
v projektu izgradnje spodnje-

savske verige hidroelektrarn, 
na HE Vrhovo pa je bila v sre-
dini leta uspešno zaključena 
izgradnja fotovoltaične elek-
trarne. Morda se preizkusi-
jo celo v vetrnih elektrarnah, 
tudi plin lahko v prihodno-
sti ponovno postane zanimiv, 
pravi Novšak. Družbe v okvi-
ru skupine bodo do konca leta 
proizvedle približno 6,3 TWh 
električne energije. 

Drugi blok elektrarne je po 
besedah Novšaka realnost, 
zato se na ta projekt pripra-

vljajo in v kratkem naj bi na 
gospodarsko ministrstvo vlo-
žili vlogo za energetsko do-
voljenje za gradnjo drugega 
bloka. Ob gospodarski kri-
zi v naslednjem letu Novšak 
ocenjuje, da bo poraba ele-
ktrične energije, zlasti v in-
dustriji, ki porabi okoli 60 
odstotkov energije,  bistve-
no manjša. Cene elektrike že 
padajo, pravi  Novšak, v letu 
2009 pa verjetno skoraj ne bo 
potrebe po uvozu električne 
energije.

S. Vahtarič
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Kakšne izboljšave si obetate v srednjem in 
strokovnem izobraževanju ob uvedbi pre-
nove programov?
Prenova prinaša nove vsebine, ki so zajete v 
modulih, ti pa so razdeljeni na obvezne, iz-
birne in module iz odprtega kurikula Ponovno 
se v elektrošole uvaja praktično usposablja-
nje z delom v delovnih organizacijah, no-
vost so tudi projektni tedni, v katerih bodo 
dijaki skupaj z mentorji izdelovali seminar-
ske in strokovne naloge. Nabor teh bo pre-
dlagal programski učiteljski zbor (PUZ) glede 
na interese dijakov, 
gospodarstva, lokalne 
skupnosti ali šole. Do-
dana bodo nova vse-
binska področja, npr. 
robotika, informatika 
s tehničnim komuni-
ciranjem, multimedi-
ja, avtomatika, obno-
vljivi viri, inteligentne 
inštalacije, CNC pro-
gramiranje, tehnično 
komuniciranje itd.

Ob nastopu mandata ste obljubili izboljša-
ve v opremljanju šole. Kako uresničujete 
dano obljubo?
Ideja, da smo začeli sodelovati z gospodar-
stvom in lokalno skupnostjo, je prinesla prve 
rezultate, ko smo kupili opremo in učila za 
učilnico energetike. Vanjo smo vložili preko 
150 000 evrov, ki smo jih zbrali z donacijami 
in sponzorstvom. Da sta bili odločitev in pod-
pora za nadstandardno opremo pravilni, po-
trjuje dejstvo, da v letu 2008/09 v njej po-
tekajo vse vaje za Univerzo Maribor, in sicer 
za vse energetike, ki se izobražujejo v Kr-
škem. Posodobili smo tudi varilnico, učilnico 
za računalniško podprte tehnologije, uvedli 
elektronsko obveščanje dijakov, v tem šol-
skem letu pa smo na novo opremili učilnico 
za avtomatiko in robotiko ter izvedli projekt 
pridobivanja električne energije s sončni-
mi celicami. V učilnico je hkrati nameščena 
tudi oprema za izvajanje pouka fotovoltaič-
ne tehnike. 

Katere so po vašem mnenju izboljšave za-
radi nadstandardne opreme?
Menim, da je v strokovnih šolah učna tehno-
logija najpomembnejši segment za izvajanje 
teoretičnega in praktičnega pouka. Rezul-
tati, ki so merilo uspeha vsake šole, kaže-
jo, da smo na pravi poti, saj smo v šolskem 
letu 2007/08 glede na število programov do-
segli najboljši uspeh na poklicni maturi v slo-
venskem državnem merilu, in sicer 99 %. Pri 
zaključnih izpitih smo v zadnjih dveh letih 
dosegli 98 % povprečje. Tudi sicer smo učni 
uspeh v vseh letnikih uspeli dvigniti nad 90 
%. Oprema, ki jo pri pouku uporabljajo za to 
posebej usposobljeni učitelji, nudi veliko no-
vih izzivov za sodobni način izvajanja pou-
ka, prav tako odpira tudi nešteto možnosti 
za raziskovanje, samoizobraževanje in izo-
braževanje ljudi, zaposlenih v gospodarstvu. 
Dijakom nudi lažje razumevanje strokovnih 
vsebin, zato pri pouku pokažejo več praktič-
nih sposobnosti. To lahko utemeljim z dej-
stvom, da smo na tekmovanju elektrošol Slo-
venije že drugič zapored državni prvaki. 

Se zaradi posodabljanja oblikuje tudi dru-
gačen odnos med učitelji in dijaki?
Zagotovo so bili včasih težji delovni pogo-
ji, predvsem za strokovne delavce. Ni bilo 
na razpolago ravno veliko učne tehnologi-
je, vendar pa je bil odnos do učiteljev in učil 
spoštljivejši. To danes pogrešam, dijakom je 
vedno težje privzgojiti in vcepiti odgovor-
nost do sebe in drugih. Mladi prihajajo k nam 
z različnimi izkušnjami in znanjem iz komu-
nikacij ter drugih sodobnih vsebin, zato jim 
moramo nuditi nadgradnjo, kar pomeni, da 
mora učitelj slediti trendu, biti mora trden in 
vse spretnejši v svojem znanju – mislim pred-
vsem na uporabo informacijske, avdio- in vi-
deotehnologije.

Kakšna je šolska vizija oz. strategija pro-
moviranja deficitarnih poklicev v gospo-
darstvu? 
Pred 15 leti sem pričel izvajati projekt pre-
dinformativnih dejavnosti. Hodili smo po 
osnovnih šolah v vse tri občine in z namen-
skimi vajami predstavljali poklice, za kate-
re smo izobraževali na elektro in strojni šoli. 
Danes na šoli izvajamo dneve tehnične kultu-

re za 8. in 9. razrede vseh štirih občin. Učen-
ci izdelujejo konkretne izdelke, prikažemo 
jim tudi sodobno tehnologijo s področja ra-
čunalništva, elektrotehnike in strojništva. 
Hkrati spoznajo življenje na naši srednji šoli. 
Deficitarne poklice smo promovirali tudi v so-
delovanju z Zavodom za zaposlovanje, hkrati 
smo predstavili šolo in posredovali informa-
tivno gradivo.

Vizija, kako ustreči potrebam gospodarstva, 
temelji na dejstvu, da bomo v okviru odprte-

ga kurikula pričeli iz-
vajati module, ki jih 
gospodarstvo v Posav-
ju potrebuje. Trenu-
tno je v izdelavi modul 
z naslovom Temelj-
na znanja iz jedrske 
tehnike. Interes zanj 
so izrazili NEK, GEN 
energija, Sklad za raz-
gradnjo in ARAO. Že-
lim si in upam, da bo 
takih predlogov čim 

več, s tem se aktivneje povezujemo z gospo-
darstvom, od tod tudi njegov interes za po-
sodabljanje učne opreme. V tem procesu je 
že več kot 30 donatorjev.

V čem je prednost te šole pred ostalimi?
Z uvedbo devetletke se uspeh v osnovnih šo-
lah izboljšuje, apetiti po vpisu so se poveča-
li, vendar kasneje ugotavljamo, da kar ne-
kaj dijakov ne zmore zahtevnosti programa, 
zato jih med šolskim letom ali ob koncu pre-
usmerimo v lažje. Opravijo diferencialne iz-
pite in ne izgubijo leta.

Kako sodelujete z dijaško skupnostjo?
Vedno se odzivam na njene pobude in vabila. 
Priznati moram, da imajo dijaki veliko kon-
kretnih vprašanj in predlogov, kar me veseli. 
Znam jim prisluhniti in v veliki meri tudi nji-
hove želje uresničim. Pred kratkim smo jim 
kupili kamero, ker želijo zaživeti tudi v film-
ski dejavnosti. Delovati je pričel astronom-
ski krožek, načrtujemo tudi krožek za robo-
tiko. Vsako leto odlične in prav dobre dijake 
nagradimo s strokovno ekskurzijo, ki jo plača 
šola, letos so bili v Celovcu. Imajo novoletno 
zabavo, aktivno sodelujejo pri organizaciji in 
izvedbi informativnega dneva, kulturnih de-
javnostih, izdelajo šolski časopis in so aktiv-
ni v raznih delavnicah v sklopu interesnih de-
javnosti. 

Kakšne izboljšave še načrtujte?
V tem šolskem letu želim na strojni šoli do-
datno opremiti učilnico za CNC tehnologijo, 
v kateri poteka že osnovni del izobraževanja. 
Nadgradnja pa bo industrijski tip CNC stružni-
ce s frezalnim orodjem. Gre za veliko inve-
sticijo, vredno približno 180.000 evrov, zato 
ponovno pričakujemo pomoč donatorjev in 
sponzorjev, del sredstev pa bomo prispeva-
li sami. Dijakom želim za šolo urediti kotiček 
za sprostitev v času malice. Na novo bomo 
opremili učilnico za računalništvo in infor-
matiko ter dodatno posodobili vse učilnice za 
splošne predmete, v deset učilnic bomo na-
mestili interaktivne table (v treh jih že ima-
mo). Želim si, da postanemo najsodobneje 
opremljena šola v Sloveniji.

Zdaj ste govorili o službenih, šolskih stva-
reh. Kakšno pa je vaše osebno počutje na 
njej?
Šolo zelo dobro poznam, saj sem že leta 
1972 kot dijak spoznal njeno notranjost. Od 
takrat naprej sem vedno razmišljal, kako bi 
nekatere stvari spremenil in delal drugače, 
če bi slučajno zašel v učiteljske vode. Na-
ključje je hotelo, da se je to tudi zgodilo. 
Tudi sam sem bil najprej učitelj, organiza-
tor praktičnega pouka, kasneje pomočnik 
ravnatelja in sedaj sem že štiri leta ravna-
telj. Moram reči, da je kolektiv, ki ga vodim, 
zelo ambiciozen, vedno odprt za nove izzi-
ve, pripravljen je krepko poprijeti za razne 
oblike dela, da podpre moje ideje. Do sedaj 
smo jih skupaj vedno uresničili in tako iz-
boljšali kvaliteto znanja. S tem postaja šola 
prepoznavnejša v okolju, pridobiva na ugle-
du, kar se kaže v odzivih lokalne skupnosti 
in gospodarstva. Na svoje sodelavce sem po-
nosen, njihov entuziazem mi vliva energijo 
za vedno nove izzive in ideje.

Martina Orožen

Robert Rožman, ravnatelj Srednje strokovne in poklicne šole Krško

Naša želja je biti pred časom
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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. 

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 Podjetniški center Krško, naziv se je si-
cer 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 decembru organiziral brezplačno delavnico z na-
slovom Kako pravilno zmanjšati davčno osnovo pri poslovanju podjetja. 

Predavateljica je nazorno predstavi-
la davčno problematiko - med drugim 
je poleg primerov iz prakse opozorila 
na možnost davčnih olajšav (koristijo 
se lahko samo do višine davčne osnove) 
za več kategorij (za vlaganje v raziska-
ve in razvoj, za zaposlovanje invalidov, 
za zavezanca invalida (samo s.p.-ji), za 
izvajanje prakse, za prostovoljno doda-
tno pokojninsko zavarovanje, za dona-
cije), novost pa je olajšava za investi-
ranje v opremo in v neopredmetena 
dolgoročna sredstva (Ur.l. 76/08). Na 
gospodarskih subjektih je torej, da te 
olajšave tudi izkoristijo – če seveda 
za te možnosti tudi vedo.

Delavnice bomo organizirali tudi v prihodnje - naj opozorimo na delavnico, ki bo ko-
nec januarja 2009 in se bo nanašala na temo uporabe informacijsko komunikacij-
skih tehnologij in spletnih orodij za večjo prepoznavnost, promocijo  in s tem bolj-
šo uspešnost poslovanja podjetij. 

Predvidena tematika delavnice je torej uporaba multimedijskih spletnih orodij, upo-
raba CRM in drugih orodij ter možnosti izkoristka brezplačne promocije v spletnem 
mediju. Cilj delavnice je spodbuditi uporabo sodobnih spletnih medijev za promocijo v 
turizmu in razvoju podjetništva ter hkrati vzpodbujanje nastanka inovativnih idej in is-
kanje novih podjetnikov. 

POVZETEK NATEČAJA: 

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

Ciljna skupina: Projekt spodbujanja inovativnih idej in novih podjetnikov je name-
njen srednješolcem, študentom in profesorjem ter obstoječim podjetjem, da na na-
čin »spin-off« ali »outsource« rešijo novo podjetniško idejo ter vsem drugim zaintere-
siranim.

Rok za oddajo osnutka poslovnega načrta je 28.2.2009. Na podlagi osnutkov poslov-
nih načrtov bo strokovna komisija izbrala 10 finalistov, ki bodo s pomočjo podjetniških 
svetovalcev predvidoma najkasneje do 10.4.2009 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 (Center 
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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DELAVNICE V SKLOPU SPODBUJANJA RAZVOJA PODJETNIŠTVA

PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA

Udeleženci delavnice

NATEČAJ ISKANJA INOVATIVNIH IDEJ IN NOVIH PODJETNIKOV,  
ROK JE PODALJŠAN DO 28.02.2009
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Velika dvorana Kulturnega 
doma v Krškem je pokala po 
šivih ob obiskovalcih, ki so se 
predajali znamenitim glasbe-
nim stvaritvam iz znanih ri-
sank kot so Pepelka, duhec 
Kasper, Pink Panter in tudi Ke-
kčeve dogodivščine, obenem 
pa so v ozadju na velikem pla-
tnu spremljali še diaprojekci-
je risank omenjenih junakov. 
Zbranim je spregovoril tudi 
ravnatelj šole Drago Gradi-
šek, ki je med drugim dejal, 
da imajo na šoli že nekaj časa 
pestro glasbeno dogajanje, 
še posebej pa so ponosni kot 
ena redkih slovenskih glasbe-
nih šol na delovanje programa 
za otroke s posebnimi potre-
bami. Izpostavil je še dobro-
delnost, ki se je prepletla v 
nadaljevanju, saj so jo zaje-
li v veliko žlico, kar so izka-

Likovna družina deluje kot 
sekcija KD Franc Bogovič Do-
bova, vanjo pa je vključenih 
42 članov. Tokrat so svoja 
dela postavili na ogled Suza-
na Margerič, Andrej Pinte-
rič, Ruža Prahin, Anamari-
ja Kelher, Tadeja Ogorevc, 
Elena Jurman, Lilijana Jur-
man, Svjetlana Skorupan, 
Rosina Curhalek, Mateja 
Rožman, Lidija Hogač, An-
ton Savnik, Andreja Balja, 
Anđa Balja, Iva Davidovič, 
Vesna Davidovič, Branko 
Bosina, Branko Bogovič, Jo-
žef Radanovič, Anica Krulc, 
Marina Zakšek, Liljana Jur-
kas, Peter Ferlan, Viktor 
Kopinč in Jasmina Blažinč. 

V programu ob otvoritvi je 
pod mentorstvom Anite Ver-
šec nastopila z zimzeleni-
mi melodijami iz slovenske 

Ob	glasbi	iz	znanih	risank	
še	dobrodelnost
KRŠKO – 10. decembra ki ga obeležujemo kot svetovani dan človekovih pra-
vic, od leta 1990 pa je bil na pobudo Alberta Graua razglašen tudi za medna-
rodni dan zborovskega petja, je Glasbena šola Krško že tradicionalno v de-
cembru pripravila prireditev Glasbena šola malo drugače. 

zali s podarjenim saksofonom 
njihovemu učencu v prilago-
jenem programu Denisu Bre-
znikarju.
Ozračje je bilo dodobra kul-
turno ogreto s plesom in muzi-
ciranjem, saj so učenci nasto-

pili samostojno, odrske deske 
pa so z njimi delili tudi učite-
lji. Besedne niti pa sta na po-
sebej prikupen način nizala 
voditelja učenka Lea Metelko 
in učitelj Matjaž Škoberne.  

M. Kalčič M.

Ravnatelj Drago Gradišek izroča saksofon Denisu.

Pregledna	razstava	ob	
zaključku praznovanja
BREŽICE – Člani Likovne družine Dobova so 11. decembra v Galeriji Posavske-
ga muzeja Brežice pripravili pregledno razstavo ob 10-letnici delovanja in na 
ta način zaokrožili celoletno obeležitev svojih aktivnosti.  

glasbene zakladnice Komor-
na skupina brežiške Glas-
bene šole, dogodku je pri-
sostvovala tudi brežiška 
podžupanja Milena Jesenko, 
zbranim je nekaj misli o do-
bovskih likovnikih podala Si-
mona Rožman Strnad, stro-
kovno oceno pa je napisala 

profesorica Mojca Barbič. 
Posebna priznanja sta po-
delila predsednik dobovske-
ga Kulturnega društva Drago 
Iljaš in predsednica sekcije 
Likovne družine Vesna Davi-
dovič. Razstava bo na ogled 
do 18. januarja 2009. 

M. Kalčič M. 

Ob ogledu razstavljenih izdelkov dobovskih likovnikov 

BREŽICE – V organizaciji JSKD – OI Brežice je v Mestni hiši 
potekalo 11. območno srečanje literarnih ustvarjalcev z na-
slovom »Če beseda bi doma ostala…«. Po literarni delavnici, 
ki jo je z avtorji vodil Samo Dražumerič, član novomeške-
ga literarnega kluba, avtor treh pesniških zbirk in dveh ro-
manov ter večkratni območni in regijski strokovni selektor 

za literarno dejavnost v regiji Dolenjska, Bela krajina in Po-
savje, je sledil literarni večer. S svojimi deli so se predsta-
vili: Franc Balas, Janez Bršec, Lazo Grujičić, Jerica Hri-
beršek, Antica Marijanac, Željko Mišanović, Rudi Mlinar, 
Stanka Pernišek, Nada Srpčič, Rudi Stopar, Vladimira Su-
mrek, Dragomila Šeško, Zlatka Teropšič, Ivana Vatovec, 
Cvetka Žičkar in Franc Živič. Nekaj besed so za pokušino, 
malo pa zares, spravili v 11. zbornik, ki bo „upajmo še dolgo 
krožil med lačnimi besedožeri v Brežicah in še mnogo dlje,“ 
je v spremni besedi med ostalim zapisal selektor. Vokalistka 
Petra Uršič in kitarist Zoran Zlatič pa sta poskrbela, da je 
besede objela glasba. N.J.S.

GLOBOKO - Člani Literarne sekcije Beseda pri KD »Franc 
Bogovič« Dobova so s KS Globoko na »Ta veseli dan kultu-
re« pripravili prireditev, ki so jo posvetili 500-letnici rojstva 
očeta slovenske pisane besede Primoža Trubarja. Po Antonu 
Aškercu je povezovalno besedilo napisal Rudi Mlinar, sko-

zi Trubarjevo življenje pa so se poslušalci sprehodili s čla-
ni sekcije Beseda in z Ljudskimi pevci iz Globokega. Nasto-
pajoči so bili z obiskom zelo zadovoljni, počaščeni pa tudi s 
priznanjem, ki so ga prejeli od gledalcev. N.J.S.

ČATEŽ OB SAVI – Pevski zbori (ženski, moški in mešani) KUD 
Brežice in Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče so z 
dirigentoma Elizabeto in Dragutinom Križanićevima v dvo-
rani hotela Toplice številnim spremljevalcem pripravili pe-
ster, lep in prijetno poslušljiv zaključni koncert sezone, ki 

so ga sklenili s prazničnimi pesmimi. Poslušalci so izprosili še 
bis, uro in pol trajajoči koncert pa se je iztekel času primer-
no - s Sveto nočjo. Solo pevca Jernej Žnideršič in Elizabeta 
Križanić sta dodatno popestrila program, enako saksofonist-
ka Barbara Ogorevc, Križanićeva še z izbranimi rahločutnimi 
mislimi v povezovanju programa, v pozdravu pa je zaželela 
najprej, da bi odprli srca za darilo pesmi.  N.J.S.

Če beseda bi doma ostala…

S srečanja

Da	bi	skupaj	naredili	nekaj	za	
slovenski	jezik

Literati in ljudski pevci na prireditvi

Odprli srca za darilo pesmi

S koncerta v hotelu Toplice

KRŠKO - Poznavalci indijske 
glasbe in glasbenikov so zagoto-
vo z veseljem pričakovali kon-
cert jogija Pandita Suresha Tal-
walkarja, kot ga je predstavil 
Igor Bezget. V soboto, 13.12., 
so bili obiskovalci lahko bili pri-
ča čudovitemu prepletu tradici-
onalne indijske glasbe in sodob-
ne glasbe. Igor Bezget na kitari, 
Marko Črncec na klavirju in Ta-
dej Kampl na basu so vzdrževali 
melodično glasbeno podlago, ki 
morda navidezno poslušalcem 
ni dajala občutka zahtevne glasbene izvedbe, vsekakor pa se 
je pokazala za zelo zahtevno ob spremljanju močnih, dinamičnih 
in navidezno nepredvidljivih, a hkrati izredno preciznih tolkal-
skih izvedbah Talwalkarja na tabli, Bernharda Schimpelsberger-
ja na bobnih in Nina Mureškiča na španskih cajones. Na trenutke 
so se gledalci lahko načudili ob izvrstnih vokalnih ritmičnih spre-
mljavah Talwalkarja, predvsem pa ob njegovih sposobnostih na 
tabli, ki zagotovo dosegajo nivo najboljših svetovnih tolkalistov. 
Močne ritmične vložke je podkrepil tudi Schimpelsberger, sicer na 
standardnem manjšem bobnarskem setu, a z razumevanjem in-
dijske ritmike in njenih zakonitosti. Pandit Suresh Talwalkar ve-
lja za enega največjih učiteljev indijskega ritma, mnogi pa ga do-
življajo tudi kot velikega duhovnega mojstra. Njegova izvedba in 
interpretacija je impresionirala in potrdila spoštovanje do njego-
vih glasbenih sposobnosti, zagotovo pa je vsak obiskovalec s se-
boj odnesel tudi dragocen spomin.  B.Š.

Indijski mojster ritma v KD 
Krško

www.kd-krsko.si

novost!
PRODAJNA GALERIJA

LIKOVNIH DEL
Info: 07 488 01 96
        07 488 01 90
info@kd-krsko.si

KRŠKO – Pozavnistka, flav-
tistka, pevka in pesnica Anja 
Koretič je v soboto, 20. de-
cembra, pripravila obisko-
valcem krške Glasbene šole 
prav poseben večer, kjer sta 
se prepletali glasba s poe-
zijo, ki jo je podajala s ta-
kim čustvenim nabojem, da 
se je lahko zlila tudi z osta-
limi sodelujočimi, ki so obo-
gatili dogodek. Nastopili so 
Aristel Škrbič na marimbi, 
na klavirju Peter Urek, po-
zavnisti Franci Arh, Gregor 
Colner in Jure Urek, flav-
tisti Andreja Istenič Lipov-
šek, Nika Tkalec in Anja Ju-
kič, kitarist Miha Koretič, 
back vokal Anja Kramar in 
korepetitor Martin Šušter-
šič.  M. K. M.

Objem glasbe s poezijo

Glasbeno-literarni večer z 
Anjo Koretič

KRŠKO – V soboto, 20. decembra, je plesna skupina Harlekin 
gostovala v krškem hramu kulture in navdušenim obiskoval-
cem pripravila plesno predstavo, ki je bila zasnovana kot ci-
klus letnih časov. Pod besedilo in režijo se je podpisala Lu-
cija Kuntarič, sceno je s posebnimi likovnimi deli opremila 
akademska slikarka Mateja Kavčič, koreografijo je obliko-
vala Kjara Starič, zaplesale pa so Laura Alič, Lea Alič, San-
dra Gubenšek, Sandra Jerele, Manca Nikić, Dušanka Pož-
gaj, Ida Randus, Eva Rolih in Anja Strgar.  M. K. M. 

Letni časi kostanjeviških plesalk

Na sliki desno: Plesalke na odru Kulturnega doma Krško



PRAZNIČNE STRANI 11Posavski obzornik - leto XII, številka 26, torek, 23. 12. 2008

Leto dobre energije.

Z energijo je moč spremeniti stvari na bolje. 
Zlasti, če jo znamo odgovorno in preudarno narediti ter porabiti. 

Naj bo vaše leto 2009 polno pozitivne energije, ki jo boste namenili 
za izpolnjevanje vseh vaših najbolj srčnih želja.

Energije polno 2009 vam želi,

NEK PR 260x188 CESTITKA2009.indd   1 15.12.2008   9:43:10

Vse dobro in veliko uspeha
v letu 2009

V upanju, da bomo za naše bralke in bralce 
v 428 naseljih Posavja in mnogih drugih krajih 
v Sloveniji ter drugod po svetu lahko prinašali 

predvsem dobre novice,
vam vse najlepše v letu 2009 želi

uredništvo časopisa Posavski obzornik,
spletnega portala www.posavje.info

in Založbe Neviodunum.
 

Kolektiv Zavoda Neviodunum

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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Drage občanke, cenjeni občani, drage Posavke in Posavci,

so leta, ki minejo mirneje od drugih. To ni bilo takšno. Bil je čas velikih 
preizkušenj, pa tudi večjih odločitev. Takšnih, ki bodo pomenljivo 

krojile prihodnost. 

V občini Krško mi pogled na minulo leto prikliče v spomin številne 
investicije, ki gradijo skupno dobro; sodelovanje brez katerega ne bi 

mogli tako uspešno končati nekaterih poti; prispevek k družnim 
naporom za boljši jutri, strpnost in razumevanje…

A v času, ki se poslavlja smo tudi izgubili. Ljudi, ki so nam bili blizu, ljudi, 
ki jih bomo pogrešali. Zgodil se je zadnji spust po Savi in trenutki, 

ko smo se prerekali z usodo in življenjem. A prišel je čas, ki ga je 
mehčalo spoznanje, da imamo drug drugega. In da je skrb in pomoč 

sočloveku nad vsemi dejanji. Naj vaša izjemna človeška plat daje voljo, 
moč in pogum človeški solidarnosti v našem Posavju tudi v letu, 

ki se napoveduje.

Sam leto nadaljujem tudi kot poslanec v Državnem zboru RS. Odločitev 
ni bila med najlažjimi, a z zaupanjem, s katerim ste me podprli, 

neutrudno izpolnjujem poslanstvo v prid naše skupne prihodnosti.

Blagoslovljen božič. Srečno, naklonjeno, zdravo, v dobrem 
in slabem zaupanja polno leto 2009! 

Franc Bogovič,
župan Občine Krško

vesele božične praznike
                              in srečno 2009

SREČNO 2009 vam želimo 
iz kolektiva KOP Brežice!

Naj se vam v letu 2009 uresničijo vse želje 
in izpolnijo vsa pričakovanja 

in da bi naše skupno prizadevanje 
za zdravo in čisto okolje obrodilo sadove!

SREČNO
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V teh dneh iztekajočega se leta je čas, ko samodejno 
delamo povzetke in skušamo strniti utrinke iz preteklih 

mesecev v zaključeno sliko o letu, ki odhaja. V tej sliki so 
novo pridobljene izkušnje, težke preizkušnje, osebni in 
poslovni uspehi ter pridobitve, ki izboljšujejo kakovost 

življenja naših občank in občanov. Vse to bo v celoto zavil 
prihajajoči božično – novoletni čas, ki bo s svojo 

spokojnostjo in toplino podobo tega leta zapisal spominu. 
Novo leto je nova priložnost, nov izziv. Naj vam bo 

naklonjeno, naj se v njem uresničijo vaše tihe želje, upanja 
in pričakovanja. Naj izriše novih zmag in uspehov, 

zdravja, medsebojnega razumevanja ter prijetnih doživetij 
skupaj z vašimi najbližjimi.

Želim vam prijetno praznovanje božiča ter dneva 
samostojnosti in enotnosti, nato pa veselo in pogumno 

vstopimo v novo leto.

Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica s sodelavci

Kakor utrinki izginjajo leta
v večnosti časa.

Iskreno želim, da bi vaš utrinek 
z letnico 2009 zaznamovali:

zdravje, sreča, mir in številni uspehi.

Vesele božične praznike in srečno 
v letu 2009!

župan Občine Brežice
Ivan Molan s sodelavci

V letu 2008 smo zvesto sledili svojim načrtom, za katere verjamemo, 
da nas vodijo v krog uspešnih slovenskih občin. Pri tem smo potrebovali 
veliko moči in ustvarjalne energije, ki se kaže tudi v pripravi novih projektov, 
zato z optimizmom stopamo v novo leto.

Spoštovane občanke in občani, naj bodo prihajajoči praznični dnevi in leto 
2009 bogati za vse, naj jih tkejo osebna sreča, 
zdravje in ustvarjalnost.

Župan Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek

Znova smo v mesecu decembru, ki vsakoletno praznično zaznamuje konec 
tekočega leta in narekuje vstop v novo, želja in pričakovanj polno novo leto. 

December je hkrati čas, ko se običajno ozremo s pogledom nazaj na prehojeno 
pot v zadnjih dvanajstih mesecih, ko ocenimo dosežke minulega obdobja ter 

določimo cilje za prihodnje leto.
Seveda je to tudi čas prazničnega veselja in radosti v krogu družine, sorodnikov, 
prijateljev, sodelavcev... Je čas, ko drug drugemu izrekamo zahvale za plodno in 

uspešno sodelovanje v minulem obdobju ter želje po kreativnem sobivanju in 
soustvarjanju v novem koledarskem letu.

In če govorimo o prazničnih radostih decembra je prav, da smo teh radosti in veselja 
deležni vsi. Z majhnim denarnim prispevkom in včasih le toplo besedo lahko 

osrečimo tudi tiste med nami, ki niso deležni vsakdanjih sladkosti življenja.
Kot župan Občine Radeče se lahko ponosno ozrem na dosežke, ki so na 

gospodarskem, družbeno-socialnem in kulturnem področju občino zaznamovali v 
letu 2008. Vnovič pa sem ponosen tudi na praznično podobo in utrip občine. Želim 

si, da bi nekaj tega utripa doživeli tudi sami, zato vas vse vabim, da se udeležite 
kakšne izmed družabnih prireditev v tem prednovoletnem času, ali pa se morda 

odločite le za ogled najvišje novoletne jelke, ki znova krasi naše mestno jedro.
V tem prazničnem času izrekam vsem iskrene čestitke ob prazniku dneva 
samostojnosti in enotnosti ter želim veliko sreče, zdravja in zadovoljstva v 

družinskem krogu, prijetno božično praznovanje in uspehov polno leto 2009.

Župan Občine Radeče Matjaž Han s sodelavci

Drage občanke, dragi občani Radeč in ostalih posavskih občin!

SREČNO
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Moč je v znanju, 
jasnih ciljih, usmerjenih v sedanjost, z vizijo prihodnosti, 
v poslovni in osebni etiki ter osebnem izpopolnjevanju.

Z ustvarjanjem sožitja med poklicnim 
in družinskim življenjem bomo pridobili vsi.

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje
in vso podporo pri doseganju naših skupnih ciljev.

Naj bo leto 2009 zaznamovano s srečo, zdravjem, 
uspehi in zadovoljstvom. 

Kolektiv Centra za podjetništvo in turizem Krško

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si

V prazničnih decembrskih dneh

naj vam misel na majhne radosti

in velika pričakovanja pričara nasmeh,

vam bližina in toplina ljubeznivih ljudi

greje hladne zimske noči.

Občinski odbori SLS 
Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevca na Krki

Vesel božič 
in srečno novo leto 2009!

Najboljši del človekovega življenja
so njegova mala,

brezimna pozabljena dela dobrote in ljubezni.

Vesele praznike in srečno,
zdravja in zadovoljstva polno novo leto.

Območna organizacija Krško

Spoštovani!

Leto 2009 naj vam nakloni zdravja,
medsebojnega razumevanja 

in vsakršne sreče.
Naj vam pomeni nove izzive,

uspešnost in zadovoljstvo 
na vseh področjih vašega delovanja.

Želimo vam vesele in brezskrbne božične praznike
in čestitamo ob dnevu samostojnosti Republike Slovenije.

Občinski odbori SDS: Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki

Želimo vam vesel božič,
v letu 2009 pa obilo zdravja,

veselja, osebnega zadovoljstva
in poslovnih uspehov.
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KRAJEVNA
 SKUPNOST

 DOLENJA VAS

Pride, očara nas s svojo tišino in preko nas razprostre 
pajčolan z mehko dobroto, s toplo milino, vodi 
nas v daljavo, svetlo davnino, v krajino lepih sanj.

LETO 2009

Leto upov in pričakovanj, novosti in sprememb, 
velikih dogodkov in novih začetkov...
Naj se Vam izpolnijo vsa pričakovanja, 
naj bodo začetki prijetni,
naj jih bo čim več 
in naj Vam prinesejo mnogo osebnega zadovoljstva.

                                               Svet in KS Dolenja vas

Srečno 
in nasmejano 

2009!

Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Območna enota Krško

Če besede čutiš kot hotenje in dejanje,
so zdravje, mir, uspeh 
in sreča bolj dosegljivi.

 
Veselo praznovanje in zdravje, 

mir, uspeh in srečo
v letu 2009 za vas in vse, 

ki jih imate radi.

predsednik Darko Kodrič
in svet KS Podbočje

KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE

Svet KS Senovo,
predsednik Vlado Grahovac

Spoštovane krajanke, krajani, 
ob anke in ob ani!č č

KRAJEVNA
SKUPNOST 
SENOVO

Zlati časi bodo,
če sivino dnevov sami 
pozlatimo.

Dnevom s smehom vdihnemo 
lepoto
in s prijateljstvom iskrenim
mir in srečo si gradimo.

Prijetne praznične dni 
in srečno v 2009!

KRAJEVNA SKUPNOST 
MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško 

Svet KS mesta Krško vošči 
vsem krajanom in občanom prijetno 

praznovanje božičnih in novoletnih praznikov, 
v letu 2009 pa naj vas spremlja obilo sreče,

zdravja in medsebojnega razumevanja.

Jožica Mikulanc,  predsednica



PRAZNIČNE STRANI16 Posavski obzornik - leto XII, številka 26, torek, 23. 12. 2008

Naj iskrivost pisanih decembrskih luči
polepša drobne trenutke v mozaiku časa,

naj čarobnost zimskega ivja
zasenči črne misli,

naj toplina in iskrenost
osrečujeta vse leto.

EFEKT Krško d.o.o., Cesta 4. julija 25, 8270 Krško
Tel.: 07/49 028 60

Srečno v letu 2009!

LADKO PETRETIČ s. p., Krška cesta 10, 
8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

V dnevih, ko se poslavljamo od starega 
in s pričakovanjem zremo v novo, 

se tudi mi pridružujemo dobrim željam. 

Želimo Vam vesele praznične dni, v novem letu 
pa obilo zdravja, sreče, zadovoljstva in miru. 

Velikost stanovanj: od 38,30 m2 do 129,65 m2. Cena stanovanj je od 55.257,85 € do 136.650,55 € (z DDV).

Velikost poslovnih prostorov: od 26,05 m2 do 153,80 m2. Cena poslovnih prostorov je od 50.939,47 € do 
270.303,50 € (brez DDV).

Vseljivo decembra 2008. Prodaja naše lastne nepremičnine.

NOVA STANOVANJA »NASELJE TROBENTICA« V BREŽICAH 
Stanovanja s podzemnimi parkirnimi prostori in poslovni prostori v bližini novega trgovskega centra Lidl. 

SL – inženiring Boršt, d.o.o.
I: www.sl-inzeniring.si
T: 07/ 490 22 60

SL-inzeniring-posavski.indd   1 30.4.2008   9:27:24

Želimo vam vesel božič in srečno v letu 2009, kupcem stanovanj pa tudi prijetno bivanje v novem domu.

Naj božič vam prinese 
mir, srečo, zdravje in veselje, 
novo leto pa naj vam izpolni 

vse tihe želje. 
Srečno 2009

M.S.H. d.o.o.
Podbočje 79, 8312 Podbočje, 
m: 041 738 348, t: 07 49 78 413
e- msh.podbocje@gmail.com

Staro leto živi od spominov,
Novo leto pa od pričakovanj.

Ob iztekajočem se letu 
se vsem poslovnim partnerjem 

zahvaljujemo za izkazano zaupanje 
in se veselimo nadaljnjega sodelovanja 

ter vam želimo lepe praznike.

Na pobudo Cvete Hudoklin 
so se člani sveta staršev vrt-
ca že v letu 2000 odločili, 
da bodo pripravili za otro-
ke vrtca igrico ali lutkovno 
predstavo. V letih do danes 
so pripravili igrane in lut-
kovne igre: Trije Metulji, Pa-
dajo, padajo bele snežinke, 
Luna in Sonce, Dedek Mraz 
in škrati, Vilibald, majhno 
veliko drevo in O volku, ki 
je padel iz pravljice. 

V letošnjem prazničnem de-
cembru so tako člani Sveta 
staršev vrtca že sedmo leto 
zaigrali igro Svetlane Maka-
rovič Vila Malina. Tako kot v 
zadnjih dveh igrah je tudi v 
tem letu starše vodila stro-
kovna delavka vrtca Anita 
Slakonja. Pod njeno taktir-

Pa prižgimo praznične luči …

ko so bile predstave vodene 
tako, da so pokazale, kako 
poseči v otrokovo dušo in 
mu pomagati poiskati ču-
stva, ki so skrita nekje glo-
boko. Skupaj s starši so kar 
dva meseca vadili, iskali in 
našli odgovor v ustvarjalno-
sti in kreativnem poigrava-
nju tako z lutko, materialom 
in lastnim jazom. Prisluh-
nili so bitju svojega srca in 
srca lutke, ki je oživela za-
radi lutkarja, ki ji je vdahnil 
ljubezen, kakor je bilo zapi-
sano na gledališkem listu za 
igro Vila Malina. Pri ogledu 
predstave so vsi mali in veli-
ki gledalci neizmerno uživa-
li, mnogi malčki pa so se po-
istovetili z malo vilo in prav 
gotovo si bodo še kdaj upali 
popackati svoje srajčke.

Zahvalo in praznične želje 
pošiljamo vsem staršem, ki 
so v teh letih igrali za naše 
najmlajše, premagali tremo 
in stopili na oder. Bralcem, 
ki prebirajo te vrstice, pa 

pošiljamo tople, prijazne, 
sladke, predvsem pa otroške 
– čiste in iskrene želje, da bi 
bili zdravi in se imeli radi, 
tja gor do neba in nazaj. 

Cveta Hudoklin

Fotografija je z letošnje predstave Vila Malina.

RADEČE - V Vrtcu Radeče se vsako leto decembra 
vrstijo številne praznične dejavnosti, ki v vseh sr-
cih prižigajo praznične luči in bogatijo prav vse, ki 
živijo v obeh enotah vrtca. 
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Vsem sodelavcem, strankam in poslovnim partnerjem 
želimo vesele božične praznike in srečno leto 2009, 

uresničeno z zdravjem, uspehom in srečo 
ter izpolnitvijo vseh skritih želja!

www.avtokrka.si

 TEHNIČNI PREGLEDI 
OSEBNIH, TOVORNIH IN 
PRIKLOPNIH VOZIL TER 
MOTORNIH KOLES

 REGISTRACIJA VOZIL

 KONTROLA TAHOGRAFOV 
 IN OMEJILNIKOV HITROSTI

 HOMOLOGACIJA VOZIL
 (izdaja potrdila o skladnosti vozila 

SB za osebna vozila)

 HOMOLOGACIJA 
PREDELANIH VOZIL (vlečne 
naprave-kljuke, zatemnjena 
stekla, pnevmatike, platišča)

Vsem strankam 
in poslovnim partnerjem 
želimo vesele božične 

praznike in srečno novo 
leto 2009!

PODRUŽNICA NOVO MESTO
Pod Trško goro 83, 
8000 Novo mesto

PODRUŽNICA KRŠKO
Ulica MDB 2, 
8273 Leskovec pri Krškem

Telefon:
07/393 26 80
07/393 26 87
07/393 26 84

Delovni čas:
ponedeljek - petek: 7. do 19. ure
sobota: 7. do 12. ure

Telefon:
07/48 81 300
07/48 81 308

Delovni čas:
ponedeljek - petek: 7. do 19. ure
sobota: 7. do 12. ure

Pralnica:
ponedeljek - petek: 9. do 17. ure
sobota: 8. do 12. ure

Kolektiv AVTO KRKA d.o.o. - tehnični pregledi 
v Novem mestu vas pričakuje v prenovljenih prostorih

AKCIJA! 
Brezplačni preventivni tehnični pregledi vašega vozila

Radanovič Brežice d.o.o.
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice

Tel.: 07/499 21 50

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

V prihajajočem letu izberite zase in svoje 
najbližje najboljše, se oglasite pri nas in 

uresničite svoje želje.
Srečno, zdravo in uspešno leto 2009
vam želi kolektiv Radanovič Brežice.

Vse, kar lahko storiš ali o čemer sanjaš, da lahko narediš, poskusi 
narediti. V drznosti je genialnost, je moč in čarovnija. Začni zdaj! 

(Goethe)

V letu 2009 Vam želimo obilo zdravja, veselja in poslovnih uspehov.
Kolektiv podjetja TIMI Krško d.o.o.

Vsem ob anom, 
kupcem in poslovnim 

partnerjem želimo 
lepe praznike in sre no

novo leto 2009!

oglas 84x92mm.indd   2 12.12.2008   13:24:03

Ob božiču in novem letu vam želimo izreči tiste besede, ki nosijo sporočilo sreče, 
prijaznosti, ljubezni, besede predanosti, dialoga in uspeha. Srečno 2009!

Namesto novoletnih daril smo sredstva namenili štirim družinam preko Centra za socialno delo Brežice.

-  Prodaja in servis vrtnih kosilnic, 
 žag, kosilnic na laks, škropilnic
- Izdelava hidravličnih cevi
- Zastopniki MTD, HUSQVARNA
- Ugodni plačilni pogoji

Naj se vam ob koncu leta še enkrat zahvalimo za izkazano 
zaupanje ter vam zaželimo lepe praznike in srečno novo leto.

V SKRBI ZA VAŠO VARNOST

Želimo vam lepe in brezskrbne praznike, 
veliko zdravja, osebnih in poslovnih uspehov, 

predvsem pa varno leto 2009.

Ob iztekajočem se letu se vam 
zahvaljujemo za zaupanje ter vam želimo 

vesel božič in srečno novo leto 2009.

Cvetli ni butik v Mercator centru Bo tanjč š

Cvetli arna Sevnica, tel.: 07 81 627 60č

Vsem strankam in poslovnim partnerjem

želimo leto polno sre e, zdravja in uspehovč

ter še naprej vabljeni v našo vetli arno v Sevnic

novi vetli ni butik v Mercator Centru Boštanj.
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VELIKA DOLINA – Člani Moto kluba Grajski jezdeci Mokrice so 
uspešno izpeljali človekoljubno akcijo zbiranja igrač za otro-
ke Vrtca Velika Dolina. 21 pikapolonic in 11 medvedkov se je 
z vzgojiteljicami Ireno Komočar, Valerijo Sodič, Branko Bibič 

in Vlasto Štampek silno razveselilo 20 z igračami napolnjenih 
paketov, ki so jim jih v imenu ostalih članov kluba izročili Aleš 
Orešar, Andrej Prišel, Katja Jenič in Ervin Frigelj, da bi jim 
obogatili te praznične in druge dni v letu. Otroci so se zbirate-
ljem zahvalili s prisrčnim prazničnim programom, zadovoljstvo 
ob predaji pa je bilo obojestransko prisrčno, saj je bila radove-
dnost na moč neučakana. N.J.S.

BUKOŠEK - Prostovoljno gasilsko društvo Bukošek je tudi letos 
pripravilo tradicionalno miklavževanje za najmlajše. Tokrat so 
obdarili 35 otrok s pomočjo finančnih prispevkov PGD Bukošek, 
Krajevne skupnosti Zakot-Bukošek-Trnje in staršev, Lokalno par-
tnerstvo Brežice pa je otrokom podarilo knjigo Živi svet Vrbine. 
Ekološko–kulturno društvo za boljši svet iz Maribora je otroke  
navdušilo z gledališko predstavo Zvezdica zaspanka, Miklavž pa 
jih je obiskal s pomočnikoma parkljema.  J. Molan

Igrače za vrtičkarje

Skupna fotografija po predaji igrač

Miklavževanje v Bukošku 

Miklavž med otroci in njihovimi starši (foto: M.Bratanič) 
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Vesel božič 
in srečno novo leto!

NAROČANJE
041 37 1234

www.okulistika.si

Ne iščite ključa do sreče.
Pot do nje najde tisti,
ki ima v sebi moč postati drugačen,
vedno bolj predan miru in spokojnosti v srcu,
vedno bolj iskren v nasmehu do drugega,
vedno bolj hvaležen za čudež življenja.

Želimo vam vesel božič in sŽelimo vam vesel božič in srečno v letu 2009!

ZDRAVSTVENI CENTER

Vsa naročila in informacije na tel.
  Obrtna cona Leskovec 07/49 05 303 

Delovni čas:

Ambulanta za male živali:

Veterinarska lekarna in 
trgovina:

Pon-pet: 7 - 11 in 17 - 18 ure
Sobota: 7 - 11 ure

Pon-pet: 7 - 19 ure
Sobota :  7 - 11 ure

NAŠE STORITVE:

- Ambulanta za male živali
- Terensko zdravljenje domačih živali
- Umetno osemenjevanje domačih živali
- Veterinarska lekarna
- Trgovina za male živali
- Nujna veterinarska pomoč

Zasebni veterinarski center
ul.11 novembra 43a, Leskovec pri Krškem
E-pošta: zvc@siol.net, tel: 07 49 05 303

Pričakuje vas prijazna ekipa!

Vsem lastnikom živali, predvsem pa njihovim ljubljencem, 
želimo v prazničnih dneh obilo sreče ter predvsem zdravja!

Če besede čutiš kot hotenje in dejanje,
so zdravje, mir, uspeh in sreča

bolj dosegljivi.

Veselo praznovanje, zdravje, mir, uspeh in srečo
v letu 2009 za vas in vse, ki jih imate radi.

www.zd-krsko.si

ZDRAVSTVENI DOM
KRŠKO

V skrbi za vaše zdravje in z najboljšimi željami 
v novem letu 2009.

kolektiv ZD Brežice

Želimo vam lepe 
božične praznike 

in vse dobro  
v novem letu!

07 492 15 37 07 488 02 43

www.preskar.com

GINEKOLOŠKA  AMBULANTA
PRESKAR

OČESNA ORDINACIJA
PRESKAR

VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d.o.o.
PREŠERNOVA CESTA 17A,
8250 BREŽICE

Na pragu novega leta naj vam »čas-vladar«
nakloni spoznati prave ljudi, 

storiti prave reči, ubrati prave poti
ter v sebi in drugih najti le dobre stvari.

Vsem bralcem voščimo vesele božične in novoletne praznike, 
srečno novo leto 2009 in jih hkrati obveščamo, da imamo tudi 
letos ugodno ponudbo: 

v mesecu januarju, februarju in marcu 2009 kastriramo in 
steriliziramo pse in mačke s popustom pri storitvi - 25 %, za 
večje število živali pri istem lastniku nudimo dodatno 
ugodnost; opravimo tudi brezplačen preventivni pregled ušes 
na prisotnost parazitov.

Naš delovni čas pa je ostal nespremenjen in sicer:

AMBULANTA ZA VELIKE IN MALE ŽIVALI
tel.: 07 4961 156, 07 4963 147
ponedeljek – petek od 7. do 15. ure

IZDAJA ZDRAVIL, AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI:
ponedeljek – petek od 7. do 10. ure in od 16. do 17. ure
sreda od 7. do 10. ure in od 16. do 18. ure 
sobota, nedelja, praznik od 7. do 8. ure
za stranke smo dosegljivi od 00 do 24. ur

Z Vami in za Vas že 50 let

Kolektiv lekarne Sevnica 
se ob zaključku leta 
vsem obiskovalcem zahvaljuje za zaupanje.

Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81 61 620

SREČNO 2009

GLOBOKO - V Vrtcu in OŠ Glo-
boko smo novembru, organi-
zirali zbiranje igrač za akci-
jo Podari igračo in nasmeh, 
ki jo organizirata Petrol in 
Rdeči križ Slovenije in kate-
re namen je zbirati igrače za 
manj privilegirane otroke in 
jim ponuditi enake možnosti 
za boljše življenje in oseb-
ni razvoj. Glede na to, da so 
otroci ob seznanitvi z akci-
jo začeli prinašati igrače kar 
v šolo in vrtec, smo se odlo-
čili, da se bomo akciji aktiv-
no pridružili tudi strokovni 
delavci in pripravili dan zbi-
ranja igrač. Pri organizaciji 
smo naleteli na veliko poslu-
ha in sodelovanje pri Petro-
lovih bencinskih servisih (Bi-
zeljsko, Brežice), kjer so 
nam za en dan posodili ška-
tlo, namenjeno akciji Podari 
igračo in nasmeh, ter zago-
tovili zadostno število zape-
stnic za vse otroke, ki so da-
rovali igrače. Glede na to, 
da smo majhna šola, v sklo-
pu katere deluje tudi vrtec, 
si štejemo za uspeh, da smo 
razdelili več kot 100 spomin-

Mogoče se bo pa ravno mojega 
medvedka kdo razveselil

skih zapestnic, kar pomeni, 
da smo zbrali vsaj toliko tudi 
igrač. Otroci so bili izredno 
radodarni in večina jih je 
prispevala po več igrač. Gle-
de prevoza nam je na pomoč 
priskočil gospod hišnik,  ki je 
polno škatlo igrač in še ne-
kaj dodatnih vreč še isti dan 
dostavil na bencinski servis 
v Brežicah. Med otroki se je 
pojavil še dodaten interes, 
zato smo vse tiste, ki bi se 

odločili za naknadno darova-
nje igrač, usmerili na Petro-
love bencinske servise. Po-
nosni smo na motiviranost 
naših otrok, da dobrodelno 
sodelujejo in pomagajo dru-
gim, kar potrjuje tudi ko-
mentar enega od otrok: "Mo-
goče se bo pa ravno mojega 
medvedka kdo razveselil."

Mateja Kalin 
in Sergeja Kržan,

Vrtec in OŠ Globoko

Vrtičkarji so pridno darovali igrače.



PRAZNIČNE STRANI 19Posavski obzornik - leto XII, številka 26, torek, 23. 12. 2008

“Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep kot zvezda na nebu...
Vsak tiho zori, počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti.”
 (Tone Pavček)

Prijetne božično-novoletne praznike, vse dobro in srečno
 v letu 2009 vam želi

UPRAVNA ENOTA KRŠKO

UPRAVNA ENOTA KRŠKO

UPRAVNA ENOTA SEVNICA

Vesele praznike ter zdravja,
medsebojnega razumevanja,

iskrivih idej in sreče v letu 2009
vam želijo 

uslužbenke in uslužbenci UE Sevnica.

Spoštovane občanke, cenjeni občani! 

Želimo Vam vesele in mirne božične praznike. 
Leto 2009 naj Vam nakloni zdravja, medsebojnega razumevanja, 

vsakršne sreče. 

Iskrene čestitke tudi ob Dnevu samostojnosti 
Republike Slovenije. 

Uslužbenke in uslužbenci UE Brežice.

Ekonomska
in trgovska šola 

Brežice vošči 
svojim dijakom, 

študentom,
staršem, odraslim 

udeležencem 
izobraževanja in 
vsem prijateljem 

šole lepe 
praznične dni.

Novo leto 2009
pa naj prinese 

veliko dobrega
 in uporabnega 

znanja,
novih priložnosti, 

lepih spominov in 
življenjskega 

optimizma.

LEPE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO 2009

Vam želi kolektiv Kulturnega doma Krško

www.kd-krsko.si

Cenjenim uporabnikom in poslovnim partnerjem se 
zahvaljujemo za sodelovanje in zaupanje 

v iztekajočem se letu. 
Za prihodnje leto pa vam želimo, da bi radi prihajali 

v knjižnico in v njej preživeli prijetne trenutke.

Srečno 2009!

Včeraj Danes Jutri

Je lepota, ki pride,
izgine, ki beži, ki se seli,

ki se kdaj tudi povrne,
in je lepota,

ki neustavljiva ustavi čas.

(Jože Ciuha)

Veliko prijetnih, toplih
in mirnih trenutkov

ob knjigi vam v letu 2009 želi

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

Do konca leta 2008 nudimo brezplačen vpis za nove uporabnike v vseh enotah Valvasorjeve knjižnice Krško.

Novice, Šport, Kultura na www.posavje.info

BRESTANICA - V vrtcu Brestanica, v skupini Pikapolo-
nic, smo veseli december popestrili z prednovoletno 
delavnico s starši in otroci. Z dobro voljo in ustvarjal-
nimi rokami smo v prijetnem vzdušju izdelovali sli-
ke s servetno tehniko, z novoletnimi motivi in nastale 
so prave umetnine. V našo igralnico smo predpraznič-
no vzdušje vnesli tudi z okraševanjem. Okraski so bili 
iz posušenih limon in pomaranč, katera so prepelja-
li z rafijo in le-te obesili na vejice, katere smo pripe-
li z laksom na strop igralnice.  Posladkali smo se s pi-
škoti, ki smo jih z otroki naredili že v dopoldanskem 
času. In da je bil zaključek druženja popoln smo pri-
žgali še novoletne lučke, zadovoljstvo se je kazalo na 
obrazih otrok in staršev.

 Vida Umek in Ksenija Bohorč

Praznična delavnica

VELIKI PODLOG - Otroci vrt-
ca Leskovec pri Krškem (na 
sliki otroci enote Veliki Pod-
log) so pridno sodelovali v hu-
manitarni akciji zbiranja pli-
šastih igrač. Akcijo organizira 

društvo Beli obroč Slovenije, 
katerega glavno vodilo je, po-
moč žrtvam kaznivih dejanj, 
med katerimi so nemalokrat, 
žal tudi otroci. Prav njim so 
namenjene naše zbrane igra-
če in  srčno upamo, da bodo 
polepšale marsikateri trenu-
tek njihovega otroštva.

Darja Cesar, dipl. vzg.

Zbirali igrače
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Zdravje in čisto okolje 
sta pomembna vidika kakovosti bivanja. 

Z željo, da bi prispevali k prizadevanjem v dobro ljudi, 
smo namesto za nakup voščilnic denar namenili 
Posavskemu in obsoteljskemu društvu za boj proti raku. 

Prijetne praznike ter srečno in uspešno novo leto 2009!

Agencija za radioaktivne odpadke

Mnogo je želja 
in

mnogo je poti.

Naj vas dobre misli, 
izrečene v prazničnih decembrskih dneh, 

navdihujejo  in vodijo vse dni novega leta, 
da bo le-to zadovoljno, ustvarjalno in uspešno!

Infra - izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o.
Direktorica Ana Gračner s sodelavci

Z najlepšimi željami 
v prihajajočem letu 2009

www.crp-brezice.si

d.o.o. Brežice

GRADBENIŠTVO, KOMUNALA IN VZDRŽEVANJE

VIPSO d.o.o.
Titova 101, 8281 Senovo,

Tel.: (07) 49 71 320, Fax: (07) 49 71 321
e-pošta: vipso@kabelnet.net

Vesele božične in novoletne praznike 
vam želi kolektiv podjetja Vipso d.o.o.
Naj vam bo leto 2009 prežeto s srečo, 
uspehom, zdravjem, 
vaše želje naj dobijo polet 
in naj se izpolni njihov obet.

SREČNO 2009!

Vse tiho zori, počasi in z leti,
a kamor gremo,
je treba na novo začeti.
Veliko pravih odločitev,
poti brez prekinitev
in ciljev na novo 

Vam želi 
RUDAR SENOVO d.o.o.

Prihaja novo leto in z njim nove priložnosti. 
Vsem svojim poslovnim partnerjem in 

občanom želimo vesele novoletne praznike 
ter veliko sreče, zdravja in zadovoljstva 

v prihajajočem letu 2009.

Tanin Sevnica d.d.

Akademski slikar
JOŽE MARINČ

Dobe 1
8311 Kostanjevica na Krki
T:  00386 (0)7 4987 496
M:  00386 (0)41 466 954

RAKA – Društvo prijateljev mladine Raka je po besedah pred-
sednice Petre Bizjan za dolge zimske dni pripravilo vrsto 
aktivnosti. Decembrske ponedeljke so predšolskim otrokom 
krajšali s pravljicami. Na ustvarjalnici so izdelovali okraske 
za novoletno jelko, obenem pa okrasili tudi raško dvorano 

za prihod dedka Mraza, ki je s sabo pripeljal tudi plešoče 
snežinke, obenem pa so si skupaj ogledali prisrčno lutkov-
no predstavo Didel didel daja, ki so jo uprizorili raški osnov-
nošolci. Nestrpno so pričakovali tudi sneg, saj naj bi se dru-
žine med sabo pomerile v izdelovanju sneženih mož, ker pa 
ni zapadel, so si pričarali pravljični pohod in se razveselili 
palčkovega zaklada na domačem igrišču, ki so ga tja zako-
pali palčki Tin, Ton in Tjan.  M. K. M. 

Za dolge zimske dni

 Dedek Mraz med raškimi otroci.

KRŠKO – Poslanica letošnje luči iz Betlehema je po besedah 
videmskega župnika Mitja Markoviča »Nekaj ti manjka« in v 
tem duhu so jo tudi minulo soboto pričakali v domači cerkvi 
sv. Ruperta. Zbranim je skavtska skupina Steg Krško 1 upri-
zorila gledališko predstavo, za konec pa je prisotnim nekaj 

lepih misli izrekla tudi stegovodkinja Lucija Ferlin. S priž-
ganimi betlehemskimi lučkami so nato krenili proti Sremiču, 
kjer je bil opravljen blagoslov obnovljene kapelice sv. Jane-
za in Pavla.  M. K. M.

„Nekaj ti manjka!“

Skavtska skupina med nastopom.

SREČNO 2009!
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GOSTILNA ŽOLNIR
Krška cesta 4, 

Kostanjevica na Krki

Kolektiv gostilne Žolnir v prihajajočem letu 2009 želi svojim 
gostom, prijateljem in poslovnim partnerjem prijetne 
praznike, obilo toplih trenutkov, ter zdravja in sreče.

Prihodnost je nepopisana belina papirja
in vsak sam naredi korak vanjo,
zariše svojo stezo
ali skupaj z drugimi začrta močno pot.

Želimo vam, da bi v prihajajoče leto odtisnili svetle poti!

Kolektiv Regionalne razvojne agencije Posavje 
in Centra za razvoj podeželja Posavje

CKŽ 59, 8270 Krško
07/ 49 14 200

savaprojekt@savaprojekt.si
www.savaprojekt.si

Srecno 2009v

SREČNO 2009!
V času med 22.12. in 31.12. 2008 nudimo svojim 
strankam 10 % popust na vse artikle.

Priporočamo hrano za pse in mačke

15 let 
z vami

V letošnjem letu smo naredili pomembne 
korake naprej, še bliže k vam. Ker so vaše 

želje, priporočila in počutje najbolj pomembni.

V letu 2009 vam želimo obilo srečnih trenutkov, 
našim gostom pa se zahvaljujemo 

za izkazano zaupanje.

Vsem strankam in poslovnim partnerjem v bližajočih se praznikih, 
želimo miren božič, v prihajajočem letu pa obilo osebnih 

in poslovnih uspehov. Srečno 2009!

CK Ž 21, Krško, tel./fax: 07/49-22-433
del. čas: 
vsak delavnik od 8.30 - 12.00 in 13.00 - 16.00
ob sobotah od 8.30 - 12.00,
ob četrtkih je čistilnica zaprta

Sovretova 19, Krško (Videm),
tel.: 07/49-22-406
del. čas: 
vsak delavnik od 8.00 - 12.00 in 13.30 - 18.00
ob sobotah od 8.00 - 12.00, 
ob sredah je čistilnica zaprtaMajda Medved s.p.

Številne želje, tiha upanja in mnoga pričakovanja 
naj postanejo resničnost. Srečno v letu 2009!

Nazdravljamo
in vam želimo

veliko sreče,
zdravja

in uspeha
v letu 2009.

SREČNO!KMEČKA ZADRUGA KRŠKO z.o.o.
Rostoharjeva 88, Krško

Hotel Ajdovec Sevnica

Jože G
orišek s.p.,Trg svobode 1, S

evnica

Božič in novo leto prinašata posebno 
veselje, nove načrte in skrite želje. 

Naj vam v prihajajočem letu
izpolnita veliko takšnih želja!

Srečno 2009

Bohoričeva 10, 8270 Krško
Tel.: 07/49-02-110
www.avtoline.si

Prihaja novo leto, priložnost za 
nove odločitve, nove ideje, 

nove uspehe in za novo srečo.
Ustvarite, kar ste snovali. 

Dosegajte, za kar ste se trudili. 
Najdite, kar ste pogrešali 
in živite, kot ste želeli!

Srečno 2009!

LESKOVEC PRI KRŠKEM - To jesen je leskovška župnija dobi-
la novo spletno podobo. Na spletnem naslovu www.zupni-
ja-leskovec.si je od sedaj možno dobiti različne informaci-
je o življenju in dogodkih v župniji, kakor tudi informacije 
o razporedu svetih maš in delu župnijske pisarne. Vablje-
ni k ogledu! 

T.H.

Nova spletna stran Župnije Leskovec

PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega
želi vsem svojim strankam in poslovnim 

partnerjem srečno novo leto.
Popotovanje v leto 2009 naj bo polno poslovne in osebne 

sreče, zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva.
Ivan Ciglar s.p., Kajuhova 3, Senovo

BREŽICE – Na tradicionalnem 
predprazničnem koncertu se-
danjih učencev Glasbene šole 
Brežice je ravnatelj Dragutin 
Križanić poudaril, da so na-
stopi na teh koncertih naj-
lepša priložnost za izraz do-
brih in lepih prazničnih želja, 
za znosnejšo in lepšo podobo 
sveta, saj je izraz vseh, ki so 
se opredelili za kulturo, iz-
raz njihove generalne opre-
delitve za lepoto. Staršem, ki 
so napolnili dvorano šole, se 
je zahvalil za podporo, učen-
ci pa so izvedli lep koncertni 
program.

Lepe praznike so s tradici-
onalnim koncertom vošči-
li tudi  bivši učenci Glasbene 
šole in z bogatim programom 
poslušalcem pričarali prije-
tne predpraznične trenutke. 
Nekateri »bivši« danes pre-
dajajo lepoto univerzalnega 
jezika učencem na šoli, izven 

Ko	v	notah	spregovori	lepota
redne dejavnosti vodijo orke-
stre in glasbene skupine, dru-
gi so z danostjo talenta pre-
segli še meje domače občine, 
nekateri tudi domovine, ne-
kaj pa je takih, ki so si izbra-
li druge poklice, a so še dalje 
predani glasbi in šoli, kjer so 
se kalili v prvih glasbenih ko-
rakih. Vsem njim gre zahvala 
za profesionalnost, za zvesto-
bo in za čarobnost vseh po-
darjenih koncertov, kar šolo 
navdaja z izrednim ponosom 
in zavestjo, da so iz brežiške 
glasbene šole izšli ljudje s ši-
rino duha.

N.J.S.

3.B razred NGL, voditeljica Špela Avsenak (foto: Danica 
Rožman) 

Tudi na spletni strani 
www.posavje.info 

so dobrodošla 
vaša mnenja.

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO!

Vaš kabelski operater

Novo leto je pred vrati 
in z njim nove priložnosti.

Želimo vam vesele praznike, 
veliko sreče, zadovoljstva

in dobrih priložnosti v letu 2009.

Želimo vam vesel božič, 
obilo osebnih in poslovnih uspehov

ter medsebojnega razumevanja.

SREČNO!

Kakor utrinek izginjajo leta v neskončnost časa.
Naj vam minejo v zdravju, sreči in zadovoljstvu, 
naj bodo dnevi in naše skupno delo polepšani 
s prijaznimi odnosi in dobrim sodelovanjem, 
naše družine pa naj preplavi bogato doživetje božične noči.

Člani Društva gluhih in naglušnih Posavja Krško
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH

POSAVJA
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Prireditev je so�nancirana iz proračunskih sredstev Občine Brežice
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V začetku decembra se je na prijazno vabilo župana pobra-
tene občine Dobrany odzvala podžupanja Milena Jesenko 
in se z delegacijo predstavnikov občine Brežice, Osnovne 
šole Brežice, Zavoda za podjetništvo in turizem ter Glasbe-
ne šole Brežice udeležila slavnostne otvoritve novega kul-
turnega doma Kačko v mestu Dobrany.   

Župan Jaroslav Sykora je s svojimi sodelavci brežiški dele-
gaciji priredil prisrčen sprejem, poleg kulturnega programa 
in predstave ob otvoritvi si je delegacija ogledala pridobitve 
v mestu in polnilnico penečih vin Bohemia Sekt. Predstavni-
ki občine Brežice so se tudi srečali z delegacijama z Dobrany 
pobratenih občin iz Obertraulinga in Obec Dobranyja. Utr-
jevanje prijateljskih vezi je dobra osnova, da občini razširi-
ta sodelovanje še na druga področja. 

Z glasbenima točkama so se 
predstavili varovanci VDC 
Leskovec – enota Brežice, 
ki so gledalce s Plesnim vla-
kom popeljali od dunajske-
ga valčka, češke polke, ru-
skega kazačoka do Amerike 
in rock'n'rolla. Otroci OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja iz Krške-
ga so uprizorili sodobno pra-
vljico o pravem prijateljstvu 
Pod medvedovim dežnikom, 
avtorice Svetlane Makaro-
vič,  nastopila sta tudi mla-
da harmonikarja Glasbene 
šole Brežice, program se je 
zaključil z recitacijo pesmi 
Drobtinice Toneta Pavčka.

Predsednica društva Sožitje 
ga. Anica Ajlec je pozdra-
vila zbrane in jim zaželela 
prijetno druženje in vse do-
bro v letu, ki prihaja. Podž-
upanja Patricia Čular se je 

Proračun je bil sprejet z 
amandmajem na predlog 
župana občine Brežice Iva-
na Molana in po uskladitvi 
z večino svetniških skupin. 
Kot preteklo leto, je prora-
čun močno investicijsko na-
ravnan, ob tem pa vzdržuje 
in ohranja področje sociale, 
zdravstva in šolstva na rav-
ni, ki zagotavlja občanom 
vso potrebno skrb. V priha-
jajočem letu se z novim pro-
računom nadaljujejo s pro-
jekti, ki so se začeli v letu 
2008 - ureditev starega me-
stnega jedra, dokončanje 
projekta Izgradnja ČN Bre-
žice in kanalizacija Brežice, 
Sekundarna kanalizacija Do-
bova, zaključek projekta Ko-
munalna ureditev IPC Brezi-
na in dokončanje izgradnje 
ČN in sekundarne omrežje 
Globoko ter pločnika Artiče.  

Nove investicije, ki so na-
črtovane v proračunu za l. 
2009, so: gradnja večnamen-
ske (športne) dvorane Bre-
žice, Mednarodno krožišče 
- projekt revitalizacije nek-
danjega vojaškega objekta, 
s katerim bomo tudi kandi-

KUD Anton Kreč 
iz Čateža

prireja v soboto, 
27. decembra 2008 ob 18. uri

Božični koncert
v Domu krajanov na Čatežu ob Savi

Nastopili bodo: 
Mešani pevski zbor KUD Brežice,

 Moška pevska skupina DU Brežice,
Ljudske pevke Žejno in

Mešani pevski zbor Anton Kreč iz Čateža

VSTOPNINE NI.
VABLJENI!

Sprejet proračun občine 
Brežice za 2009
Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki sprejeli Odlok o proračunu občine 
Brežice. Prvič v zgodovini samostojne Republike Slovenije je bil sprejet proračun občine Brežice pred novim 
letom. Zgodnje izvajanje proračuna daje Občini tudi boljše možnosti za črpanje evropskih sredstev. Proračun v 
višini 30,5 milijonov evrov je podžupanja Patricia Čular označila za »dober, ker je realen in izvedljiv.«

dirali za evropska sredstva, 
nadaljevanje projekta Fa-
kulteta za turizem in inve-
stiranje v prostore fakulte-
te. V načrtu je tudi izvedba 
predhodnih postopkov za 
projekt Rekonstrukcija lo-
kalne ceste Dobova – Kape-
le - Župelevec. 

Z naslednjim letom Občina 
začenja projekt Hidravlične 
izboljšave vodovodnega sis-
tema na območju Brežice, 
ta je del regijskega projek-
ta, s katerim je Občina Bre-
žice uspešno kandidirala za 
sredstva Kohezijskega sklada 
EU.  V l. 2009 Občina Brežice 
skupaj z Direkcijo za ceste 
Republike Slovenije načrtu-
je začetek izgradnje pod-
voza Dobova, Občina ima že 
zagotovljena sredstva za la-
stni delež projekta. 

Občina Brežice tako nada-
ljuje trend visokega dele-
ža investicij, saj predstavlja 
investicijski del več kot 50 % 
proračuna. Naloga Občine je 
poleg izvajanja proračuna 
tudi načrtovanje projektov 
za prihodnje. Pomembno je, 

da so v proračunu za 2009 
vključeni načrtovani projek-
ti, saj je za izvedbo projek-
tov potrebna tudi večletna 
priprava. Tako je bilo v pro-
računu potrebno predvide-
ti sredstva za urejanje od-
kupa zemljišč in potrebne 
dokumentacije za načrtova-
ne projekte. Občina je tako 
v proračun vključila sredstva 
za prostorsko načrtovanje – 
spremembo občinskega pro-
storskega načrta za potrebe 
izvedbe projektov in uresni-
čevanje razvojnih pobud. 

V proračunu so tudi sred-
stva namenjena za poveza-
vo sekundarne kanalizaci-
je Dobova do ČN Brežice in 
priključitev. Zagotovljena 
so sredstva za pripravo do-
kumentacije za ČN in kana-
lizacijo Krška vas, vodovod 
Cerklje, pločnik Župelevec, 
pločnik rondo Tuš-rondo Tr-
nje, pločnik Slovenska vas – 
Kalin - Obrežje. 

Ob številnih večjih investi-
cijah se nadaljujejo manj-
ši projekti po vseh krajevnih 
skupnostih občine, ki zago-

tavljajo primerno infrastruk-
turo krajanom in enakome-
ren razvoj. Ob investicijsko 
naravnanem proračunu je 
seveda poskrbljeno tudi za 
socialo, zdravstvo in šolstvo. 
Občina je tako za naslednje 
leto za vrtce in štipendije 
namenila več sredstev, po-
skrbljeno je za socialno var-
stvo (družinski pomočnik), 
za Splošno bolnico Brežice 
je Občina poskrbela z dona-
cijo, ker se zaveda pomena 
društvenega življenja name-
nja sredstva tudi različnim 
društvom (kulturnim, špor-
tnim, humanitarnim).

Vir: Občina Brežice  

Podžupanja Patricia Čular skupaj 	
s člani Sožitja pričakala Božička
Društvo Sožitje Brežice vsako leto pripravi prednovoletno srečanje, kjer se otroci in varovanci predsta-
vijo s kulturnim programom in z navdušenjem pričakajo obisk Božička. Skupaj s člani društva je Božička 
pričakala tudi podžupanja občine Brežice Patricia Čular. 

v imenu župana Ivana Mola-
na zahvalila za prijazno po-
vabilo in se pridružila go. Aj-
lec pri novoletnem voščilu, 
za spomin na srečanje so jo 

Podžupanja Patricia 
Čular na srečanju društva 
Sožitje

Plesni nastop varovancev VDC Brežice 

presenetili z ročno izdela-
nim darilom.  

Potem je končno prispel tež-
ko pričakovani Božiček, ki je 
razdelil darila, šale in prija-

zne besede. Zadovoljni ude-
leženci so nadaljevali ra-
janje, saj je za mnoge to 
edina priložnost, da se sre-
čajo in poveselijo skupaj z 
ostalimi člani društva.

Podžupanja občine Brežice 
Milena	Jesenko	z	delegacijo	
obiskala Češko

Brežiška delegacija z gostitelji na Češkem

BREŽICE – S tem naslovom je enota Ozare v Brežicah organizira-
la triurni seminar z gostjo Lučko Lamai, svobodno umetnico in 
voditeljico seminarjev intuitivne ustvarjalnosti, tehnik samoz-
dravljenja in meditacije. V Posavju je delala kot likovna pe-
dagoginja in učiteljica umetnosti. Znanja si je nabirala na raz-
ličnih koncih sveta, bogate izkušnje pa so jo naredile cenjeno, 
iskano in ljubečo voditeljico, ki mnogim pomaga odpreti svoje 
notranje bogastvo in božanskost. Predavanje je pritegnilo akti-
viste Ozare in ostale slušatelje, sledili pa so tematiki o identi-
teti in zavesti enosti, zavedanju svojega lastnega potenciala in 
sposobnosti, manipulaciji ega, zakonu manifestacije, vzroka in 
posledice (strah, pričakovanje), vzrokom za svetovne razmere v 
svetu ter kaj lahko osebno naredimo, da se razmere spremenijo 
na bolje, o tem, da ljubezen in strpnost nudita pot v lepšo pri-
hodnost, o zdravilni moči, ki je v človeku, za zaključek pa de-
monstraciji Božanske alkimije skupinskega zdravljenja. N.J.S.

BREŽICE – Knjižnica Brežice je pripravila srečanje s pisateljem, 
umetnikom in geomantom (geomantija se posveča zdravju Ze-
mlje) Markom Pogačnikom. Z moderatorjem Dragom Pirma-
nom sta pripravila duhovno potovanje v neznani etrski svet 
vodnega mesta Benetke po avtorjevi monografiji »Skrivnost 
Benetk« in sicer z notranjim uvidom v energijske tokove kra-
ja, dotaknila sta se simboličnih sporočil oljnih slik, kozmogra-
mov, akupunkturnih točk, geomantične vloge bazilik in simbo-
like gondol. Avtor – razvil je litopunkturo (metodo zdravljenja 
urbanega in krajinskega prostora) - je izpostavil zavedanje, da 
živimo na živem organizmu (Zemlji), česar se morda premalo 
zavedamo in da mati Zemlja z ljubezensko močjo poganja ži-
vljenje dalje, kajti, vesolje ima svoje srce, srčni center pa ima 
vlogo prenavljanja življenja. N.J.S.

„Živimo na živem organizmu“

Marko Pogačnik in Drago Pirman 

Godbeniki, Miklavž in parklja
DOBOVA – KD Gasilski pihalni orkester Loče z dirigentom Dani-
elom Ivšo je z Miklavževim koncertom ponovil svojo tradici-
jo - dvorano dobovskega prosvetnega doma je napolnil do sto-
jišč. Godbeniki vsako leto tradicionalno organizirajo v mesecu 
aprilu spomladanski in v decembru Miklavžev koncert, ki še 
dodatno popestri zadnji letni mesec, odziv navdušenih poslu-
šalcev je vsakokrat množičen, bogat vložek pa doda še Mažo-
retna skupina pod vodstvom mentorice Maje Frigelj. Tokratni 
več kot dvourni koncert je potekal v dveh delih, poslastico za 
najmlajše je predstavljal Miklavž z angelom, ki sta obdarovala 
otroke, navihane pa sta (u)mirila spremljevalca parklja.
Sicer pa s spomladanskim in Miklavževim koncertom orkester 
in Mažoretna skupina predstavita svoja nova programa. Nasle-
dnje leto bo orkester pričel s snemanjem zgoščenke in s pri-
pravami na 90. obletnico neprekinjenega delovanja, obeleži-
tev jubileja pa bo v letu 2010. Odlično uigrani, dobro znani 
ločki godbeniki so že mnogokrat zastopali tako svoj domači 
kraj kot Občino Brežice, s profesionalnostjo pa ponesli dobro 
ime po Sloveniji in izven meja naše države. N.J.S.

„V dobrobit vsega življenja“
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Obnova 472 me-
trov dolgega vo-
dovoda poteka ob 
glavni prometni-
ci, zato je nekoli-
ko oviran tudi pro-
met, za kar Občina 
Krško prosi za ra-
zumevanje. Isto-
časno po omenje-
ni trasi poteka tudi 
izgradnja širokopasovnih povezav. Dela, ki bodo predvidoma 
zaključena v začetku prihodnjega leta, potekajo tudi na vo-
dohramu, v katerega se vgrajuje hidroforna postaja. 

Sočasno podobna investicija poteka tudi v naselju Dol v Kra-
jevni skupnosti Podbočje. Ko bodo dela tam zaključena, se 
bo v Dolu obstoječi vodohram nadomestil z novim, saj prav 
tako ne zagotavlja zadostnih pritiskov v naselju in ne ustre-
za sanitarno tehničnim predpisom. 

Svet KS Senovo obvešča vse zainteresirane krajane, dru-
štva, zavode, politične stranke in druge organizacije, da 
je objavljen razpis za podelitev priznanj Krajevne sku-
pnosti Senovo ob krajevnem prazniku. Za vse podrobno-
sti v zvezi z razpisom za podelitev priznanj se obrnite na 
tajnika Krajevne skupnosti Rada Bogolina.  
Svet KS Senovo bo podelil največ: en naziv častnega kra-
jana KS Senovo, dve priznanji z velikim znakom KS Se-
novo, tri priznanja z znakom KS Senovo in štiri prizna-
nja KS Senovo.
V postopku za podelitev priznanj po razpisu bodo upo-
števani predlogi, odposlani na naslov KS Senovo, Titova 
cesta 106, 8281 Senovo do 12. januarja 2009.

Obnova	vodovoda	in	
vodohrama na Gori in v Dolu
Občina Krško v naselju Gora v tem času obnavlja dotraja-
ni primarni vodovod, da bi uredila zadostni vodni pritisk 
uporabnikov naselja Gora, ki so se zaradi visoke lege gle-
de na vodohoram soočali z nezadostnim pritiskom. 

Most Gržeča vas

Občina Krško je v Gržeči vasi preko tamkajšnjega potoka 
zgradila nadomestni most, ki zagotavlja ustrezno prometno 
varnost tako vozilom kot tudi pešcem, saj je novi 5 in pol 
metrov širok most za 2 metra širši od nekdanjega. S tem je 
Občina Krško omogočila tudi izgradnjo pločnika. Investicij-
ska vrednost nadomestnega mostu znaša 112.000 evrov. 

Ob obletnici enotne odločitve slovenskega
naroda za samostojno državo

vas vljudno vabimo na proslavo
ob Dnevu samostojnosti in enotnosti

v petek, 26. decembra 2008,
ob 17. uri

v Kulturni dom Krško

Slavnostni govornik bo Darijan Košir,
odgovorni urednik Dela

in soavtor knnjige Od vojne do priznanja.

Kulturni program bo oblikoval
Simfonièni orkester Glasbene šole Krško

z Nuško Drašček.
Dirigent: Drago Gradišek

Po prireditvi vas vabim na novoletni sprejem v avlo  
Kulturnega doma Krško.

 Franc Bogovič,
 župan

Brezplačno vstopnico je potrebno rezervirati
na blagajni Kulturnega doma Krško
na telefonski številki 07 488 01 94.

Na Miklavžev vikend so dekleta vokalne skupine Mavrice, ki 
jih vodi Katarina Štefanič, občino Krško zastopale v pobra-
teni občini Cernavoda. Udeležile so se dvodnevnega pev-

skega festivala na katerega jih je spremljal tudi podžupan 
občine Krško Cveto Sršen. Mavrice so s svojim nastopom 
navdušile tako občinstvo kot strokovno žirijo in si pripele 
posebno čast-člani žirije so jim namreč poklonili note svojih 
glasbenih del s prošnjo, da bi jih dekleta zapela na priho-
dnjem festivalu naslednje leto. Sodelovanje med občino Kr-
ško in občino Cernavoda tako postaja vse bolj prepleteno in 
dejavno na vseh področjih dela in ustvarjanja.

Razpis	za	podelitev	priznanj	
krajevne	skupnosti	Senovo

Vokalna	skupina	Mavrice	
nastopila v Romuniji

26. decembra bomo s kon-
certom Simfoničnega orke-
stra Glasbene šole Krško po-
častili dan samostojnosti in 
enotnosti, v soboto, 27. de-
cembra, na dan sv. Jane-
za Evangelista pa Turistično 
društvo Krško ob 14. uri vabi 
na blagoslov vina. Začelo se 
bo s sveto mašo v cerkvi sv. 
Janeza Evangelista in na-
daljevalo na Hočevarjevem 
trgu v starem krškem me-
stnem jedru. Do 19. ure se 
bodo na stojnicah predsta-
vila tudi Vinogradniška dru-
štva, Kmečka zadruga Krško 
in Aktiv kmečkih žena. Pri-
reditev bo pod velikim šo-
torom in ob glasbi Pihalnega 
orkestra Videm Krško in pev-
ske skupine Planike. 
V soboto, 27. decembra, se 
bo na Trgu Matije Gubca ob 
17. uri pričelo že tradicio-
nalno rajanje z radiem, to-

Pester božično-novoletni teden v občini Krško se začenja…

»Pokam od veselja, ne rabim petard«

krat z Radiem Center, ki bo 
poskrbelo za zabavo vseh 
generacij. Ob 17.30 se bodo 
najmlajši obiskovalci razve-
selili prihoda Dedka Mraza, 
od 18.30 pa vas bodo zaba-
vali Akrobatik breakers, ple-
sna skupina Antares, Nino, 
4play, Soulgreg, Guild, Alya, 
Los ventilos, Petra Slapar, 
Leeloojamais in Dan D. 
V nedeljo, 28. decembra, 
bodo prišli na svoj račun vsi, 
ki jih tudi prazniki ne ovi-
rajo pri načelu »zdrav duh 
v zdravem telesu«, saj se 
bodo skupaj s Triatlon klu-
bom lahko udeležili prve-
ga novoletnega teka po uli-
cah Krškega. Prijave bodo 
potekale od 13. do 13.45 na 
prireditvenem prostoru, na 
Trgu Matije Gubca. 
Ob 14. uri bo začetek teka 
za otroke, ob 14.30 pa sle-
di tek na 3 ali 10 km. Po raz-

glasitvi najhitrejših tekačev 
in podelitvi spominskih ko-
lajn bo od 17. uri potekalo 
druženje ob zabavnem pro-
gramu. 
V ponedeljek, 29., in to-
rek, 30. decembra, se bodo 
na Trgu Matije Gubca od 15. 
do 17. ure v okviru Centra za 
razvoj podeželja s svojimi 
izdelki predstavili  rokodel-
ci domačih obrti, kjer boste 
lahko dobrote tudi kupili. Ti 
bodo na prireditvenem pro-
storu s svojimi stojnicami na 
voljo tudi v sredo, 31. de-
cembra, od 10. do 12. ure. 
 Zadnji dan, v sredo, 31. de-
cembra, se bo prireditev pri-
čela ob 21. uri, udeležence 
pa bosta zabavala Jasna Ku-
ljaj in skupina Majolka. Slo-
vesu ob odhodu starega leta 
in prihodu novega se bodo s 
svojimi voščili pridružili žu-
pan občine Krško Franc Bo-

govič, predsednica Krajev-
ne skupnosti Krško in drugi 
vidni občani. Ob tradicio-
nalnem veselem vzdušju bo 
trud organizatorjev usmer-
jen k temu, da bodo prazni-
ki tudi tokrat minili »brez 
petard«. Ob tem se Občina 
Krško letos priključuje tudi 
tistim slovenskim občinam, 
ki se bodo odpovedale tra-
dicionalnemu novoletnemu 
ognjemetu. 
Poleg zabave bo poskrbljeno 
tudi za brezplačen prevoz z 
mini avtobusom. V soboto, 
27. decembra, bo na lokaci-
ji Videm – Grič – Tabu - staro 
jedro Krškega in nazaj vozil 
od 18.30 do 24. ure, v sredo, 
31. decembra, pa od 19.30  
do 3. ure zjutraj. 
Vljudno vabljeni, da obišče-
te dogajanje božično novo-
letnega tedna v občini Krško 
v čim večjem številu!

Pred nami je pester teden božično-novoletnega dogajanja, ki se bo začel na božični dan, 25. decembra. Za otvoritev 
celotedenskega dogajanja bo poskrbelo Turistično društvo Koprivnica, ki bo ob 16.30 uri nad parkirišči pri Občini Kr-
ško pripravilo žive jaslice. 

Sanacija vodovoda na Gori

Začenja se božično-novoletni teden
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Župan se je skupaj s predstavniki občine Sevnica sestal na 
rednem mesečnem sestanku glede usklajevanja med pro-
jektoma Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica ter 
izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca. Ob prisotno-

sti predstavnikov podjetja Hidroelektrarne na Spodnji Savi, 
Infra, DDC inženiring in Nivo d.d. je bilo ugotovljeno, da se 
dela na projektu Čistilna naprava in kanalizacijski sistem 
Sevnica izvajajo aktivno, le na posameznih delih projekta so 
dela nekoliko otežena zaradi trenutnih vremenskih razmer.
Občina Sevnica si prizadeva, da bi bile ureditve ob reki Savi 
čim bolj v korist tako občanom kot tudi gospodarskim druž-
bam, ki poslujejo na tem območju. O tem, kako naj bi se v 
prihodnosti urejalo omenjeno območje, so razpravljali so-
delavci občinske uprave ter predstavniki podjetja Preis Sev-
nica in Kmečke zadruge Sevnica.

Podjetje Siliko d.o.o., ki je eden največjih izdelovalcev 
gumi-tehničnih izdelkov, je v našem prostoru prisotno že 
peto leto. Družbo Siliko odlikuje vrhunska tehnologija, ino-
vativnost, znanje, dosledno spoštovanje standardov kako-
vosti in okolja, 20-letne izkušnje ter celovita podpora kup-

cu od idejne zasnove do proizvodnje. Leta 2006 je podjetje 
kot prvo v občini Sevnica prejelo certifikat kakovosti ISO 
TS16949, vsestransko pa je tudi njihovo sodelovanje  z lo-
kalno skupnostjo, ki se kaže v podpori razvoja družabnega 
in kulturnega življenja. Ob 5. obletnici delovanja v sevniški 
občini so v podjetju pripravili dan odprtih vrat.

Seje odborov Občinskega 
sveta Občine Sevnica
Člani odborov Občinskega sveta so na svojih sejah obravnavali predlog prve obravnave odloka o pro-
računu Občine Sevnica za leto 2009 in ga podprli, ob tem pa podali tudi svoje poglede za nadaljnji ra-
zvoj posameznih področij. Predlog proračuna so podprli tudi predsedniki svetov krajevnih skupnosti, 
saj bodo nove ureditve, ki se in se bodo izvajale na državnih in lokalnih cestah, ureditve infrastrukture 
ob izgradnji HE Blanca in centralne čistilne naprave, sanacije krajevnih cest iz sredstev za odpravo po-
sledic neurja, izgradnja vodovodov in investicije iz sredstev za redno delovanje krajevnih skupnosti, iz-
boljšale kvaliteto življenja v številnih krajih občine Sevnica.

Za kmetijstvo
Člani odbora za kmetij-
stvo so, zaradi nezdružljivo-
sti funkcije župana Srečka 
Ocvirka s predsedovanjem 
odboru, izvolili novo predse-
dnico odbora Hermino Šan-
tej. Na seji so se strinjali s 
predlogom prve obravnave 
proračuna za področje kme-
tijstva, se seznanili z rezul-
tatom jesenskega javnega 
razpisa za področje kmetij-
stva in poročilom o izved-
bi vzorčne kontrole korišče-
nja sredstev pri odobrenim 
kmetijskim gospodarstvom 
iz spomladanskega dela raz-
pisa. Prav tako pa so potr-
dili drugo obravnavo popra-
vljenih odlokov o ustanovitvi 
Sveta Regije Posavje in Re-
gionalnega razvojnega sve-
ta Posavje. Kljub temu, da 
Odbor za kmetijstvo ni pri-
stojen za obravnavo lokal-
nih prevozov, je bil sezna-
njen z izvajanjem lokalnega 
prevoza Sevnica – Boštanj – 

Sevnica in avtobusnega pre-
voza Šentjanž – Sevnica – 
Šentjanž. Odborniki so se 
strinjali, da se z navedeni-
ma prevozoma nadaljuje, 
ker smatra, da sta potrebna 
in imata v smeri povezova-
nja notranjosti občine velik 
pomen.  Odbornikom pa je 
bila predstavljena tudi Idej-
na zasnova za namakanje na 
Arškem polju, Brezovškem 
polju ter sadovnjakih Sad-
jarstva Blanca ter podana 
informacija o delovanju Lo-
kalne akcijske skupine Po-
savje ter možnosti pridobi-
tve sredstev Leader. 

Za	gospodarstvo
Člani odbora za gospodar-
stvo so potrdili predlog prve 
obravnave proračuna za po-
dročje gospodarstva in tu-
rizma. Seznanili so se z re-
zultatom Javnega razpisa za 
gospodarstvo za leto 2008 
ter se strinjali s sprememba-
mi druge obravnave popra-

vljenih odlokov o ustanovitvi 
Sveta Regije Posavje in Re-
gionalnega razvojnega sveta 
Posavje. Kljub temu, da Od-
bor za gospodarstvo ni pri-
stojen za obravnavo lokalnih 
prevozov, je bil seznanjen z 
izvajanjem lokalnega prevo-
za Sevnica – Boštanj – Sevni-
ca in avtobusnega prevoza 
Šentjanž – Sevnica – Šen-
tjanž. Predlagali so, da se z 
njimi nadaljuje, kajti zago-
toviti je potrebno notranjo 
povezanost krajev in takšni 
prevozi k temu tudi pripo-
morejo. Ob zaključku seje 
je bila podana še informa-
cija o delovanju Lokalne ak-
cijske skupine Posavje ter 
možnosti pridobitve sred-
stev Leader. 

Za	finance	in	
proračun
Na 8. seji se je  sestal Odbor 
za finance in proračun, ki se 
je poleg predloga I. obravna-
ve odloka o proračunu Občine 

Sevnica za leto 2009, seznanil 
še z modelom obračunavanja 
davka na dodano vrednost 
pri izgradnji Centralne čistil-
ne naprave in kanalizacijske-
ga sistema. Lokalna skupnost 
v okviru svojih obveznih za-
konskih nalog ni davčni za-
vezanec, zato ima v smislu 
davčne zakonodaje poseben 
status. Občina Sevnica je v 
fazi priprav na omenjeno in-
vesticijo naročila ekspertno 
mnenje davčno svetovalne 
institucije, ki ponuja model 
poračunavanja oziroma od-
bijanja vstopnega DDV pose-
bej za naš primer. S pravilno 
davčno obravnavo tako pri 
gradnji konkretnega objekta 
kot pri bodočem upravljanju 
in gospodarjenju, je pod do-
ločenimi pogoji možno pora-
čunati celotni DDV in s tem 
bistveno poceniti investici-
jo. Ker gre za infrastrukturne 
objekte, katerih uporabnik 
bodo po izgradnji občani, pa 
to pomeni tudi cenejšo stori-
tev zanje.

V gasilskem domu v Sevni-
ci je potekala predstavi-
tev ureditev spodnjega dela 
Florjanske ulice. Na sami 
predstavitvi so krajani zah-
tevali, da se podrobno pred-
stavijo vse ureditve, ki se 
bodo izvajale pri posame-
znih hišah na omenjeni uli-
ci. V torek zjutraj so se tako  
na Florjanski ulici zbrali vsi 
predstavniki izvajalcev del 
in nekaj krajanov. 

Krajani so imeli veliko kon-
kretnih vprašanj. Enotni so 
si bili, da se morajo vsa dela, 
ki so predvidena na posame-
znih vodih, zaključiti v enem 
kosu in ne postopoma. Zah-
tevali so, da se izvede tudi 
investicija prestavitve elek-
trične napeljave iz sedaj ob-
stoječih drogov po zraku, v 
že položene kanale v tla, kar 
pa po informacijah predstav-
nikov Elektra ni izvedljivo, 
saj nimajo dovolj sredstev 
za to investicijo. V nadalje-
vanju so bile vsakemu kraja-
nu predstavljene infrastruk-
turne ureditve, ki tangirajo 
njihovo hišo.  Po zagotovilu 
predstavnikov Občine Sevni-
ca, se bo na omenjeni ulici 
zgradila tudi javna razsve-
tljava, kar so krajani poz-
dravili z odobravanjem.

Ureditev	spodnjega	dela	
Florjanske	ulice

Udeleženci predstavitve ureditev spodnjega dela 
Florjanske ulice (vir: foto arhiv Občine)

Spodnji del Florjanske ulice (vir: foto arhiv Občine)

Izgradnja CČN

Izgradnja čistilne naprave na Logu (vir: foto arhiv Občine)

Odprtje	trgovine	Hofer
V Boštanju je vrata odprla nova poslovalnica podjetja Ho-
fer, ki je na slovensko tržišče vstopil leta 2005. Kot odgovor-
no mednarodno podjetje se zavezujejo k razvoju in ponud-
bi visoko kvalitetnih izdelkov, ki sledijo zahtevnim socialnim 
in ekološkim standardom. Zaradi tržne neodvisnosti podje-
tje razvija  lastne blagovne znamke, kar zagotavlja kupcem 
vrhunsko kvaliteto po ugodnih cenah.

Tekmovanje Energy Trophy
Občina Sevnica je sodelovala v tekmovanju Energy Trophy. 
To je evropsko tekmovanje v varčevanju z energijo v poslov-
nih stavbah, katerega cilj je bilo v enem letu prihraniti čim 
več energije v poslovnih stavbah z uporabo preprostih, naj-
večkrat brezplačnih ukrepov, kot so ugašanje luči, izklop ra-
čunalnikov, tiskalnikov, varčna uporaba ogrevanja in klim. 
Namen tekmovanja je bil predvsem izobraziti in osvešča-
ti zaposlene in ostale  o varčevanju z energijo. Na tekmo-
vanju, ki je potekalo od avgusta 2008 in se je zaključilo 
septembra 2008, je sodelovalo več kot 100 udeležencev iz 
osemnajstih evropskih držav, med njimi pet slovenskih ude-
ležencev, poleg Občine Sevnica še Acroni Jesenice, Mestna 
občina Celje, Mestna občina Velenje in Občina Hrastnik. Na 
Občini Sevnica je projekt vodil vodja oddelka za okolje in 
prostor Roman Perčič. Nagrado za največji prihranek ener-
gije na nacionalnem nivoju je prejela Občina Hrastnik, ki je 
prihranila 6,5 % energije. Nagrado za najboljšo kampanjo pa 
je prejela Mestna občina Velenje.

Statična presoja 
Glasbene	šole	
Sevnica
S strani Inštituta za raziska-
vo materialov in aplikacij je 
bilo izdelano Poročilo o prei-
skavah materialno tehnične-
ga stanja in analizi potresne 
odpornosti objekta in mede-
tažnih konstrukcij Glasbene 
šole Sevnica. Terensko delo, 
ki je bilo opravljeno v času 
od 17. do 21. oktobra, je ob-
segalo pregled temeljev in 
nosilne konstrukcije objek-
ta ter ugotavljanje kvalite-
te vgrajenih materialov. Na 
osnovi pregleda objekta in 
rezultatov preiskav je bila 
izdelana analiza potresne 
odpornosti objekta in statič-
na analiza medetažnih kon-
strukcij. V poročilu so bili 
podani predlogi potrebnih 
ukrepov za doseganje zahte-
vane potresne odpornosti in 
smernice za sanacijo vlage 
v konstrukcijah ter nadalj-
nji ukrepi glede rešitve pro-
blema posedanja temeljev. 
Ugotovitve bodo temelj za 
načrtovanje sanacije objek-
ta v prihodnjih letih.

Dan	odprtih	vrat	v	Siliku

Župan Srečko Ocvirk in podžupanja Breda Drenek 
Sotošek z direktorjem Silika Janezom Koprivcem (vir: 
foto arhiv Občine)

SEVNICA - V Mladinskem cen-
tru Sevnica je potekalo v pe-
tek, 12. decembra, predava-
nje z naslovom „Po hladnem 
postopku ročno izdelana mila“ 
upokojenega kemika Florija-
na Ragovca, čemur je sledil 
še praktični prikaz. Pred prak-

Ročna izdelava mila
tičnim prikazom postopka iz-
delovanja mila so obiskovalci 
najprej spoznali zgodovino ra-
zvoja mila in nekatere postop-
ke izdelave z dodatki, kot so 
različna eterična in negovalna 
olja, Ašičeva glina itd. Milu, 
ki ga naredimo sami doma, 

po svojem okusu lahko doda-
mo zelišča ali druge snovi ter 
naravna barvila. Ročna, doma  
izdelana mila ne vsebujejo ke-
mikalij in konservansov – do-
dana so jim le naravna zelišča  
in druge snovi, ki delujejo vla-
žilno in negovalno na telo sko-
zi kožo, a hkrati so lahko tudi 
lepo darilo. S.R.
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PODBOČJE - Plesna skupina L'orange, ki deluje v okviru KD 
Stane Kerin iz Podbočja, je 13. decembra v podboškem kul-
turnem domu pripravila predstavo z naslovom Provokacija. 

Kar številnemu občinstvu, v katerem je bilo za spremem-
bo precej mladih, so Anja in Špela Hosta, Kristina Urbanč, 
Katarina Kraševec, Mateja Dimc in Alenka Colner (tudi ko-
reografinja, kostumografinja, avtorica besedila in režiserka 
predstave) zaplesale nekaj sodobnih plesnih točk. Vmes so 
za pevske vložke poskrbele Maja Zakšek, Mija Gramc in Anja 
Strgar, za igralske pa Jernej Colner in Luka Gramc.  P.P.

Provokacija plesalk v oranžnem

Plesna skupina L'orange

KRŠKO – 13. decembra je v Mladinskem centru Krško v orga-
nizaciji Mladinskega sveta in Mladinskega centra Krško dru-
go leto zapored potekala tržnica mladinskih organizacij. Na 
njej se je po besedah Roberta Dvorška, predsednika Mla-
dinskega sveta, predstavilo skupno šest od štirinajstih orga-
nizacij, ki so čla-
nice Mladinskega 
sveta. Projekt tr-
žnice so zastavi-
li z namenom, da 
na njej predsta-
vijo aktivnosti in 
delo znotraj mla-
dinskih organi-
zacij v lokalnem 
okolju, hkrati pa 
je to priložnost, 
da te med seboj 
vzpostavijo sode-
lovanje. Mirjana 
Klinec, direktori-
ca Mladinskega centra, pa je na tržnici, za ogled katere pa 
so letos tako mladi kot širša javnost izkazali le malo intere-
sa, predstavila novo izdani Vodnik po mladinskih organiza-
cijah v občini Krško, ki je izšel v nakladi 2000 izvodov in je 
namenjen tako širši promociji in predstavitvi kot zainteresi-
ranim srednješolcem.  B. M.

Majhen	interes	za	ogled	
Tržnice mladinskih organizacij

Predsednik Sveta mladinskih 
organizacij Robert Dvoršek in 
direktorica krškega MC Mirjana Klinec

DOBOVA - Učenci iz 2. razreda OŠ Do-
bova smo skupaj s starši imeli božično-
novoletne delavnice. Izdelali smo ad-
ventno mesto. Najbolj smo se zabavali 
pri izdelovanju hišic. Sestavili smo jih iz 
raznobarvnega tršega papirja, nato pa 
smo jih čim bolj okrasili. Nastale so ču-
dovite pravljične hišice. Iz njih pa smo 
sestavili adventno mesto. Vmes med hi-
šice smo postavili še pisane smrečice, ki 
smo jih delali iz slamic. Vsak je s svoji-
mi starši izdelal tudi dva angelčka, ene-
ga za v šolo in enega za domov. Zelo 
radi smo ustvarjali mi učenci, posebej 
pa so pri izdelovanju uživali naši starši. 
Učiteljica Dragica pa nas je pogostila s 
sokom, keksi in bonboni. 

Učenci 2.r. OŠ Dobova

Adventno mesto

Društvo študentov Brežice

www.drustvo-dsb.si

DŠB vam ob prijavi podarja 6 €

Popusti

Popusti na smučarske vozovnice

www.drustvo-dsb.si BREŽIŠKA INFO TOČKA

- Natečaj za mlade študentske družine
- Obnovitveni tečaj prve pomoči
- V letu 2009 (nova izobraževanja, delavnice, 
   koncerti, športni dogodki in še veliko več!)

Karte lahko kupite v BIT-u
DŠBus

DŠB Božiček

Napovedujemo

Z vožnjami pričnemo po znanem voznem 
redu zopet v nedeljo 4.1.2009!

najugodnejše fotokopiranje, printanje, 
vezave za naše člane... 

LENNY KRAVITZ
Ponedeljek, 8. Jun 2009, 
21:00
Hala Tivoli 

MAGNIFICO
četrtek, 25. Dec 2008, 
21:00
Festivalna dvorana Lent 
Maribor, Slovenija

DŠB gostil pevca Trkaja

Več slik na www.drustvo-dsb.si

Študentske družine pozor!
Leto je naokoli in zopet je tu DŠB BOŽIČEK, ki bo 
obdaril vaše najmlajše!
Vse kar morate storiti je to, da nam na e-mail naslov  
info@drustvo-dsb.si
pošljete kakršnokoli sliko vašega malčka na temo 
»RAD IMAM..« in izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete 
na naši spletni strani.

Info: 040-681-996 (Anja)
Obvestite o projektu tudi svoje prijatelje in druge 
študentske družine, ki jih morebiti poznate!

Društvo študentov Brežice želi vsem 
študentom, dijakom in ostalim vesele 
praznike in uspešno ter ljubezni polno 

leto 2009.
Želiš sodelovati pri organizaciji teh in podobnih 
dogodkov in si tako pridobiti veliko novih izkušenj in 
spoznati nove ljudi? Potem se nam javi na 
info@drustvo-dsb.si ali pokliči na 041 77 77 61.

DOMA:
Krvavec/Rogla - pon.-pet. - 17€
Krvavec/Rogla - vse dni - 21€
Mariborsko pohorje in Kranjska gora - 23€
TUJINA:
OSOJŠČICA/GERLITZEN - 25,00 EUR
MOKRINE/NASSFELD - 26,50 EUR
TROMEJA/ARNOLDSTEIN - 18,50 EUR
KATSCHBERG - 26,00 EUR 
TURRACHER HOEHE - 25,00 EUR
TRBIŽ - SVETE VIŠARJE - 22,50 EUR
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ŠPORTNI PLES - Član PK Lukec 
Luka Vodlan si je na letošnjem 
svetovnem prvenstvu v stepu s 6. 
mestom med člani solo priplesal 
kategorizacijo športnika perspek-
tivnega razreda pri Olimpijskem 
komiteju Slovenije. V čakalnici za 
perspektivni razred sta tudi Vesna 

Vučajnk in Sebastijan Vodlan z 9. 
mestom med 25 pari. 

TENIS -  Štirje mladi tenisači Teni-
škega kluba Krško so se na Otočcu 
udeležili otroškega teniškega tur-
nirja. Med deklicami je Pia Fack-
ovič Volčanjk osvojila 2. mesto 
v kategoriji tenis do 12 let, Dea 
Fackovič Volčanjk pa 3. mesto v 

kategoriji mini tenis. Med dečki 
je bil Andraž Sotler 4. v kategori-
ji mini tenis, Jernej Podvinski pa 
je osvojil 5.-8. mesto v kategori-
ji mini tenis.

KICKBOKS – Člana TBK Brežice sta 
se v hrvaški Kutini udeležila odpr-
tega prvenstva Hrvaške v kickbo-
ksu. V elitni diviziji se je v katego-

riji do 81 kg boril Rožle Jazbinšek. 
S tremi knockouti je premagal tri 
nasprotnike in zmagal v svoji ka-
tegoriji ter prejel laskavi naziv 
najboljši tekmovalec celotnega 
turnirja. V elitni diviziji se je v ka-
tegoriji do 86 kg boril Klemen Go-
rišek in se z dvema knockoutoma 
prebil do finala, kjer je kljub iz-
vrstni predstavi po mnenju sodni-

kov izgubil in osvojil drugo mesto 
v svoji kategoriji. Ekipo TBK Breži-
ce je na turnirju vodil trener Ale-
ksander Zupančič.

PLAVANJE - Tekmovalni krst so na 
plavalnem tekmovanju v Mariboru 
opravili tudi najmlajši krški tek-
movalci. Večina od dvajsetih Kr-
čanov je sploh prvič nastopila na 

plavalni tekmi, zato rezultati niso 
bili pomembni. Veseli dejstvo, da 
so prav vsi uspešno in pravilno 
preplavali 50 m prosto, prsno ali 
hrbtno, predvsem pa, da so pre-
magali tremo pred prvim nasto-
pom. Ob tem so si lahko dodobra 
ogledali čudovit mariborski bazen 
v upanju, da tudi v Krškem kmalu 
zraste kaj podobnega. 

Kratke	športne

ZAKLJUČNO SREČANJE KRŠKIH PLAVALCEV - V začetku meseca so veliko dvorano 
Kulturnega doma Krško napolnili plavalci Plavalnega kluba Krško. Ob koncu leta so 
podelili nagrade najboljšim v sezoni 2007/08, nato pa so plavalci skupaj s starši 
uživali v gledališki predstavi. Sledila je podelitev sponzorskih majic in pogostitev s 
picami. Srečanje so zaključili s skupno željo, da bi Krško kmalu dobilo nov olimpijski 
bazen, ki bo nadomestil starega pri tovarni papirja na Vidmu, ki že več kot dve leti 
ne služi več svojemu namenu. 

Ustanovitev kluba ni pome-
nila pričetka igranja nami-
znega tenisa na območju kr-
ške občine, saj so ta šport 
že pred mnogimi desetle-
tji gojili marsikje. V času 
sindikalnih športnih iger je 
bil namizni tenis ena izmed 
množičnih panog, tako da je 
občinski sindikat organiziral 
tudi celotno ligaško tekmo-
vanje. Takoj po registraci-
ji in vpisu v Namiznoteniško 
zvezo Slovenije je klub začel 
s treningi v OŠ Mihajlo Rosto-
har in s tekmovanji v sistemu 
zveze. V moški članski ekipi, 
tekmovala je v drugi in tre-
tji slovenski ligi, so v začet-
ku nastopali predvsem usluž-
benci NEK-a, kasneje pa tudi 
igralci iz krške in sosednjih 
občin. Za vzgojo mladih 
igralcev so skrbeli poleg za-
grebških trenerjev tudi do-
mači, v tečajih zveze izšola-
ni trenerji in vaditelji. Resno 

20 let NTK-NEK Krško
KRŠKO - Letos mineva 20 let, odkar so zagnani ljubitelji namiznega tenisa, 
uslužbenci jedrske elektrarne Krško, ustanovili NTK-NEK Krško (Namiznote-
niški klub Nuklearna elektrarna Krško). 

delo se je postopoma obre-
stovalo, nekaj mladih igral-
cev se je uvrstilo blizu slo-
venskega vrha, najboljši pa 
so se uvrščali med štiri oziro-
ma osem najboljših v  Slove-
niji. Ker se je število vadečih 
povečalo, je čez nekaj let 
klub prenesel svojo dejav-
nost iz telovadnice OŠ Mihaj-
la Rostoharja v telovadnico 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
kjer deluje še danes.

Danes je delovanje kluba od-
visno predvsem od sredstev, 
pridobljenih od Občine Krško 
na podlagi javnega razpisa. 
Teh je komaj dovolj, pa ven-
dar se kolo še vrti, trenira-
jo mladi, igrajo starejši. Tudi 
uspehov je še nekaj, saj se 
pionirji prebijejo med osem 
najboljših na regijskem tek-
movanju, člani posegajo po 
prvih treh mestih na rekre-
ativnih tekmovanjih v svo-

jih starostnih skupinah, v re-
kreativni ligi mest ob Savinji 
in Savi pa se je člansko mo-
štvo iz druge jakostne sku-
pine uvrstilo v prvo. Uspehi 
res niso takšni, kot so bili ne-
koč, na žalost pa je tudi za-
nimanje med mladimi za ta 
na videz nenaporen, pa ven-
dar ob resnem pristopu fizič-
no in psihično zelo zahteven 
šport, malce upadlo. Zato 
vabijo vse, ki imajo nekaj 
volje in smisla za ta šport, 
da se jim pridružijo. Treningi 
potekajo v OŠ Jurija Dalma-
tina Krško (pon., tor., čet., 
pet od 18.30 do 20.00), v OŠ 
Leskovec (pon. od 7.00 do 
8.00, tor. in sre. od 12.30 do 
14.30) in v OŠ Raka (tor. od 
13.30 do 14.30). Starejši pa 
se lahko razgibajo na rekre-
aciji v OŠ Brestanica, ob če-
trtkih od 18.00 do 19.30 in v 
OŠ Krško ob ponedeljkih od 
18.30 do 20.00.

Kopica priznanj Posavcem
POSAVJE - Na 28. razglasitvi 
športnih strelcev leta so posav-
ski tekmovalci v tej olimpijski 
športni panogi odigrali zelo vi-
dno vlogo. Leskovčanka Saša 
Pacek je bila skupaj z Ormo-
žanko Petro Vernik proglaše-
na za pionirko leta, bronaste 
plakete za dosežene nove eki-
pne državne rekorde v stre-
ljanju z zračnim orožjem pa 
so prejeli: leskovški ciciba-
ni v postavi Jakob John Fre-
eland, Žiga Vene in Klemen 
Novak, leskovški mlajši pio-
nirji v postavi Matija Arh, Da-
mjan Pirc in Matic Pirc ter 
kadetinje sevniškega Maroka v 
postavi Mojca Kolman, Anuša 
Kovačič in Saša Rešeta (bolje 
od starega rekorda so na april-
skem državnem prvenstvu 
streljale tudi brežiške kadeti-
nje). Mladinci Brežic v postavi 
Karlo Fundak, Marko Pšenič-
nik in Tadej Sečen so prejeli 
plaketi za dva državna rekor-
da v 25-metrskih disciplinah 

malokalibrske pištole. 
Priznanja za dosežene dr-
žavne rekorde so prejeli tudi 
štirje posamezniki iz Posav-
ja. Med cicibani ga je z zrač-
no puško dosegel Jakob John 
Freeland iz Leskovca, med ka-
detinjami z zračno pištolo je 
najboljšo znamko kar dvakrat 
izboljšala Sevničanka Mojca 
Kolman, med mladinci z ma-
lokalibrsko pištolo Brežičan 

Tadej Sečen in med članica-
mi z zračno puško Leskovčan-
ka Jelica Majstorovič. Srebr-
no plaketo za izvrstni dosežek 
na paraolimpijskih igrah v Pe-
kingu je prejel Leskovčan Da-
mjan Pavlin. 
V točkovanju za najboljši 
strelski klub so med 53 oce-
njenimi klubi Brežice pristale 
na 3., Leskovec na 7., Marok 
Sevnica pa na 8. mestu.

Posavski strelci na prireditvi v Ljubljani

Mlakar znova zmagal v Krškem
KRŠKO - S finalno tekmo med Miho Mlakarjem in Aleksandrom 
Grešakom se je v Krškem zaključil članski teniški turnir. Po slabih 
dveh urah se je z 2:1 v nizih svoje druge zaporedne zmage v Kr-
škem veselil Mlakar. V glavni del turnirja na treh pokritih igriščih 
Teniškega kluba Krško se je skozi kvalifikacije uspelo uvrstiti Boru 
Maroltu (Brezina Brežice), Miha Lapuh (Brezina Brežice) pa je iz-
gubil v zadnjem krogu kvalifikacij. V prvem krogu glavnega tur-
nirja so nastopili še štirje igralci Teniškega kluba Krško: Luka Bu-
lovič, Nejc Marič in Žiga Špiler so izgubili, Žiga Deržič pa se je 
prebil v drugi krog, kamor se je uspelo uvrstiti tudi Dušanu Majki-
ču (Brezina Brežice). Oba sta tam tudi končala tekmovanje.

Po ena medalja v Sevnico 	
in Brežice
KARATE – Brežiški in sevniški karateisti so nastopili na 36. med-
narodnem karate turnirju Trbovlje open. Na tem najstarejšem 
turnirju v Evropi in najmočnejšem karate turnirju v  Sloveniji so 
sevniško ekipo sestavljali Špela Štojs in Patricija Trefalt v katah 
v kategoriji mlajših in starejših deklic, Tamara Grčar v športnih 
borbah v kadetski konkurenci, Nik Jazbec, Matej Budna in Uroš 
Cizerle pa so nastopili v športnih borbah med mlajšimi in starej-
šimi dečki. Najboljši med Sevničani je bil Jazbec, ki je v špor-
tnih borbah v kategoriji mlajših dečkov nad 43 kg osvojil odlič-
no 3. mesto. Za las sta medalji zgrešila Cizerle in Budna, ki sta 
premoč priznala šele v polfinalu in kasneje v repasažnem dvo-
boju ter osvojila 5. mesti. Dekleta so po dobrem uvodnem pri-
kazu izpadla že v drugem oz. tretjem kolu.

Brežiški karateisti so se domov vrnili z bronasto medaljo v ka-
tah, ki jo je osvojila Nastja Galič v kategoriji mlajših deklic. Na 
tekmovanju je v katah sodelovala tudi Petra Planinc, ki je v svo-
ji kategoriji starejših deklic osvojila 5. mesto. Obe tekmovalki 
sta nastopili tudi v bojih. Nastja je v kategoriji mlajših deklic + 
35 kg izpadla v četrtfinalu, Petra pa je bila v kategoriji starejših 
deklic -45 kg poražena v polfinalu in osvojila 5. mesto.

BREŽIČANI V SPLITU - Nogometni klub Brežice vzgaja 
v športnem duhu veliko število otrok, ki so v mlajših 
selekcijah zelo uspešni tudi v slovenskem merilu. 
Selekcija U-14 (dečki letnika 1994 in 1995 ) igra v 
prvi slovenski nogometni ligi vzhod in je po jesenskem 
delu na 12. mestu med 16. Za nagrado jim je klub v 
sodelovanju s starši 6. decembra v Splitu organiziral 
prijateljsko nogometno tekmo z vrstniki iz HNK Hajduk. 
Rezultat 2:0 za Hajduk je dokaz, da NK Brežice dela 
dobro, kajti HNK Hajduk je klub, ki je v Evropi dosegel 
že veliko uspehov.

Z odlično igro predvsem v 
drugem polčasu so Krčani v 
Mariboru zasluženo slavili s 
36:41. Po 11. kolih jesenske-
ga dela je RK Krško na 2. me-
stu z 19 točkami, eno manj od 
vodilnega Maribora in dve več 
od tretjeuvrščenega RK Šmar-
tno, ki se še edini lahko vple-
te v boj za uvrstitev v 1.A slo-
vensko ligo, kar je osnovni 
cilj letošnje sezone krških ro-
kometašev
Po eni izmed najboljših pred-
stav te jeseni, ko so krški ro-
kometaši v pokalni tekmi de-
klasirali prvoligaša iz Ormoža, 
je v četrtfinalu sledil drugoli-
gaški derbi vodilnih ekip in to 
samo teden dni po tekmi za-
dnjega kola, ko so Krčani fa-
voriziranemu Mariboru priza-
dejali prvi poraz. V pokalu so 
gostje upravičili vlogo favori-
ta in pred 900 gledalci zma-
gali v Krškem. V prvem pol-

Uspešna	jesen	RK	Krško
KRŠKO - Krški rokometaši so v zadnjem kolu jesenskega dela na gostovanju presenetili 
favorizirani Maribor in jesenski del prvenstva končali na drugem mestu s točko zaostan-
ka za vodilnim Mariborom. Teden kasneje so se v četrtfinalu slovenskega pokala Mari-
borčani v Krškem maščevali za prvenstveni poraz. 

času so sicer domači igralci 
še vodili za en gol, nato pa 
so gostje v začetku drugega 
polčasa povedli in zasluže-
no zmagali, predvsem po za-
slugi občasnega reprezentan-
ta Roka Ivančiča, ki je bil ob 
obeh vratarjih gostujoče eki-
pe najpomembnejši igralec 
tekme. Domači so se borili po 
najboljših močeh in na kon-
cu skoraj ujeli goste, a jim je 
zmanjkalo časa za dokončen 
preobrat. V izjemnem vzduš-
ju polne dvorane so kljub po-
razu dokazali, da se krški ro-
komet vrača na veliko sceno.

Izjemna jesen mlajših 
kategorij
Prihodnost krškega rokometa 
je pa še bolj obetajoča, saj so 
se vse kategorije mlajših se-
lekcij že uvrstile v polfinalne 
skupine, ob rednem tekmo-
vanju pa nabirajo izkušnje 

na turnirjih. Kadetska ekipa 
sodeluje na mednarodnem 
turnirju v Brčkem, v nedeljo 
je bil v Krškem organiziran 
drugi GEN-ov turnir v mini 
rokometu. Veliko priznanje 
krškemu klubu pa je prišlo 
iz Splita. Ob otvoritveni tek-
mi med Hrvaško in Sloveni-
jo v novi splitski dvorani, ki 
sprejme 12.000 gledalcev, 
bo Akademija Metličič - Ba-
lič organizirala mednarodni 
turnir ekip letnik 1996, med 
katerimi bo kot edina iz Slo-
venije nastopila ekipa RK Kr-
ško.

Na spletni strani www.rk-
krsko.si je objavljen no-
voletni intervju s predse-
dnikom kluba, v katerem 
lahko preberete oceno 
leta, ki se izteka, in o na-
črtih za prihajajoče leto.

KRŠKO - Smučarka Lorna Pevec iz Krškega, sicer članica 
smučarskega kluba Trimo Trebnje, je s 16. in 8. mestom 
v veleslalomu na južnem Tirolskem dosegla svoji najboljši 
uvrstitvi v pokalu FIS. Pred tem je bila v italijanskem Bor-
miu 35. v slalomu in 37. v veleslalomu. 

Rezultat	kariere	Lorne	Pevec	
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Geslo križanke pošljite do četrtka 5.1.2009 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike knjižnih nagrad, ki jih podarja Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 
8270 Krško:

Nagrajenci 25/08 številke:
Olga Krušnik, Podgorje pri Pišecah 47 a, 8255 Pišece
Stanko Hodnik, Mali Kamen 31, 8281 Senovo
Tatjana Vučajnk, Gabrje 47, 8257 Dobova

1.
2.
3.

Geslo križanke iz PO št. 25/2008: 
SAMO ZDRAVI LASJE SO LEPI LASJEnagrada: komplet treh velikih slikanic za otroke  

  BRINOVE ZGODBE
nagrada: slikanica BRIN IN SNEŽENI MOŽ
nagrada: slikanica BRIN IN ZAJEC KAROL
nagrada: slikanica BRIN IN POSKOČNI JAN
nagrada: zbirka Slavice Jarkovič ZAJTRK SMEHLJAJEV

1.

2.
3.
4.
5.

POROČILI
SO SE

Primož Gabrič, Senovo 
in Danijela Markovič, 
Brežice.   

ČESTITAMO!

•

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

Nataša Škrabar, Krško – 
deklico,
Brigita Krošelj, Brežice – 
deklico, 
Damjana Mavsar, Osredek 
pri Trški Gori – dečka, 
Olga Pesterean, Mali Pod-
log – dečka, 
Danica Metelko, Sevnica – 
dečka,
Mojca Urbanč, Gržeča vas 
– dečka,
Martina Hriberšek, Dole-
nji Leskovec – dečka,
Nataša Kuhar, Zgornji 
Obrež – deklico,

•

•

•

•

•

•

•

•

Seveda gre tu za olimpijski bazen v Krškem, ki je bil nekoč 
ponos plavalnega športa v bivši skupni državi Jugoslaviji, ka-
sneje Sloveniji in seveda center lokalnih rekreativnih dejav-
nosti. Sedaj je slika popolnoma drugačna, saj je prvi bazen 
z ogrevano vodo v takratni Jugoslaviji dočakal pred leti ne-
slaven konec.

Danes zapuščena in propadajoča školjka bazena z njeno 
okolico, je odraz neodgovornega ravnanja prejšnjega lastni-
ka (Občina Krško) v zvezi s prodajo sedanjemu lastniku, ki 
seveda s samim plavanjem in z njim povezano dejavnostjo 
nikoli ni imel nič skupnega, saj bi po vsej verjetnosti, nek-
danji ponos Krškega končal drugače, kakor je. Menim, da bi 
lahko odgovorni v Občini Krško, sedanjega lastnika te sra-

mote na območju tovarne Vipap »prisilili«, da le nekaj kori-
stnega postori na tem objektu, v nasprotnem primeru pa ga 
(po vzorcu republike Hrvaške, ko so sprejeli zakon o razla-
stitvi državljanov-domačih in tujih), po določeni zakonodaji 
razlasti ali sprejme kakšen drugačen ukrep, saj je sedaj ta 
prostor idealen prostor za zbiranje nepridipravov, uživalcev 
drog , alkohola ipd.

Po večkratnih poskusih obnove (bazen je bil zgrajen l.1953) 
in končnem zaprtju bazena l. 2006 so bili plavalci PK Celu-
lozar, rekreativci, ki jih seveda ni malo, v zadnjem času pa 
tudi triatlonci Triatlon kluba Krško in Multisport kluba Kr-
ško, prisiljeni svojo dejavnost premestiti v manjše šolske 
bazene, v poletnem času pa koristiti okoliške bazene (Ča-
tež, Brestanica), ki pa nikakor ne morejo nadomestiti učin-
kov in seveda pogojev nekdanjega 50 m bazena v Krškem.

Seveda smo vsi ob zaprtju bazena in seveda glede na oblju-
be odgovornih v Občini Krško , odgovornih pri PZ Slovenije 
(obljube z njihove strani so bile namreč dane na prireditvi 
ob 50. obletnici PK Celulozar), optimistično zrli v priho-
dnost, saj smo upali, da se bo kmalu odprlo novo poglavje 
krškega plavanja, triatlona, rekreativnih dejavnosti in da se 
bo ponovno dvignila in vrnila kvaliteta življenja v Krškem, 
ki ga je omogočala »bazenske« športno rekreativna dejav-
nost nekdaj.

Obljube odgovornih v Občini Krško, da bo nov pokriti ba-
zen izgrajen v roku 2 let, so se izjalovile, celo nasprotno, 
novo postavljeni rok, ki naj bi bil l. 2010, kaže, da bo še ne-
kajkrat prestavljen, (če bo seveda sploh prišlo do realizaci-
je omenjenih obljub in sklepov !?), preden se bodo pričele 
uresničevati zadane oblube (tudi predvolilne župana) odgo-
vornih, do tedaj pa bodo zgoraj omenjeni športniki in re-
kreativci prisiljeni iskati možnosti za trening in rekreativno 
dejavnost izven domačega kraja, kar pa si občani Krškega v 
nobenem primeru ne zaslužimo!!!

Marjan Kovačič

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

PREJELI SMO

Sramota sredi Krškega!

ŠKRJANEC

BELA
TEKOÈINA

VSAK�OD
TREH
HKRATI
ROJENIH
OTROK

PESNIK
GRAFE-
NAUER
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BARIT,
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POLTEMA

BRANE
OBLAK

ÈAROVNIK

ORAÈ

POMOR,
UBIJANJE

IT.�PISEC
(UMBERTO)

NASPROT-
JE�PLIME

3

JAKOB
ALJA�

MOÈVIRNAT
SVET

MIGUEL
INDURAIN

4.
DIMENZIJA

IVO
DANEU

GEORGE
EASTMAN

SPREDNJI
DEL ÈELADE
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TV�VODI-
TELJICA
(RICKI)

JERNEJ
KOPITAR

KOKOŠ
GA VALI

PLOD
PALME
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OKOVJE

MENIÈNO
POROŠTVO

OBLAÈILO
MUSLIMANK
PRIPADNIK
NAJNI�JE
KASTE

GOVEJA
�U�ELKA

PEVEC
PESTNER

OLJE�IZ
KITOVE
MAŠÈOBE

FR.�DIRKAÈ
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SODOBNIK
ILIROV
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PTICA
PEVKA

NIZ.�GOL-
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MAD�AR.
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MESTO�V
DALMACIJI
Z�VITEŠKO
IGRO ALKO

...�IN
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DELEC

ENERGIJE
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LOŠÈILO

VZKLIK�PRI
BIKOBORBI

RADIJSKI
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(ANDREJ)
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NAŠ
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(IVO)
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IZDELO-
VALEC
OÈAL
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(BRKATI�...)
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NJIVE
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EMMA
THOMPSON

IVAN
MINATTI

ENOTA ZA
SILO,

STOTINA
NEWTONA

RUDNINA
TITANIT

KOST�NA
KONCU

HRBTENICE

PROSTI ČAS, PREJELI SMO

Martina Šmajgl, Brežice – 
deklico,
Zala Jazbec, Sevnica – 
dečka,
Mojca Gorenc, Senovo – 
dečka,
Verica Lajkovič, Cerklje 
ob Krki – dečka,
Danijela Pezdirc, Krško – 
dečka,
Jasmina Božič, Leskovec 
pri Krškem – deklico.

ČESTITAMO! 

•

•

•

•

•

•

Tudi časopis je 
lahko	darilo
Bilo je letos poleti. Eden iz-
med posavskih rojakov, ki živi 
v Kanadi, se je srečal z enim 
izmed posavskih županov, ki 
mu je hitel razlagati, kaj vse 
so zadnja leta postorili v ob-
čini in kakšne načrte imajo za 
prihodnost. Rojak pa je župa-
na kmalu ustavil in dejal, da 
je vse to zelo pohvalno, a da 
je o vsem tem kar precej na 
tekočem. Kako pa to, je za-
čudeno vprašal župan. Ja, saj 
dobivam Posavski obzornik in 
vse od prve do zadnje stra-
ni prečitam, se je glasil od-
govor.

In res, vse več naših rojakov 
v tujini, pa tudi sorodnikov in 
znancev, ki so po rodu iz Po-
savja, prejema vsak drugi če-
trtek Posavski obzornik, ki jim 
pomeni dragoceno vez z ro-
dnimi kraji. Časopis je sicer 
brezplačen, zato je potreb-
no zanj plačati le stroške po-
šiljanja. Če bi želeli, da pre-
jemate najbolj brani časopis v 
Posavju vsak drugi četrtek, iz-
polnite priloženo naročilnico 
in nam jo pošljite po faxu ali 
pošti. Dovolj je tudi, če nas 
samo pokličete po telefonu 
in sporočite naslov prejemni-
ka časopisa in naslov naročni-
ka. Pokličite!

Ime (naziv organizacije) ___________________________________________________

Priimek ___________________________________________________

Naslov ___________________________________________________

Št. pošte in kraj _________ ______________________________

Davčna št. (izpolnijo pravne osebe) ________________________

Spodaj podpisani naročam brezplačni izvod Posavskega obzornika za (obkrožite):
a) 1 leto (stroški pošiljanja 15 €)
b) 1 leto tujina (stroški pošiljanja 30 €)
in se strinjam, da bom stroške pošiljanja poravnal(a) najkasneje v roku 15 dneh po pre-
jemu računa.
Podpis naročnika:

Naročilnico pošljite na naslov uredništva: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, p.p. 201, 8270 Kr-
ško ali po faxu: 07 49 05 781 ali po e-pošti: marketing@posavje.info.

NAROČILNICA

Naročite izvod 
POSAVSKEGA OBZORNIKA

 tudi v svoje podjetje, društvo, klub ali ga 
podarite svojim rojakom in prijateljem!
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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!

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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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

Ob slovesu dragega moža

se iskreno zahvaljujem za vsa izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče, pomoč družine Švigel 

in ostalih sosedov, lepe in prijazne besede gospoda 
župnika ter govorcu Francu Mrgoletu. 

Žalujoči: žena Joža, sin Drago, hčerki Jelka  
in Ivica z družinami.

IVANA MAVRIČA

ZAHVALA

Če imaš nekoga rad, 
nikoli ne umre - le daleč je...

Narava spokojno počiva in tudi ti že spiš. Le pri nas je 
nemir in bolečina, ker tebe več ni. Leta hitro bežijo in 
spet je tu zimski dan, ko smo te pred tremi leti izgubili. 
Zahvaljujemo se vsem, ki se spominjate našega dragega 
atija, obstojite ob grobu in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi.

V SPOMIN

na našega dragega sina, moža, atija, dedija, brata, 
svaka, tasta, nečaka, bratranca in strica

FRANCIJA GERMEKA
Iz Krškega
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Prodam Opel Astra, 1.4 ben-
cin, neregistrirana, potreb-
no manjše popravilo motor-
ja, vozen do odjave, ugodno. 
Tel.: 051 831 293

Prodam Clio Fidji, 10/1997, 
3 vrata, daljinsko zakl., bele 
barve. Tel.: 070 317 905

Prodam Opel Tigra, 1,4 16 V, 
eco tec, letnik 1995, reg. do 
09/10, siva metalik, ohra-
njen, servisiran, cena 2.400 
€. Tel.: 051 892 675

Prodam Ford Focus, 1.8 
TDCI, letnik 2003, avto-
matska klima, veliko doda-
tne opreme, opravljen veli-
ki servis, nova sklopka, brez 
praske. Tel.: 051 341 630

Prodam Tomos ATX 50 c, le-
tnik 1998, prva registracija 
2002, reg. do marca 2009. 
Tel.: 051 261 092

Prodam motorno kolo Yama-
ha, TDR 125 ccm, 9 kw, le-
tnik 1997, dobro ohranjeno, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 416 942

Prodam zimske gume Sava 
Eskimo, M+S, 185 x 65 R 15, 
prevoženih 3000 km, 4 kom. 
Tel.: 040 808 200

Prodam avtoradio Alpine 
na cd (mp3), še v garanci-
ji, lepo ohranjen in malo ra-
bljen. Tel.: 031 637 277

Prodam dve novi diatonični 
harmoniki, štajerki C, F, B, 
B, ES, AS, 3 leta garancije. 
Tel.: 031 793 132

Prodam harmoniko Rehar, B 
E S – AS, zelo kvalitetna in 
lepa, in traktor T. Vinkovič 
1988 – 523 tip. 
Tel.: 07 498 7209

Prodam novo diatonično 
harmoniko, trivrstno, B ES 
AS, glasilke tip Amano, cena 
1750 €. Tel.: 031 815 191

Prodam novo diatonično 
harmoniko, C-F-B turbo basi, 
6 dodatnih gumbov. 
Tel.: 031 793 132

Prodam prostostoječi šte-
dilnik za centralno ogreva-
nje na trda goriva, rostfrei 
z dvema pekačema, lepo 
ohranjen, cena 200 €. 
Tel.: 031 317 546

Prodam sesalec Kirby, tip 
Generation ultimate. 
Tel.: 031 580 292

Prodam zbirko 24 knjig Kar-
la Maya. Tel.: 041 944 227

Prodam več kosov otroške 
opreme, posteljico, vozi-
ček, jajček, igralni mosti-
ček, baby phone. 
Tel.: 041 982 995

Prodam smuči, star model, 
195 in 170 cm, z vezmi in 
palicami, ter pancerje št. 40 
in 39, lahko posamično. 
Tel.: 041 726 094

Prodam krzneno jakno, krat-
ka, dolgodlaka, št. 40, nikoli 
nošena. Tel.: 070 304 094

Prodam pisalno mizo barve 
češnje, š-64cm, d-150cm, v-
75cm, cena 60 €. 
Tel.: 041 832 661

Prodam voziček Peg Perego-
Pramette, lupinico, torbo, 
dežnik, blazino, previjalno 
mizo, prenosno posteljico. 
Tel.: 041 907 251

Prodam večje dekliško kolo 
Calypso 26 col, 21 prestav, 
cena 80 € in šivalni stroj Sin-
ger, model 1000, servisiran, 
cena 120 €. Tel.: 041 709 093

Prodam sesalnik Vorkwerk, še 
9 mesecev garancije, po polo-
vični ceni. Tel.: 041 968 344

Prodam TV Gorenje, ekran 55, 
rabljen, brezhiben, ugodno, 
cena 35 €. Tel.: 041 817 247

Prodam traktor New Hol-
land, 70 km, 4 x 4, letnik 
2002, registriran, lepo ohra-
njen. Tel.: 051 802 325

Prodam 100-litrski kotel za 
žganje in kobilo, delavno, 
staro 9 let, cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 496 167

Prodam kompresor, nov, za-
pakiran, 100 l, garancija, 
ugodno. Tel.: 031 815 236

Prodam cirkular s trofa-
znim motorjem, kovinske 
konstrukcije, ali menjam za 
agregat, lahko z doplačilom. 
Tel.: 031 308 391

Prodam 2 okni 1,10 x 1,10 z 
žaluzijami in roletami, zelo 
ugodno. Tel.: 040 227 590

Prodam kovinske police, di-
menzije 100x200x50, 5 etaž, 
močne, malo rabljene, 6 ko-
sov. Tel.: 041 695 450

Prodam bočno koso za trak-
tor Ursus, šrotar kladivar na 
traktorski pogon in puhalnik 
Grič 400, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 496 7874

Prodam poviške za prikolico 
TPV in cerado za dolžino pri-
kolice, 180 cm. 
Tel.: 051 305 520

Prodam mlin za koruzo (šro-
tar), možnost mletja tudi 
storžev, popolnoma nov, ga-
rancija, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 815 236

Prodam strojeno kožo divje-
ga prašiča, cena 100 €. 
Tel.: 031 695 450

Prodam kosilnico BCS 110, 
nizka kolesa, lepo ohranje-
na. Tel.: 051 655 514

Prodam cisterno za ku-
rilno olje, 500-litrsko, 
800x400x1600 mm, in 4 
emoterm radiatorje. 
Tel.: 041 490 912

Prodam kultivator Goldo-
ni, motor Acme, s priključki, 
freza in mulčar Ino kladivar. 
Tel.: 041 948 191

Prodam agregat 4c 1 kv, 
malo rabljen, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 771 448

Prodam kotel za žganjeku-
ho s kapo 30 l, plug in oračo 
za zbiratelje starin, snežne 
verige 13“ 14“ 15“ ice blok. 
Tel.: 031 319 546

Prodam centralno peč Fero-
term, starejšo, 40.000 kalo-
rij, na drva, možno tudi ku-
rilno olje, 44.000 kalorij. 
Tel.: 040 832 474

Prodam traktorsko škropil-
nico za vinograd in za njivo. 
Tel.: 031 636 470

Prodam kotel za central-
no Lentherm 150 l, kot nov. 
Tel.: 041 447 663

Prodam 20 silažnih bal prve 
košnje, cena 23 €/komad, 
oziroma možna menjava za 
teličko. Tel.: 041 664 254

Prodam Zetor 5011, letnik 
1984, 1500 delovnih ur, prvi 
lastnik, reg. do 05/09, dva 
kiper ventila, kompresor, 
avt. kljuka, lepo ohranjen, 
vzdrževan, cena 5.500 €. 
Tel.: 051 672 581

Prodam novo avtomobilsko 
prikolico, dolžina 180 cm, 
cena 500 €. Tel.: 031 554 098

Prodam Hilti, gen. obno-
vljen s 6 mesečno garanci-
jo, cena cca. 1/3 nove cene. 
Tel.: 041 644 663

Prodam slamoreznico Kola 
z ventilatorjem in puhalnik 
Tajfun z el. motorjem in 10 
m cevi, ugodno. 
Tel.: 07 492 6516

Prodam nov lesen čoln ter 
macesnove elemente za bal-
konsko ograjo. 
Tel.: 031 501 801

Prodam mizarsko mizo (ho-
belpank). Tel.: 041 331 549 
(po 20. uri)

Prodam plug in frezo za trak-
tor Tomo Vinkovič ter kotel 
za žganjekuho, cena po do-
govoru. Tel.: 031 298 356

Prodam mulčar Ino MTZ 115, 
star 6 let, zelo malo rabljen, 
cena 1550 €. 
Tel.: 031 508 831

Prodam 3 stebre za kozolec, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 561 825

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

Prodam vinograd s 750 trta-
mi, star 12 let, možna stroj-
na obdelava, okolica Kopriv-
nice. Tel.: 031 346 694

Prodam vinograd z lesenim 
hramom v okolici Rake, lepa 
in mirna lokacija. 
Tel.: 031 504 280

Prodam stavbišče 9000 m2 
v Kapelah ob glavni cesti. 
Tel.: 031 710 276

Prodam Megane classic, le-
tnik 1998/12, RT oprema, ga-
ražiran, zlata kovinska bar-
va, dodatna oprema, drugi 
lastnik, cena 1.800 € oz. po 
dogovoru. Tel.: 051 614 549

Prodam Ford Fiesta Flair, 
letnik 1996, registriran do 
10/09, ali zamenjam za ve-
čji avto. Tel.: 07 496 1743

Prodam starejšo stanovanj-
sko hišo z gospodarskim po-
slopjem in 16 ari zemlje v 
Krškem. Tel.: 07 492 7934

Prodam vikend, Brezovica 
pri Planini, lepa lokacija, 
asfaltni dostop, pripomočki 
za kletarjenje, voda kapni-
ca. Tel.: 040 325 336 

Prodam vinograd s 400 trtami 
in vikendom, elektrika, as-
falt, na lepi sončni legi v Mr-
zlavi vasi. Tel.: 041 929 797

Prodam mansardno stanova-
nje, 53 m2, delno opremlje-
no, vsi priključki, domofon, Bi-
zeljska cesta 14, Brežice, cena 
52.000 €. Tel.: 040 269 444
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Prireditve med 23. decembrom in 7.  januarjem

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

B R E Z P L A 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-

Torek, 23. 12.
od 16.00 do 20.00 v MC Brežice: otroške delavnice „V pra-
vljični vasi“ - pravljične urice in božično rajanje
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: monokomedija Gojmir-
ja Lešnjaka – Gojca „Fuzbal je vse!“

Sreda, 24. 12.
ob 23.00 pri GD na Velikem Kamnu: pohod z baklami
ob 23.30 v središču Bizeljskega: žive jaslice

Četrtek, 25. 12.
ob 16.00 nad parkirišči pri Občini Krško: žive jaslice
ob 17.00 na trgu v Podbočju: pohod z baklami na Stari 
Grad
ob 18.00 v cerkvi sv. Helene v Loki pri Zidanem Mostu: bo-
žični koncert MePZ Primož Trubar iz Loke
ob 19.00 v cerkvi sv. Marije na Veliki Dolini: božični kon-
cert KUD Slavček
ob 19.00 v Domu XIV. divizije Senovo: božično novoletni 
koncert Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo, gosta ve-
čera: Tamara Vonta in Peter Gabrič
ob 19.00 v župnijski cerkvi v Boštanju: koncert božičnih pe-
smi mešanega pevskega zbora župnije Boštanj
ob 21.00 na Šmarčni: žive jaslice

Petek, 26. 12.
ob 9.00 pri Galeriji BJ v Kostanjevici na Krki: tradicional-
ni pohod na Polom
ob 11.00 pred cerkvijo Marije Vnebovzete v Kapelah: bla-
goslov konj
ob 11.00 pred cerkvijo v Dobovi: blagoslov konj
ob 12.00 pred cerkvijo sv. Mihaela v Pišecah: blagoslov 
konj
ob 16.00 pri gostišču Kmečki hram v Kostanjevici na Krki: 
božično-novoletni potop Potapljaškega društva Krško
ob 16.00 na trgu v Podbočju: družabno srečanje krajanov
ob 16.00 v telovadnici OŠ Krmelj: prireditev „Decembrski 
živ žav“ s prihodom dedka Mraza in obdaritvijo otrok
ob 17.00 v Kulturnem domu Krško: proslava ob dnevu samo-
stojnosti – koncert Simfoničnega orkestra GŠ Krško z Nuško 
Drašček in novoletnim sprejemom župana (potrebno je re-
zervirati mesto v dvorani!)
ob 17.00 v župnijski cerkvi v Artičah: koncert „Praznikom 
naproti“ - otroški in mladinski pevski zbor OŠ Artiče, me-
šani pevski zbor KUD OŽ Artiče in tamburaški orkester KUD 
OŽ Artiče
ob 18.00 na Šmarčni: žive jaslice
ob 18.00 v cerkvi Presvete Trojice v Tržišču: božični koncert 
MePZ Primož Trubar iz Loke
ob 18.00 v Kulturnem domu Dobova: božično-novoletni 
koncert
ob 18.00 v OŠ Raka: večer družabnih iger
ob 18.30 v župnijski cerkvi v Sevnici: božični koncert pev-
ske skupine Encijan z gosti
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC Krško): božično-novoletni žur 
do 18 let
ob 19.00 v športni dvorani OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki: božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Ko-
stanjevica na Krki
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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

Sobota, 27. 12.
od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – hiške 
iz papirja in vate
ob 14.00 v cerkvi sv. Janeza Evangelista in Hočevarjevem 
trgu v Krškem: blagoslov vina in sveta maša z MePZ župni-
je Leskovec, stojnice različnih društev 
ob 17.00 na Trgu Matije Gubca Krško: žur z radiem Cen-
ter
ob 17.00 v SMC Sevnica: 8. Don Boscov turnir, ob 19.30 
turnir v namiznem hokeju
ob 18.00 v Domu krajanov na Čatežu ob Savi: božični kon-
cert MePZ KUD Brežice, MPS DU Brežice, ljudske pevke 
Žejno in MePZ Anton Kreč iz Čateža
ob 18.00 v Športnem domu Sevnica: božično novoletni 
koncert Godbe Sevnica, gosti: Vinko Coce in dalmatinska 
klapa Kvartet sv. Ante

Nedelja, 28. 12.
ob 13.00 na Trgu Matije Gubca Krško: novoletni tek za re-
kreativne in amaterske ljubitelje teka
ob 17.00 pri cerkvi sv. Martina na Velikem Kamnu: žive 
jaslice
ob 17.00 v cerkvi na Studencu: božični koncert
ob 18.00 v MC Brežice: turnir v biljardu
ob 20.00 v klubu KD Krško: koncert skupine Funtango

Ponedeljek, 29. 12.
ob 10.00 v OŠ Blanca: 14. šahovski Radejev memorial
od 15.00 do 17.00 na Trgu Matije Gubca Krško: božično-
novoletne stojnice rokodelcev domače obrti

Torek, 30. 12.
od 15.00 do 17.00 na Trgu Matije Gubca Krško: božično-
novoletne stojnice rokodelcev domače obrti

Sreda, 31. 12.
ob 9.00 na parkirišču za HTC-jem in na kmečki tržnici v 
Sevnici: novoletni sejem
od 10.00 do 12.00 na Trgu Matije Gubca Krško: božično-
novoletne stojnice rokodelcev domače obrti
ob 17.00 pred lokalom Central's v Sevnici: silvestrovanje 
za najmlajše
od 21.00 dalje na Trgu Matije Gubca Krško: silvestrovanje 
s skupino Majolka in gostjo večera Jasno Kuljaj
od 21.00 dalje v mestnem jedru Brežic: silvestrovanje z 
Brežiškimi flosarji
ob 23.00 pred lokalom Central's v Sevnici: silvestrovanje 
z ansamblom Zlati muzikantje

Ponedeljek, 5. 1.
ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-
venstvo veteranov in upokojencev

Torek, 6. 1.
ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Anke To-
minec o pokojninskem sistemu in pokojninah

Sreda, 7. 1.
ob 16.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
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Prodam bukova drva, debe-
lo ali drobno kalana. 
Tel.: 041 734 859

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

Prodam 1,5 m3 smrekovih 
desk, debeline 2 cm, zračno 
sušene 1 leto, ter vino modra 
frankinja. Tel.: 041 439 908

Prodam suhe hrastove plohe, 
debeline 5 in 3 cm, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 818 0351

Prodam žagana bukova drva 
in traktorsko koso, dvojni 
rez. Tel.: 040 150 112

Prodam prašiča do 180 kg, 
hranjen z domačo hrano. 
Tel.: 040 262 867

Prodam prašiča težkega 
okoli 230 kg, hranjen z do-
mačo hrano, možen zakol 
na domu. Tel.: 07 496 7826, 
zvečer

Prodam prašiče, težke cca. 
120 kg, cena 2 €/kg. 
Tel.: 041 514 135

Prodam kravo limozin, pripu-
ščena z bikcem, cca. 250 kg, 
oba pašna. Tel.: 031 277 045

Prodam mlado kravo za za-
kol. Tel.: 07 818 8063

Prodam prašiča, težkega 
cca. 160 kg, možen zakol. 
Tel.: 031 843 282

Prodam odojke, težke od 28 
do 35 kg, krmljene z doma-
čo hrano, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 496 5454

Prodam prašiča, težkega 
okoli 170 kg, hranjen z do-
mačo kuhano hrano, možen 
zakol. Tel.: 031 312 613

Prodam prašiča za zakol, 
težkega okoli 230 kg, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 578 500

Prodam dve breji kozi, sta-
ri štiri in dve leti, ugodno. 
Tel.: 041 471 169

Prodam dve telički limozin, 
težki 170 in 250 kg, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 818 8091

Prodam prašiče, težke od 
150 do 200 kg in odojke za 
zakol ali nadaljno rejo, kr-
mljene z domačo hrano. 
Tel.: 031 335 585

Prodam bikca belgijsko pla-
ve pasme, starega 2 tedna, 
in teličko sivko, staro 3 te-
dne. Tel.: 070 848 863

Prodam prašiča, težkega 180 
kg, hranjen z domačo hrano, 
lahko tudi polovico, menjam 
tudi za hlodovino ali dobro 
vino. Tel.: 041 581 492

Prodam dva prašiča, težka 
120 kg in prašiča, težkega 
200 kg. Tel.: 040 538 496

Prodam prašiča, težkega cca. 
170 kg, ki je bil do decembra 
v naravi, možno klanje na 
domu. Tel.: 031 500 650

Prodam prašiča, težka 150 kg 
in 120 kg, krmljenega z doma-
čo hrano. Tel.: 07 497 5272

Prodam prašiča, težkega 
160 kg, hranjen z domačo 
hrano. Tel.: 031 843 282

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

Prodam 7 mesecev starega 
bikca simentalca. 
Tel.: 07 492 0060

Prodam 800 kg ječmena ali 
menjam za prašička. 
Tel.: 031 312 433

Prodam fižol češnjevec, pre-
bran, in krompir, pridelano 
kot bio. Tel.: 041 738 338

Prodam žganje domače sli-
vovke, stare 3 leta, cena 5 
€/ liter. Tel.: 031 570 494

Prodam višnjevo žganje in 
mešano belo vino, kvalitetno 
in ugodno. Tel.: 031 618 775

Prodam rdeče vino sremi-
čan, dobitnik bronaste me-
dalje, cena 1 €/ liter, okolica 
Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam belo in rdeče vino, 
cena 1 €/liter. Tel.: 041 813 074

Prodam vino žametna črni-
na 250 litrov, cena 1 €/liter, 
bližina Gadove peči. 
Tel.: 031 223 916

Prodam mlado belo in rdeče 
vino, cena 0,90 €/liter. 
Tel: 07 495 1577

Prodam belo in rdeče vino, 
letnik 2008, rizling, pinot, 
muškat in frankinjo mešano, 
cena 1 €/liter, večje količine 
pripeljem na dom. 
Tel.: 041 720 308

Prodam lovskega terierja, 
starega 6 mesecev, z rodov-
nikom, potnim listom, ce-
pljen, rdeče vino - starino, 
300 litrov za 210 €.
Tel.: 051 314 907

Prodam 2 meseca stare šar-
planince. Tel.: 041 205 941

Prodam odraslega jorkšir-
skega terierja s pedigrejem, 
zelo lep in prijazen, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 495 9181

Iščem hišo, garsonjero ali 
stanovanje za mladoporo-
čenca. Tel.: 031 890 286

Iščem opremljeno garsonje-
ro v Sevnici ali Krškem. 
Tel.: 031 449 159

Kupim traktor 4x4 Carraro, 
univerzal, lahko s priključki. 
Tel.: 070 206 525

Kupim frizerski umivalnik 
na kolesih, po ugodni ceni. 
Tel.: 041 961 088

Podarim 2 muci, stari 3 me-
sece in zelo prijazni. 
Tel.: 031 562 323

Podarim psičko bernardin-
ko. Tel.: 031 333 048

Prosim, če mi kdo podari 
plinsko peč ali peč na svetil-
ni plin ali električni kalori-
fer. Hvala. Tel.: 030 914 355

Prosim, če mi kdo lahko po-
dari dnevno sobo in večjo se-
dežno, ohranjeno, bom zelo 
vesela, hvala, sem iz Sevni-
ce. Tel.: 07 620 9064

Stiki: moški Abrahamovih let 
išče resno žensko za skupno ži-
vljenje, imam novo hišo z obr-
tno delavnico, vikend ter 15 
ha gozda. Tel.: 040 280 766

Stiki: samski moški, zaposlen, 
preskrbljen, s stanovanjem, 
si želi resno vezo, samo re-
sne. Tel.: 051 702 607

Stiki: 42-letnik, resnih na-
menov, urejen, bi te rad 
spoznal, da bi bila mogo-

če naslednje leto oba sreč-
nejša, če si želiš resne veze, 
pokliči. Tel.: 031 791 937

Stiki: 31-letni fant iz okolice 
Krškega išče punco ali razo-
čarano mamico za resno zve-
zo in skupno življenje. Tel.: 
051 702 513

Posavski obzornik vsak drug četrtek pri vas doma.
Na spletu že v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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Poezija SLAVICE JARKOVIČ spremljevalcem lite-
rarne dejavnosti v Posavju še zdaleč ni neznana. 
Svojo literarno pot je avtorica namreč začela že 
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja kot člani-
ca takrat zelo dejavnega in odmevnega Literarnega 

kluba Beno Zu-
pančič Krško. 
Od takrat je 
bila aktivna na 
različnih podro-
čjih kulturnega 
udejstvovanja 
in v številnih 
kulturnih sku-
pinah.
Zbirko je z vi-
njetami in mo-
tivom za naslov-
nico opremila 

NATAŠA PIBERNIK, pesmi pa je za objavo izbral in 
uredil SILVESTER MAVSAR. 
CENA posameznega izvoda z 8,5 % DDV je 14 evrov.

Med novitetatmi posavske založbe NEVIODUNUM je 
tudi Almanah občine Krško za leto 2008.
Almanah je postal tradicionalna edicija naše medij-
ske in založniške hiše, saj smo ga pripravili že šesto 
leto zapored. Letos je v almanahu zabeleženih kar 
530 dogodkov, od tega preko 400 tudi s črnobeli-
mi fotografijami. 
Tokrat smo obja-
vili tudi dva za-
nimiva prispev-
ka Irene Fürst 
in Mirka Avse-
naka s kolokvija 
o gradu Rajhen-
burg in trapistih. 
CENA posame-
znega izvoda le-
tošnjega alma-
naha je 11 evrov. 
Za zanimivo zbirko petih almanahov od leta 2003 
do 2007, ki jih imamo na zalogi le še majhno števi-
lo, pa boste plačali samo 33,40 evra.

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!

Knjige iz založbe 
Neviodunum

Tiskarsko srediπËe

Na tiskarskih rotacijah
ponujamo  barvni tisk
◗ Ëasopisov:
420 x 578 mm z moænostjo porezave in v obsegu
od 4 do 16 strani v korakih po 2 strani ter
od 20 do 32 strani v korakih po 4 strani

289 x 420 mm z moænostjo spenjanja in porezave v obsegu
od 8 do 32 strani v korakih po 4 strani ter
od 40 do 64 strani v korakih po 8 strani

195 x 270 mm s spenjanjem in porezavo v obsegu
od 16 do 64 strani v korakih po 8 strani

◗ revij:
420 x 578 mm z moænostjo porezave v obsegu
od 4 do 8 v korakih po 2 strani ter 12 in 16 strani

289 x 420 mm z moænostjo porezave in spenjanja v obsegu
od 8 do 16 strani v korakih po 4 strani ter 24 in 32 strani

203 x 271 mm s spenjanjem in porezavo v obsegu
od 16 do 32 strani v korakih po 8 strani ter 48 in 64 strani
(moænost sestavljenih izdelkov z obsegom 40, 56, 80, 96 in 128 strani)

◗ letakov v opisanih in tudi drugih formatih

komerciala 01 47 37 801 in 01 47 37 425
tajniπtvo 01 47 37 420

1509 Ljubljana, Dunajska 5, Slovenija
komerciala 01 47 37 801 in 01 47 37 425
tajniπtvo 01 47 37 420

1509 Ljubljana, Dunajska 5, Slovenija
komerciala 01 47 37 801 in 01 47 37 425
tajniπtvo 01 47 37 420

KRŠKO – V začetku decem-
bra je bila v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško predstavitev treh 
knjižnih novitet za otroke 
Založbe Neviodunum. 

Serija velikih slikanic pod 
naslovom Brinove zgodbe 
je nastala po besedilu Ma-
ruše Mavsar, z ilustracijami 
pa jih je opremila mag. Ur-
ška Jekler. Ustvarjalki sta 
na začetku povedali nekaj o 
svojih izkušnjah pri nastaja-
nju slikanic ter poslanstvu, 
ki naj bi ga imelo branje 
knjig tudi v prihodnosti, še 
zlasti med mladimi. Mavsar-
jeva je eno izmed zgodbic 
tudi zelo domiselno pred-
stavila, zatem pa so dogo-
dek nadgradili še v knjižnič-
ni igralnici, kjer so nekateri 
otroci in starši poprijeli za 
papir, škarje, barvice in dru-
ge pripomočke.

V slikanicah, ki so namenje-
ne tako najmlajšim kot malo 
starejšim otrokom, lahko 
sledimo dogodivščinam ma-
lega Brina, simpatičnega, 
prebrisanega in tudi mal-
ce nagajivega dečka, ki kot 
mnogi njegovi vrstniki živi v 
stanovanjskem bloku, hodi v 
vrtec in na zanimiv in neko-
liko presenetljiv način spo-
znava svet okoli sebe. 

V veliki slikanici z naslovom 
BRIN IN ALEKS AFRIKA se de-
ček sreča s sneženim možem 
in njegovo največjo željo – 
obiskati Afriko, ta se na koncu 
tudi uresniči s pomočjo ded-
ka Mraza. V knjigi z naslovom 
BRIN IN ZAJEC KAROL se Brin 

Predstavili	Brinove	zgodbe	

s svojim kosmatim in straho-
petnim prijateljem zajčkom 
Karolom odpravi na pustolo-
vščino – iz teme pod poste-
ljo rešita nekaj nekdaj naj-
ljubših Brinovih igrač. V tretji 
knjigi BRIN IN POSKOČNI JAN 
pa se deček odpravi z mamico 

v mesto, kjer pa se v vrvežu 
izgubi, reši pa ga brezdomni 
ulični glasbenik Poskočni Jan, 
ki postane njegov novi prija-
telj. Slikanice so formata A4, 
obsegajo 24 strani in imajo 
trdo in šivano vezavo.

M. Kalčič M.

Po predstavitvi so pripravili tudi likovne ustvarjalnice.

Avtorici (Urška Jekler in Maruša Mavsar) med 
predstavitvijo ene izmed Brinovih zgodb

Naročila:
tel.: 07 49 05 780

marketing@posavje.info

Posavska založba NEVIODUNUM nadaljuje s svojim kulturnim poslanstvom, 
v katerem je na pomembnem mestu afirmacija izvirnih literarnih del in nji-
hovih avtorjev iz Posavja, saj si tudi knjige iz Posavja zaslužijo pot do šir-
šega kroga bralcev. Predstavljamo vam pet novih naslovov.

VELIKE SLIKANICE O MAJHNEM DEČKU


