
SREMIČ, DUNAJ, IVANDOL  - Nizke temperature v zadnjih 
dneh so ustvarile idealne pogoje za ledeno trgatev, ki so 
jo predvčerajšnjim, na praznik Svetih treh kraljev, opra-
vili tako na posestvu Sremič Kmečke zadruge Krško kot 
na Dunaju in Ivandolu v vinogradih Kerinovih iz Straže 
nad Krškim. 

Kerinovi so okoli 25 trgačev že ob pol šestih zjutraj pope-
ljali v vinograd na Dunaju, kjer so za ledeno trgatev pusti-
li 400 trt laškega rizlinga, nato so odšli še v Ivandol, kjer so 
obrali 1000 trt chardonnaya. Količinsko trgatev resda ni bila 
najbolj bogata, bodo pa iz tega grozdja po besedah Lojze-

ta Kerina ml. iztisnili „top“ vino oz. najboljše, kar lahko 
skupaj pridelata zemlja in človek. Ledeno vino, ki bo pred-
vidoma do poletja v steklenicah, jim bo služilo predvsem v 
promocijske namene, nekaj pa ga bodo ponudili tudi trgu. 
Pravo ledeno trgatev, slučajno še „trikraljevsko“, so Kerino-
vi pripravili prvič, poleg dela pa je šlo tudi za svojevrstno 
atrakcijo, ki so jo že navsezgodaj popestrili trikraljevski ko-
ledniki, mraz pa je ves čas preganjal tudi zvok harmonike. 

V idiličnem zimskem razpoloženju je v torek zjutraj poteka-
la tudi ledena trgatev sauvignona na posestvu KZ Krško na 
Sremiču. Ožji okoliš Sremiča je s svojimi značilnimi talnimi 
in klimatskimi značilnostmi idealna lega za pridelavo naj-
kvalitetnejših sauvignonov. Glede na ustreznost nizkih tem-
peratur, ki so bile v jutranjem času pod -7 ºC, v zadrugi oce-
njujejo, da bo šlo za odlično ledeno vino. Iz 3.000 trt bodo 
iztisnili približno 300 litrov najžlahtnejše kapljice. 

P. Pavlovič, J. Macur
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Na prostem v novo 
leto v Krškem, 
Brežicah in Sevnici

Marjan Simončič je poja-
snil, da so imeli na prehodu 
v letu 2008 34 zaposlenih. Za 
14 delavcev so poiskali re-
šitve, zadnjim 18 pa 31.12. 
2008 vročili odpovedi, ven-
dar naj bi zanje poskrbeli 
na zavodu za zaposlovanje s 
programi aktivne politike za-
poslovanja in bo večina pre-
zaposlena, pravi Simončič, ki 
predvideva, da bo brez dela 
ostalo morda le štiri ali pet 
delavcev. Rudarji so prete-
žno že starejši, običajno z 
nizko izobrazbo ter tudi in-
validne osebe in s tem težje 
zaposljivi. Trenutno v Rudni-
ku ostajata zaposlena le Si-
mončič kot upravitelj likvi-
dacije in Jože Kržan, ki vodi 
prekategorizacijo metanske 
jame v navadno ter monito-
ring. Ko bo prekategorizacija 
končana, predvidoma v dveh 
mesecih, bodo jamo zalili do 
vhoda - zdaj je zalita do viši-
ne 170 metrov - in jo predali 
v upravljanje Kostaku, ki ima 
v njej vodni vir. 

Letos	dokončno	slovo	
Rudnika	Senovo	
SENOVO - Poleti 2008 je s sklepom Vlade začel uradno teči likvidacijski po-
stopek družbe Rudnik Senovo, ki ga vodi Marjan Simončič. V minulem letu so 
se v skladu s poslovnim načrtom in zagotovljenimi sredstvi prioritetno lotili 
zapiranja jame in reševanja kadrovske problematike. Z iztekom leta je dobi-
lo odpoved zadnjih 18 delavcev. Likvidacijo družbe naj bi končali v tem letu. 

V letu 2009 se bodo posve-
tili sanaciji površine z aktiv-
nim sodelovanjem občine in 
lokalne skupnosti, in sicer s 
sredstvi iz likvidacijske mase 
oz. prodaje premoženja in 
opreme. Premoženje je si-
cer že ocenjeno in ga je za-
dosti, pravi upravitelj, ki je 
še pojasnil, da naj bi kme-
tijske površine in gozdove 

prenesli na Sklad kmetijskih 
zemljišč. Družba Rudnik Se-
novo v likvidaciji nima upni-
kov ali odprtih terjatev, ima 
pa še od prej odprti dve tož-
bi ter eno sicer dobljeno na 
drugostopenjskem sodišču, 
a je podjetje Bonpet vlo-
žilo zahtevo za presojo po-
stopka. 

Suzana Vahtarič 

Najverjetneje so zdaj že nekdanji delavci z obešenim 
„rudarjem“ ponazorili žalosten konec 200-letne 
tradicije (foto: J. Macur). 

»Najino	
sodelovanje	ni	
mogoče«
"Na podlagi 1. odst. 33. a 
člena Zakona o lokalni sa-
moupravi in 1. odst. 34. čle-
na ter 6. odst. 37. člena Sta-
tuta Občine Kostanjevica na 
Krki izdajam sklep o razreši-
tvi gospe Melite Skušek kot 
podžupanje Občine Kosta-
njevica na Krki," je 29. de-
cembra v sporočilu za jav-
nost zapisal župan Mojmir 
Pustoslemšek. "Z ozirom, da 
je ga. Melita Skušek postala 
član svetniške skupine, ki se 
ne strinja z delom in vode-
njem župana Mojmirja Pu-

Po	Pustoslemškovi	razrešitvi	podžupanje	Skuškove

Politični	boj	v	Kostanjevici	
postaja	vse	ostrejši
KOSTANJEVICA NA KRKI – Praznične dni je v najmlajši posavski občini razbur-
kala odločitev župana Mojmirja Pustoslemška o razrešitvi podžupanje Melite 
Skušek. Skuškova, sicer ravnateljica kostanjeviške osnovne šole, je funkcijo 
podžupanje opravljala dobro leto in pol in bila zadolžena za področje druž-
benih dejavnosti ter za področje zaščite in reševanja, na svojo razrešitev pa 
se je odzvala s precej obširnim sporočilom za javnost.

stoslemška, ugotavljam, da 
so najina stališča različna in 
zato ne moreva delovati ra-
cionalno v korist razvoja Ob-
čine Kostanjevica na Krki,“ 
je svojo odločitev utemeljil 
Pustoslemšek. Po njegovem 
mnenju je Skuškova v me-
dijih predstavila  nekatera 
»zavajajoča« stališča, česar 
si kot podžupanja ne bi sme-
la dovoliti. „Za ta njena za-
vajajoča stališča ima obči-
na dokaze. S tem smatram, 
da je moj sklep o razrešitvi 
obrazložen in postane prav-
nomočen, ko ga gospa Me-
lita Skušek uradno sprejme 
po pošti," je še zapisal ko-
stanjeviški župan v sporoči-
lu za javnost.

Izvedela	od	
novinarjev
Melita Skušek je za svojo 
razrešitev izvedela od novi-
narjev. V prvem odzivu je za 
naš časopis povedala, da je 
nekaj takšnega sicer priča-
kovala, vendar o tem ni nič 
vedela, saj ji župan kljub 
temu, da sta se srečala na 
kar nekaj prazničnih prire-
ditvah, ni razkril svoje na-
mere. Daljši odziv na raz-
rešitev je v javnost poslala 
naslednji dan, ko je preje-
la pisni sklep z obrazložitvi-
jo županove odločitve. Žu-
panove očitke glede vstopa 
v svetniško skupino Skuškova 

Trikraljevska	
ledena	trgatev	

Trgači pri Kerinovih so si v zgodnjem jutru pomagali z 
naglavnimi svetilkami, pa tudi brez rokavic ni šlo.

Ledena trgatev na Sremiču v vinogradu KZ Krško

Poslovilna turneja najbolj 
gledane predstave v Sloveniji 

5.moških.com! 
14. 2. 2008 v Termah Čatež 
ob 20.30 v hotelu Toplice

Število sedežev je omejeno.

Prodajna mesta: Petrol, BIT 
(Brežiška Info točka), Punkt 
(Krško, Brežice), TA Integral 
Brebus, TIC Brežice in Čate-
ške Toplice, Kompas Krško in 
NM, Big Bang, in ostala po-
oblaščena prodajna mesta 
Eventima.

www.eventim.si 
in www.vstopnice.com

Posavje v letu 2008
V prvi letošnji številki objavljamo kratek 

pregled dogodkov, ki so lansko leto bolj kot 
ostali zaznamovali življenje v naši regiji 
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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 (02/2009) bo izšla v 
četrtek, 22. januarja 2009.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
14. januar.

Na seji so svetnice in svetni-
ki med 24. točkami dnevnega 
reda razpravljali o  spremem-
bah in o dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda 
Knjižnica Sevnica, in sicer o 
spremembi razpisnih pogojev 
za delovno mesto direktorja 
knjižnice. Direktorica Knjižni-
ce Sevnica Ida Tušar je poja-

Soglasno	podprli	proračun
SEVNICA – Na dobre tri ure trajajoči 18. seji Občinskega sveta Občine Sevnice, ki je potekala v Konfe-
renčni dvorani sevniškega gradu 22. decembra 2008, so bili predlagani sklepi soglasno sprejeti. Za do-
bro delo v letu, ki se je izteklo, je svetnice in svetnike po končani seji v Albert Felicijanovi dvorani, ka-
mor jih je povabil župan Srečko Ocvirk, pohvalil Božiček ter vsem zaželel uspešno delo v bodoče. 

snila, da sta bila dva razpisa 
neuspešna, ker prijavljeni kan-
didatki nista izpolnjevali vseh 
pogojev, na drugi razpis pa ni 
bilo prijav. Po razpravi je bil 
sprejet sklep, da mora imeti 
direktor zavoda najmanj uni-
verzitetno izobrazbo družbo-
slovne ali humanistične smeri 
in opravljen bibliotekarski iz-

pit, najmanj pet let delovnih 
izkušenj na področju knjižni-
čarstva, kulture ali izobraže-
vanja, ter najmanj tri leta de-
lovnih izkušenj na vodilnih ali 
vodstvenih delovnih mestih.

V nadaljevanju seje je bil 
sprejet nov Pravilnik o krite-
rijih in postopku sprejemanja 

predšolskih otrok v Vrtec Cici-
ban Sevnica. 

Občinski svet je soglasno spre-
jel Odlok o proračunu za leto 
2009, saj so vsi strokovni od-
bori podali mnenje, da so pro-
računske postavke, ki so bile 
predstavljene ob prvem bra-
nju na novembrski seji, spre-
jemljive. Župan Srečko Ocvirk 
je ob tem še poudaril, da je 
predlog intenzivno investicij-
sko naravnan, kjer je previ-
dnost pri uresničevanju pro-
računa izredno pomembna. 
Proračun za leto 2009 znaša 
28.647.748 evrov.

V občini bodo skušali z uvedbo 
dveh lokalnih avtobusnih prog 
vzpostaviti pogostejšo upo-
rabo javnega prevoza in tako 
povezati tudi Mirnsko dolino 
s Sevnico. Avtobusna prevoza 
potekata na relaciji Sevnica – 
Šentjanž – Boštanj in Sevnica – 
Boštanj - Sevnica. Uporabniki 
teh prevozov so predvsem sta-
rejše osebe in v poletnih me-
secih otroci, ki v času poletnih 
počitnic prihajajo na sevniški 
bazen ali pa so udeleženci ko-
šarkarskega kampa, ki je bil v 
lanskem letu dobro sprejet in 
lepo obiskan. Svetnice in sve-
tniki so izrazili tudi željo, da 
bi bil na kateri izmed njihovih 
sej prisoten poslanec v Držav-
nem zboru RS Andrej Vizjak, 
ki po letošnjih volilnih rezulta-
tih zastopa v DZ tudi sevniške 
interese. Smilja Radi

Tudi ob letošnji počastitvi sa-
mostojnosti in enotnosti so 
občanke in občani do zadnje-

ga kotička zapolnili veliko 
dvorano krškega Kulturnega 
doma. "Takšne plebiscitar-
ne, kolektivne volje nekega 

"Takšne	volje	naroda	ni	
mogel	spregledati	nihče..."	
KRŠKO - 26. december 1990 je bil največji dan v zgodovini naše države, je med drugim dejal na slove-
snosti v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti, ki je 26. decembra potekala v krškem Kulturnem 
domu, slavnostni govornik Darijan Košir, odgovorni urednik časopisa Delo. 

naroda ni mogel spregledati 
nihče, čeprav so bile medna-
rodne okoliščine osamosvaja-
nja tedaj zelo nenaklonjene, 
da percepcije tega dejanja 
v naši bližnji okolici niti ne 
omenjamo. Vse kasnejše od-
ločitve so namreč stale na te-
meljih plebiscita. Povedano 
drugače, če ti ne bi bili trdni, 
bi se lahko osamosvojitvena 
hotenja tudi slabo končala," 
je dejal Darijan Košir.
Ob slavnostnem govorniku se 
je voščilu z najboljšimi želja-
mi v prihajajočem letu pri-
družil tudi župan občine Kr-
ško in poslanec v Državnem 
zboru Franc Bogovič, sicer 
pa je slovesnost tradicional-
no spremljal bogat kultur-
ni program, ki so ga ob Sim-
foničnem orkestru Glasbene 
šole Krško izvajali še člani 
Kulturnega društva Svoboda 

Senovo, učenci Osnovne šole 
Savo Kladnik Sevnica, žen-
ska vokalna skupina Solzice, 
tenorist Aljaž Farasin, so-

pranistka Marjetka Podgor-
šek Horžen ter priljubljena 
slovenska pevka Nuška Dra-
šček. B.M.

V prvi vrsti od leve: krški podžupan Cveto Sršen, 
slavnostni govornik Darijan Košir s soprogo, Bojana 
Bogovič, župan Franc Bogovič ter direktorica občinske 
uprave Krško Melita Čopar

Slavnostni govornik 
Darijan Košir

odločno zavrača. „Sama ni-
koli nisem bila članica nobe-
ne politične stranke, zato je 
očitek neupravičen, hkrati 
pa bi moral župan vedeti, da 
so tudi podžupani sosednjih 
občin člani različnih politič-
nih opredelitev, kar pa ne 
vpliva na delo takrat, ko se 
odloča o pomembnih vpraša-
njih občine. Tudi sama sem 
v pomembnih odločitvah ve-
dno podprla županov pre-
dlog, ne morem pa sprejeti 
dejstva, da župan ne do-
pušča, da imamo člani ob-
činskega sveta (tudi podž-
upanja) pravico do svojega 
mnenja ali pogleda. Različ-
ne poglede na določene pro-
bleme sva poskušala nekaj-
krat uskladiti, a župan me je 
zavrnil, češ da ima vsak pra-
vico, da misli po svoje. Kaj 
torej zanj pomeni usklaje-
vanje – prilagoditev njego-
vim pogledom in odločitvam 
ali kompromis?« je zapisala 
v svojem odzivu.

»Kostanjeviška	
blaznost«
»O tem, da župan pravi, da 
sklep o razrešitvi obžaluje, 
bi lahko komentirala takole: 
vse tole je le še en prispe-
vek h kostanjeviški blazno-
sti. Toliko dobrih, toliko spo-
štovanja vrednih in toliko 
delavnih ljudi je v Kostanje-
vici, da ne morem razumeti, 
zakaj tu nimamo toliko mo-
drosti, da bi si lahko ustvari-
li nebesa. Vprašati se mora-
mo – kdo koga potrebuje in 
kdo je tisti, ki bi moral stva-
ri povezovati in ne razdira-
ti,« je zapisala razrešena 
podžupanja. »Jaz prav goto-
vo nisem med slednjimi. 28 
let dela s Kostanjevičani in 
za Kostanjevičane je dolga 
doba, a meni se zdi kratka, 
ker sem vse delala s srcem. 
In šteje samo to in pisma 
podpore, telefonski klici in 
SMS sporočila, ki sem jih 
prejela od včeraj, ko sem od 

novinarjev izvedela za svojo 
razrešitev.« In še: »Moški so 
po naravi lovci – in nekate-
ri streljajo le kapitalne pri-
merke divjadi. Očitno sodim 
med njih, saj moj odstrel 
šteje. A odstreli brez sodbe 
znajo imeti tudi posledice 
– za krvnike in njegove po-
magače. Res lepo novoletno 
darilo, v njem je zavit tudi 
pogum za nove ideje in nove 
zmage.«

Odzivi	različni
Po Pustoslemškovi odločitvi 
in odzivu Skuškove je v Ko-
stanjevici završalo, razvne-
le so se tako gostilniške kot 
internetne debate. Tako kot 
je razdeljeno javno mnenje, 
so različna tudi stališča ob-
činskih svetnikov. Svetniška 
skupina sedmih svetnikov se 
je sestala in se odločila o na-
daljnjih korakih po zaključku 
naše redakcije, tako da nam 
je vodja skupine Jožica Le-
šnjak lahko povedala le, da 
so nekaj takega sicer priča-
kovali, a ne ravno v praznič-
nem času. Joško Cunk, član 
omenjene svetniške skupi-
ne, meni, da županova pote-
za »ni okusna«, potem ko je 
Skuškova izpeljala še vse pra-
znične prireditve. Ladko Pe-
tretič, denimo, pa meni, da 
je župan storil prav. »To je 
enkratni pojav, politični fe-
nomen, da nekdo nekoga pla-
čuje, slednji pa dela proti 
njemu,« je kritičen do Sku-
škove, pa tudi do svetniške 
skupine, ki je omenjala tudi 
zahtevo po županovem od-
stopu, če ne bo izpolnil do-
ločenih pogojev. „Gotovo je 
to velika škoda za občino Ko-
stanjevica na Krki. Mislim, 
da ne gre za tako velike spo-
re, ampak bolj za principe,“ 
pa meni Franc Štokar, eden 
treh svetnikov, ki se ni včlanil 
v svetniško skupino. Štokar je 
prepričan, da bi z nekaj več 
dialoga lahko lepše rešili vsa 
nesoglasja.

Peter Pavlovič

KRŠKO, LJUBLJANA - Zve-
za prijateljev mladine Krško 
je v ponedeljek popeljala 
mlade krške in kostanjevi-
ške osnovnošolce in njihove 
mentorice v slovenski Držav-
ni zbor in že tradicionalno 
izpolnila eno od mnogih vse-
bin, ki si jih je zapisala v de-
lovni program. Poleg sekre-
tarke ZPM Krško Vide Ban, ki 
je ob tem dejala, da je or-
ganizirala ogled že 15 gene-
racijam otrok, sta iz Krškega 
z avtobusom tokrat potova-
la tudi kostanjeviški župan 
Mojmir Pustoslemšek in 
podpredsednica ZPM Danica 
Zalokar. Kasneje se je sku-
pini pridružila sedaj že štu-
dentka, aktivna na različnih 
področjih in voditeljica več 
otroških parlamentov ter 
okroglih miz z različno te-
matiko, pa tudi udeleženka 
svetovnega parlamenta Ka-
tarina Mekiš. 

Petnajstič	na	obisku	v	pravem	parlamentu

V prostorih slovenskega par-
lamenta je obiskovalce na-
govoril predsednik Državne-
ga zbora dr. Pavel Gantar. 
Dejal je, da politična kultu-
ra, ki jo imajo ljudje, raste 
od malega. „Zelo pomemb-
no je, da se naučimo poslu-
šati in razumeti druge, kar 
je bistvo demokracije. Naše 
skupno sobivanje je javni 
interes,“ je med drugim še 

sporočil mladim novih vtisov 
željnim osnovnošolcem, ki so 
mu izročili šopek in fotogra-
fijo nastalo na lanskoletnem 
evropskem likovnem nateča-
ju. Po predstavitvi prostorov 
in poslikav v parlamentarni 
zgradbi, je vodička predsta-
vila tudi delo poslancev, jih 
seznanila z delovnimi tele-
si, jim orisala pomen demo-
kracije ter jih popeljala še v 
dvorano Državnega sveta. 

Gostitelj mladih pa je bil kr-
ški župan Franc Bogovič, ki 
je bil na jesenskih držav-
nozborskih volitvah izvoljen 
tudi za poslanca, zato jim je 
še sam podrobneje predsta-
vil svoje delo in zadolžitve 
v parlamentarnih skupinah, 
sprehodil pa se je tudi skozi 
svojo življenjsko pot ter jih 
pogostil z malico. Ti pa so se 
mu oddolžili s priložnostnim 
darilom. Polni vtisov so se 

že spletali pogovori o občin-
skem otroškem parlamen-
tu, ki bo 9. februarja, kjer 
bodo obravnavali temo Lju-
bezen in spolnost. „Vseka-
kor pa mlade parlamentar-
ce čaka še pestro leto“, je 
dejala Banova, „saj je letos 
tudi dvajset let od sprejetja 
Konvencije o otrokovih pra-
vicah v Združenih narodih.“ 

M. Kalčič M.

Skupinska fotografija s predsednikom Državnega zbora dr. Pavlom GantarjemS poslancem Bogovičem v 
veliki dvorani DZ

nadaljevanje s 1. strani
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Iz Ljubljane skozi 
krške oči (41)

Spet začnemo znova. Čeprav 
vlečemo stare niti in oguljene 
nahrbtnike dragocenih, bolečih, 
žalostnih in temno sivih 
spominov. Nosimo hlače na 
rob in črne čevlje, ki sodijo v 
smeti, ampak so še vedno tako 
udobni. Nosimo pokrivala 
in obveze čez oči. Da česa ne 
vidimo jasno. Da kaj ne bode v 
oči. Da se le malo svetlika skozi. 
Včasih je tako lažje. Za mojo družino je nastopilo 
leto sprememb. Spet. 

Moj mož ne bo več delal v v bolnišnici v Brežicah. 
Tako se je odločil po dolgih, utrujajočih pogovorih. 
Večinoma jih je preganjal v svojih mislih, veliko, še 
preveč, jih je imel v službi. Razlogov, zakaj odhaja, 
je toliko, kot je spoznanj v življenju, kot je dežnih 
kapelj na vetrobranski šipi, ki jo brišejo počasni 
brisalci. Bilo je hudo, bilo je težko in sledilo je 
olajšanje. Vem, da mu je težko zaradi pacientov, 
zaradi ljudi, s katerimi je delal, zaradi pripadnosti 
Posavju. Zato se je dvanajst let vozil v Brežice. 
Gor in dol. Dol in gor. Tudi meni je žal. Rada sem 
imela to majhno bolnišnico in ji delala reklamo. 
V njo vodila svoje znance, kolege, prijatelje. Rada 
sem poklicala v ambulanto in se pošalila, kdaj 
mi bodo vrnili moža. Kadar sem ga obiskala med 
dežurstvom, sem spila kavo s sestrami. Žal mi je. 
Mislim, da bomo vsi nekaj izgubili. In verjetno 
kaj pridobili. Najtežje mi je za tiste Posavce, ki 
so v bolnišnico prihajali zaradi Blaža. Ker so mu 
zaupali, ker so ga poznali.Tudi v novo službo se bo 
vozil, ampak bližje. Novo mesto. Za nas bo res novo. 
In vse znova. 

Mene čaka služba. Že ta teden začnem z 
"uvajanjem". Smešno, kaj. Pa sem že trinajst let 
del tega kolektiva, pa se grem uvajat. Ne morem 
vam povedati, kako mi je. To veste  mamice, ki 
ste, po zaključku porodniške, spet sedle na sedež 
zaposlenih. In žonglirale z vsemi stvarmi. Kako mi 
je hudo, ker ne bom več cele dni z mojo ljubo, malo 
Lino. Te čudovite, modre oči, ki se mi smehljajo 
iznad vseh robov neba. Ki kukajo in sijejo vame. Da 
sem vsa blažena in poljubljam mehka, mehka lička. 

Spremembe. Ne maram jih. Ovijejo me okoli vratu 
in nekaj časa tiščijo. Dokler se ne otoplim, dokler 
se ne privadim. Rada imam vse tako, kot je. Rada 
imam utečeno. Premišljeno. Varno. 

Rada imam filme, ki sem jih že videla in me 
navdušijo, da jih gledam znova in znova. Rada 
imam špagete z omako, ki jo pripravim sama in 
imajo božanski okus. In vedno začutim, če niso 
povsem takšni kot običajno. Rada imam moje. 
Preizkušeno. In varno. 

Rada imam tople, znane in preverjene glasove. 
Tiščim in se pokrivam čez glavo, ko moram skozi 
spremembe. Ko diši po novem. Čeprav se mnokograt 
izkaže, da je potem bolje. To mi zdaj že mesece 
poskušajo dopovedati moje prijateljice. Da bo vse v 
redu. Da moram nazaj v službo. Da bo Lina v redu. 
Da se bova privadili. Saj vem. Mi je pa težko. Moj 
mož ne analizira tako kot jaz. Ne obrača in debatira 
o vsaki malenkosti in išče pomene, podtone in 
čustvena razpoloženja. On stuhta, prespi in se odloči. 
Po moje je zato lahko kirurg. Ker mora ohraniti 
trezno glavo in se odločati hitro. In jasno. Jaz se 
odločim, ko se je treba. Z vso barvno prtljago v sebi, 
z vsemi podvprašanji, z vsemi oprijemalkami. Z vso 
pomočjo, ki jo dobim. Če zanjo zaprosim.

Rada imam ta svoj mali svet, v tem stanovanju, ki 
gleda na ljubljanski grad. Kjer popoldne padajo 
poševne sončne črte na igrače, s katerimi se igra 
moja majhna pikica in se ujamejo v pramene las 
moje starejše deklice, ki vneto igra računalniške 
igrice. In kjer se ujamejo moji glasovi z glasovi 
mojega moža. Ki je pod težo nekajmesečnih tuhtanj, 
postal bolj tih. Bolj preudaren. In ne več tako vesel. 
Čeprav tega ne bo priznal. Jaz vem. Gre iz službe, ki 
jo je imel rad. Njegove prve službe.

In jaz se vračam. V svojo prvo službo. Kjer je še nekaj 
istih parov oči in znanih, prijetnih glasov. Ki me 
bodo bodrili, ko bom na telefonu gledala slike mojih 
deklic, ko bom gledala posnetke Line. Ko prvič je 
pito. Ko lista po knjigicah. Ko se plazi in raziskuje. 

Spremembe. Naj bodo mile in poštene do mojega 
srca. Naj mi ne naložijo več, kot lahko odnesem. Kot 
lahko prehodim, kot lahko sprejmem. Naj se zlijejo s 
starim in ujamejo njihov tok. Moj tok. Mojo strujo.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Napovednik prireditev

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

Spomin na prvega krščanske-
ga mučenca, blagoslov vode, 
ki iz Krškega gričevja priteka 
na Krško polje in kulturnim 
rastlinam daje življenje, in 
soli z njeno široko simboliko, 
je bil na koncu »okronan« še 
z žegnanjem konj. Konj, za-
koreninjenih v spominu ljud-
stev kot prenašalcev moči,  
kot lik plemenitosti in kot 
zvestih spremljevalcev. Konj 
od prazgodovine do danes 
tudi v krškem svetu pred-
stavlja tesno simbolično po-
vezavo z duhovnim svetom, 
zato obujena šega štefano-
vanja priteguje vse več ko-
njenikov in vernikov.

Sv. mašo in blagoslov je da-
roval župnik Ludvik Žagar, 
praznične pesmi so prepeva-
li pevci Župnijskega pevskega 

Sveti	Štefan	v	Nemški	vasi

zbora pod vodstvom Kristine 
Lovšin Salmič, blagoglasne 
štiri zvonove z zlitjem v me-
lodijo sv. Štefana so pritrka-
vali Janko Gabrič, Jernej in 
Boštjan Žaren, za organizaci-
jo sta skrbela cekmeštra Jože 
Božič in Jože Božič skupaj z 
družino Žaren, za konjeni-

Vrsta konjenikov in kolona 
konjskih vpreg, tudi s privlač-
nimi zapravljivčki, je napol-
nila kapelski trg, med njimi 
je bil najmlajši jezdec 7-le-
tni Gašper Zlobko, najstarejši 
pa 66-letni Ivan Vidmar. Med 
konjeniki so bili tudi iz pobra-
tenega Konjerejskega društva 
Šentjur, pa konjeniki mladega 
društva iz Artič in posavskega 
konjerejskega društva. Pred-
sednik konjeniškega društva 

V	Kapelah	že	petnajsti,		
v	Pišecah	osmi	blagoslov	konj	
KAPELE, PIŠECE - Na god svetega Štefana, diakona in prvega mučenika, pa tudi zaščitnika konj, so v Ka-
pelah 26. decembra pripravili tradicionalni množično obiskan, že petnajsti blagoslov konj. V Pišecah so 
se le uro kasneje zbrali na osmem blagoslovu. 

Po blagoslovu v Kapelah je župnik Vlado Leskovar vsaki 
živali ponudil še kruh in sol. 

V Pišecah teren omogoča pogled na povorko, ki poteka 
skozi naselje. (foto: Milena Vranetič)

Kapele Miha Urek je v pozdra-
vu poudaril, da jih v Kapelah 
iz leta v leto že petnajst let 
veže prijateljstvo do konj, ki 
obuja tudi spomin na otroštvo, 
ko razen konja ni bilo druge-
ga načina prevoza. Ljubezen 
do živali in skrb zanje se kaže 
tudi v dejstvu, da v kraju pre-
morejo okoli 90 konj. Številne 
obiskovalce je pozdravila pod-
županja Patricia Čular, ki je 
izpostavila pestrost društve-

nega življenja v občini in po-
men ohranjanja ljudske de-
diščine, na katero so v občini 
ponosni. Blagoslov je opra-
vil župnik Vlado Leskovar in 
vsaki živali ponudil tudi kruh. 
Prav tako tradicionalno blago-
slov od prve prireditve spre-
mlja domača godba na pihala, 
pa tudi kuhano vino in golaž. 

V Pišecah so pripravili že 
osmi blagoslov, tokrat se je 

zbralo okrog 30 konj, ki sta 
jih blagoslovila tamkajšnji 
župnik Anton Kolar in ka-
plan z Bizeljskega Silvester 
Molan. Organizacijo s stra-
ni konjarjev vodi pobudnik 
blagoslovov Branko Grmo-
všek. Tudi v zavetju svete-
ga Mihaela po blagoslovu za 
obiskovalce vedno poskrbijo 
s kuhanim vinom in domačim 
pecivom.

S.Vahtarič

NEMŠKA VAS - Praznični 26. december je tudi k cerkvi sv. Štefana v Krškem gričevju pritegnil množico 
ljudi na slovesno žegnanjsko bogoslužje.

ke Sebastajan Zagrajšek, za 
postrežbo pa konjar Jože Ur-
banč. 

Tradicionalni praznični mlaj, 
ki ga postavijo fantje sose-
ske sv. Štefana, je bil tudi le-
tos tako visok, da se venec 
razgleduje po vsem Krškem 

polju. Cerkev ima korenine v 
srednjem veku, v letu 2008 
pa so na lucijino blagoslovili 
tudi obnovljeni zvonik z ba-
kreno streho baročne čebu-
laste oblike. Z darovi so ob-
novo omogočili prebivalci 
soseske in župnija Leskovec. 

Ljudmila Šribar

KRŠKO - V cerkvi sv. Janeza 
Evangelista v starem mestnem 
jedru Krškega je 27. decembra 
dr. Silvester Fabijan, kanonik 
in župnik na Kapitlju v Novem 
mestu, ob somaševanju župni-
ka z Rake Franca Levičarja 
ter artiškega župnika Janeza 

Tradicionalno	šentjanževo	v	Krškem

Prireditev je organizator letos prvič pripravil pod šotorom.

Turinka blagoslovil šentjan-
ževec, kakor je poimenovano 
najboljše vino, ki ga na ta dan 
prinesejo v cerkev na blago-
slovitev pridelovalci vina. 

Po krščanskem izročilu na-
mreč  27. decembra goduje 

sv. Janez Evangelist, ki je med 
drugim tudi zavetnik viničar-
jev. Po njem je poimenova-
na cerkev v Krškem, velja pa 
tudi za zavetnika mesta Krško, 
podobo katerega nosi ta tudi 
v svojem krajevnem grbu. In 
na tem mestu kot osrednjem 
prizorišču, pred cerkvijo Ja-
neza Evangelista, je že če-
trto leto zapored Turistično 
društvo Krško pripravilo dru-

žabno-zabavno prireditev z 
blagoslovom vina, ki se ga je 
tradicionalno udeležil tudi red 
vitezi vina, s predstavitvijo in 
kulinarično ponudbo aktivov 
kmečkih žena, vinsko kapljico 
vinogradniških društev in osta-
lih pridelovalcev vina. Za pri-
jetno vzdušje in razpoloženje 
udeležencev je poskrbel Trio 
Planike.

B.M.
Raški župnik Franc Levičar, kapiteljski kanonik dr. 
Silvester Fabijan in župnik Janez Turinek iz Artič
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Dober dan, 

resničnost, saj je že osmi dan leta 
2009. Ker je bila lanska decembr-
ska nekoliko zavita v svilnate in 
praznične papirje in vrečke. Če so 
bili ti po vsebini še tako skromni 
in iskreni, pa smo malo čepeli pod 
njihovimi okrilji, da ne bi čisto do-
bro videli in slišali, kar smo sliša-
li in videli. Zato, da smo si ohrani-
li malo veselja in nekoliko samozavesti.

Preteklost, sedanjost in prihodnost so povezane, določa-
jo druga drugo; preteklost nas zadržuje, prihodnost vzne-
mirja, je zapisal Flaubert. Preteklost je treba ceniti, se od 
nje učiti, da ne bi v sedanjosti govorili in počeli prismo-
darije in z obojim vznemirjali še prihodnost. Preprosto 
povedano – treba je delati na sebi.

Torej, dober dan, resničnost! Iluzorno je pričakovati, da 
ji bo lahko kdo ubežal. Ubežali ji najprej niso premnogi 
delavci, ki so pristali skoraj, da, na beraški palici. Zato 
opletanje z jezikom, da ni revščine, presega vso pošteno 
razumnost. Ozko gledanje na resničnost je krut napad 
na nekoga, ki je telesno močan in je zato videti v nepo-
manjkanju. Čemur sem bila osupla priča od daleč. Ta-
kole videti samo fasado, ne pa notranjosti ali njegove 
človeške biti! Ne imeti zmožnost premisleka, ali se sogo-
vornica, sogovornik morda otepa s kakšno boleznijo ali 
pa že dolgo živi žgančevo, kruhovo in makaronovo življe-
nje, ki redi in ne ob zelenjavi, mesu in sadju, kar je mno-
gim težko dosegljivo. Pravijo tudi, da dobrodušnežem vse 
tekne, še zrak, mrzovoljneži pa pogrizejo sebe in druge ob 
sebi. Le toliko, ko je ob debelih in trskastih ritah še ven-
dar toliko mnogo čejev, želja in človeških okusov.

Dve leti je minilo, od kar je naše plačilno sredstvo evro. 
Medtem sem živela v prepričanju, da sem sila redek pri-
merek, ki mu je žal za slovenskim tolarjem. Pa sem se 
znašla v zadržujoči preteklosti vedno večih, ki še (in 
tudi) preštevajo, kaj vse smo lahko kupili za tolarje. 
Splošna ugotovitev je, da smo za 5000 tolarjev v cekarju 
prinesli za polovico več kot za 20 evrov, da smo za zdaj-
šnjih evro in dvajset centov vredne ene kave, prej dobili 
dve. In tako dalje… do domala vseh prodajnih artiklov. 
Kljub vsem opozorilom vseh tistih, ki so evro že grdo ob-
čutili na svoji koži! Da preštevanje za nazaj res nima no-
benega smisla? Kot se nima smisla zadrževati v bližnji 
preteklosti ob prazniku osemnajstletne slovenske samo-
stojnosti? Ki je za nas vedno večih bila obeležena in mi-
nila v anemiji. Pa smo si svojo državo tako želeli!

Ki je v Evropi in v svetu »kaj?«, če je narod tako sil-
no brez besed, ob voljo in brez moči!? Brez pravic!? Če si 
Ustavo in Zakone lahko, smejo razlagati celo pravniki 
vsak po svoje? Kaj vem, morda bi si za vzornika morali 
vzeti tistega kužka iz Salt Lake Citya, ki si je z zmaknje-
no kostjo vzel pravico sam?

Svojo pravico petdnevnega in štirinočnega mačjega po-
tepanja si je čisto zadnje mrzle decembrske ure vzel tudi 
moj mačkon. Ki sem ga že odpisala. V hudi žalosti sem 
krivila sosede za vse mogoče. Kot ne bi vedela za mačje 
manire. In mi je dal eno večplastno pošteno šolo. Dela na 
sebi, razmišljanju in presoji. Dobra soseščina je vredna 
veliko več, kot lahko površno mislimo.   

Silvestrsko frontno pokanje sva preživela v objemu toplo-
te. Muc v globokih mačjih sanjah, jaz v namakanju v re-
sničnost, v bobnenje. Ki v Gazi, v Palestini ne bobni za 
zabavo, za razmajano in negotovo novo leto, kjer so raz-
mesarjena telesa, množica parov prestrašenih oči, otrok s 
puškami, kjer živali od strahu bezljajo po razdejanih uli-
cah, kjer z vso silo udarja kruta resničnost. 

Razmišljajmo, kaj lahko sami naredimo za malo boljšo 
resničnost v svetu, ki ga je vedno težje upravljati. V svo-
ji ulici, v svojem mestu, v občini. Tako - za izhodišče nav-
zven, v svet.         

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

KOLUMNA
ŠMARČNA - Na jasi sredi gozda je Športno kulturno društvo 
Večno mladi Šmarčna letos že desetič postavilo majhno me-
sto Betlehem – s hišicami, votlino z jaslimi, hlevček za živa-
li, potoček in mlin ob njem. Poseben čar večeru je dajal ne-
žno prasketajoči ogenj, ob katerem so sedeli pastirji in pekli 
krompir, a v njihovi bližini se je mirno pasla čreda ovac, v 
bližnjem hlevčku je včasih zarezgetal osliček. Božična zgod-
ba se je začela s prihodom Jožefa in Marije po gozdni poti. 
Uboga popotnika sta iskala prenočišče, a povsod sta bila za-

vrnjena. Končno sta našla zavetje v votlini, kjer se je obi-
čajno zadrževala živina. Za utrujeno Marijo je poskrbel Jo-
žef, ki ji je pripravil skromno posteljo na slami. Nenadoma 
se je zaslišal otroški jok – rodil se je Jezus in ravno takrat je 
nebo razsvetlila svetla zvezda, ki je oznanila rojstvo velike-
ga kralja. Rojstvo otroka so nato z darili počastili trije sveti 
kralji. Prišli so še pastirji, mlinar in žena, angelčki …  V sami 
predstavi je sodelovalo 25 nastopajočih, s solo nastopom pa 
je celotno dogajanje popestril še tenorist Marko Železnik iz 
Krškega.  S. R., foto: P. B.

Žive	jaslice	na	Šmarčni

V idiličnem okolju ob robu gozda na Šmarčni so si 
številni obiskovalci z različnih koncev Slovenije ogledali 
božično zgodbo o Jezusovem rojstvu. 

V vaški cerkvi Roženvenske Marije v Podgorju ob Sevnični 
domačinka Dragica Teraž že tretje leto spretno in estetsko 
dovršeno ustvarja sodobne jaslice, z intenzivnim pridihom 

zgodovinske skrivnosti o rojstvu Jezusa iz Betlehema. Hlev-
ček, kjer se je Jezus rodil, hiše, cerkev, vodnjak, sloven-
ski kozolec toplar, klopce, ograjo in ostale detajle je skrb-
no izdelala v večini iz raznovrstnega furnirja, nekaj pa tudi 
iz fimo, das mase in ostalih dekorativnih materialov. Betle-
hemsko vas je osvetlila z električnimi lučkami, ki dajejo po-
seben pečat svečanosti in skrivnostnosti obenem. 

D. Cesar

Umetniške	jaslice

BIZELJSKO - „Zgodil se je čudež...“ so besede, s katerimi 
Cerkev oznanja Jezusovo rojstvo. Ta čudež so že peto leto 
zapored z živimi jaslicami uprizorili na Bizeljskem. 
Čar božičnih praznikov je na Bizeljskem z živimi jaslicami 
obudil tamkajšnji župnik Vlado Leskovar. Zgodbo rojstva 
skozi igrokaz vsako leto prikaže druga mlada družina, le-
tos so to bili Špeljakovi. Jožef in Marija z osličkom kreneta 
na pot iz središča kraja, kjer opravijo popis in iščejo preno-

čišče v krčmi pri Šekoranjevih. Ob povorki malih angelčk-
ov, prepevanju cerkvenega zbora ter spremstvu treh kra-
ljev povorka v soju bakel sokrajanov opravi pot do župnišča, 
vmes pa prenočišče išče še pri sodarjih ali letos pri pastirjih.  
V štalici iz slame, z živimi ovčkami in detecem, pa pričara-
jo še enega največjih krščanskih dogodkov - Jezusovo roj-
stvo. Sveta družina sodeluje tudi pri polnočnici, tudi tokrat 
pa je bila cerkev svetega Lovrenca pretesna za vse zbrane. 
Živim jaslicam poseben prazničen privdih dajo krajani, ki iz 
vseh vasi pridejo v povorkah z baklami ter Jožefa in Marijo 
spremijo do jaslic oziroma nato še do cerkve, po polnočnici 
pa v župnišču za vse poskrbijo s kuhanim vinom in ogledom 
ognjemeta. S.Vahtarič

Že	petič	žive	jaslice	

Žive jaslice na Bizeljskem 

KRŠKO - Nekaj sto obiskovalcev si je 29. decembra v starem 
delu Krškega ogledalo žive jaslice v organizaciji Turističnega 
društva iz Koprivnice. Izvedba tako imenovanih živih jaslic 
v božičnem času tudi v Posavju ni več redkost, najbolj zna-
ne so gotovo tiste, ki jih že vrsto let prirejajo na Šmarčni v 
občini Sevnica, lani pa jih je prvič pripravilo tudi Turistično 
društvo Koprivnica v sodelovanju z domačim mešanim pev-

skim zborom. Letošnja prireditev je namreč na sam božični 
dan zaradi slabega vremena odpadla, zato so jo izvedli ka-
sneje na Velikem Kamnu, nato pa še na izjemno zanimivem 
prizorišču v bližini sedanjega sedeža Občine Krško – na nek-
danjem „Štancarjevem marofu“, kjer so pred desetletji Kr-
čani že uprizarjali gledališka dela. Tokrat pa so Koprivničani 
vseh generacij tako s sceno, na kateri niso manjkali številni 
angelčki in pastirčki in niti žive ovce, osliček in seveda ne-
pogrešljivi hlevček, kot s petjem božičnih pesmi in nasto-
pom glavnih oseb v podobi Jožefa in Marije z detetom ter 
svetih treh kraljev, lepo pričarali znano božično zgodbo iz 
Betlehema. S.M.

Žive	jaslice	v	izvedbi	
Koprivničanov

Skala z živimi jaslicami v Krškem.

KALCE-NAKLO - Decembra je v 
krogu svojih najbližjih že 90. 
rojstni dan praznovala Ama-
lija Nečemer iz Kalce-Nakla. 
Kljub letom in številnim pre-
izkušnjam, ki jih je pred njo 
postavilo življenje, je teta 
Malči, kot jo poznajo števil-
ni, še vedno živahna, kot je 
razvidno tudi iz fotografije. 
Visokega življenjskega jubi-
leja se je med drugim veseli-
la v družbi svojih dveh sinov, 
sedmih vnukov in tudi že šti-
rih pravnukov, kot dolgoletno 
članico Rdečega križa in akti-
va kmečkih žena pa so jo ob tej priložnosti obiskale tudi ko-
legice iz omenjenih dveh društev.  P.P.

Praznovala	90-letnico

Amalija Nečemer

VELIKI KAMEN - Že drugič zapored smo se člani Turističnega 
društva Koprivnica odločili pripraviti žive jaslice. Te so se zgo-
dile na Velikem Kamnu v nedeljo, 28. decembra. Prizorišče, s 
cerkvico sv. Martina in čudovito hiško, še vedno krito s slamo 
in črno kuhinjo v notranjosti, je božični zgodbi dodalo pose-
ben čar. Petje domačega zbora, treh kraljev in malih angelčk-

ov je spremljala mrzla noč, ki se je spogledovala z lesketajo-
čo snežno pokrajino. Pastirčki so zato svojo čredo ovac čuvali 
kar ob ognjih, v središču pa sta bila seveda Marija in Jožef. 
Zaigrano Jezusovo rojstvo ob dodani besedi in petju je nasta-
lo zaradi aktivnega dela nekaterih članov društva. Vsako delo 
pa za sabo prinaša tudi kritiko. Dobro smo vzeli kot pohvalo 
za naš trud v prazničnih dneh, slabo pa kot izziv, da drugo leto 
pripravimo še boljše žive jaslice.  S. Bračun

Žive	jaslice	na	Velikem	Kamnu

Sveta družina v koprivniških živih jaslicah

SENOVO - Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo, ki je v letu 
2008 obeležil 80-letnico delovanja, je tudi tokrat pripravil 
tradicionalni božični koncert. Pred polno dvorano sta ga kot 

gosta popestrila Peter Gabrič in Tamara Vonta, ki je tudi ni-
zala povezovalne misli. Skozi bogat program, v katerem ni 
manjkalo niti melodij iz risank za najmlajše, pa večno zlate 
Abbe, je orkester vodil dirigent Halid Tubeishat. 

S.V., foto: J.M.

Tradicionalni	božični	koncert	



Posavski obzornik - leto XIII, številka 1, četrtek, 8. 1. 2009 �IZ NAŠIH KRAJEV

KRŠKO - Člani in članice Ple-
snega kluba Lukec so se 19. 
decembra predstavili v nabi-
to polni dvorani Kulturnega 
doma Krško. V enourni zgod-
bi Lukec ekspres so zaplesa-
li od najmlajših iz plesnega 
vrtca do starejših iz plesne 
šole. Prav tako so pred  nav-
dušenimi obiskovalci nastopi-
li tekmovalci v standardnih 
in latinsko ameriških plesih, 
stepu in hip-hopu. Vodstvo 
kluba se je zahvalilo svojim 
vaditeljem, mentorjem in 
učiteljem za ves trud, ki so 
ga vložili v preteklem letu 
in jim čestitalo za doseže-
ne rezultate. Tudi tokrat je 
klub podelil posebna prizna-

Lukec	ekspres	napolnil	Kulturni	dom	Krško

Nastop najmlajših iz plesnega vrtca

BRESTANICA - Pred dnevi je bilo v gostišču na Ribniku v Bre-
stanici družinsko praznovanje, na katerem je Silvo Zalo-
kar v družbi svojih najbližnjih slavil 50-letnico. Družbi so 
se priključili člani društva Sožitje Krško, katerega član je 
tudi slavljenec. Prišli so ne samo, da počastijo njegovo 50-

letnico, pač pa so to priložnost uporabili, da so Silvotu iz-
ročili priznanje za velik uspeh na specialni olimpijadi Evro-
pe na Češkem, kjer je pred nekaj meseci dosegel 3. mesto 
v namiznem tenisu. Predsednik Dane Mižigoj je ob podeli-
tvi priznanja povedal, da je Silvo že slaven tekmovalec na 
specialnih olimpijadah, saj je pred devetimi leti nastopil v 
Ameriki na svetovnem prvenstvu v malem nogometu za eki-
po Slovenije. V obeh primerih gredo zasluge tudi VDC Le-
skovec, kjer je Silvo vključen. Silvo se je zahvalil za pozor-
nost vodstvu društva Sožitje Krško, za pomoč pri uspehu v 
nogomet pa se ni pozabil zahvaliti Jožetu Resniku in Tone-
tu Dreniku, v namiznem tenisu pa Nadi Račič.  M. Uršič

V	društvu	Sožitje	budni	nad	
svojimi	varovanci

Dane Mižigoj predsednik društva Sožitje, slavljenec 
Silvo in članice nadzornega odbora Druškovič Angelca in 
Letnar Zvonka (foto: Perec Angela)

KRŠKO - Problematika Dar-
furja je mnogim že dobro 
poznana, predvsem zara-
di dejavnosti in prizadevanj 
pokojnega predsednika dr. 
Janeza Drnovška in Toma 

Križnarja, ki je tokrat na-
redil še korak dlje in v Slo-
venijo pripeljal humanitar-
nega koordinatorja in vodjo 
darfurskih upornikov, Sulei-
mana Jammousa. Oba sta 
17. decembra gostovala v 
Kulturnem domu Krško. Ak-
tivizem Toma Križnarja smo 
lahko v Kulturnem domu 
spoznali že v njegovih pre-
davanjih v aprilu, na temo 
Darfur – Vojna za vodo, Su-
leiman Jammous pa je z 
obiskom potrdil, da to, kar 
gledamo na televiziji, ni re-
sničnostni šov. 

B.Š.

Križnar	znova	
v	Krškem

Tomo Križnar in Suleiman 
Jammous v KD Krško

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je v galerijskem prostoru 
Mestne hiše pripravilo otvoritev študijske razstave del 21 av-
torjev, ki so nastala na likovnih delavnicah Barvna igra I in II 
pod mentorstvom Rajka Čubra. Prve delavnice se je udeležilo 
16 in druge 20 članov društva. Branka Ereš je uvodoma pove-
dala, da so v društvu v letu 2008 pripravili kar pet razstav pod 

mentorstvom Cvetke Miloš, Vlada Cedilnika in Rajka Čubra, 
predsednica društva Nevenka Ruškovič pa je člane uvajala 
v svet keramike, s to razstavo pa se bodo predstavili v letu 
2009. Kot je še dejala Ereševa, so udeleženci resnično uživali 
pri ustvarjanju razstavljenih slik, saj dela bleščijo v živih bar-
vah, smelih potezah, nemalokrat predrznih, kar so osnovne 
značilnosti slikanja njihovega mentorja, ki se je trudil, da bi 
svoje bogate izkušnje prenesel tudi na njih. V imenu društva 
je zaželela vsem vse lepo v novem letu, spremljevalni glasbe-
ni program pa so prispevali učenci Glasbene šole Brežice.

N.J.S.

Bili	so	pridni	in	ustvarjalni

Z otvoritve razstave brežiških likovnikov

ARTIČE – Mešani pevski zbor KUD Oton Župančič Artiče je v 
popolnoma napolnjeni in prelepi artiški farni cerkvi pripra-
vil praznični koncert, ki so ga poimenovali »Praznikom na-
proti«. Praznikom naproti so zapeli in zaigrali artiški kultur-
ni ustvarjalci: otroški in mladinski pevski zbor osnovne šole 
ter MePZ in Tamburaški orkester KUD Oton Župančič z diri-

genti Elo Verstovšek Tanšek, Miho Halerjem in Dragom Kri-
žanićem ter pri posameznih točkah s solistko Elizabeto Kri-
žanić, Nino Vodeb s spremljavo na violini, Barbaro Ogorevc 
na saksofonu in Dejanom Jerončičem s klavirsko spremljavo. 
Predsednik MePZ Branko Kovačič je ponudil tople misli tako 
ob božično novoletnih praznikih kot ob polnoletnosti samo-
stojne slovenske države. Praznični program so skupno skleni-
li vsi nastopajoči z Gruberjevo Sveto nočjo in sporočilno Gač-
nikovo Ko bi ljudje ljubili se.  N.J.S.

Praznikom	naproti	v	Artičah

Otroški pevski zbor OŠ Artiče z zborovodkinjo Elo 
Verstovšek Tanšek

- šopki
- aranžiranje daril
- poročno cvetje

- žalni izdelki
- urejanje, vzdrževanje, načrtovanje okolic

- možnost plačila na obroke

V naselju Boštanj, na glavni cesti G1-5 na 
relaciji Radeče – Sevnica, je postavljena 
polovična zapora ceste zaradi intenzivne 
gradnje kolesarske steze in pešpoti, ki se 
bo navezala na že zgrajeno krožišče v Bo-
štanju. 

Na Drožanjski cesti in v Florjanski ulici v sta-
rem delu Sevnice se zaključna infrastruk-
turna dela prepletajo z izgradnjo central-
ne čistilne naprave, zato je še vedno moten 
dostop do stanovanjskih objektov.

Uspešno so zaključena arheološka izkopa-
vanja na Pijavškem polju in pri cerkvi sv. 
Kacijana na Rožnem. Pri izkopavanjih na 
Pijavškem polju so arheologi naleteli na 
ostanke iz rimske in prazgodovinske kera-
mike; zahodno od cerkve sv. Kacijanu pa 
na slabo ohranjene ostanke rimske »vile 
rustice«. 

Med glavnimi aktivnostmi na infrastruk-
turnem delu HE Krško je priprava projek-
tne in tehnične dokumentacije za gradnjo 
akumulacijskega bazena z vsemi komunal-
nimi vodi ter pridobivanje zemljišč.

Most čez Savo pri bodoči HE Krško je zgra-
jen in se uporablja za potrebe gradbi-
šča. Pri gradnji HE Krško se izvajajo dela 
v prvi gradbeni jami, kjer poteka betoni-
ranje na prelivnih poljih. V mesecu janu-

arju bo potekala montaža zapornic. V pri-
pravi je objava javnega razpisa za izvedbo 
del in začetek izvedbe del na lokalni cesti 
Brestanica - Sotelsko – Videm ter sanacija 
gradu Thurn v Brestanici.

Zaključevanje	del	na	infrastrukturni	ureditvi	
in	arheološka	izkopavanja	ob	gradnji	HE	
Blanca	ter	začetek	gradnje	HE	Krško

V pripravi je projektna in tehnična 
dokumentacija za gradnjo 
akumulacijskega bazena HE Krško.

Most čez Savo pri bodoči HE Krško se 
uporablja za potrebe gradbiščnega 
prometa.

nja za najuspešnejše. Za več 
kot 5-letno aktivno delovanje 
v klubu sta priznanje prejela 
Jan Gajski in Matic Drakulič. 
Za več kot 10-letno aktivno 
delovanje v klubu je brona-
sto plaketo prejel Tadej Dra-
kulič. Priznanje za naj plesno 
družino so prejeli Helena, 
Peter, Tadej in Matic Draku-
lič. Za več kot 15-letno uspe-
šno sodelovanje s klubom  je 
srebrno plaketo prejel Ja-
dran Živkovič iz Ljubljane. 
Klub je podelil članskemu 
vrhunskemu plesnemu paru 
Luka Vodlan in Maja Omov-
šek posebno plaketo za uvr-
stitev v reprezentanco Slove-
nije v standardnih in latinsko 

ameriških plesih. Na koncu so 
za svoje izjemne tekmovalne 
dosežke v letu 2008 poseb-
no plaketo prejeli še svetovni 

mojstri v stepu, zlati v Evro-
pi in bronasti na svetu, Ve-
sna Vučajnk ter Sebastijan 
in Luka Vodlan.  D.V.

CERKLJE OB KRKI – V tamkajšnji cerkvi sv. Marka je KD Pla-
nina med prazniki organiziralo koncert, na katerem je so-
delovalo več kot 50 nastopajočih, pevcev in glasbenikov. Ob 
spremljavi instrumentalistov – tamburašev Glasbene šole Kr-
ško, citrark, violinistke, flavtistke, orgličarja in čelistke – je 

»gloria svete noči« dosegla čaroben zven med glasovi števil-
nih pevcev, ki sta jim dirigirala Jožica Ambrožič in Miha Ha-
ler. Uvodno in zakjučno besedo na koncertu je imel doma-
či župnik Janez Žakelj, vezno besedo pa je v obliki recitacij 
prebiral David Špiler. Številčno občinstvo je z navdušenim 
ploskanjem nagrajevalo vsakega nastopajočega posebej. Za 
zaključek sta buren aplavz in ponovno zapeta Sveta noč vsa-
kemu v srce in dušo vtisnila nepozaben dogodek.  S. Retelj

Božični	koncert	v	Cerkljah

Združeni pevci, ki so nastopili na koncertu

Mira Dernač Hajtnik  s.p.
Foto~n
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KRŠKO - Od sredine decembra 
je Krško bogatejše za nov ma-
sažni studio, Studio Lava. »Naj-
različnejše masaže, od arab-
ske, pa takšne z vročo čokolado 
ali vročimi kamni, zagotavlja-
jo občutek brezčasnosti, napol-
nitev z energijo in sproščujoč 
tretma. Pri teh masažah ne gre 
le za neko razvajanje, ki je bilo 
v večjih centrih nedostopno za 
marsikoga. Gre za pomembno 
sprostitev in predvsem zdravilni 
učinek, ki nam vlije novih moči, 
ki jih danes nedvomno potrebu-
jemo,« sta nam ob otvoritvi za-
upali vodji studia, Dijana in An-
tonija.  foto: Gregor Sečen

Obiskali so romarsko središče 
Marija Bistrica in muzej slo-
vensko-hrvaškega kmečkega 
punta v Stubici, se družili v 

Termah Tuhelj in si v Klanjcu 
ogledali Avgustinčičevo galeri-
jo in sarkofaga v bližnjem sa-
mostanu. 
Sledila je razširjena seja 
upravnega odbora, ki so jo 
posavski seniorji izkoristili za 
dvoje informacij. Direktor ob-
močne zbornice Darko Gori-
šek je predstavil gospodar-
ski položaj regije in razvojne 
priložnosti, ki jih prinašajo HE 
na Savi, drugi blok NEK, Fe-
niks, daljnovodi, odlagališče 
jedrskih odpadkov in proizvo-
dni objekt novomeške Krke. 
Ob izzivih sedanjega krizne-
ga gospodarsko-finančnega 
položaja je bilo slišati poda-
tek, da so v Posavju za zdaj 
razmere še znosne, saj grad-
bince rešuje gradnja savskih 

elektrarn, zato pa so na uda-
ru proizvajalci opreme za av-
tomobilsko industrijo. Niko 
Galeša pa je zatem predsta-

vil potek del pri gradnji spo-
dnjesavskih elektrarn. Na seji 
so nato med drugim sprejeli 
pobudo, da bi Svet posavskih 
občin razpravljal o delovanju 
regijskih razvojnih centrov in 
agencij, podprli pa so novo or-
ganiziranost območne gospo-
darske zbornice.
Tik pred zaključkom leta so 
posavskim seniorjem prišli v 
goste seniorji iz Nove Gorice. 
V Krškem so si ogledali film o 
tem mestu in sledili predsta-
vitvi jedrske elektrarne, ki so 
jo tudi obiskali. Popoldne jih 
je sprejel še krški župan Franc 
Bogovič, ki so mu sodelav-
ci prav tistega dne, ob dese-
tletnici županovanja pripravili 
prijetno presenečenje.

Vlado Podgoršek

Strategija razvoja turizma določa vizijo, cilje in projekte 
za dosego ciljev. Temelji na sledečih politikah razvoja tu-
rizma: 

Politika razvoja, organizacije turistične destinacije;
Politika razvoja človeških virov;
Politika trženja in promocije; 
Politika trajnostnega in regionalnega razvoja; 
Politika zagotavljanja kakovosti;
Politika razvoja informacijske tehnologije;
Politika razvoja poslovnega okolja in investicij;
Politika spodbujanja raziskav in razvoja v turizmu,

kot ga opredeljuje Razvojni načrt in usmeritve slovenskega 
turizma – RNUST (državna strategija razvoja turizma). 

Kvantitativni cilji, opredeljeni v RNUST ter v strategiji tr-
ženja slovenskega turizma, ki predvidevajo 4-odstotno rast 
nočitev in 6-odstotno rast števila turistov, so bili v letu 2008 
preseženi. Svetovni turizem raste z okoli 5,1-odstotno sto-
pnjo, podobno evropski, Slovenija pa raste hitreje kot sve-
tovni in evropski turizem. 

Ugotovitve analize stanja nas napeljujejo na sklep, da je 
bilo v Krškem prisotno očitno pomanjkanje obsežnejših, po-
vezovalnih/partnerskih in dobro premišljenih investicijskih 
projektov in celostnih rešitev organiziranosti turizma ter 
vzpodbud, ki bi sicer imeli pomemben učinek na razvoj tu-
rizma in multiplikativni učinek na družbeni razvoj v celoti.

Turistične dejavnosti je na destinaciji Krško manj kot je 
povprečje Slovenije. Zato je, glede na bogato poslovno 
dejavnost področja in naravne danosti, bogato kulturno 
dediščino, pomembne športne prireditve in ambicije pre-
dlaganih individualnih projektov in projektov javne tu-
ristične infrastrukture, turizem prepoznan kot ena po-
membnejših razvojnih priložnosti občine Krško.

Vizija
Mikro destinacija Krško bo priljubljena in urejena turistič-
na destinacija za aktivno in zdravo preživljanje prostega 
časa prebivalcev in obiskovalcev območja, središče poslov-
nih srečanj, mladinskih vsebin, športa, mesto obiskovanja 
bogatih kulturnih in naravnih znamenitosti, vse to kot izho-
dišče za raziskovanje Slovenije ter kraj za umik iz urbane-
ga območja. 

Cilji	
Ekonomsko tržni cilji

Povečanje števila nočitev. 
Zvišanje prihodkov iz naslova turistične potrošnje. 
Spodbuditev novih investicij v razširitev nastanitvenih, go-
stinskih in rekreacijskih turističnih kapacitet ter posredno 
ustvarjanje podjetniških priložnosti.
Odpiranje novih delovnih mest v okviru predlaganih investi-
cijskih projektov.
Pridobivanja sredstev na državnih, evropskih in drugih raz-
pisih.
Povezovanje in organizacija skupne promocije trženja turi-
stične ponudbe. 

Sociološki cilji 
Sociološki cilji pri razvoju turizma so povezani z interesi do-
mačega prebivalstva in njihovimi koristmi, to je večje kako-
vosti življenja povzročene z razvojem turizma.

Okoljski cilji 
Okoljski cilji so orientirani na ohranitev pristne kulturne 
krajine, naravnega okolja in ohranjanje biotske pestrosti, 
aktivnosti bodo potekale v skladu z ekološko zmogljivostjo 
na mikro destinaciji Krško v najširšem pomenu besede po 
načelih trajnostnega razvoja turizma.

Strateške	usmerite	razvoja	turizma	
Občinski svet občine Krško je z odlokom določil tudi nosilca 
razvoja turizma na lokalnem nivoju, ta je postal Center za 
podjetništvo in turizem Krško, ki izvaja organizacijsko po-
slovni in strateški del, investicijski del pa se deli na javni, ki 
je stvar občine in pa na zasebni.

Za uresničitev ciljev Strategije je nujno sodelovanje vseh 
ponudnikov, javne in civilne sfere na lokalnem nivoju ter po-
vezava z regionalnim nivojem. 

V prihodnje pa se bo potrebno posvetiti predvsem nasle-
dnjim nalogam:

postavitvi turističnega spletnega portala na lokalnem nivoju; 
nadgradnji blagovne znamke (metulj – turistični znak obči-
ne Krško);
sodelovanju vseh panog turizma: namestitvene kapacitete, 
kulinarika, šport, kultura, muzeji, kongresni in izletniški tu-
rizem, kleti, tradicija; 
sodelovanju vseh krajevnih skupnosti, občine Krško in po-
savskih občin; 
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izdelavi skupnega katalo-
ga turističnih ponudnikov s 
kontaktnimi podatki, foto-
grafijami in pregledno kar-
to;
skupni promociji vseh turi-
stičnih ponudnikov;
obiskom turističnih sejmov 
in borz;
notranji in zunanji komunikaciji z uporabo najsodobnejše 
informacijske tehnologije:

zagotoviti notranjo komunikacijo med ponudniki, krajev-
nimi skupnostmi, občino ter v regiji Posavje in širše;
izvesti letne turistične dneve, motivacijske delavnice za 
delavce, ponudnike, potencialne investitorje, za šolsko 
mladino, nastopi v elektronskih medijih;
periodično izdati turistično prilogo lokalnega časopisa in 
se promovirati tudi navzven;
pošiljati informacijo za goste preko e-pošte, spleta; 

vzpostavitvi TIC v Valvasorjevem kompleksu, po potrebi še 
drugje;
razvoju in vzdrževanju kvalitete ponudbe in turistične – jav-
ne infrastrukture:

postaviti in vzdrževati merljive standarde kvalitete;
izvesti kategorizacijo namestitvenih kapacitet, gostinskih 
lokalov in druge prostočasne ponudbe;
razvijati ciljnim skupinam prilagojeno ponudbo;

zagotovitvi prostorskih možnosti za investicije: 
izdelati občinski prostorski načrt Krško;

vzpodbujanju investicij v namestitvene kapacitete, gastro-
nomijo, prostočasne aktivnosti;
nudenju strokovne pomoči pri prijavah za pridobitev sred-
stev strukturnih skladov; 
izvajanju izobraževanj in osveščanju o pomenu turizma;
vzpodbujanju – sofinanciranju dejavnosti incoming turistič-
nih agencij;
lokalnemu subvencioniranju mini namestitvenih projektov 
(za manj kot 10 postelj). 

Povečati in izboljšati je potrebno namestitvene kapacite-
te, športno rekreacijsko infrastrukturo (bazen, sprehajalne 
in kolesarske poti, igrišča za timske igre, postaviti igrala za 
otroke, infrastrukturo za konjeniški šport), urejenost me-
stnih središč in vaških jeder, obnoviti gradove (Rajhenburg, 
Arch Raka, Šrajbarski turn Leskovec), urediti muzeje, orga-
nizirati pohodništvo in izletniški turizem, organizirati kon-
gresni turizem in drugo. Izkoristiti je potrebno vsako prilo-
žnost za povečanje atraktivnosti: naravo, kulturo, tradicijo, 
zidanice, prireditve, kulinariko. je potrebno vlagati tudi v 
prireditve in dogodke. Tako kot popotnika navdušuje nara-
va in kultura destinacije, kamor prihaja, je zanj zanimiva 
tudi tradicija okolja, navade in običaji. Za to pa je potreb-
no vložiti veliko energije v neprestano dogajanje, organi-
ziranje kulturnih dogodkov, športnih prireditev, glasbenih, 
vinogradniških, sadjarskih, strokovnih korporacijskih dogod-
kov, dogodkov državnih ustanov in drugih institucij ter izle-
tov za raziskovanje občine Krško, Posavja in Slovenije. Pri 
vsem tem je potrebno oblikovati tržno zanimive programe 
in integralne turistične produkte ter vanje vključiti tudi po-
nudbo v okolici (dolino Krke, bližino term in dveh golf igrišč, 
dveh igralnic, Kostanjevico na Krki z bogato naravno in kul-
turno dediščino ter območja cele Slovenije).

Sprejeti ukrepi Strategije razvoja turizma po vseh poli-
tikah in pa predvideni javni investicijski projekti, inve-
sticije v javno športno in rekreacijsko, urbano turistično 
infrastrukturo v mestnih jedrih in trgih, ki polepša kraj 
in naredi bivanje turistov in prebivalstva prijaznejše ter 
predlagani individualni projekti bodo zagotovili hitrejši 
razvoj turizma v občini. Ti ukrepi omogočajo razvoj pod-
jetništva, nove zaposlitve in koristi za lokalno prebival-
stvo. Veliko projektov je vezanih na strukturne sklade EU 
ter pripravo prostorske dokumentacije za investicije, kar 
je edinstvena priložnost v obdobju finančne perspektive 
2007 – 2013, to pa je pomembno obdobje, kajti v usmeri-
tve, ki so navedene v dokumentu bo potrebno vložiti po-
leg veliko dela tudi veliko kapitala. 

Z zaključkom sprejema dokumenta, ki usmerja razvoj turiz-
ma na mikro destinaciji Krško, se nadaljuje konkretno delo 
za izvedbo zastavljenih ciljev. Usmeritve omogočajo bolj 
enoten način upravljanja v turizmu, spodbujajo pa tudi so-
delovanje med lokalnim prebivalstvom, investitorji, akter-
ji na področju turizma, društvi in občino. Za uspešno izved-
bo zastavljenih ciljev vse udeležence čaka veliko dela, saj 
brez človeške note zapisane usmeritve ne bodo zaživele in 
ne bodo imele učinkov. Le, če bodo sami prebivalci mikro 
destinacije začutili, da ima izvedba zastavljenih usmeritev 
in programov smisel, se bodo pokazali rezultati tudi na te-
renu. Zato prijazno vabimo vse, ki imate poslovne ideje 
in potrebujete strokovno pomoč, da se oglasite na Centru 
za podjetništvo in turizem Krško.

Pripravila:  Direktor:
Lea-Marija COLARIČ-JAKŠE, mag. Franc ČEŠNOVAR 
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Sprejeta	Strategija	razvoja	
turizma	v	občini	Krško
Na seji občinskega sveta dne 18.12. 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja turizma v občni Krško, sku-
paj s strokovnimi podlagami za spremembo prostorskih dokumentov za nove investicije. 

Seniorji	delavno	
zaključili	leto
KRŠKO – Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in stro-
kovnjakov je decembra uresničilo še zadnje svoje leto-
šnje načrte. Potem ko so organizirali uspelo predavanje 
znanega ekonomista dr. Jožeta Mencingerja, so izpeljali 
še tridnevni izlet v Hrvaško Zagorje. 

Na predstavitvi krške nuklearke

KRŠKO - V družbi Savaprojekt so tako kot vsako leto tudi le-
tos sredstva namenili pomoči potrebnim in jim tako polep-
šali praznične dni. Bojani Omerzo iz Bukoška, ki je letos po 

tragični smrti moža ostala sama z dvema sinovoma in veliki-
mi dolgovi, so v sodelovanju z brežiškim območnim Rdečim 
križem podarili 1500 evrov za poplačilo teh dolgov. V sode-
lovanju s Centrom za socialno delo Krško pa so študentki An-
dreji iz socialno ogrožene družine podarili računalnik.

Pomoč	družini	in	študentki	

Z leve: Metka Jarkovič, sekretarka RK Brežice, Lidija 
Petrišič Colarič, predstavnica družbe Savaprojekt, d.d., 
Krško in Bojana Omerzo iz Bukoška.

Nov	masažni	salon	v	Krškem
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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 

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

Najavljamo delavnico, ki bo v zadnjem tednu januarja in se bo nanašala na temo upo-
rabe informacijsko komunikacijskih tehnologij in spletnih orodij za večjo prepo-
znavnost, promocijo in s tem boljšo uspešnost poslovanja podjetij. Nove tehnologije 
omogočajo nove inovativne ideje in nova podjetja, kar je v skladu s politiko spodbuja-
nja podjetništva CPT Krško. 

Tematika delavnice se nanaša na sodobne načine promocije in interaktivne komuni-
kacije - t.i. »on line web based marketing«, na kratko predstavljen v nadaljevanju. 

Poleg materialnih potencialov posamezne lokacije so nujne predstavitve, usmerjene v 
tradicijo, v emocije, v zgodbe in doživljaje. Slednje uspešno ponazarja multimedijska 
predstavitev na spletni strani. 

Med elementi sodobne promocije in interaktivne komunikacije sodijo tudi rezervacij-
ski sistemi. Za vse sisteme ali turistično destinacijo je ključno, da jih gost najde. Upo-
raba rezervacijskih sistemov izhaja iz potrebe po povečanju produktivnosti na osnovah 
avtomatiziranih prodajnih in drugih procesov v turizmu. Internet je tu osnovna prodaj-
na pot. 

Naslednja tematika delavnice se nanaša na področje upravljanja odnosov s strankami 
(Customer Relationship Management oz. CRM). Za uspešnost podjetja je danes čedalje 
bolj pomembno, da ima vedno na dosegu prave informacije, v pravem trenutku. Danes 
so vrhunski sistemi za CRM dostopni z minimalno investicijo vsem podjetjem, kar omo-
goča učinkovito kontrolo nad stroški in bistveno nižje stroške za IT podporo. 

Več o delavnici v naslednji številki Posavskega obzornika.

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). 

Center za podjetništvo in turizem Krško
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BREZPLAČNA DELAVNICA »UPORABA IKT IN SPLETNIH ORODIJ  
ZA USPEŠNEJŠE POSLOVANJE«

PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA

NATEČAJ ISKANJA INOVATIVNIH IDEJ IN NOVIH PODJETNIKOV,  
ROK JE PODALJŠAN DO 28.02.2009

V letu 2008 so realizirali 
669.903 nočitev oz. za 4 od-
stotke več ter našteli kar 
951.812 kopalcev oz. za 0,6 
% več kot v enakem obdo-
bju lani. „Rezultati leta 2008 
so zagotovo odraz pestre 
ponudbe ter številnih novo-
sti v Termah Čatež, toboga-
na boomerang na poletni Ter-
malni rivieri in nove zimske 

Leto	2008	za	Terme	Čatež	uspešno
ČATEŽ OB SAVI - Družba Terme Čatež d.d. je leto 2008 zaključila uspešno. Decembra lani so 
realizirali 43.418 nočitev oz. kar za 8,5 odstotka povečali število prenočitev glede na december 
2007, v zimski Termalni rivieri pa so za 14 odstotkov povečali prodanjo kopaliških vstopnic. 

Termalne riviere (skupna vre-
dnost investicije v novo zim-
sko Termalno riviero znaša 
6,4 milijona evrov, od tega je 
24 odstotkov vrednosti sofi-
nanciranih s sredstvi ESSR), ki 
z vodnimi atrakcijami – pro-
go za deskanje, atraktivnem 
toboganu skakalnici in kami-
kaze, gusarsko ladjo ob gore-
čem mestu - navdušuje prav 

vse generacije,” sporočajo s 
službe za odnose z javnostmi 
Term Čatež. Novost v ponud-
bi je tudi pokrito drsališče na 
prostem v velikosti 300 m2.

S.V.

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780

Gre za ultrazvočni aparat PHILIPS HD 15 - 
tehnološko najnovejši aparat, s katerim 
bodo zagotavljali najsodobnejšo ultrazvoč-
no diagnostiko v sodelovanju s specialisti 
posameznih strok od januarja 2009 naprej:

UZ ščitnice 
UZ trebuha 
UZ dojk 
UZ sklepov in mišic 
UZ testisov 
COLOR DOPPLER karotid 
COLOR DOPPLER perifernih arterij in ven 
COLOR DOPPLER srca

Ultrazvočni aparat PHILIPS HD 15 je bil ok-
tobra 2008 predstavljen skupaj z najnovej-
šo monokristalno sondo, ki predstavlja bi-
stven napredek v natančnosti ultrazvočne 
diagnostike in je trenutno izključno Philip-
sova tehnologija. 

Diagnostiko in preglede v ambulantah 
bodo izvajali naslednji zunanji specialisti:

IRENA ŽNIDERŠIČ,  
dr. med., specialistka radiologije
Od leta 2001 je delala kot specialistka ra-
diologije na Radiološkem oddelku Splošne 
bolnišnice Brežice, kjer je opravljala po-
leg klasičnega odčitavanja rentgenogramov 
in spektra radioloških preiskav (kontrastne 
preiskave sečil, prebavnega trakta, artro-
grafije in mielografije) tudi mamografije in 
CT preiskave vseh organskih sistemov. Od 
februarja 2009 bo opravljala radiološko di-
agnostiko v Medical centru Rogaška in zdra-
vstvenem centru Aristotel.
Po specializaciji iz radiologije, ki jo je opra-
vljala na Kliničnem inštitutu za radiologijo v 
UKC Ljubljana in jo uspešno zaključila leta 
2001, se je dodatno izpopolnjevala zlasti na 
področju ultrazvočne diagnostike (muskulo-
skeletni sistem, nevrosonologija).

DARKO KRANJČEC,  
dr. med., specialist internist-kardiolog
Leta 2001 je opravil specializacijo iz inter-
ne medicine ter leta 2006 subspecializacijo 
iz kardiologije.
Delal je v kliničnem centru Dubrava v Za-
grebu, zasebni kliniki Sunce v Zagrebu, 
Zdravilišču Rogaška Slatina. Opravil je do-
datna usposabljanja v Texas heart institu-
te, Kliničnem centru Ljubljana ter dodatno 
usposabljanje iz ultrazvoka v Univerzitetni 
kliniki v Gradcu in Kliničnem centru v Lju-
bljani. Objavil je več strokovnih člankov.
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Ultrazvočne preiskave mišic in sklepov se 
izvajajo:

po poškodbah, kjer lahko prikažemo že 
krvavitve ali raztrganine, ki merijo le ne-
kaj mm 
pri vnetjih, kjer s prikazom prekrvavlje-
nosti ali proste tekočine ugotavljamo in-
tenzivnost 
pri tumorjih, kjer natančno ocenimo ome-
jitev, velikost, strukturo, prekrvavljenost.

Za opisane preiskave ni potrebna posebna pri-
prava bolnika, za natančnejše mnenje pa je 
priporočljivo, da so priloženi izvidi predhodnih 
preiskav oz. eventuelne rentgenske slike.

Ultrazvočne preiskave ožilja se izvajajo:
pri sumu na težjo obliko ateroskleroze, 
kjer z meritvami hitrosti pretoka ugota-
vljamo stopnjo zožitve žile 
pri sumu na trombozo žil, kjer ocenimo 
stopnjo in prikažemo mesto tromba.

Tudi za te preiskave ni potrebna predpri-
prava bolnika, priloženi pa naj bodo izvidi 
event. predhodnih preiskav.

Ultrazvočne preiskave dojk se izvajajo:
za razjasnitev mamografsko nejasnih zgo-
stitev 
za oceno velikosti, strukture, omejitve in 
prekrvavljenosti tipnih sprememb 
za kontrolo cističnih formacij 
za oceno razširjenosti vnetnih sprememb 
za oceno pazdušnih bezgavk.

Bolnica naj prinese na vpogled mamografije 
ali izvide predhodnih UZ preiskav.

Ultrazvočne preiskave skrotuma se izva-
jajo:

za oceno količine tekočine ob modu 
za oceno sprememb v strukturi, prekrva-
vljenosti in velikosti mod in obmodkov.

Bolnik naj prinese na vpogled izvide pred-
hodnih preiskav.

Ultrazvočne preiskave mehkih tkiv vratu 
se izvajajo:

za oceno strukture, prekrvavljenosti in 
velikosti žlez slinavk in ščitnice 
za prikaz bezgavk ali drugih sprememb

Ultrazvočne preiskave trebušnih orga-
nov se izvajajo:

za oceno velikosti in strukture jeter, tre-
bušne slinavke, vranice, nadledvičnih žlez, 
ledvic, prostate, 
za prikaz kamnov v žolčniku, sečilih 
za prikaz zadebelitev stene črevesnih vi-
jug 
za oceno proste tekočine 
za prikaz povečanih bezgavk 
za oceno trebušne aorte in njenih vej 
za prikaz hernij v trebušni steni.

Pred ultrazvočno preiskavo trebuha priporo-
čamo za zagotovitev boljše preglednosti pri-
pravo bolnika: dan pred preiskavo naj uži-
va hrano, ki ne napenja, 8 ur pred preiskavo 
pa naj uživa le tekočine (čaj, vodo in po po-
trebi zdravila), tik pred preiskavo naj tudi 
ne gre na vodo (sečni mehur naj bo srednje 
poln, da bo boljša preglednost medenice).

Ultrazvočne preiskave srca se izvajajo:
ultrazvočna preiskava srca nudi nepogre-
šljive podatke za izbiro ustreznih zdravil 
in za določitev o nadaljnjih diagnostičnih 
in terapevtskih ukrepih.

To je neinvazivna preiskovalna metoda, ki s 
pomočjo enodimenzionalne in dvodimenzi-
onalne ehokardiografije ter pulzne, konti-
nuine in barvne doplerske tehnike pogosto 
omogoča postavitev diagnoze in oceno he-
modinamskega stanja preiskovanca. Prika-
žemo lahko obliko in velikost srca oziroma 
posameznih votlin, motnje krčenja in spro-
ščanje srčne mišice, obliko delovanja srčnih 
zaklopk, pretoke in tlake v posameznih delih 
srca in velikih žilah ter morebitne spremem-
be v okolici srca.

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
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Ob tej priložnosti zdravstveni center 
Aristotel organizira brezplačno merje-
nje kostne gostote na petnici v četr-
tek, 15. januarja 2009, od 14. do 19. 
ure. Prosimo vas, da se prijavite na te-
lefon 49 03 000.

Najsodobnejše	
ultrazvočne	preiskave

V letu 2009 zdravstveni center Aristotel svojo dejavnost raz-
širja z ultrazvočno diagnostiko ter specialističnimi kardiološki-
mi in radiološkimi ambulantami.
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se je načrtovanje gospodar-
sko-logističnega središča Fe-
niks v brežiški in krški občini, 
stekle so razprave o umesti-
tvi tretje razvojne osi, ki naj 
bi z ostalo Slovenijo povezala 
predvsem sevniško občino.

O vsem tem je bilo veliko go-
vora med drugim prihodom 
Vlade RS v Posavje, kjer so 
njeni ministri obiskali na de-
setine organizacij, podjetij 
in drugih lokacij, sklenjenih 
je bilo tudi nekaj pomemb-
nih dogovorov na različnih 
področjih. Kot enega konkre-
tnih sadov novega koncepta 
Vlade na področju izobraže-
vanja lahko navedemo, da je 
lansko jesen v Krškem začela 
delovati Fakulteta za energe-
tiko, ki je prva visokošolska 
ustanova s sedežem v Posav-
ju. Zadnji tedni leta so med 
drugim minili tudi v zbiranju 
informacij in takorekoč pri-
sluškovanju, kako se bo nova 
Vlada opredelila do številnih 
in investicijsko resda zahtev-
nih projektov, ki pa so Posav-
ju že začeli prinašati upanje 
na boljše čase.

Posavje je na zadnjih držav-
nih volitvah, ki so bile me-
seca septembra, dobilo na-
mreč le dva poslanca, in oba 
pripadata opozicijskim stran-
kam. V primerjavi z volitva-
mi pred štirimi leti je to kar 
polovico manj, saj se pogo-
sto pozablja, da so bili leta 
2004 v Posavju izvoljeni štir-
je (Rugelj, Janc, Pajk in Viz-
jak), izmed katerih je slednji 
postal minister. Ta je bil sicer 
ves čas zvest in pomemben 
člen svoje stranke, a je učin-
kovito zastopal interese Po-
savja, s čimer je sedanjim in 

prihodnjim politikom posta-
vil zelo visoke kriterije. Sicer 
pa na političnem prizorišču 
Posavja ni bilo opaziti veli-
kih novosti, morda sta bili še 
največji presenečenji v tem 
pogledu poslanski kandidatu-
ri mag. Draga Loperta v Bre-
žicah in Zdravka Mastanka v 
Sevnici, kjer so na nadome-
stnih volitvah brez večjih za-
pletov izvolili Srečka Ocvirka 
za novega župana.

Brez	toče	in	
neurja	ni	šlo
Lansko leto tudi ni mini-
lo brez vremenskih težav in 
udarcev narave, saj je moč-
no neurje s točo sredi avgu-
sta pustošilo tudi po nekate-
rih predelih Posavja, čeprav 
seveda ne tako kot leta 2005. 
Zlasti v sadovnjakih pa je ko-
nec meseca maja precej ško-
de povzročila toča. Aprilsko 
odkritje nedovoljenih pestici-
dov v posavskih hruškah, toč-
neje v sadju pridelovalca iz 
Zgornje Pohance, je povzro-
čilo nelagodje med uporabni-
ki, saj so se nehote pojavila 
ugibanja in dvomi, kako je s 
tem pri številnih drugih sad-
jarjih v Posavju. 

Med večjimi dogodki ne gre 
pozabiti gasilskega kongre-
sa Slovenije, ki se je konec 
maja odvijal v Krškem, saj 
gre za eno najbolj množičnih 
prostovoljnih organizacij, iz 
Posavja, natančneje iz Sev-
nice, pa prihaja novi predse-
dnik te organizacije – Anton 
Koren. Omenimo še, da se 
je nekaj sto metrov od osre-
dnjega prizorišča gasilskega 
srečanja – na novem krškem 
zdravstvenem domu, na prvi 
septembrski dan, zgodil po-
žar, ki je bil vsaj po finanč-
nih posledicah (okoli 1 mili-
jon evrov škode) največji v 
Posavju v letu 2008. 

Največja športna prireditev 
v Posavju je še vedno Veli-
ka nagrada Slovenije v spe-
edwayu, ki pa žal kljub po-
skusom ostaja še vedno bolj 
lokalna zadeva in v širšem 
smislu tudi precej neizkori-
ščen projekt, ki ga je težko 
pridobiti in še težje zadržati. 
Naj mi bo dovoljeno spomniti 
na podobnost s Termami Ča-
tež, ki na svojih površinah 
privabljajo tisoče domačih 

naš časopis, pa nekatere za-
dnje trenutke pred nesrečo 
opisali do podrobnosti. Od 3. 
do 7. julija 2008 je na Blan-
ci, v sevniški občini in tudi ob 
reki Savi navzdol trajala ago-
nija, kakršni je v novejših ča-
sih težko najti primerjavo v 
naših krajih. In tudi na pro-
jekt stoletja, kot smo radi 
poimenovali pripravo in gra-
dnjo verige elektrarn na spo-
dnji Savi, tako zaradi dolgo-
letnih načrtov in priprav kot 
zaradi njihovega trajnega po-
sega v okolje savske doline, 
je padla senca, saj so pone-
srečeni sodili med tiste, ki so 
bili povečini zelo tesno po-
vezani z gradnjo elektrarn in 
objektov ob njih. Posebna je 
tudi zgodba o dveh stotnijah 
ljudi, ki so v tistih dneh in no-
čeh naposled uspeli reki iztr-
gati vse ponesrečence. Zara-
di tragedije se je zgodilo še 
marsikaj, kar bo šlo v ana-
le teh krajev, najbolj globo-
ke brazde pa je in bo pusti-
lo gotovo v srcih in spominu 
tistih, ki so bili trinajstim žr-
tvam najbližji. Od takrat je 
minila že natanko polovica 
leta, čas namreč neustavljivo 
teče in odteka kot reka skozi 
našo dolino.

Preplah	zaradi	
okvare	v	nuklearki
Dogodki, ki sicer najpogoste-
je in najbolj odmevajo iz Po-
savja, so največkrat povezani 
s kriminalom, mejo s sosednjo 
državo in mejnimi prehodi, v 
preteklosti z dogajanjem v to-
varni celuloze, v zadnji letih 
pa z gradnjo hidroelektrarn na 
reki Savi ter letališčem Cer-
klje ob Krki, že desetletja pa 
s poslovanjem in delovanjem 
nuklearke, še zlasti zaradi od-
nosov s Hrvaško kot njeno po-
lovično lastnico.

Tudi tokrat ni šlo brez nukle-
arke. Za razliko od za medi-
je mnogo manj zanimivih po-
datkov o stabilnem in varnem 
obratovanju je lansko pozor-
nost meseca junija vzbudila 
okvara na primarnem hladil-
nem cevovodu, kar je samo po 
sebi dovolj resna zadeva, ki pa 
so jo v elektrarni uspeli raz-
meroma hitro odpraviti. Mno-
go večje pa so bile posledice 
netočnega oziroma kar zava-

darjal vse tiste, ki so mu stali 
ob strani na njegovem poho-
du na vrh. Po vsaki dosedanji 
zmagi se je z veseljem vrnil 
v okolje, v katerem je rasel 
in zrasel v »nebeškega me-
talca«, kakor so v osrednjem 
slovenskem časniku navdih-
njeno poimenovali našega ro-
jaka. Navdušeni sprejemi v 
Brežicah in drugod po Posav-
ju pa so bili tako ali tako naj-
dogodki zase.

(Ne)samostojno	
Posavje
Tudi v Posavju samem pogo-
sto pozabimo, da že iz začet-
ka devetdesetih let živimo v 
eni izmed dvanajstih uradno 
priznanih statističnih pokra-
jin (ena od tedanjih prido-
bitev so tudi registracijske 
oznake za avtomobile), ki se 
res imenuje Spodnje Posav-
je, a zato razpolagamo s toč-
nimi statističnimi podatki za 
vsa ta leta. Po tem vzorcu pa 
so bile oblikovane tudi t.im. 
razvojne regije in še marsi-
katera pomembna reč. Marca 
lani so posavski župani in po-
slanci sporočili slovenski jav-
nosti, da rajši izberejo zdaj-
šnje stanje brez pokrajin, kot 
da se Posavje priključi kate-
ri drugi regiji. V to so jih na-
vedle pobude strank levega 
pola za zmanjšanje predla-
ganega števila pokrajin, po 
katerem t.im. Posavska po-
krajina praktično ne bi ime-
la nobenih možnosti, kljub 
temu, da so ji posavski vo-
livci, ki so se v nekoliko viš-
jem številu kot drugod ude-
ležili junijskega refrenduma, 
dali visoko podporo.

Ker je Posavje vse bolj pre-
pleteno s tako imenovanimi 
„projekti državnega pome-
na“, o vitalnih zadevah regi-
je v marsičem odločajo tudi 
ljudje v Ljubljani, ki pogo-
sto niti ne ločijo, kje je Po-
savje in kje je Zasavje, ali pa 
da je med njima sploh kakšna 
razlika. V lanskem letu so se 
vrstile razprave v zvezi z iz-
borom lokacije za trajno od-
lagališče jedrskih odpadkov, 
slišati je bilo pobude za dru-
gi jedrski reaktor v Krškem, 
veliko se je dogajalo v zvezi 
z obnovo in razvojem letali-
šča v Cerkljah ob Krki. Začelo 

Že po kratkem razmišljanju 
je postalo očitno, da je bilo 
lansko leto nadpovprečno bo-
gato s tistimi dogodki, ki niso 
bili zanimivi zgolj znotraj re-
gije, pač pa so precej močno 
odmevali tudi preko občin-
skih, regionalnih in celo dr-
žavnih meja. Čeprav je tako 
rangiranje dokaj nehvaležno 
početje, ki se ne more izogni-
ti subjektivnemu vplivu, se je 
takorekoč v nekaj sekundah 
izkristalizirala trojica naj-
dogodkov leta 2008: nesreča 
skupine udeležencev spusta 
po Savi pri HE Blanca v me-
secu juliju, zlata olimpijska 
medalja Primoža Kozmusa v 
metu kladiva v avgustu in že 
meseca junija okvara na pri-
marnem hladilnem krogu je-
drske elektrarne Krško. To so 
trije dogodki, ki jim bomo na-
menili nekaj vrstic več, za-
tem pa na kratko še o drugih.

Tragedija	na	Savi
V času praznikov in še po 
njih se vrstijo dobre želje po 
zdravju, uspehu, sreči, zado-
voljstvu itd. Sebi in drugim 
želimo seveda predvsem le-
pih, pozitivnih reči, čeprav 
se (nam) potem zgodi tudi 
veliko slabih, žalostnih, celo 
tragičnih, med njimi žal tudi 
takih, ki jih niti slutiti ne mo-
remo. Med slednje gotovo 
sodi tragedija, ki se je prve 
dni meseca julija lani zgodi-
la na reki Savi, natančneje na 
gradbišču HE Blanca, nove v 
verigi hidroelektrarn na spo-
dnji Savi. Gotovo ni Sloven-
ca, ki ne bi slišal za še danes 
večini nerazumljivo dejanje 
skupine sevniških in posa-
vskih politikov na čelu s sev-
niškim županom in poslan-
cem Kristijanom Jancem, 
ki je sodelavke in sodelavce 
tako iz občinske uprave kot 
drugih organizacij in tudi nas 
novinarje povabil na spust s 
čolni po reki Savi ter ga uso-
dno poimenoval „zadnji“, 
misleč seveda zgolj na to, da 
bo z napredovanjem gradbe-
nih del reka za dolgo obdobje 
pregrajena. 

Na tem mestu ne bomo po-
navljali poteka tragičnih do-
godkov, ki so ga elektron-
ski, tiskani in vsi drugi mediji 
spremljali takorekoč nepo-
sredno, spet drugi, kot tudi 

jajočega obveščanja domače 
in predvsem evropske javno-
sti, zaradi česar so številni lju-
dje v Krškem in Posavju dobi-
vali klice sorodnikov, znancev, 
športnih kolegov in podobno, 
ki so jim celo nudili zatočišče 
pred morebitno nevarnostjo. 
Kolikor je bilo moč izvedeti, 
je prišlo do površnosti pristoj-
nih za obveščanje v Ljubljani, 
zaradi česar pa za zdaj men-
da še ni nihče odgovarjal. V 
luči dolge in pogosto odmevne 
zgodbe o prisotnosti jedrske 
energije v Posavju, ki jo lah-
ko spremljamo že od začetka 
sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja, je treba omeniti, da 
je sedanja lastnica slovenske-
ga dela nuklearke GEN energi-
ja konec lanskega novembra 
s plačilom zadnjega obroka v 
znesku 2,48 milijona evrov po-
plačala vse obveznosti iz poso-
jil, ki jih je za njeno gradnjo 
najela slovenska stran. 

Olimpijsko	zlato	
za	Posavca
Bolj veselo in svetlo plat živ-
ljenja je s svojim zgodo-
vinskim športnim dosežkom 
močno poudaril Posavec od 
glave do pete – Primož Koz-
mus, metalec kladiva, ki je 
na olimpijskih igrah v Pekin-
gu osvojil zlato kolajno v kra-
ljici športov – atletiki. In če-
prav je bil njegov rezultat 
nekako napovedan in priča-
kovan, to nikakor ni zmanj-
šalo napetosti pred samim 
dejanjem in zadovoljstva po 
njem. Resnici na ljubo le-to 
traja še te dni, ko se vrstijo 
izbori najšportnikov in naj-
osebnosti celotne Slovenije 
na podlagi takšnih ali drugač-
nih kriterijev, on pa zmaguje 
v konkurenci pesnikov, pev-
cev, politikov, znanstvenikov 
in mnogih drugih.

Primož je ne le s posamič-
nimi zmagovitimi meti, pač 
pa tudi s celotnim odnosom 
do dela, pravzaprav garanja, 
kakršno je danes vrhunski 
šport, deklasiral tako športno 
kot marsikatero drugo konku-
renco. Predvsem pa je kljub 
doseženi slavi uspel ostati tr-
dno na tleh ter za razliko od 
marsikoga, ki je ob mnogo 
manjših dosežkih izgubil ori-
entacijo, vedno znova pou-

Posavje	v	letu	2008
KRŠKO – Zadnji dnevi starega leta in prvi novega so že po tradiciji namenjeni takšnemu ali drugačnemu rezimeju tako v osebnem, poslovnem kot tudi v 
družbenem življenju. Čeprav je leto kot časovna enota veliko bolj pomembno v življenju posameznika in v razmerjih zgodovinskega razpona človeštva in ci-
vilizacij ne pomeni veliko, pa zaradi vse hitrejšega življenjskega tempa in novih načinov komuniciranja postaja pravzaprav že tudi (pre)obsežno merilo, da 
bi bilo moč v njem pregledno in na kratko zajeti vse vidike življenja nekega okolja. To velja tudi za ožje lokalne skupnosti, kot so občine ali v našem prime-
ru območje regije. V prvi letošnji številki časopisa, ki je decembra napolnil enajst let izhajanja, bomo namreč skušali res zelo na kratko pogledati, kateri so 
bili tisti dogodki, ki so bolj kot vsi ostali zaznamovali leto 2008 v Posavju.

Posavski vitezi okrogle mize – župani in poslanci, ki so 
vodili regijo v letu 2008.

Župana Bogovič in Janc si tri mesece pred nesrečo 
ogledujeta prelivna polja na gradbišču HE Blanca.

S sprejema v Brežicah. Fotografiranje prihoda 
olimpijca iz bližine so nam preprečili...

Premier Janša na obisku v 
nuklearki
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in tujih obiskovalcev, so tudi 
deležne stalne medijske po-
zornosti tako zaradi poslov-
ne uspešnosti kot kadrovsko-
lastniških zapletov, iz velikih 
obljub o boljšem sodelovanju 
z lokalnim okoljem in njego-
vim kulturno-turističnim raz-
cvetom pa se tudi v lanskem 
letu ni veliko uresničilo.
Med medijsko širše odmevne 
zgodbe bi lahko uvrstili tudi 
težave v Počitniški skupnosti 
Krško in reševanje usode nje-
nega počitniškega naselja Bu-
čanje na Hrvaškem.

Kaj	se	je	še	
dogajalo	in	komu
Poleg Primoža Kozmusa nas 
je lani še kar lepo število Po-
savcev in predvsem Posavk po-
gosto gledalo z malih ekranov 
in naslovnic. Deloma po služ-
beni dolžnosti in deloma za-
radi svoje vsestranske angaži-
ranosti je bil verjetno najbolj 
izpostavljen in tudi največ-
krat citiran gospodarski mini-
ster v prejšnji vladi in sedanji 
poslanec mag. Andrej Vizjak. 
V zadnjih mesecih pred tra-
gično nesrečo na Blanci je bil 
pogosto v TV studijih pokojni 
Kristijan Janc, a tudi njegov 
strankarski kolega Franc Bo-
govič je bil iskan sogovornik, 
še bolj pa bo v letošnjem letu, 

saj je bil izvoljen za poslan-
ca in postal je tudi predsednik 
odbora za kmetijstvo, kot žu-
pan občine z nuklearko in po-
tencialno lokacijo za odlagali-
šče radioaktivnih odpadkov pa 
se niti ne more izogniti pozor-
nosti medijev. 

Na nekoliko lahkotnejših sce-
nah in temah pa so prevlado-
vale Posavke. Eni prvih dam 
novejšega obdobja slovenske 
glasbene scene Nuši Deren-
da so delale družbo predvsem 
Rebeka Dremelj, Bernarda 
Žarn in Nuška Drašček. Med-
tem ko je voditeljica neštetih 
prireditev in zdaj tudi uredni-
ca lastne oddaje na nacional-
ki Bernarda Žarn nekoliko ne-
pričakovano osvojila naslov 
»slovenske fatalke«, je bila 
največje pozornosti deležna 
Rebeka Dremelj, ki je z zma-
go na slovenskem izboru EMA 
2008 in nastopom na evrovi-
zijskem festivalu v Beogradu 
dosegla še enega svojih veli-
kih ciljev. Njenim dosežkom 
(če svojstvenega načina gra-
dnje hiše niti ne omenimo) 
skoraj ni moč slediti, med 
drugim je zbrala tudi največ 
»zadetkov« v ženski konku-

in kupcev oz. radovednih 
obiskovalcev. Sejemskemu 

Veselo	silvestrsko	
rajanje	v	Krškem
KRŠKO - Najdaljša noč v letu 
je postregla z najnižjimi tem-
peraturami v letošnjem zim-
skem obdobju, zato so bila 
oblačila in obuvalo temu pri-
merna, a pričakovanja gle-
de obiska nekoliko negotova, 
vendar so številni občani tudi 
tokrat zamenjali tople domo-
ve za hladno noč in se raz-
posajeno pomenkovali ter se 
pozibavali ob ritmih glasbe. 
Na krškem Trgu Matije Gubca 
je bilo že tradicionalno silve-
strovanje na prostem, za do-
bro razpoloženje pa je igral 
ansambel Majolka.

Za še prijetnejše vzdušje je 
skrbela tudi Jasna Kuljaj, ki 
se je tik pred prestopom iz 
leta 2008 v 2009 prelevila še 
v Helenco Blagne, na odru pa 
sta se ji pridružila krški žu-
pan Franc Bogovič in predse-
dnica Krajevne skupnosti me-
sta Krško Jožica Mikulanc. Ko 
so se iztekle zadnje sekunde, 
sta simbolično odprla penino 
in tudi zbrane nagovorila. Žu-
pan Bogovič je med drugim 
izrazil veselje, da občanke in 
občane ob prestopu iz starega 
v novo leto nagovarja že 10. 
leto in dodal: „Leto za nami 
je bilo muhasto, mogoče tudi 
zato, ker je bilo prestopno, 
prav gotovo bo letošnje bolj 
prijazno, počutite se bolje, 
imejte veliko zdravja, nocoj 
pa še prijetno rajajte.“
 M. Kalčič M.

V	Brežicah	s	
šampanjcem
BREŽICE – Brežičani so že tra-
dicionalno silvestrovali na 
glavni mestni ulici oziroma 
na križišču pri stavbi občinske 
uprave, kjer so jih v novo leto 
2009 z glasbo pospremili člani 
domače skupine Brežiški flo-
sarji. Nekaj minut pred pol-

nočjo pa jih je nagovoril žu-
pan Ivan Molan, ki je dejal, 
da je bilo leto 2008 med dru-
gim v znamenju velikega do-
sežka Primoža Kozmusa na 
olimpijskih igrah in pa uspe-
šnega razvoja občine Brežice 
na vseh področjih od kulture 
do komunalne infrastrukture, 
pri čemer se je občanom za-

Silvestrovanja	v	Posavju

hvalil za dobro sodelovanje. 
Dejal je, da je kljub napove-
dim o kriznih časih optimist 
glede uspešnega delovanja 
občine tudi v novem letu. 
Ker sta se organizatorja leto-
šnje prireditve Občina Breži-
ce in izvajalec Zavod Primat 
odpovedala ognjemetu v do-
brodelne namene, sta nekaj 
minut po polnoči župan Ivan 
Molan in predsednik Društva 
študentov Brežice Gregor Bo-
rošak simbolično odprla veli-
ko steklenico šampanjca.  
S.M.

V	pričakovanju	
novega	leta
SEVNICA – Zadnji dan stare-
ga leta 2008 je v Sevnici mi-
nil v znamenju različnih do-
godkov. Že v dopoldanskem 
času se je na velikem parki-
rišču za HTC-jem odprl no-
voletni sejem, ki je priva-
bil lepo število prodajalcev 

Mlado in staro se je poveselilo na krškem trgu pred kulturnim hramom.
dogajanju je v pozno po-
poldanskem času sledilo no-
voletno rajanje na parkir-
nem prostoru pred NLB-jem 
za najmlajše, ki jih je za-
baval animator Boris Kono-
nenko, prišel pa je tudi sam 
dobri dedek Mraz. Zvečer so 
se mnogi veselili ob zvokih 
ansambla Zlati muzikanti. 
Točno opolnoči je nebo nad 
Sevnico razsvetlil ognjemet, 
ki je naznanil prihod novega 
leta in v novo leto je obisko-
valce, ki so se udeležili raja-
nja na prostem, s polnočnim 
govorom popeljal tudi žu-
pan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk z besedami: »Novo 
leto je nova priložnost, nov 
izziv. Naj vam bo naklonje-
no, naj se v njem uresniči-
jo vaše tihe želje, upanja in 
pričakovanja. Naj izriše no-
vih zmag in uspehov, zdrav-
ja, medsebojnega razume-
vanja ter prijetnih doživetij 
skupaj z vašimi najbližjimi. 
Naj bo novo leto niz dogod-
kov, ki vas osrečujejo, zato 
le pogumno in radostno v 
leto 2009«. Po polnoči so 
obiskovalci okušali še doma-
če dobrote, ki so jih napekle 
članice aktiva kmečkih žena 
občine Sevnica ter sodelova-
li v žrebanju kartic veselja, 
ki so jih prejeli obiskovalci 
turistične agencije Doživljaj 
v Boštanju. 

S.R.

Na novoletnem rajanju za najmlajše je bilo posebno 
doživetje prihod dedka Mraza. (foto: P.B.)

V novo leto je brežičane pospremil ansambel Brežiški 
flosarji, za katerega je bilo staro leto zelo uspešno.

Župan Ivan Molan med 
voščilom občanom

Pivnica Apolon vas vsak dan po 16. uri v januarju 
vabi, da 

renci na sple-
tni strani našega 
najbolj znanega 
iskalnika. 

Še za nekaj po-
savskih junakov, 
ki so jih na pota 
slave vrgle TV ka-
mere, je bilo lani 
mogoče navijati. 
Kot na primer za 
končnega zma-
govalca lanske-
ga Big brotherja 

- Naskeja Mehića iz Sevnice, 
pa za uspešnega tekmovalca v 
oddaji Piramida, župnika Ja-
neza Turinka iz Artič. Bilo pa 
je to tudi leto dokončne uve-
ljavitve novega obraza malih 
ekranov (saj tudi ekrani niso 
več tako majhni, kajne?) Kle-
mna Slakonje iz Brežic. Tudi 
v novinarskih vrstah je bilo 
kar nekaj premikov na razne 
strani in smeri, a še najbolj 
opazno je bilo imenovanje 
nekdanjega Delovega dopi-
snika iz Posavja (beri: Bresta-
nice) Mateja Koširja za člana 
ožje uredniške ekipe novega 
dnevnika, ki se je tudi v posa-
vskih središčih lani kar dobro 
prijel. Omenimo še, da se je 
iz »prvih vrst« informativne-
ga programa naše komercial-
ke (z nekaj solzami) lani uma-
knila dolgoletna voditeljica in 
ena prvih slovensko znanih 
Posavk - Tamara Vonta, ki pa 
ni odšla prav daleč, prevzela 
je namreč uredniško mesto. 

Tudi	mediji	
umirajo
Nenazadnje, za leto 2008 bo 
ostalo zapisano tudi to, da so 
v njem ugasnili kar trije po-
savski mediji. Čeprav nekate-
ri njihovi predstavniki vztraj-
no trdijo drugače, ker je del 
njihovega programa pa tudi 
zaposlenih prešel pod drugo 
ime, je res, da ne gre več za 
iste (posavske) medije. Že v 
novo leto 2008 se je Posavje 
prebudilo brez radia Breži-
ce (v letu, ko bi praznoval lep 
jubilej – 45 letnico), zatem 
pa se je nekoliko pred osmo 
obletnico svojega delovanja 
poslovil še krški radio Ener-
gy. Do tretjega slovesa je pri-
šlo kar v okviru naše medijske 
hiše, saj je proti koncu leta 
ugasnila tudi TV Krško. 

Seveda je kot večina drugih iz-
borov tudi ta v marsikaterem 
pogledu nepopoln in tudi do 
marsikoga krivičen, saj naj-
večkrat ne odraža najbolj po-
membnih dosežkov na posa-
meznem področju (mnoga 
tako ali tako niso niti omenje-
na), pač pa govori o tistih, ki 
so najbolj odmevali v javno-
sti. Za to pa s(m)o seveda spet 
v največji meri „zaslužni“ me-
diji, med njimi pa imajo večji 
delež »zaslug« tisti, ki živijo 
od odmevnih zgodb.

Silvester Mavsar 

Rebeka v elementu

Minister Vizjak internetizira Posavje...

Srečno 
2009!
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»Javne gospodarske službe so 
službe, ki se odvijajo v javnih 
podjetjih. Če takšno dejavnost 
izvajajo gospodarske družbe, 
ki niso v 100 % občinski lasti, 
je potrebno izvajanje teh služb 
urediti s koncesijo«, poudarja 
župan občine Krško Franc Bo-
govič. Občina Krško je med pr-
vimi občinami v Sloveniji, ki ji 
je omenjeno področje uspelo 

uskladiti z veljavno zakonoda-
jo in podeliti koncesijo. 

Koncesionar, družba KOSTAK 
d.d., je dejavnost gospodar-
skih služb na osnovni danes 
podpisane pogodbe, zače-
la izvajati 1. januarja 2009. 
Občina Krško pa je koncesi-
jo podelila za obdobje osmih 
let. 

Družba KOSTAK d.d. je lokal-
ne gospodarske javne službe 
v občini Krško doslej izvajala 
po pooblastilu Odloka o lokal-
nih gospodarskih javnih služ-
bah v občini Krško in Pogod-
be o prenosu infrastrukturnih 
objektov in naprav v upora-
bo, s koncesijsko pogodbo pa 
Občina Krško na podlagi jav-
nega razpisa družbi KOSTAK 
podeljuje pravico in dolžnost 
opravljanja gospodarske jav-
ne službe na področju oskrbe 
s pitno vodo, odvajanje in či-
ščenje odpadnih in padavin-
skih voda, zbiranja in pre-
voza komunalnih odpadkov, 
vzdrževanja občinskih jav-
nih cest, urejanje in čišče-
nje javnih površin, urejanja 
in vzdrževanja pokopališč ter 
pogrebnih storitev, javne raz-
svetljave, izobešanja zastav 
in okraševanja v naseljih, 
urejanja in vzdrževanja jav-
nih tržnic. 

Silvestrovanje je tokrat pr-
vič minilo brez ognjemeta, 
navzoči pa so dobro spreje-
li tudi prepoved uporabe pi-
rotehničnih sredstev. Naj-
daljša noč v občini Krško je 
tako minila mirno, a kljub 
temu v odličnem razpolože-
nju. Novo leto smo pričaka-
li v družbi zabavnega ansam-
bla Majolka in voditeljice 
Jasne Kuljaj. 

Celotedensko dogajanje so 
popestrile tudi žive jasli-
ce, ki smo jih skupaj s Tu-
rističnim društvom Kopriv-
nica pripravili na idiličnem 
naravnem prizorišču v sta-
rem mestnem jedru. Veli-
ko zanimanja je požel tudi 
prvi novoletni tek po ulicah 
Krškega, ki je privabil dve-
sto tekačev. Na Trgu Matije 
Gubca sta zadnje dni leta za 

Podpis	pogodbe	za	izvajanje	
gospodarskih	javnih	služb
Krško, 31. december 2008 – Župan občine Krško Franc Bogovič, direktor 
družbe KOSTAK d.d. Božidar Resnik in član uprave Miljenko Muha so podpisa-
li koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarskih javnih služb, ki jih je kon-
cesionar dolžan zagotoviti vsem uporabnikom na območju občine Krško. 

Teden	prazničnega	
dogajanja	uspešno	zaključen
Letošnji čas božično-novoletnega dogajanja smo organizatorji, Občina Krško, 
Krajevna skupnost mesta Krško in Zavod Regio, zaključili s silvestrovanjem 
na Trgu Matija Gubca. Tam je novo leto pričakalo okoli 2000 občanov in dru-
gih obiskovalcev.

pestrost poskrbela tudi prva 
novoletna tržnica in zelo od-
meven Energy žur z Radiem 

Bazen pri nekdanji tovar-
ni Celuloze res neslavno pro-
pada, a Občina Krško ni bila 
nikoli lastnica tega objekta, 
kot netočno navaja pisec pi-
sma Marjan Kovačič. Objekt 
je zgradila Tovarna celuloze 
in papirja, ki je z bazenom 
upravljala vse do stečaja leta 
1993, ko je ta prešel v last 
Vidma v stečaju, ki ga je nato 
prodal na javni dražbi. Ves čas 
obratovanja bazena je tovar-
na v dogovoru z Občino Krško 
zagotavljala ogrevano vodo. 
Z ustavitvijo proizvodnje ce-
luloze pa je prenehala tudi 
dobava tople vode v bazen 
in s tem tudi pogoji za delo-
vanje Plavalnega kluba Celu-

lozar. Po težavah z lastnikom 
bazena, ljubljanskim podje-
tjem Vodplan, in prostorski 
neustreznosti je Občina Kr-
ško najboljšo rešitev proble-
ma videla v izgradnji novega 
bazena na drugi lokaciji in od 
sprejema odločitve na Občin-
skem svetu leta 2006 vse ak-
tivnosti vodi v to smer. 

Plavalcem Plavalnega kluba 
Celulozar Občina Krško kri-
je stroške priprav in trenin-
gov na alternativnih lokaci-
jah, v poletnih mesecih pa 
lahko plavalci brezplačno tre-
nirajo v bazenu v Brestani-
ci. Območje, na katerem sto-
ji nekdanja tovarna Celuloze 
in pripadajoči bazen, nekoč 
zgrajen za potrebe požarnih 
vod, je, kot predvideva ob-
činski prostorski načrt, na-

Odgovor	na	pismo	bralca	
»Sramota	sredi	Krškega«

menjeno proizvodnim dejav-
nostim. Za umestitev novega 
bazena se je tudi po sklepu 
Občinskega sveta občine Kr-
ško kot najprimernejše izka-
zalo območje južno od Sta-
diona Matije Gubca, kjer že 
danes potekajo športne oz. 
rekreacijske aktivnosti. Pro-
jekt izgradnje bazena je fi-
nančno in prostorsko zahte-
ven in dolgotrajen postopek, 
ki po svoji načrtovani vsebi-
ni obsega kakovosten športno 
rekracijski center oz. park z 
8500 m2 uporabnih površin. Z 
njim želi Občina Krško zago-
toviti ustrezne pogoje za po-
trebe delovanja Plavalnega 
kluba, osnovnošolskih otrok 

in hkrati omogočiti tudi izva-
janje rekreacijskih dejavnosti 
za ostale prebivalce ter obo-
gatiti turistično ponudbo me-
sta.

Po študiji za izbor lokacije, 
po doseženem soglasju na 
občinskem svetu, po postop-
kih in prizadevanjih Občine 
Krško, da se za bazen pred-
videno območje izvzame iz 
poplavnega območja, po pri-
pravi idejne zasnove za ume-
stitev projekta v Državni pro-
storski načrt za HE Brežice 
lahko zaključimo, da so ak-
tivnosti za uresničitev kom-
pleksnega projekta že daleč 
naprej od obljub, ki nam jih 
očita avtor pisma. 

Trenutno je v teku javni po-
ziv promotorjem, ki bi bili 

pripravljeni vložiti v načrto-
vano investicijo. Na osnovi 
ekonomskega izračuna, ki je 
v pripravi, je Občina Krško na 
javnem razpisu v tem letu na-
meravala izbrati javno zaseb-
nega partnerja, saj Občina ne 
more prevzeti nase tolikšne-
ga finančnega bremena. Ob 
vložku javno zasebnega par-
tnerja bi bil potreben vložek 
Občine veliko nižji, ob tem pa 
bi javno zasebni partner nase 
prevzel tudi odgovornost dol-
goročnega upravljanja in 
vzdrževanja tega obsežnega 
kompleksa.  Hkrati bi bilo na 
ta način omogočeno nemote-
no izvajanje ostalih za obči-
no in občane pomembnih in-

vesticij, ki so razvidne tudi iz 
priložene tabele.

Na poti uresničitve se je prav 
v tem času, ko poteka izde-
lava ekonomskega izračuna, 
pokazala nova omejitev - po-
sledice svetovne gospodar-
ske krize seveda niso zaobšle 
niti naših načrtovanih investi-
cij. Občina Krško si bo ne gle-
de na to še naprej prizadeva-
la, da izpelje izgradnjo, brez 
dvoma zelo potrebnega baze-
na, a seveda ob upoštevanju 
razmer na finančnem trgu, ki 
bodo potrpežljivost in eko-
nomsko preudarno ravnanje 
zahtevale tako od organiza-
cij, uporabnikov javnih sred-
stev kot od posameznikov. 

Franc Bogovič,
župan

Projekt Vrednost projekta Tuji viri Lastni viri

Valvasorjev kompleks 1.794.009 949.619 844.390

Telovadnica pri  
OŠ Jurija Dalmatina 1.938.385 563.655 1.374.730

Igrišče pri OŠ Jurija Dalmatina 715.494 79.870 635.624

Dozidava OŠ Leskovec 2.360.385 749.329 1.611.056

OŠ Raka-Vrtec 2.434.733 810.179 1.624.554

SKUPAJ 11.085.876 3.952.652 7.133.224

Bazen Krško 6.963.361 570.000 6.393.361

Tabela prikazuje zahtevnost investicije izgradnje bazena v primerjavi z drugimi načrto-
vanimi naložbami in  finančno opredeljuje in primerja posamezne projekte med seboj.

Valvasorjeva hiša je že v ce-
loti statično sanirana, trenu-
tno se izvajajo instalacijska 
dela. Kaplanova in Jarnovi-
čeva hiša, prva je bila v ce-
loti porušena, druga pa le 
delno, pa že imata nove te-
melje. Sledijo gradbena dela 
oz. izgradnja objektov, ki bo-
sta identična prvotnim. 
Obnova pomeni ohranitev zgo-
dovinskega in kulturnega spo-
menika, omogočila pa bo tudi 
širitev različnih aktivnosti v 
občini in regiji, saj bodo obno-
vljeni prostori služili širši jav-
nosti. Del prostorov bo name-
njen kulturnim dejavnostim, 
del pa storitvenim. V Valva-
sorjevi hiši bodo urejeni tudi 
pravilni atmosferski pogo-
ji, kjer bo svoje mesto dobi-
la zbirka medaljerja in kiparja 
Vladimirja Štovička, v pritli-
čju Valvasorjeve hiše pa Obči-
na med drugim načrtuje tudi 
večnamensko dvorano za mul-

Obnova	Valvasorjevega	
kompleksa	v	polnem	teku

Muha, Resnik in Bogovič med podpisom pogodbe

V občini Krško v tem času poteka obnova Valvasorjevega kompleksa, pomemb-
ne turistične točke v starem mestnem jedru. Objekt, ki poleg Valvasorjeve ob-
sega še Jarnovičevo in Kaplanovo hišo, bo obnovljen do konca tega leta. 

tivizijske in druge dogodke. 
Izvedbo 1,9 mio evrov vre-
dne investicije delno finan-
cira Evropska unija in sicer 
iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. Služba Vlade 
Republike Slovenije za lokal-
no samoupravo in regional-
no politiko bo projekt podpr-
la z nekaj manj kot 950.000 
evri, ostalo bo zagotovilo Mi-

nistrstvo za kulturo in Občina 
Krško. „Z investicijskimi ak-
tivnostmi želi Občina Krško 
ohraniti kulturno in zgodovin-
sko vrednost objekta, z razno-
vrstnimi dejavnostmi pa turi-
stično obogatiti tako mesto 
Krško kot celotno regijo,“ je 
o obnovi povedala direktorica 
občinske uprave občine Krško 
Melita Čopar. 

Valvasorjev kompleks

Predavanje	»PRINCI	IN	PRINCESKE	NA	ZRNU	GRAHA«	
Kulturni	dom	Krško,	torek,	20.	januar	2009,	ob	19.	uri

LAS Krško, MC Krško in KD Krško ob podpori Občine Krško zopet vabijo na brezplač-
no predavanje. Tokratni gost je Viljem Ščuka, priznani zdravnik, psihoterapevt ter 
avtor knjige Šolar na poti do sebe. 

Predavatelj pravi, da je biokemično gledano razvajen potrošnik ostal brez živčnih prena-
šalcev (nevrotransmiterjev) v lastnem telesu, ki mu omogočajo lažje prenašanje naporov, 
težav ter fizičnih in psihičnih bolečin. Te snovi so endorfini, ki se v možganih tvorijo na 
živčnih sinapsah ob neugodju, naporih ter bolečinah in omogočajo večjo potrpežljivost v 
stiski, obvladovanje sebe in reševanje stresov. To so snovi, ki dajejo posamezniku občutek 
lastne vrednosti in notranje varnosti. Nagovarjati ljudi k potrošništvu je torej nevrofizio-
loška napaka, ki preprečuje človekov osebnostni razvoj in napravlja ljudi bolj ranljive in 
občutljive za dogajanja okoli sebe. Taki ljudje so »princeske na 
zrnu graha«, ki so v času hitrih odločitev in nenehnih sprememb 
drugim le v napoto. Ti ljudje so izjemno občutljivi na strese in 
hitro zapadejo v čustvene in vedenjske motnje ter v psihoso-
matske in avtoimunske bolezni, ki so zanje lahko usodne. To so 
krmežljavi ljudje, vedno nerazpoloženi, nezadovoljni s seboj 
in drugimi, z lastnim delom, politiko, gospodarstvom in življe-
njem nasploh. Njihov pesimizem velikokrat prerašča v depresi-
jo, malodušje v izgorelost, poseganje po nadomestkih pa v al-
koholizem, odvisnost od hrane, drog in iger na srečo.

Center, na katerem se je za-
bavalo tri tisoč obiskoval-
cev.

Občanom sta srečno novo leto voščila tudi župan Franc 
Bogovič in predsednica KS Krško Jožica Mikulanc, na 
fotografiji v družbi voditeljice Jasne Kuljaj.
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Občina Sevnica je skupaj z osta-
limi posavskimi občinami Krško, 
Kostanjevica na Krki, Bistrica ob 
Sotli, Radeče, pristopila k sku-
pnem projektu Izdelava katastra 
gospodarske javne infrastrukture 
(GJI). Na Občini Sevnica potekal 
usklajevalni sestanek z izdeloval-
cem, kjer je bilo povzeto, da dela 
potekajo po terminskem planu. Z 
izdelovalcem je bilo tudi dogo-
vorjeno, da se v projekt vključi 
novelacija digitalne osi občinskih 
javnih cest v Občini Sevnica.

Zadnja	seja	občinskega	sveta	
občine	Sevnica	v	letu	2008
Občinski svet Občine Sevnica se je sestal na zadnji seji v 
tem letu, na njej pa je obravnaval obsežen dnevni red s 
kar 24 točkami. Potrditev proračuna Občine Sevnica za leto 
2009 daje dobro popotnico za delo v prihodnjem letu. 

Na seji so po skrajšanem postopku obravnavali še odloke o 
spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnega 
zavoda Knjižnica Sevnica, o nadomestilu za uporabo stavb-
nih zemljišč v občini Sevnica, o prostorskih ureditvenih po-
gojih za območje občine ter o zazidalnem načrtu za Krmelj. 
Na slednjega je bilo s strani svetnikov kar nekaj pripomb, 
zato se bo ponovno obravnaval na naslednji seji. Svetniki so 
podali soglasje k spremembi statuta javnega zavoda Zdrav-
stveni dom Sevnica, prav tako tudi k pravilniku o kriterijih 
in postopkih sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Ciciban, 
Letnemu programu športa za leto 2009 in k predlagani viši-
ni enkratne denarne pomoči za novorojence. Ta bo v letu 
2009 znašala 210 EUR. Med drugim je Občinski svet sprejel  
sklep o financiranju političnih strank, za nadomestnega čla-
na Nadzornega odbora pa potrdil Ludvika Cvirna. Pozitivno 
pa se je opredelil tudi do lokalnega prevoza na relaciji Sev-
nica - Boštanj - Sevnica ter Šentjanž – Sevnica – Šentjanž, 
ki sta se v tem letu že izkazala kot zelo dobrodošla in do-
bro sprejeta med občani. Prevoza služita povezovanju sta-
rega in novega dela Sevnice ter Sevnice in Boštanja z Mirn-
sko dolino.

Podpis	pogodbe	za	gradnjo	
optičnega	komunikacijskega	
omrežja
Župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja Gratel Drago Štra-
fela sta pred prazniki na sevniškem gradu podpisala pogod-
bo, s katero je Gratel dobil služnostno pravico za gradnjo 
optičnega komunikacijskega omrežja. 

Gradnja novega omrežja se bo začela v letu 2009 in bo pote-
kala v treh fazah. Gratel bo tako v obdobju treh let v občini 

vzpostavil omrežje ter opravil vsa potrebna montažna dela in 
zgradil optične centrale, da bo priključevanje uporabnikov na 
optiko končano do konca leta 2012. V prvi fazi se bo gradilo 
omrežje skladno s projektno dokumentacijo, ki bo zajelo na-
selja na območju občine, poleg Sevnice še Boštanj, Brezovo, 
Kompolje, Ledino, Log, Metni Vrh in Šmarje. V drugi pa se bo 
razširilo na naselja, v katerih občina Sevnica izvaja ali bo iz-
vajala investicije v drugo komunalno infrastrukturo. V tretji 
fazi bo do konca leta 2013 Gratel na območju občine Sevni-
ca zagotovil kar največjo mogočo pokritost z UMTS signalom, 
in sicer predvidoma nad 85% celotne populacije občine Sevni-
ca. Predhodno soglasje za podpis služnostne pogodbe je po-
dal tudi občinski svet Občine Sevnica, ki je bil sprva do takšne 
oblike sodelovanja nezaupljiv, saj so menili, da bo s podeljeno 
služnostjo postal Gratel skupaj s T2 monopolist na tem podro-
čju, po dodatni obrazložitvi pa so se svetniki premislili in pod-
prli tovrstno sodelovanje občine s podjetjem Gratel.

Kataster	gospodarske	javne	
infrastrukture

Na podpisu pogodbe z Gratelom (vir: foto arhiv Občine)

SEVNICA - 27. decembra 2008 se je v Športnem domu Sev-
nica odvijal tradicionalni božično-novoletni koncert Godbe 
Sevnica, ki je bil tudi tokrat izjemno dobro obiskan. Na kon-
certu je poleg domačih godbenikov nastopil še vrhunski pe-
vec Vinko Coce z dalmatinsko klapo – s kvartetom Sv. Ante 

iz Trogira, ki so z 
zapetimi pesmimi 
pričarali vonj po 
mediteranu in že-
ljo po brezskrbnih 
poletnih počitni-
ških dneh. Pevcem 
se je na odru pri-
družila še prikupna 
dalmatinska pevka 
Mila, mnogim zna-
nim napevom pa 
so pritegnili tudi 
obiskovalci v špor-
tni dvorani. Pose-
ben pečat večeru je z zaigranimi skladbami dodala še God-
ba Sevnica, kateri se je za njen kulturni doprinos zahvalil 
župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, nekaj uspehov sevni-
ške godbe doma in na tujem pa je v svojem govoru nanizal 
še njen predsednik Andrej Štricelj, ki se z mesta predsedni-
ka Godbe Sevnica poslavlja in ob tej posebni priložnosti so 
mu godbeniki podelili spominsko sliko.

S. R., foto: L. M.

Slovensko-dalmatinski	
glasbeni	večer

Godba Sevnica je nastopila s precej zahtevnim 
glasbenim repertoarjem.

STUDENEC – 28. decembra je bil v farni cerkvi na Studencu bo-
žični koncert, ki ga je pripravila Andreja Janc,vodja Kultur-
no umetniškega društva Studenec. Božične pesmi so prepeva-
li: mladinski pevski zbor Izvir Studenec, trio Mateja, Mirjam in 

Nežka, mešani pevski zbor Studenec, vokalna skupina Mesečin-
ke z Bučke in Lovrenciji z Rake. Spremne besede, ki sta jih po-
vezovala srednješolca Žiga in Tjaša, so opisovale šege in nava-
de ob božiču skozi čas. V sklepni točki so vsi pevci ob spremljavi 
godalnega orkestra iz Ljubljane skupaj s poslušalci zapeli še pe-
sem »Sveta noč«.  G. Pleško-Gorenc

Božični	koncert	na	Studencu

S koncerta v studenški cerkvi

VRANJE - Tradicionalno žegnanje konj v Vranju pri Sevnici se 
je letos močno razlikovalo od prejšnjih let. Pa ne le zaradi 
mrzlega in vetrovnega vremena in snežink niti zato, ker se 
je Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica odločilo šele 
pred kratkim stopiti na svoje noge, ampak predvsem zaradi  
zahteve Veterinarske uprave Republike Slovenije, po kateri 

bi moral biti v zadnjem letu vsem konjem odvzet in pregle-
dan vzorec krvi. Potrdilo o pregledu naj bi imeli vsi lastni-
ki konj zabeleženo v posebnih izkaznicah, ki bi jih moral or-
ganizator žegnanja zbrati že pred samim zbiranjem konj in 
bi jih moral predložiti v pregled veterinarski službi. Vsega 
tega žal ni bilo mogoče izpeljati, pa tudi strošek odvzema 
krvi je dokaj visok, zato žegnanja ni bilo mogoče organizi-
rano izpeljati. Klicu tradicije pa se je vseeno odzvalo okoli 
30 konjenikov in vpreg iz Sevnice, Blance, Brestanice, Seno-
vega in Boštanja, ki so pripeljali in prijezdili svoje lepotce 
brez slavnostne povorke kar na travnik ob cerkvi sv. Štefana. 
Tu je vse navzoče najprej pozdravil sevniški župan Srečko 
Ocvirk. Konje je še pred sveto mašo"požegnal" sevniški žu-
pnik Vinko Štrucelj (na fotografiji ob konjih). Vsi udeležen-
ci in obiskovalci pa smo se lahko pogreli ob kuhanem vinu in 
topli malici. Tanja Košar

Letos	drugačno	žegnjanje	od	
prejšnjih

STUDENEC, SEVNICA - Tudi proti koncu leta 2008 smo se z orga-
nizacijo Rdečega križa Studenec odpravili na obisk v dom starej-
ših občanov Sevnica. Obiskali in skromno obdarili smo vse kra-

janke in krajane, ki spadajo pod krajevno skupnost Studenec ter 
jim zaželeli vse lepo v letu, ki prihaja. Tako smo jim polepšali 
eno popoldne, za kar so bili zelo hvaležni.  B. Janc

Obiskali	stanovalce	doma	
starejših	občanov

Obiskali smo Marijo Jeras, Nežo Žnidaršič, Ivano Starc, 
Jožeta Žiberta ter Karolino Kovačič, ki je sicer ni bilo 
v domu.

BLANCA - 26. decembra se je v športni dvorani OŠ Blan-
ca odvijal tradicionalni, že osmi božično-novoletni kon-
cert Godbe Blanški vinogradniki s številnimi gosti iz sve-
ta narodnozabavne in zabavne glasbe. Za povezovalni del 
in humoristične vložke je poskrbel Klobasekov Pepi, ki je 
zaigral tudi na harmoniko.

Zgodba o začetkih delovanja KD Godba Blanški vinogradni-
ki sega v mesec maj leta 2000. Tega leta se je zbralo nekaj 

»muzikantov« z Blance in okolice, ki so si nabirali izkušnje  
z igranjem v lokalnih domačih ansamblih, a kot godbeniki 
so bili čisti začetniki. »Note so bile kot hieroglifi. Toda lju-
bezen do glasbe in jekleni živci našega zborovodje Martina 
Marka so zmagali,« je dejal predsednik Blanških vinogradni-
kov Roman Kragl, ki v godbi igra kar tri inštrumente.  Pro-
store za vaje so našli v sobi PGD Blanca. Prvič so se javnosti 
predstavili leta 2001 na prireditvi na Blanci ob slovenskem 
kulturnem prazniku in poželi bučen aplavz. Temu dogodku 
so sledili nastopi doma in v tujini. Izdali so že dve zgoščenki. 
Vsako leto na dan sv. Štefana pripravijo tudi božično-novo-
letni koncert. Glasbeni repertoar je vedno zanimiv in vsako 
leto drugačen. Koncert so tudi letos pričeli godbeniki z Blan-
ce, ki so zaigrali slovensko himno, nato so se na odru zvrsti-
li glasbeni gosti – prvi so z mehiškimi napevi ogreli obisko-
valce  Marijači iz Dobove, nato se je predstavil NZA Čepon 
iz Horjula, močan aplavz so poželi domačini z Blance z ime-
nom M band, navdušil je tudi pevec Slavko Ivančič, ki je za-
pel dve pesmi še z Godbo Blanški vinogradniki. V nadaljeva-
nju koncerta, ki je trajal dolge tri ure, so nato še nastopili: 
NZA Braneta Klavžarja, Krjavelj iz Stične, ansambel Orion in 
Novi spomini iz Novega mesta.

Smilja Radi, foto: Ljubo Motore

Božično-novoletni	koncert	
Godbe	Blanški	vinogradniki

Božično-novoletni koncert Godbe Blanški vinogradniki 
vsako leto privabi zelo veliko število obiskovalcev.

Pevka Mila in pevec Vinko Coce sta 
z znanimi dalmatinskimi napevi 
pritegnila k petju še obiskovalce.
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Tudi letos so župana Ivana Molana in občinsko upravo obči-
ne Brežice obiskali skavti z betlehemsko lučjo miru. Tokrat so 
prišli skavti iz Brežic, ki zaenkrat še delujejo znotraj stega Ve-
lenje, vendar se že z veliko vnemo pripravljajo na ustanovitev 

stega Brežice. Z betlehemsko lučjo miru in lepimi željami so 
razveselili župana Ivana Molan in podžupanjo Patricio Čular. 
Skavtska pesem miru je odmevala po celotni občinski stav-
bi ter tako tudi vse zaposlene opozorila na prihajajoče božič-
no-novoletne praznike, med katerimi naj prevladuje mir, ve-
selje in upanje.

Krvodajalska ak-
cija je potekala 
v Športni dvorani 
občine Ribnica, 
med krvodajal-
ce pa se je za-
pisal tudi gosti-
telj, župan Jože 
Levstek. Stotiso-
ča krvodajalka v 
letu 2008 je po-
stala Majda Ilc 
Husein. Po kon-
čani redni teren-
ski krvodajalski 
akciji je na slo-
vesnosti ob sto-
sisoči krvodajalki 
v letu 2008 pred-
sednik vlade RS 
Borut Pahor po-
delil priznanja  in 
zahvale krvodajalcem za nji-
hovo nesebično pomoč pri da-
rovanju krvi in reševanju ži-
vljenj. S priznanji so počastili 
dogodek in vse krvodajalce, 
ki dnevno nesebično, brez-
plačno in prostovoljno daru-
jejo kri,  vračajo zdravje in 
rešujejo življenja številnim  
prebivalkam in prebivalcem 
naše države. 

Župan občine Brežice Ivan Molan je v prazničnih decembr-
skih dneh skupaj s podžupanjo Patricio Čular obiskal oskr-
bovance Doma starejših občanov Brežice in jim ob prihaja-
jočih božično-novoletnih praznikih zaželel predvsem veliko 
zdravja ter izrazil upanje, da se ob letu dni spet srečajo.

Stotisoča	krvodajalka		
v	Sloveniji
Župan občine Brežice Ivan Molan se je na povabilo ministra za zdravje in predsednika Rdečega križa Sloveni-
je Boruta Miklavčiča in župana občine Ribnica Jožeta Levsteka udeležil slovesnosti ob stotisočem krvodajalcu v 
letu 2008 v Sloveniji. Župan Ivan Molan je ob tej priložnosti daroval kri in tako postal krvodajalec prostovoljec. 

Župan občine Brežice se je 
z veseljem odzval povabilu 
ministra Boruta Miklavčiča, 
saj občina Brežice podpira 
krvodajalstvo, ki je najve-
čja in najpomembnejša soli-
darnostna akcija v Sloveniji. 
V občini Brežice vsako leto 
potekata dve krvodajal-
ski akciji v organizaciji Ob-
močnega združenja Rdeče-

ga križa Brežice, v letu 2009 
pa bodo v Brežicah organi-
zirane tri krvodajalske akci-
je – januarja (znan je že da-
tum - 31.01.2009), maja in 
septembra, saj želi RK pri-
dobiti čim več novih krvoda-
jalcev. 

Rdeči križ Slovenije že 55. 
leto zapored izvaja pro-
gram osveščanja, motivira-

nja in organiziranja krvo-
dajalskih akcij in uspešno 
skrbi za zadostno količino 
krvi za potrebe slovenske-
ga  zdravstva, kar po rezul-
tatih uvršča Slovenijo v sam 
evropski vrh. Krvodajalstvo 
je odsev človečnost, ki te-
melji na načelih prostovolj-
nosti, brezplačnosti in ano-
nimnost.

Minister za zdravje Borut Miklavčič in 
župan občine Brežice Ivan Molan

Prireditve se je udeležil tudi predsednik Vlade RS Borut 
Pahor, ki je čestital stotisoči krvodajalki v letu 2008. 

Skavti	iz	Brežic	prinesli	
betlehemsko	luč	miru

Skavti z županom Ivanom Molanom in podžupanjo 
Patricio Čular

Župan	in	podžupanja	obiskala	
oskrbovance	DSO	Brežice

Župan Ivan Molan je obiskal oskrbovance in 
oskrbovanke Doma starejših občanov Brežice 

BREŽICE - Po končani polnočnici so skavti stega Brežice 1 po-
novili lansko akcijo - šli so na šengensko mejo z lučko miru. 
Najprej so obiskali slovenske carinike in policiste, nato pa 
so se podali peš po avtocesti še na hrvaško stran. Tam so jih 

lepo sprejeli tudi hrvaški mejni organi, ki so ravnokar za-
ključevali božično pogostitev. V zahvalo za lučko miru so 
jim podarili manjša presenečenja. Poslovili so se z obljubo, 
da se ob letu osorej zopet snidemo. Upajo, da jim bo v tre-
tje končno uspelo izmenjati lučko miru iz Betlehema tudi s 
hrvaškimi skavti.

Z	lučko	miru	na	mejo	in	preko

Brežiški skavti z lučko miru

JESENICE NA DOLENJSKEM – Turistično društvo Jesenice na Do-
lenjskem je v cerkvi sv. Marije Magdalene drugič gostilo sopra-
nistko Vedrano Zrnić, baritonista Bojana Pogrmilovića in or-
ganistko Lano Bradić. Gostje so z duhovnimi arijami »Božič po 
svetu« prav lepo privabili v več kot 550-letno cerkvico, izvajalci 

in spremljevalci božičnega koncerta pa so v objemu univerzal-
nega jezika skupno prispevali k toplemu prazničnemu vzdušju. 
Kajti, kot je uvodoma v pozdravu dejala Rajka Križanac, je ad-
vent čas praznovanja in druženja, je čas, ko pomislimo na vse 
bližnje in na vse, ki so nam v srcu, na vse, s katerimi se sreču-
jemo pogosto ali tudi ne, iz glasbe pa prihaja čar, ob katerem 
se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca. K prijetnemu 
druženju po koncertu sta prispevala KS Jesenice na Dolenjskem 
in Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice ter dodatno udejanila 
pozdravne uvodne misli, da so stvari, ki delajo življenje vredno 
življenja in naj bo takih stvari v življenju čimveč. N.J.S.    

Napolnili	duše	in	potešili	srca

Nastopajoči na koncertu

ČATEŽ OB SAVI – Glasbena šola Brežice se je v dvorani hotela 
Toplice tradicionalno veličastno predstavila s predpraznič-
nim koncertom. Oblikovali so ga: vokalna skupina Solzice z 
dirigentko Marjetko Podgoršek Horžen, citrarski orkester z 

dirigentko Anito Veršec, harmonikarski orkester z dirigen-
tom Danielom Ivšo, godalni orkester z dirigentom Vladimir-
jem Zlatkom Sverakom in pihalni orkester z dirigentom Mi-
ranom Petelincem. Sijajen in številnim navdušojoč program 
so v posamičnih točkah dopolnili tako solisti pevci kot soli-
sti na glasbilih. Bis sta si priigrala simfonični in godalni or-
kester, katerima se je z igranjem na kontrabas pridružil tudi 
ravnatelj Dragutin Križanić. Sicer pa se je prof. Križanić za-
hvalil vsem glasbenikom, bivšim učencem, ki igrajo v drugih 
orkestrih, a še danes z igranjem pomagajo orkestrom šole 
ter tako doprinesejo k njihovi kvaliteti in širši odlični prepo-
znavnosti.  N.J.S.

DOBOVA – Mešani pevski 
zbor KD »Franc Bogovič« je 
na odru dobovskega Kultur-
nega doma ob božično-no-
voletnem koncertu združil 
malodane vse krajevne kul-
turne ustvarjalce. 

Za različne okuse in staro-
sti so - od plesa do prazniko-
ma priložnostnih pesmi - va-
bljiv in raznovrsten program 
obogatili učenci OŠ Dobova, 
Vrtec Najdihojca, Mladin-
ski pevski zbor KD Zvezda, 
Trobilna sekcija in Mažoret-
ke KD Gasilski pihalni or-

Sijajen	predpraznični	koncert

Citrarski orkester Glasbene šole Brežice (foto: D. Rožman)

Združeni	ob	božično-novoletnem	koncertu

Nastopile so tudi 
mažoretke iz Loč.

kester Loče ter sekcije KD 
Franc Bogovič – Dobovski ro-
gisti, Mariachi »La Paloma«, 
Ljudski pevci, Mešani pevski 
zbor, Likovna družina z raz-
stavo božično novoletne te-
matike ter Literarna sekcija 
Beseda, ki je ubesedila stare 
božične pesmi in s tem vtka-
la v sedanjost čar minulega 
prazničnega časa.

N.J.S.
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BRESTANICA - Odbojkarsko društvo Brestanica je 20. decem-
bra v OŠ Adama Bohoriča Brestanica organiziralo dan odboj-
ke, na katerem so se predstavile vse selekcije, ki trenirajo 
v odbojkarskem društvu. Najprej so se najmlajše igralke v 
mini odbojki pomerile z igralkami, ki trenirajo v Krškem in 
na Senovem, zmagale pa so slednje. Sledil je turnir v mali 

odbojki, kjer je med petimi ekipami prvo mesto osvojila 
ekipa iz Senovega z imenom Skokice, drugo mesto je osvo-
jila mešana ekipa igralk iz Kostanjevice in Krškega, tretje 
mesto pa ekipa iz Krškega. V kategoriji starejših deklic je 
prav tako tekmovalo pet ekip, zmagovalke turnirja pa so 
bile Zmajčice, drugo mesto so osvojile igralke z imenom Ja-
gode, tretje pa so bile ekipa Taiua. Skupaj je na turnirjih 
mlajših kategorij nastopalo 60 igralk. Popoldan je sledila že 
tradicionalna prednovoletna tekma moške rekreacije. Dan 
odbojke se je zaključil s tekmo 3. članske lige zahod – 2, v 
kateri so se članice društva pomerile z ekipo iz Postojne. Ob 
bučni podpori številnih gledalcev so brestaniške igralke še 
enkrat letos pokazale zelo dobro igro in prepričljivo zmaga-
le z rezultatom  3:0 (-17, -15, -13). S to zmago so letošnje 
koledarsko leto končale brez poraza in se že pred zadnjima 
tekmama lige uvrstile v kvalifikacije za drugo ligo. To je še 
poseben uspeh, saj so vse igralke tudi zelo uspešne dijaki-
nje oziroma študentke.  A.Z.

POROČILI
SO SE

Robert Žibert in Sabina 
Hodak, oba iz Podbočja,
Jernej Markovič in Ana 
Barlič, oba iz Ljubljane,
Franc Keber, Sevnica in 
Alenka Božič, Osredek pri 
Trški Gori.

ČESTITAMO!

•

•

•

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

Mihaela Dušič, Sobenja 
vas – dečka,
Martina Kuplenik Premru, 
Vrh pri Pahi – dečka, 
Urška Colner, Krško – deč-
ka, 
Sandra Juratovec, Mali 
Vrh – deklico,
Ludmila Davidović, Brezi-
na – dečka,
Adrijana Novak, Vrhje – 
dečka, 
Katarina Fuks, Zgornji 
Obrež – deklico,
Anja Stojaković, Brežice – 
deklico,
Sabina Rudolf, Radeče – 
dečka, 
Mojca Fridl, Koprivnica – 
dečka,
Suzana Pikelj, Osredek pri 
Krmelju – dečka,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Darja Francekovič, Bojsno 
– deklico,
Mateja Zapušek, Poklek 
nad Blanco – deklico,
Petra Ribič, Stolovnik – 
deklico, 
Svetlana Dvorančić, Spo-
dnji Stari Grad – dečka, 
Marija Meh, Brežice – de-
klico,
Nataša Glogovšek, Kalce 
Naklo – deklico,
Mojca Travnikar, Brežice 
– dečka. 

ČESTITAMO! 

•

•

•

•

•

•

•

Ste upokojenka, upokojenec?
Bi radi del svojega prostega časa 
namenili pridobivanju novih znanj?

Vabimo vas na

TOČKO VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
KOSTANJEVICA NA KRKI 

V Izposojevališču Valvasorjeve knjižnice Krško boste lahko 
brezplačno sodelovali v različnih delavnicah in krožkih s področij: 
zdravega načina življenja, osebnostne rasti, uporabe računalnika, 

ročnih del in preživljanja prostega časa.

Vabimo vas na uvodno srečanje, ki bo danes, 
v četrtek, 08.01.2009 ob 16. uri v Izposojevališču 

Valvasorjeve knjižnice Krško v Kostanjevici na Krki.

Veselimo se srečanja z Vami!

Ljudska univerza Krško in Valvasorjeva knjižnica Krško – enota Kostanjevica

Člani in podporni člani Društva za zdravje srca in ožilja Po-
savje smo se jeseni udeležili izleta na Bloke in Bloško pla-
noto na Notranjskem. Ko smo prispeli na cilj, nas je čakala 
vodička Turističnega društva Bloke, ki nam je povedala mar-
sikaj zanimivega o Notranjski. V okolici Cerknice smo se za-
man ozirali, kje bi ugledali skrivnostno Cerkniško jezero. 
Vodička nam je pojasnila, da je Cerkniško jezero usahnilo, 
ker je voda poniknila v kraških požiralnikih. Ob močnem, je-
senskem deževju pa se ti požiralniki zopet napolnijo z vodo 
in nastane jezero. 

Ko smo se pripeljali na Bloke, smo z vodičko peš nadalje-
vali pot po Bloški planoti. Hodili smo po tako imenovani Kr-
panovi poti, ki nosi ime po legendarnem Levstikovem knji-
žnem junaku Martinu Krpanu, ki je bil doma v vasi Vrh pri 
Sveti Trojici. Na poti smo se ustavili pri starem, opustelem 
Bočkovem mlinu. Mlinar nam je povedal o zgodovinski pre-
teklosti tega mlina ter nas pogostil s kavo in s šilcem pri-
stnega domačega žganja. Vodička nam je povedala, da Blo-
ška planota leži dokaj visoko. Na tej mrzli kraški planoti so 
že v davnini domačini uporabljali za prevoze etnološko zelo 
znane bloške smuči. Bloško smučanje je opisal že polihistor 
Janez Vajkard Valvasor v knjigi Slava vojvodine Kranjske. 
Preden smo se poslovili od prijazne vodičke, nam je le-ta 
povedala še, da se danes na Bloški planoti odvijajo vsej Slo-
veniji znani bloški smučarski teki. Obiskali smo še zelo zna-
no romarsko in mogočno cerkev v Novi Štifti. Od tam smo 
se odpeljali preko gričevnate, z vinsko trto porasle Dolenj-
ske proti domu

Zora Pevec

Naš	izlet	na	BlokePrimož	Kozmus	spet	športnik	
leta	po	izboru	novinarjev
BREŽICE - Olimpijski prvak v metu kladiva Primož Kozmus je 
bil po pričakovanju že drugo leto zapored izbran za športnika 
leta v Sloveniji. Med športnicami si je laskavi naziv prislužila 
olimpijska podprvakinja v plavanju Sara Isaković, med eki-

pami pa veslaški četverec brez krmarja. V glasovanju špor-
tnih novinarjev je Kozmus, član brežiškega atletskega kluba, 
prejel 361 glasov, olimpijski jadralski podprvak Vasilij Žbo-
gar jih je zbral 160, bronasti strelec Rajmond Debevec pa 
53. Za Isakovičevo sta se v glasovanju zvrstili smučarska te-
kačica Petra Majdič in judoistka Lucija Polavder. Pred raz-
glasitvijo športnikov leta v Cankarjevem domu je športnike 
sprejel tudi predsednik Slovenije Danilo Türk. Kozmus je po 
Primožu Peterki v letih 1997 in 1998 prvi, ki je dvakrat za-
pored postal športnik leta v Sloveniji, sicer pa se z dvema na-
slovoma ponaša le še strelec Rajmond Debevec.  P.P.

Kozmus po vrnitvi z olimpijade

Novoletni	tek	po	ulicah	Krškega
KRŠKO - Triatlon klub Krško in Zavod Regio sta 28. decembra 
popoldne organizirala prvi novoletni tek po ulicah Krškega. V 
mrzlem in vetrovnem vremenu se ga je udeležilo več kot 200 
tekačev, predvsem rekreativcev, pa tudi takšnih, ki se s te-
kom ukvarjajo bolj "zares". Najprej so se na 600 metrov dolgi 
progi pomerili otroci, najhitrejša je bila Nina Kranjec, dru-

ga Klara Zakšek in tretji Aljaž Bratkovič. Nato so se tekači 
podali na 3,3 in na 10 km dolgo preizkušnjo. Na daljši progi 
sta bila ves čas v ospredju domačina Jaroslav Kovačič in Jan 
Breznik, v ciljni ravnini pa je bil v pravem ciljnem šprintu 
hitrejši slednji. Tretji je bil Kostanjevičan Janez Polovič. Pri 
ženskah je zmagala Ida Šurbej pred Saro Karlovšek in Met-
ko Lindič. Na krajši progi je pri moških zmagal Miha Povšič 
pred Janom Samidejem in Borutom Zupetom, pri ženskah 
pa Katarina Gorenc pred Majo Medved in Nino Mandl. Spo-
minske medalje je vsem tekačem ob prihodu v cilj delil olim-
pijski prvak v metu kladiva Primož Kozmus, organizatorji pa 
so poskrbeli tudi za okrepčilo in zabavo po teku.  P.P.

Na 10 km sta se za zmago borila Kovačič in Breznik.

Zaključek	plezalne	sezone
POSAVJE - Decembra je bila v Škofji Loki zadnja tekma za držav-
no prvenstvo v športnem plezanju, katere so se udeležili so tudi 
predstavniki Posavskega alpinističnega kluba. Katja Krejan je 
bila pri članicah, kjer je tekmovala z vsemi najboljšimi sloven-
skimi plezalkami, deveta, pri mladinkah pa peta. Tadej Neta-
hly je med starejšimi dečki delil 12. mesto. Najmlajši so v zelo 
težko postavljenih smereh dosegli naslednje rezultate: Nina Ku-
rinčič je pri mlajših deklicah osvojila 23.mesto, Jaka Pinterič 
je bil pri cicibanih 10., Domen Longo pa pri mlajših dečkih 20. 
Po zadnji tekmi so tako znani tudi skupni rezultati vseh le-
tošnjih tekem, in sicer je Pinterič pri cicibanih končal na 15. 
mestu, pri mlajših deklicah se je Kurinčičeva uvrstila na 27. 
mesto, Longo je pri mlajših dečkih dosegel skupno 23. me-
sto, med starejšimi dečki je bil Ambrož Novak 16., Neta-
hly pa 17. Pri mladinkah je Krejanova zaključila sezono na 
5. mestu, med članicami pa je bila 10. Prav tako so razglasi-
li skupne uvrstitve v balvanskem plezanju. Pinterič je osvojil 
8. mesto, pri starejših dečkih je bil Novak 10., Krejanova je 
bila med mladinkami 3., med članicami pa celo na 5. mestu. 
Ker se seštevek vseh tekmovalcev iz posameznega kluba šteje 
tudi za razglasitev najboljših klubov, je posavski klub po zaslu-
gi mladih tekmovalcev zaključil na solidni sredini, in sicer na 
16. mestu med 32 slovenskimi klubi, ki sodelujejo na državnih 
tekmovanjih.  G.P.

Dan	odbojke	v	Brestanici

Udeleženke dneva odbojke

KK	Krško	s	člansko	ekipo
ARTIČE – V decembru so se s tradicionalnim prednovoletnim 
druženjem od starega leta poslovili tudi člani Košarkarske-
ga kluba Krško. Pomerile so se ekipe mlajši pionirji, pionirji, 
kadeti in mladinci, slednji pa so odigrali tekmo tudi s starši. 
Trenerja Davor Vlaški in Siniša Mesić sta s preteklo sezono 
zadovoljna, še posebej pa se veselita treningov novoustano-
vljene članske ekipe, ki bo igrala v 3. slovenski ligi.  T.G.

Šahist	leta	je	Zvonko	Mesojedec
SEVNICA - V Šahovskem klubu Milan Majcen Sevnica imajo v 
programu dela tudi razna odprta šahovska  prvenstva, kjer v 
vsakem tekmovanju organizirajo mesečno po en prvenstveni 
turnir. Tako so lani odigrali za vsako  vrsto prvenstva po 12 tur-
nirjev ali kar 36 odprtih prvenstvenih šahovskih turnirjev. Naj-
boljši so prejeli pokale, medalje, plakete in praktične nagra-
de. Zmagovalec hitropoteznega šahovskega prvenstva je bil 
med 15 udeleženci Zvonko Mesojedec pred Martinom Povše-
tom in Mojco Grilc, Mesojedec je zmagal tudi v prvenstvu v 
pospešenem šahu pred Janezom Blasom in Povšetom (ravno 
tako 15 udeležencev), med 19 udeleženci prvenstva vetera-
nov pa je bil najboljši Rudi Prosenik pred Francem Derstven-
škom in Jankom Kešetom. Klubski šahist leta 2008 je postal 
Zvonko Mesojedec, med mladimi pa so bili najboljši Nataša 
Bučar, Jelena Topič, Petra Pavlič in Boris Mitrovič.  J. B.

TENIS - V Ljubljani je konec de-
cembra potekal teniški turnir za 
dečke do 14 let, na katerem so 
nastopali tudi tenisači iz Teni-
škega kluba Krško. Miha Povhe 
se je suvereno prebil skozi kvali-
fikacije (A kategorija), v katerih 
je dosegel dve zmagi, nato pa v 
glavnem turnirju izgubil proti 7. 

nosilcu turnirja. Žan Žabkar je 
prav tako nastopal v A kategori-
ji, vendar je klonil v 1. kolu kva-
lifikacij. V B kategoriji je Borut 
Žičkar zabeležil dve zmagi in bil 
tudi v četrtfinalu zelo blizu na-
predovanja v polfinale, a se mu 
je to za las izmuznilo. Nejc Pu-
stavrh je že v svojem krstnem 
nastopu v tej kategoriji dosegel 
zmago v 1. kolu, kasneje pa je 

izgubil proti 1. nosilcu turnirja. 
Njegov brat Jan pa se je tokrat 
poslovil v 1. kolu. 

ŠPORTNI PLES - Na sprejemu 
najboljših športnic in športnikov 
Slovenije v letu 2008 pri pred-
sedniku republike Slovenije dr. 
Danilu Türku je bil tudi član 
PK Lukec, plesni učitelj in tre-
ner Sebastijan Vodlan, ki si je 

sprejem zaslužil za izjemen tre-
nerski dosežek v iztekajočem se 
letu. Na večerni prireditvi Špor-
tnik in športnica Slovenije za 
leto 2008 v Cankarjevem domu 
pa so bili med nagrajenci tudi 
trije člani krškega kluba. Seba-
stijan Vodlan je prejel bronasto 
plaketo Olimpijskega komite-
ja Slovenije za trenerski dose-
žek na EP v stepu in zlati znak 

OKS za 2. mesto na EP med člani 
solo v stepu ter 3. mesto v paru. 
Zlati znak OKS sta prejela še Ve-
sna Vučajnk za 3. mesto v stepu 
na EP med člani v paru in Luka 
Vodlan za 3. mesto med člani 
solo v stepu. 

KARATE - V Karate klubu Triglav 
so med 15. in 22. decembrom 
potekali izpiti za pasove. V iz-

pitnem tednu je k izpitom pri-
stopilo 54 od 91 članov kluba, 
predvsem iz vrst začetnih in na-
daljevalnih skupin, izmed kate-
rih je bilo 48 kandidatov uspe-
šnih. Sklepno dejanje leta za 
člane Karate kluba Triglav je  
bila še svečana podelitev diplom 
in pasov, ki je potekala v Šol-
skem centru Krško.  

Kratke	športne

Naši bralci komentirajo
tudi na www.posavje.info:

Dajte znižat takse, pa dajatve, pa davke... ej... zakaj politiki je-
mljejo ta denar zdravo za gotovo, nikol pa ne pomislijo, da bi 
kakšne davke znižali....

(Kikimiki o proračunu občine Krško za leto 2009)
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

ŠPORT, OBVESTILA
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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 
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FRANC MIHELIČ

V SPOMIN

Ljubezen, delo in trpljenje
bilo tvoje je življenje,

nam ostaja zdaj praznina
in velika bolečina.
Le srce in duša ve,

kako boli, ko te več ni.

iz Presladola

Hvala vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin nanj, 
mu prižigate sveče in prinašate cvetje.

Žena Mimi in otroci

Tiha bolečina spremlja spomin na 23. december 2007, 
ko smo te tako nenadoma izgubili, dragi mož in oče,

VERE PLETERSKI

ZAHVALA

Iskrena hvala za pomoč sosedom in vsem,  
ki ste nam v teh dneh pomagali.

Iskrena hvala za vse prijazne stiske rok  
in besede tolažbe.

Hvala sosedu Rudiju za govor, župnikoma Mitji  
in Martinu, ter pevcem in pogrebni službi Žičkar.

 
Vsi njeni

Ob smrti naše drage

z Zdol

Prodam starejšo hišo, cca. 70 
m2, in drvarnico v Obrežju 37 
pri Zidanem Mostu, vselitev 
možna takoj. 
Tel.: 051 438 187

Prodam stanovanje, 42 m2 v 
centru Senovega, primerno za 
starejšo ali invalidno osebo, 
stanovanje je v pritličju brez 
stopnic in ima svoj vhod. 
Tel.: 07 497 0170

Prodam gradbeno parcelo v 
izmeri 9822 m2 s starejšo hišo, 
voda in elektrika na parce-
li, bližina Brestanice, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 681 329

Prodam vinograd s 750 trta-
mi, možnost gradnje zidani-
ce, možna tudi strojna obde-
lava, okolica Koprivnice. 
Tel.: 031 346 634

Prodam vinograd v Šedmu, 
2118 m2, asfaltiran dostop, 
voda, elektrika v bližini, grad-
beno, papirji urejeni, cena 
18.500 €. Tel.: 041 854 511

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

Prodam vikend z vinogradom, 
Brezovica pri Planini, lepa lo-
kacija, asfaltni dostop, pripo-
močki za kletarjenje. 
Tel.: 040 325 336

Prodam cestno kolo znamke 
Balance Cross sport, odlično 
ohranjen, kot nov, Shimano 
21 prestav, dodatna oprema, 
cena 210 €. Tel.: 040 464 927

Prodam Daewoo Lanos, 
letnik 1998, 1. lastnik.  
Tel.: 041 778 087

Prodam Ford Focus 1.8 TDCI, 
letnik 2003, 2. lastnik, avto-
matska klima, veliko dodatne 
opreme, opravljen veliki ser-
vis, nova sklopka, lepo ohra-
njen. Tel.: 051 341 630

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

Prodam Honda Civic 1.6 ESI 
Sedan, letnik 1993, metalik 
siva, el. paket, klima, servo 
volan, centralno zaklepanje, 
lepo ohranjen, cena po dogo-
voru. Tel.: 070 245 575

Prodam Renault Clio, letnik 
2004, 100 KM, prevoženih 
100.000 km, in 6 novih až, 10 
sat. Tel.: 031 668 952

Prodam Tomos ATX 50C, le-
tnik 1998, prvič reg. 2002, 
reg. do 3.3.2009, rdeče bar-
ve, normalno delujoč, luči, 
smerniki. Nujno, cena 350 €. 
Tel.: 051 261 092

Prodam krzneno jakno, št. 
42, ugodno. Tel.: 041 206 166

Prodam otroški smučarski 
komplet, smuči Elan 135 cm, 
čevlji Alpina št.37, palice, 
cena 60 €. Tel.: 040 741 002

Prodam smuči Rossignol, 170 
cm Carve z vezmi Tyrolia, do 
100 kg, za rekreativne smu-
čarje, odlično ohranjene, 
cena 50 €. Tel.: 031 749 404

Prodam otroške smuči in dru-
go smučarsko opremo. 
Tel.: 041 657 550

Prodam kovček Thule za smu-
či, malo rabljen. 
Tel.: 040 727 274

Prodam harmoniko C-F-B, šta-
jerka, odlične izdelave, nova, 
črno modre barve, ugodno. 
Tel.: 07 498 7209

Prodam novo diatonično har-
moniko, C-F-B in 6 mesecev 
star pralni stroj Zanussi, brez-
hiben, 2 leti garancije. 
Tel.: 030 934 786

Prodam diatonično harmoniko 
C-F-B, kapš, staro 2 leti, mo-
dre barve. Tel.: 041 699 338

Prodam igrice za Playstation 
2 in 3, original, po zelo ugodni 
ceni. Tel.: 070 827 910

Prodam omaro iz borovega 
lesa, ročno izdelana, dvokril-
na, s predalom, mere: 190 x 
89 x 44, cena 250 €. 
Tel.: 041 832 661

Prodam otroško posteljico, 
stol za hranjenje, stajico, jogi, 
ugodno. Tel.: 041 622 384

Prodam moderno otroško 
sobo z dvema ležiščema + jogi 
in bočnimi stopničkami, malo 
rabljeno, cena 280 €. 
Tel.: 041 721 781

Prodam skoraj nov kavč s ko-
vinskim ogrodjem. 
Tel.: 041 616 228 (po 16. uri)

Prodam usnjeno sedežno gar-
nituro, cena 200 €, ali me-
njam za prašiča. 
Tel.: 03 568 5240

Prodam kuhinjske elemente, 
skoraj nove, ugodno. 
Tel.: 051 226 482 

Prodam lepo ohranjen točil-
ni pult – šank, izdelan iz brun, 
primeren za zidanico, 200 x 
120 x 60 cm. 
Tel.: 041 901 377

Prodam klubsko mizico, ma-
siva, ovalna, temno rjava, š-
117 cm, v-54 cm, cena 70 €, 
in kvadratno, masivno, temno 
rjavo 65 x 54, cena 60 €, obe 
kot novi. Tel.: 041 832 661

Prodam spalnico, barva bu-
kve, staro 3 leta in frezo Muta 
s tremi priključki. 
Tel.: 041 606 727

Prodam kotno sedežno garni-
turo, rabljena eno leto, 215 x 
140, raztegljiva v ležišče z dvi-
žnim predalom, rdeča mikrofi-
bra, kot nova, cena 300 €. 
Tel.: 031 832 661

Prodam zelo dobro ohranjena 
kolesa, moški in ženski s pre-
stavami in dodatno opremo. 
Tel.: 031 316 166

Prodam sokovnik, 1 x upora-
bljen, cena 20 €, in likalnik za 
lase, nov, cena 15 €. 
Tel.: 031 413 519

Prodam čistokrvne bernardin-
ce brez rodovnika, ugodno. 
Tel.: 040 580 218

Prodam več papagajev, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 031 848 866

Prodam nemške ovčarje. 
Tel.: 031 484 256

Prodam teličko simentalko, 
za nadaljno rejo, staro 3,5 
mesece, težko 160 kg, cena 
3,40 €/kg, od odlične mleka-
rice. Tel.: 040 432 445 

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

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

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

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Marketing Posavskega obzornika: 07 49 05 780
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KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Prireditve med 8. in 21. 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:

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko ob-
javljenega obrazca v Posavskem 
obzorniku in za nekomercialne na-
mene. Vsak bralec lahko objavi v po-

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

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

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

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

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

Četrtek, 8. 1.
ob 16.00 v izposojevališču Valvasorjeve knjižnice Krško 
v Kostanjevici na Krki: uvodno srečanje na točki vseži-
vljenjskega učenja
ob 17.00 v klubu MC Brežice: predstava za otroke „Vča-
sih je bilo luštno“

Petek, 9. 1.
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: lego večer
ob 18.00 v OŠ Raka: nagradni kviz – poznavanje Rake
ob 20.00 v klubu MC Brežice: karaoke

Sobota, 10. 1.
od 9.00 dalje v športni dvorani OŠ Sevnica: celodnevno 
rokometno dogajanje ob 50-letnici neprekinjenega delo-
vanje RK Sevnica, ob 16.00 v Kulturni dvorani Sevnica: 
slavnostna skupščina
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – živ žav koledar 
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – zima, sneg, polarni 
sever in pingvinčki
ob 10.00 v Bivaku Senovo: Anina delavnica – izdelovanje 
slik iz kolaž papirja
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: otročarije – ustvarjajmo po 
naše
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC Krško): metal koncert – Inci-
ter, Scepsis in Sagaris

Torek, 13. 1.
ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje „Motnje 
spomina in koncentracije“
ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Helene Alenke 
Bizjak „Zdravje je v vaših rokah in nogah“

Sreda, 14. 1.
ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-
venstvo v pospešenem šahu 

Četrtek, 15. 1.
ob 18.00 v klubu MC Brežice: poker večer
ob 19.30 v Kulturni dvorani Sevnica: gledališka predstava 
„Bog“, za abonma in izven

Petek, 16. 1.
ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti mesečni hitro-
potezni šahovski turnir
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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

ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice
ob 18.00 v Bivaku Senovo: večer družabnih iger
ob 18.00 v OŠ Raka: filmski večer
ob 19.00 v SMC Sevnica: tematski glasbeni večer – reggae
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC Krško): potopisno predavanje – 
prostovoljno delo v Sierra Leone

Sobota, 17. 1.
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – zajček Zoki
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – ogled risanke in dru-
ge aktivnosti
ob 10.00 v Bivaku Senovo: delavnica risanja in slikanja
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
ob 13.00 v MC Krško: tečaj studijskega dela in tonskega 
ozvočevanja
ob 19.30 v Domu krajanov na Razborju: razborski večer, 
gosta: dr. Katarina Kompan Erzar in dr. Tomaž Erzar

Nedelja, 18. 1.
ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-
tropotezno šahovsko prvenstvo
po 10. sveti maši pri Sv. Antonu: tradicionalna licitaci-
ja krač

Ponedeljek, 19. 1.
ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Tatjane Kruder 
„Ljubitelji kemikalij?“
ob 18.00 v Čebeln'aku (MC Krško): literarni klub
v klubu MC Brežice: otvoritev razstave Maruše Lapuh

Torek, 20. 1.
ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Gregorja 
Vrtačnika „O meteorologiji“
ob 17.00 v igralnici MC Brežice: pravljična urica
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: predavanje „Princi in 
princeske na zrnu graha“

Sreda, 21. 1.
ob 16.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC Krško): ogled filma „Night on 
Earth“ in debat ob pijači
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Prodam prašiča, težkega 190 
kg, hranjen z domačo hrano, 
zakol možen tudi pri nas. 
Tel.: 07 496 7530

Prodam ovna, starega 2 leti, 
ali menjam za jagenjčka, po 
dogovoru. Tel.: 041 849 795

Prodam prašiča za zakol, tež-
kega okoli 160 kg, po želji za-
kol in čiščenje. 
Tel.: 07 497 7455

Prodam prašiča, težkega oko-
li 160 kg, hranjen z domačo 
hrano, možen zakol na domu. 
Tel.: 07 497 5272

Prodam pujske, odojke, konj-
ski komat, kravo in plemensko 
svinjo. Tel.: 07 496 9140

Prodam prašiča, 125–130 kg, 
cena 2,20 €/kg. 
Tel.: 07 496 7169

Prodam bikca SR, star 3 me-
sece, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 496 9406

Prodam odojke in kravo si-
mentalko z drugim teletom. 
Tel.: 041 503 556

Prodam 2 prašiča, težka 150–
180 kg, krmljena z domačo 
krmo. Tel.: 031 335 585

Prodam svinjo, težko okoli 
200 kg, 4 odojke za zakol ali 
nadaljno rejo, krmljeni z do-
mačo hrano. 
Tel.: 07 497 5380

Prodam odojke, prašiča, tež-
kega okoli 120 kg, in prašiča, 
težkega 200 kg. 
Tel.: 040 538 496

Prodam prašiča, težkega 140 
kg, hranjen z domačo hrano. 
Tel.: 07 496 7630 (zvečer)

Prodam kobilo SHL, staro 5 
let, brejo 9 mesecev, in žre-
bičko, primerno za nadalj-
no rejo, ali menjam za bikce. 
Tel.: 051 318 944

Prodam ali menjam burskega 
kozla z rodovnikom. 
Tel.: 031 306 075

Prodam teličko sivko, staro 3 
mesece, primerno za nadalj-
no rejo. Tel.: 041 739 565

Prodam piščance, bele, do-
mače reje, z možnostjo do-
stave, Sevnica. 
Tel.: 031 827 482

Prodam prašiča, težkega oko-
li 140 kg, hranjen z domačo 
hrano. 
Tel.: 07 496 7630 (zvečer)

Prodam prašiča, težkega 120 
kg. Tel.: 041 879 779

Prodam svinjo, težko oko-
li 150 kg, hranjeno z domačo 
hrano. Tel.: 07 495 6182

Prodam dve breji kozi in ve-
čjo količino kalanih buko-
vih drv, lahko tudi razžagam. 
Tel.: 041 900 824

Prodam traktor New Holand, 
70 KM, letnik 2002, registri-
ran, lepo ohranjen, ali me-
njam za lažjega. 
Tel.: 051 802 325

Prodam samostoječi nadrez-
kar s podajalnikom in sesal-
cem. Tel.: 041 796 224

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

Prodam električni grelec vode 
Končar, nov, zapakiran, cena 
90 €. Tel.: 030 911 534 

Prodam dve motorki, Hu-
sqvarna Tomos 770 potrebna 
manjšega popravila, Stihl MS 
440, nova nerabljena, cena 
500 €. Tel.: 070 260 566

Prodam nov mešalec za me-
šanje mesa ali testa, 75 l, 
enofazni, rostfrei, na prekuc, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 645 488

Prodam dvobrazdni plug Ba-
tuje, 12 col, nova izvedba, 
zelo malo rabljen, cena 300 
€. Tel.: 031 379 620

Prodam peč Emo 5, električ-
ni radiator, kolo na prestave 
in zajčjo pištolo. 
Tel.: 07 477 8069

Prodam gorilec za centralno 
in 30 l kotel za žganjekuho z 
novo pečico. 
Tel.: 041 903 120

Prodam samohodno motorno 
kosilnico SIP z rotacijsko koso 
in rolbo za sneg. 
Tel.: 031 304 226

Prodam dvobrazdni plug, 12 
col, prikolico za manjši trak-
tor (kovinske stranice) in 
komplet inštalacijo za zračne 
zavore za prikolico 5 ton. 
Tel.: 031 727 429

Prodam varilni aparat, inver-
terski, 160 A, 220 V, nov, za-
pakiran, garancija, ugodno. 
Tel.: 031 815 236

Prodam les akacije za stebre 
ali kolje. Tel.: 07 814 3077

Prodam hrastove sode, raz-
ličnih velikosti, po simbolični 
ceni. Tel.: 041 796 224

Prodam še ohranjen gumi 
voz, 13 col, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 770 989

Prodam kompresor, 100 l, nov, 
zapakiran, garancija, zelo 
ugodno. Tel.: 031 815 236

Prodam belo in rdeče vino, 
letnik 2008, rizling, muškat, 
pinot in frankinjo, mešano. 
Cena 1 €/l, večje količine pri-
peljem na dom. 
Tel.: 041 720 308

Prodam 1000 l vina, dolenj-
sko rdeče, cena 1 €/ l. 
Tel.: 031 316 166

Prodam rdeče vino, sremi-
čan, cena 1 €/l, okolica Seno-
vega, dobitnik medalje. 
Tel.: 031 564 785

Prodam kvalitetno mlado vino 
cviček in laški rizling po ugo-
dni ceni. Tel.: 040 624 241

Prodam bukova drva, metr-
ska, cena 45 €/m3, okolica 
Blance. Tel.: 051 348 203

Prodam rdeče mlado vino, 
cena 0,80 €/l, in staro rdeče 
po 0,50 €/ l. 
Tel.: 07 492 7919

Prodam zelo dobro belo in 
rdeče vino, ugodno, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 495 1382

Prodam vino modra franki-
nja, mešano rdeče in mešano 
belo, bizeljsko sremiški oko-
liš, pripeljem tudi na dom. 
Tel.: 031 858 594

Prodam silažne bale, 1.,2.,3., 
in 4. košnje, ter 10 kosov su-
hih bal. Tel.: 031 507 111

Prodam smrekove plohe, de-
beline 50 mm, smrekove pun-
te ter gredice, ostanek od 
gradnje. Cena 70 €. 
Tel.: 041 439 908

Prodam suha bukova drva, 
primerna za štedilnik, cena po 
dogovoru. Tel.: 051 226 482

Prodam belo in rdeče vino, 
bizeljsko sremiški vinorodni 
okoliš, cena 1 €/ l. 
Tel.: 041 813 074 

Kupim mešalec za beton. 
Tel.: 041 943 369

Kupim okna z okvirji, 3 ko-
made, višine do 1 m, širine do 
1,2 metra, 2 komada do 1x1 
m, 1 komad višina 69, širina 
62. Tel.: 041 521 857

Kupim avtoradio na cd  z vse-
mi priključki, sem resen ku-
pec. Tel.: 070 827 910

Kupim gradbeno parcelo za 
vikend ali hišo, lahko tudi za 
bruno. Tel.: 051 467 559

Kupim rabljeno betonsko kri-
tino, cca. 600 kom., ali kriti-
no, ki jo je izdelovala brežiška 
opekarna. Tel.: 041 381 277

Oddam v najem starejšo hišo, 
primerno za bivanje v okolici 
Tržišča. Tel.: 030 686 112

Oddam v najem hlev s kana-
lom za teleta ali svinje, dolži-
ne 21 x 11, tudi pomagam pri 
delu, po dogovoru. 
Tel.: 031 926 620

Oddam v najem za daljše ob-
dobje vinograd z 200 trsi v Ce-
rini pri Čatežu. 
Tel.: 031 373 516

Zbiram znamke, katereko-
li, če jih najdete pri pospra-
vljanju in jih ne potrebujete, 
mi jih prosim podarite. Hvala. 
Tel.: 031 824 166

Iščem enoinpolsobno ali dvo-
sobno stanovanje v najem v 
Sevnici. Tel.: 041 500 714

Prosim, če mi kdo iz Posav-
ja (Sevnica) podari ohranjeno 
spalnico. Hvala. 
Tel.: 07 620 9064

Podarim dva malo rabljena jo-
gija, mere 70x190 in 70x200. 
Tel.: 041 737 675

Stiki: 58-letni moški želi spo-
znati žensko svojih let. 
Tel.: 040 983 017

Stiki: iščem žensko, ki bi se 
preselila k meni, ločenko ali 
vdovo za skupno življenje. 
Tel.: 031 404 685

Stiki: 60-letnik išče žensko, 
da pride na njegov dom, če 
želi imeti dom in lepo življe-

nje, samo resne. 
Tel.: 031 426 620

Stiki: sam z otrokom sem 
ostal, zvesto dekle bi rad spo-
znal, ki bi z nama živela. Ni 
pomembno od kod si in kaj 
imaš, pomemben je le resen 
namen. Tel.: 041 229 649

Stiki: 31-letni fant želi spo-
znati punco ali mamico za pri-
jateljstvo in druženje, ob is-
krici možna resna veza. 
Tel.: 051 702 513

Posavski obzornik
vsak drug četrtek 

pri vas doma.

Na spletu že v sredo!
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Prvi dan novega leta pa je 
bila porodna soba dvojno 
zasedena, vendar novoro-
jenčkoma se kar ni mudilo 
iz toplih mamičinih trebušč-
kov, zato smo čakali, pa kli-
cali, pa spet čakali in v mi-
slih bodrili porodnici, ki sta 
se dolge ure trudili s svoji-
ma naraščajema. Z vso pri-
jaznostjo zaposlenih na po-
rodnem oddelku smo se nato 
dogovorili, da izmučeni ma-
mici obiščemo vendarle raje 
dan kasneje, ko si vseeno 
malce opomoreta. Po bese-
dah mag. Bojana Grulovića, 
dr. med., naj bi bila brežiška 
porodnišnica med zadnjimi 
glede na preostale slovenske 
porodnišnice, ki je dočaka-
la prvega novorojenca v na 
novo začetem letu. Kakor je 
še dejal dr. Grulović, je bilo 
v letu 2008  za 20 odstotkov 
več porodov kot v letu po-
prej. Zabeležili so jih 486, s 
tem pa 491 rojstev, saj so se 
petkrat rodili dvojčki. Deklic 
je bilo 242, dečkov pa 249. 

Zapestnico s številko ena so 
torej 1. 1., ki je bil letos na 
četrtek, pripeli ob 16.20 ma-
mici Mateji Zapušek in nje-

Za	konec	in	začetek	deklica	
BREŽICE – Zadnja decembrska nedelja, 28. dan v mesecu, ko po cerkvenem koledarju 
obeležujemo nedolžne otročičke, v brežiški porodnišnici pa se mamici Anji Stojakovič 
in očku Matjažu Metelku ob 12.24 rodi 3.900 g in 52 cm velika dojenčica Neli ter jo kot 
predzadnjega novorojenčka zaznamujejo v posebno knjigo. Ko nastopi silvestrsko po-
poldne, na svet ob 15.59 priveka še zadnji novorojenček, tudi deklica, ki s 3.250 g in s 
50 cm osreči mamico Darjo in očka Željka Francekoviča z Bojsnega, v rojstnem listu pa 
bo zapisana z imenom Lea.

ni prvorojenki, ki je nadvse 
osrečila očka Janeza Šibiljo 
in jo bosta klicala Laura. Čr-
nolaska je tehtala 3.350 g in 
merila 53 cm, 24-letno ma-
mico, ki je zaposlena v sev-
niškem Tušu, pa je dodobra 
namučila, čeprav med no-
sečnostjo, kakor je poveda-
la, ni imela prav nobenih te-
žav. 28-letni očka, ki dela v 
Taninu v Sevnici, je ob po-
gledu na prvorojenko dejal, 
da še kar ne more dojeti, da 
je zares postal očka. Druži-
nica bo stanovala na Pokle-
ku nad Blanco. Obema sta-

rima staršema, po mamičini 
strani Marija in Bojan Zapu-
šek ter po očkovi Terezija 
in Ivan Šibilja, pa je novoro-
jenka prva vnukinja. 

Šele ob 19.55 pa se je odlo-
čila pogledati na ta svet še 
ena deklica, tudi prvorojen-
ka, ki je še bolj izmučila ma-
mico Petro Ribič iz Brestani-
ce. Njene porodne mere so 
zapisane z 2.450 g in 46 cm, 
njen očka je Tomaž Vene, 
klicali pa jo bodo Živa. 

M. Kalčič M. 

Srečna družinica Zapušek - Šibilja z babico Marijo in 
dedkom Bojanom v brežiški porodnišnici

DRENOVEC NA BIZELJSKEM – 
Na Vinogradniški kmetiji Ba-
lon v Drenovcu na Bizeljskem 
so na novega leta dan obra-
li 250 trt chardonnaya, ki so 
ga pustili zaščitenega z mre-

žami. „Zdelo se mi je najpri-
mernejše, da to storimo 1. ja-
nuarja,“ je povedal gospodar 
Aleš Balon, in dodal: „No, pa 
nam jo je zagodlo vreme, tudi 
grozde je pobelil sneg, tako 
da bi se ob trganju nabralo 
preveč nepotrebne vode, zato 
je zjutraj najprej zapela škro-
pilnica, da sem z jagod spi-
hal sneg.“ Na trgatev so prišli 
domači, sosedje in prijate-
lji, skupaj se jih je zbralo 15 
in ob njih še skoraj prav toli-
ko manjših spremljevalcev, ki 
so budno spremljali dogaja-
nje v vinogradu v zares zim-
ski idili. Po Balonovih besedah 
bo uspel pridelati približno 
180 litrov vina, ki mu bodo 
po vsej verjetnosti nadeli ime 
Novoletno vino in tudi v bodo-
če ohranili letos prvič pričeto 
novoletno trgatev. 

M. Kalčič M. 

Novoletna	
trgatev

Novoletna trgatev je 
potekala v zimski idili. 
(Foto: H. T. Oršanič)

VELIKI VRH – Kot je dejal predsednik Planinskega društva Breži-
ce Tone Jesenko, se je pred tremi leti pričeti pohod po poti slo-
venskega tolarja med planinci pohodniki že „prijel“. Izrazil je 

zadovoljstvo, da so se domačini na Osredku in tudi Preski zelo 
zavzeli za nadaljevanje akcije in jih postregli z napitki in sladi-
cami. Po okrepčilu so nato krenili na 701 m visoko Orlico, nato 
pa se podali še na Veliki Vrh, kjer je postavljeno obeležje. Tam 
so zapeli slovensko himno, Vlado Ajlec je podal hvalnico, direk-
tor Kozjanskega parka Ivo Trošt pa jim je namenil nekaj poz-
dravnih besed.  M. K. M., foto: M. Tokić

Tretji	tolarjev	pohod	

Brežiški planinci na sobotnem „tolarskem“ pohodu. 

KRŠKO - Pred Kulturnim domom je bila 27. decembra pred-
novoletna prireditev Energy žur z radiem Center. Na prizori-
šču je v prvem delu prireditve prve in najmlajše obiskovalce, 

ki so prišli v spremstvu staršev, obiskal dedek Mraz in med-
nje razdelil 100 kg bonbonov. V nadaljevanju žura se je na 
odru zvrstilo kar večje število priznanih glasbenih zasedb, 
med drugim so za obiskovalce zaigrali Dan D, Leeloojamais, 
Los Ventilos, pa Alya, Petra Slapar in drugi. B.M.

Živahni	ritmi	na	Energy	žuru

Najmlajši obiskovalci v pričakovanju dedka Mraza

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782


