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S tem se je odzval na ideje 
nekaterih razpravljavcev, ki 
so v svojih vizijah bodočega 
razvoja mesta Krško predvi-
deli zaprtje tovarne Vipap 
in „reurbanizacijo“ njenega 
območja, pa tudi preselitev 
lokacije za načrtovano Krki-
no tovarno v katero od indu-
strijskih con. „Preseliti to-
varno je nemogoče, mogoče 
se lahko preseli mesto,“ je 
malce hudomušno pripomnil 
miloš Habrnal, „tretja mo-
žnost pa je medsebojno so-
delovanje.“ Kot je še dodal, 
so v Vipapu v zadnjih letih 
veliko investirali v posodobi-
tve strojev (samo za posodbi-
tev stroja PS3 denimo 11 mi-
lijonov evrov), investicije v 
papirništvu pa imajo vračlji-
vost 20 let, zato še ne gre 
pričakovati konca proizvo-
dnje v Krškem. 

Nedavno ponudbo Občini Kr-
ško za odkup opuščenega ob-
močja celuloze za en evro je 

Krško	brez	papirnice	-	
račun	brez	krčmarja
KRŠKO - „Papirnica je sredi mesta, kar ni idealno, vendar pa je dejstvo. Zato 
delate račun brez krčmarja, če tovarne ne upoštevate v vizijah razvoja Kr-
škega,“ je na okrogli mizi o reurbanizaciji prostora tovarne Vipap v Krškem, 
ki sta jo 1. decembra organizirala Zbornica za arhitekturo in prostor Sloveni-
je ter Društvo arhitektov in študentov arhitekture Posavja, dejal tehnični di-
rektor Vipapa miloš Habrnal. 

označil kot „korak naprej, 
da se ne bo ponovila zgod-
ba o bazenu“, vendar pa do-
dal, da se po tako negativnih 
odzivih v občinskem svetu o 
tem ne morejo pogajati na-
prej. „V tem trenutku ne vi-
dim nobene možnosti, da se 
to stališče spremeni,“ je bil 
jasen Habrnal in zavrnil špe-
kulacije o stroških rušitve 

objektov opuščene celulo-
ze, ki naj bi segali celo do 
15 milijonov evrov – po nje-
govih besedah bodo  znašali 
največ tri milijone evrov, Vi-
pap pa območje lahko sani-
ra sam, brez pomoči občine 
ali države. 

Tudi Andrej Kulovec iz novo-
meške Krke, ki namerava ob 
Vipapu zgraditi novo tovar-
no farmacevtskih učinkovin, 
je bil presenečen nad ideja-
mi o preselitvi njihove loka-
cije, še preden so zakopali 
prvo lopato. Kot je pojasnil, 
priprave na gradnjo tovarne 
že potekajo in jih ni mogo-
če prekiniti, „pogovarjati se 
o tem, kje bomo čez 30 let, 
pa je nemogoče“. 

Pred tem je kar nekaj raz-
pravljavcev predstavilo svoje 
vizije razvoja mesta. Najdr-
znejši je bil mladi ekonomist 
Igor Čuček z ambiciozno ide-

nadaljevanje na 2. strani

Tehnični direktor Vipapa 
Miloš Habrnal je zavrnil 
možnost zaprtja ali 
selitve tovarne.

Hotel Splavar Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 40A

Naj se poslovno in koledarsko leto 
zaključi v sproščenem vzdušju s 

prijatelji, prijetnim kramljanjem s 
sodelavci in v krogu najdražjih. 

Za Vas smo pripravili izvrstno kulinarično ponudbo, 
ob kateri se boste razvajali v objemu pred novoletnega

vzdušja. Sprejemamo naročila za zaključne družbe, 
za rezervacije pokličite na: 07-49-90-630, 051-429-934.

Faksimilni natis grafič-
ne zbirke Janeza Vaj-
karda Valvasorja Ico-
notheca Valvasoriana 
je izšel v sedemnajstih 
zvezkih velikega for-
mata s 7.752 grafični-
mi listi, in sicer v samo 
100 izvodih, od katerih 
je šestega Ministrstvo 
za kulturo RS podarilo 
mestu Krško, saj je bilo 
Krško Valvasorjevo za-
dnje prebivališče. Zbir-
ko je predstavil vodja 
projekta in urednik dr. 
Lojze gostiša, ki jo 
je v imenu Slovenske 
akademije znanosti in 
umetnosti tudi izročil 
krškemu županu Fran-
cu Bogoviču. 

Gostiša je ob pred-
stavitvi dejal: „Gra-

Iconotheca	Valvasoriana	
v	hrambi	krške	knjižnice	
KRŠKO – Na posebni slovesnosti 8. decembra v Dvorani v parku je mesto Kr-
ško prejelo dragoceno grafično zbirko Janeza Vajkarda Valvasorja Iconothe-
ca Valvasoriana, ki jo bo odslej hranila krška knjižnica, po odprtju prihodnje 
leto pa bo nekaj časa na ogled tudi v mestnem muzeju Krško. 

fika je bila v 16. in 
17. stoletju najbolj-
še komunikacijsko 
sredstvo in edini sli-
kovni komunikacij-
ski medij, saj je na-
domestila, gledano 
z današnjega zorne-
ga kota, telegrafijo, 
televizijo in med-
mrežje. Iconotheca 
je bila tudi velik ti-
skarski podvig.“ Bo-
govič pa je med za-
hvalnimi besedami 
povedal: „Želeli smo 
odstirati tančice pre-
teklosti, kamor spa-
da tudi Valvasorjev 
čas. Nocoj je resnič-
no velik praznik za 
našo občino, saj smo 
lahko zelo ponosni, 

Slavnostna podelitev Valvasorjeve 
Iconothece Valvasoriane, z leve: župan 
Franc Bogovič, direktorica krške knjižnice 
Polona Brenčič in dr. Lojze Gostiša. 

nadaljevanje 
na 2. strani

SEVNICA - V zadnjih letih se na na Srednji šoli Sevnica (eno-
ti ŠC Krško – Sevnica) zaradi zmanjšanega števila vzgojno-
izobraževalnih programov srednjega poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja na šoli in s tem posledično tudi 
manjšega vpisa dijakov in dijakinj v poklicne izobraževal-
ne programe srečujejo z vprašanjem obstoja te edine sre-
dnje šole v sevniški občini. 

Kakšen je interes lokalne skupnosti, kakšen je interes osnov-
nošolcev po šolanju v domačem kraju, je skušala strniti v 
kratkem povzetku dolgoletna 
ravnateljica SŠ Sevnica mag. 
Alenka Žuraj Balog, ki se že 
ves čas svojega ravnateljeva-
nja trudi, da bi imela sevni-
ška občina poleg kvalitetnega 
osnovnošolskega izobraževa-
nja tudi takšno srednješolsko. 
V pismu je med drugim zapi-
sala: „Menim, da je skrajni 
čas, da se vsi zavemo, da je 
Srednja šola Sevnica v Sevni-
ci za Sevnico, s Sevnico, in da 
je tudi obveza lokalne skupno-
sti, da funkcionira na ta način. 
Tisto, kar res pogrešam teh 30 
let, kar sem na šoli, in po 27 letih ravnateljevanja, je vklju-
čenost srednjega izobraževanja v razvojno vizijo kraja in ob-
čine. Na to sem večkrat opozorila in neko obdobje je celo 
kazalo, da se bodo zadeve spremenile, nato pa je luč znova 
ugasnila. Prav zaradi uspešnega dela in dejstva, da je šola, 
ki je bila od začetka sedemdesetih do poznih devetdesetih le 
konfekcijska, preživela propad konfekcijske industrije, vztra-
jamo, ker se zavedamo škode, ki bi nastala, če bi srednje šole 
v Sevnici ne bilo, saj smo tolikim dijakinjam in dijakom omo-
gočili pridobitev izobrazbe, prepoznanje lastne vrednosti in 
napredovanje, na katerega niso niti upali pomisliti... Skrat-
ka, razlogov »za« je očitno več kot tistih »proti«.“
„Dejstvo, da drugo leto jeseni v Brežicah odpirajo vrata novi 
fakulteti za turizem, ni zanemarljivo. Do zdaj so župani vseh 
občin v regiji (in zdaj jih je kar 6, združenih znotraj RRA Po-
savje) vedno podprli prizadevanja za vsak nov program v re-
giji. Mislim, da tokrat ne sme biti nič drugače, saj skušamo 
delovati v sinergiji na vseh področjih in nivojih.“ Pismo mag. 
Alenke Žuraj Balog je v celoti objavljeno na spletni strani 
posavje.info. Smilja Radi

Ali	bo	Sevnici	uspelo	obdržati	
edino	srednjo	šolo?

Mag. Alenka Žuraj Balog

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kar nekaj vode je že steklo pod kosta-
njeviškimi mostovi od zadnje seje tamkajšnjih občinskih svetni-
kov in svetnic konec letošnjega septembra. Župan mojmir Pu-
stoslemšek je 28. redno sejo sklical za 17. december, na njej 
pa bodo predvidoma odločali o rebalansu letošnjega proraču-
na, o osnutku proračuna za leto 2010, o začasnem financira-
nju občine v prvem tromesečju naslednjega leta, o cenah po-
kopališke dejavnosti v občini, o strategiji razvoja kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja za obdobje 2009-2014, o občinskem 
programu varnosti... Na dnevnem redu je tudi soglasje k ime-
novanju martina Brataniča za direktorja RRA Posavje in Boja-
na Božiča za v. d. direktorja Galerije Božidar Jakac. 

Kostanjevičani	po	treh	
mesecih	v	svetniške	klopi
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POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester mavsar
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: Alenka 
mirt Iskra, maruša mavsar, Natja Jenko 
Sunčič, Smilja Radi, Ljubo motore, Drago 
Perko, Kristina Klemenčič

TEHNIČNA EKIPA
matjaž mirt (prelom in priprava za tisk)
Jože macur, Nathalie Letullier

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Katarina Požun
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
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.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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 po pošti, e-pošti ali faksu. 
Plačajo samo stroške pošiljanja, ki zna-
šajo za eno leto oz. 26 številk: za naslov-
nike v Sloveniji – 15 EUR, v Evropski uni-
ji – 30 EUR.

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

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

Naslednja številka (26/2009) bo izšla v 
sredo, 23. decembra 2009.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
16. december.

nadaljevanje s 1. strani

nadaljevanje s 1. strani

jo spremembe urbanističnega koncepta mesta na osnovi cen-
tralizacije. Mesto bi morali po njegovem mnenju znova pri-
bližati Savi ter za razvoj mesta rezervirati 1000-metrski pas 
okoli središča, cilj tega pa naj bi bil, da bi Krško leta 2050 
postalo najlepše slovensko mesto. Podobno je o dolgoročni 
viziji mesta razmišljal direktor Savaprojekta Peter Žigan-
te ter dodal še potrebo po umiku glavnih prometnic in indu-
strije iz mesta, Roman Abram pa je predstavil velikopote-
zno zamisel o poslovno turističnem kompleksu na območju 
tovarne Vipap. 

Po mnenju nekaterih je šla razprava na sicer zelo živahni 
okrogli mizi, na kateri je sodelovalo kar enajst uvodničar-
jev, moderirala pa jo je Ivanka Kraljić, preveč v širino, vse-
kakor pa je postregla s številnimi zanimivimi, četudi malce 
utopičnimi idejami.  Peter Pavlovič

Krško	brez	papirnice	-	
račun	brez	krčmarja

TPV PRIKOLICE, Tovarna prikolic d. o. o
Cesta bratov Cerjakov 13, SI-8250 BREŽICE
Tel:  +386 7 49/91 950, Fax:  +386 7 49/91 960
tpv-prikolice@tpv.si, http://www.tpv.si

- Prikolice za vse namene!
- Izjemna kvaliteta!  
- Posebno ugodne cene!

Omejena količina 
EU2 druge kvalitete 
po izjemni ceni: 456 € z DDV                                      
    Slika je simbolna!

AKCIJA!!!

NOVO-IZPOSOJA PRIKOLIC!

BREŽICE - Izvršilni odbor SDS je 
na mesto novega predsednika 
imenoval kluba županov in pod-
županov župana Ivana molana 
(na fotografiji). V novi funkciji 
se je preizkusil 1. decembra na 
seji kluba, ki šteje 86 članov. 
Člani kluba so posebej opozo-
rili na težave, s katerimi se ob-
čine soočajo zaradi neaktivno-
sti Službe vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno po-
litiko (SVLR). Ta je namreč kot 
organ upravljanja zadolžen za 
izvajanje razpisa sredstev Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj - razvojne prioritete Razvoj regij, a letos razpisa ni ob-
javil. Ministra dr. Henrika gjerkeša župani in podžupani SDS 
pozivajo, da objavi razpis v čim krajšem možnem času in tako 
omogoči nadaljnje izvajanje začrtanih projektov.

Na predlog proračuna 2010 so 
svetniki izrekli številne pri-
pombe, ki jih bodo vlagali še 
v javni razpravi do konca de-
cembra. Župan Ivan molan je 
razpravo ocenil kot korektno 
in upa, da bodo konec janu-
arja dopolnjen osnutek spre-
jemali na redni seji. Prihod-
ki proračuna občine za leto 
2010 so predvideni v višini 32 
milijonov evrov, kar je 15 % 
več glede na proračun 2009. 
Predvideni odhodki znaša-
jo 34,1 milijona evrov, pri-
manjkljaj naj bi krili tudi z 
najetjem kredita v višini 2,3 
milijona evrov, in sicer  za po-
plačilo obnove OŠ Brežice in 
za projekte, vezane na evrop-
ska sredstva. Prioriteta osta-
ja črpanje evropskih sredstev 
in nadaljevanje investicij, ki 
predstavljajo dobro polovico 
proračunskih sredstev. Osnov-
na izhodišča pri pripravi pro-
računa so bila, da splošna po-
raba ostane enaka, medtem 
ko so se znatno povečala sred-
stva za socialne transferje.

martin Bratanič je po krškem 
soglasju dobil še podporo bre-
žiškega občinskega sveta za 
prevzem direktorskega mesta 
na RRA Posavje,  prav tako do-
sedanja ravnateljica OŠ Glo-
boko Rozika Vodopivec, ki so 
ji izrekli soglasno podporo, 

Tudi	brežiški	proračun	
skozi	prvo	branje
BREŽICE - 23. redno sejo Občinskega sveta občine Brežice bi lahko povzeli z zapleti pri pridobivanju 
nepremičnin, potrebnih za 100 metrov ceste pri bodočem podvozu v Dobovi, potrditvijo martina Bra-
taniča za direktorja RRA Posavje, soglasno potrditvijo drugega mandata ravnateljici OŠ globoko, spre-
jemom sanacijskega programa za pokrivanje izgube OŠ Dobova ter hkrati zagotovitvi 37 tisoč evrov za 
premostitev likvidnostnih težav. Na nadaljevanju seje so soglašali, da je predlog odloka o proračunu 
2010 primeren za javno obravnavo. 

pohvale svetnikov pa je do-
živela tudi v. d. ravnateljice 
OŠ Dobova Ivana Baškovič, ki 
je s predsednikom Sveta za-
voda Aleksandrom Polovi-
čem predstavljala ukrepe za 
sanacijo izgube. Ukrepe za 
sanacijo, ki so jih začeli ju-
lija, so razdelili v štiri sklo-
pe: kadrovske in varčevalne, 
vodenje materialnega knjigo-
vodstva ter finančni načrt od-
plačevanja izgube, v katerem 
so julija vse večje dobavite-
lje zaprosili, da se dogovori-
jo za obročno odplačevanje in 
ne uvajajo sodnih izterjav. V 
tem času so se soočili z bloka-
do sredstev zaradi sodne iz-
terjave v tožbi nekdanje de-
lavke v skupni višini 22.400 

evrov. Šola je na občino na-
slovila prošnjo za odobritev 
akontacije za plače delavcev 
v višini 15 tisoč evrov, Odbor 
za družbene dejavnosti pa je 
predlagal, da se teh 15 tisoč 
šoli podari, kar so svetniki ob 
potrditvi sanacijskega predlo-
ga tudi izglasovali in OŠ Dobo-
va zagotovili skupaj 37 tisoč 
evrov (še omenjenih 22.400 
iz naslova sodne izterjave, ki 
naj bi jih šolsko ministrstvo 
občini vrnilo). So pa zaveza-
li šolo, da ugotovi, kdo je za 
nastalo situacijo v OŠ Dobova 
odgovoren in proti odgovor-
nim sproži ustrezen postopek. 
V. d. ravnateljice je poročala, 
da so imeli še maja letos 111 
tisoč evrov obveznosti, na dan 

seje pa le 60 tisoč, od tega za-
padlih obveznosti v višini 47 
tisoč evrov, znižali pa so tudi 
terjatve do staršev. 

Med ostalimi točkami so skle-
nili, da se na nepremičninah 
v Gabrju pri Dobovi odkupi 
le toliko zemljišča, kolikor 
je potrebno za novo cesto pri 
podvozu. Sprejeli so tudi od-
lok o oglaševanju, ker je bil v 
drugem branju, so nanj brez 
razprave sprejeli le amandma 
Odbora za komunalno infra-
strukturo, s katerim po bese-
dah predsednice Vladke Ke-
žman dovoljujejo zatikanje 
reklamnih letakov tudi na av-
tomobile.

Potrdili so tudi uskladitev cen 
za programe v vrtcih. V leto-
šnjem letu so življenjski stro-
ški zrasli za 1,4 %, s tem pa so 
se povečali tudi stroški pro-
gramov v vrtcih, sicer pred-
vsem plače in ne materialni 
stroški, to povišanje pa ne bo 
bremenilo staršev.  So pa uve-
dli novo olajšavo za starše v 
letu 2010, in sicer predlog za 
dodatni popust za starše v vi-
šini predvidenega 1,4 % povi-
šanja cen do konca leta 2010, 
po letu 2010 bo o olajšavah 
lahko odločal novi občinski 
svet.
 Suzana Vahtarič

Podanih je bilo kar nekaj predlogov, pobud in vprašanj sve-
tnikov. Ivan Sušin je predlagal, da se davkoplačevalski de-
nar ne troši za županov novoletni sprejem in silvestrski 
ognjemet. Dobil je odgovor, da ognjemeta res ne bo, no-
voletni sprejem pa bo, saj je edina zahvala zavodom, dru-
štvom in prostovoljcem. Patricia Čular je predlagala, da 
se v času gospodarske krize in povečanje brezposelnosti v 
dogovoru s Centrom za socialno delo še v tem letu, najka-
sneje pa v naslednjem, nameni enkratna denarna pomoč 
vsem, ki so ostali brez zaposlitve. milena Jesenko je pred-
stavila predlog Odbora za družbene dejavnosti, da se na 
naslednjo sejo občinskega sveta uvrsti problematika reši-
tve varstva in oskrbe starejših občanov v občini Brežice, 
na kateri naj bi se predstavili vsi potencialni kandidati za 
gradnjo doma starejših občanov v občini. 
Več iz razprave in o pobudah pa na www.posavje.info.

Molan	predsednik	SDS-ovega	
kluba	županov	in	podžupanov

da smo prejeli to dragoceno zbirko.“ V hrambo jo je preje-
la Valvasorjeva knjižnica Krško in v njenem imenu direkto-
rica Polona Brenčič: „Letošnja jesen je bila za našo knjižni-
co bogata z darovi. Tako smo ob prazniku reformacije dobili 
prvo knjigo celovitega prevoda Slave Vojvodine Kranjske. Z 
Iconotheco Valvasoriano bomo vsebinsko obogatili našo domo-
znansko zbirko, saj je ohranjanje kulturne dediščine tudi za 
prihodnje rodove ena pomembnejših nalog naše dejavnosti.“ 

Žal je veličastnemu dogodku prisostvovala le peščica kulturno 
zavednih občanov in tudi le del politikov, pogrešati pa je bilo 
predvsem tiste, ki v naših izobraževalnih in kulturnih usta-
novah vzgajajo ter izobražujejo mladi rod. Z Valvasorju lju-
bim instrumentom harfo je predstavitev obogatila Erika gri-
čar, povezovalne besede pa je tkala Alenka Černelič Krošelj. 
 M. Kalčič

Iconotheca	Valvasoriana	
v	hrambi	krške	knjižnice	

BLANCA – 3. decembra je začela poskusno obratovati druga iz-
med petih predvidenih hidroelektrarn na spodnji Savi - Hidroe-
lektrarna Blanca. „Ob izgradnji HE Blanca je bila znatno izbolj-
šana poplavna varnost ob reki Savi na tem področju ter urejena 
lokalna, državna in vodna infrastruktura. Tako je bil med osta-
lim zgrajen tudi most preko reke Save na dolvodni strani HE 
Blanca, ki bo uporaben za javni promet,“ sporočajo iz podjetja 
Hidroelektrarne na spodnji Savi, ki gradi spodnjesavsko verigo. 
HE Blanca je druga zgrajena hidroelektrarna v verigi petih no-
vih HE na spodnji Savi. Njena največja moč je 42 MW, povpreč-
na letna proizvodnja električne energije pa je 160 Gwh, tako 
da bo prispevala dodatne 4 % letne proizvodnje iz obnovljivih 
virov Slovenije, proizvajala pa bo tudi vršno energijo in s tem 
omogočila večjo fleksibilnost elektroenergetskega sistema Slo-
venije. Po končanem poskusnem obratovanju bo daljinsko vo-
dena, prisotnost posadke pa bo potrebna le v času izrednih raz-
mer in ob vzdrževalnih delih.
Temeljni kamen za gradnjo HE Blanca je bil položen novembra 
2005, prvi agregat je bil sinhroniziran z elektroenergetskim 
omrežjem že novembra lani, druga dva pa marca in aprila letos.

HE	Blanca	v	poskusnem	
obratovanju

RADEČE – Na 20. redni seji se 
je občinski svet občine Rade-
če med drugim seznanil s po-
tekom priprave občinskega 
prostorskega načrta ter spre-
jel prečiščeno besedilo vrste 
odlokov, s katerimi se obča-
ni lahko podrobneje seznani-
jo na spletnih straneh občine.

Kar nekaj časa so se zadr-
žali pri obravnavi odloka o 
razglasitvi hiše Svibno 17 za 
kulturni  spomenik lokalnega 
pomena, razprava se je raz-
vnela tudi ob obravnavi po-

ročila o delu Nadzornega od-
bora, ki ga je podal njegov 
predsednik mag. Franci Čeč, 
ki je ponovno pogrešal stra-
tegijo razvoja občine, ven-
dar ga je večina razpravljav-
cev zavrnila, češ da občina 
uspešno deluje tudi brez ta-
kega dokumenta. Brez večje 
razprave je bil sprejet pro-
gram športa v občini Rade-
če za leto 2010, na seji pa 
je bila podana tudi informa-
cija, da zaenkrat ne prihaja 
do prevelikih zamud pri gra-
dnji optičnega omrežja. Ven-

dar pa bo do vzpostavitve so-
dobnejših povezav okoli 900 
radeških gospodinjstev  spre-
mljalo TV programe še naprej 
preko kabelskega sistema, za 
katerega so po skoraj štirih 
letih povišali mesečno naroč-
nino za nekaj več kot 1 evro.

Pod zadnjo točko je župan 
matjaž Han svetnice in sve-
tnike kot tudi občane pova-
bil na preko 30 prireditev, ki 

so jih v Radečah tudi letos 
pripravili za praznični čas. 
Začeli so jih že dan po seji 
z Miklavževim sejmom v or-
ganizaciji KTRC Radeče in s 
prižigom lučk na jelki v par-
ku, zaključili pa jih bodo z 
ognjemetom in voščilom žu-
pana v prvi uri 1. januarja 
2010 ter koncertom Godbe 
slovenskih železnic dan ka-
sneje. 
 S. M.

Miklavžev sejem v Radečah

Prostorski	načrt	do	junija	2010
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NEK, GEN energija, Sklad 
za razgradnjo NEK in ARAO, 
imeti svoje sedeže v Posav-
ju, torej v bližini jedrskih 
objektov, nam sogovornik 
zatrdi, da je to pravilna od-
ločitev, in doda: „Na ta način 

ostaja vse povezano, pred-
vsem pa sem, kjer se prido-
bivajo nova znanja in prak-
tične izkušnje ter nastajajo 
neke strategije, prihajajo 
novi kadri, razvija se lahko 
tudi fakulteta in ostala pod-
porna infrastruktura. Vse to 
pa daje možnost razvoja in 
rasti temu okolju.“
 
Ko ga spomnimo, da marsi-
kateri Ljubljančani, pa tudi 
prebivalci drugih slovenskih 
krajev, ob imenu Krško zma-
jujejo z glavo, dr. Žagar pra-
vi, da ga zjutraj, ko vstane 
in skozi okno najprej zagle-
da modro stavbo reaktor-
ja, to niti najmanj ne moti: 
„Kaj bi me to vznemirjalo! 
Dodobra sem spoznal tehno-
logijo, procese, sevanje, var-
nostne mehanizme, če verja-
mete ali ne, dejansko me ni 
strah. Sevanje lahko merimo 
zelo natančno, meritve so za-
nesljive, sevanje pa človeški 
organizem sprejema veliko 
bolje kot umetne snovi.“ 

Zatem nam pojasni, da je 
vsak človeški organizem pri-
lagojen na življenje v okolju, 
v katerem vedno obstajajo 
tudi majhne količine narav-
nega sevanja. „Ljudje so po-
stali zelo občutljivi na vsak 
becquerel, o katerem poro-
čate mediji. Dejansko pa smo 
vsi radioaktivni, naše celi-
ce imajo v genih informaci-
jo o popravljanju škode za-
radi sevanja. Me je pa strah 
česa drugega – na primer pe-
sticidov, ki so popolnoma 
umetna stvar, kemikalij, ki 
nas zastrupljajo povsod. Gre 
za razliko med naravnim in 
umetnim. Pesticide pa meri-
mo v molih, kar je ogromna 
količina za škodljivo snov.“

Ne da se zmesti in trdno ver-
jame v svoje besede in zna-

Tomaž Kežman, Brežice: Skrbim 
za fizično kondicijo, saj je to naj-
boljša preventiva proti vsem bo-
leznim. Ne čutim potrebe, da bi 
se izogibal prostorom, kjer se gi-
blje veliko ljudi. Nisem nagnjen k 
prehladnim ali drugim podobnim 
obolenjem. V glavnem se zdra-
vim sam, saj preventivno uživam 
razne vitamine in minerale, bolj 
poredko sežem po čajih. Zdravni-
ka obiščem tedaj, kadar je zares 
nujno, to pa ni pogosto.

Jože Češek, Armeško: Proti pre-
hladu in gripi se borim predvsem 
s čajem, medom in limono ter 
primerno obleko. Če je prehu-
do, je pač treba k zdravniku in v 
lekarno po zdravila. Rekel bi, da 
sem nekje povprečno nagnjen k 
tovrstnim obolenjem. Alternativ-
nih pripravkov se vsaj doslej ni-
sem posluževal. Opažam, da gre-
do nekateri že ob prvem kašlju 
k zdravniku, nekateri pa morda 
celo predolgo odlašajo s tem.

maja Zlobko, gazice: Preventiv-
no uživam čaje z limono ali me-
dom in sem pozorna na tempe-
raturne razlike oz. primerno 
oblečenost, ko prehajam iz to-
plega na mrzlo. Ob prvih pre-
hladnih znakih si pomagam z le-
karniškimi pripravki za lajšanje 
simptomov, v primeru povišane 
telesne temperature in poslabša-
nega počutja pa obiščem zdravni-
ka. Priporočam domačo lekarno, 
počitek in izogibanje obolelim. 

ANKETA

Borut Podlesnik, Radeče: Proti 
sezonskim obolenjem se zdra-
vim tako, da pridem na kakšno 
predstavo domačega gledali-
škega društva. Blizu mi je tudi 
alternativna medicina, najraje 
pa imam domača zelišča, ki jih 
sam nabiram in potem iz njih 
pripravim zdravilni čaj. V glav-
nem sem zdrav, pri prehladnem 
obolenju pa si takoj pomagam z 
domačim čajem in z inhalacijo. 
Pomaga pa tudi smeh.

Kako se borite proti sezonskim obolenjem - pregladu, gri-
pi ipd., se hitro zatečete po zdravniško pomoč ali si raje 
pomagate sami, se zdravite z domačimi zdravili, morda z 
alternativno medicino, smo spraševali v tokratni anketi.

Kako	proti	prehladu	in	gripi?

Nadpovprečni	rezultati	ankete	
o	zadovoljstu	strank	v	UE	Krško
Vsakoletna anketa, ki je bila v Upravni enoti Krško tokrat 
izvedena že sedmič, je potrdila pravilnost zastavljene po-
slovne politike. Stranke so kakovost storitev upravne eno-
te izrazile z oceno 4,95 (na lestvici od 1 do 5), kar presega 
povprečje vseh upravnih enot 4,58, hkrati pa je to najviš-
ja doslej dosežena ocena. Pri tem izstopajo ocene znanja 
uslužbencev, pripravljenosti pomagati uporabniku ter do-
stopnosti in razumljivosti potrebnih informacij. Navede-
ni rezultati so odraz strokovnosti, prijaznosti, korektno-
sti, pozornosti ter urejenosti uslužbencev upravne enote, 
kar so stranke ocenile z oceno 4,96. K temu so prispevale 
tudi številne aktivnosti na področju razvijanja strokovnosti 
in organizacijske klime. Lastne dobre prakse Upravna eno-
ta Krško pogosto predstavlja tudi širši javnosti. Načelnica 
mag. Lidija Božič in mag. Nina Hadžimulić sta tako na 18. 
konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost 
predstavili referat z naslovom Kriza kot priložnost za razšir-
janje etičnega dela v državni upravi s primerom dobre pra-
kse v Upravni enoti Krško, v katerem je poudarjena etičnost 
dela javnih uslužbencev kot eden od dejavnikov za učinko-
vito uresničevanje pravic in obveznosti državljanov, na dru-
gi strani pa za varovanje javnega interesa. Razvoj etičnosti 
in nadgradnja strokovnosti je tako stalna naloga, ki se ude-
janja ob vsaki priložnosti. S tem namenom je bil izveden 
tudi Dan odličnosti, kjer je bil dan poudarek poglabljanju 
in izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj uslužbencev. V 
okviru javnosti delovanja upravne enote pa smo pred krat-
kim tudi v letošnjem letu izvedli dan odprtih vrat in pred-
stavili naše delo zainteresiranim osnovnim šolam.

UPRAVNA ENOTA KRŠKO

Naš sogovornik še pred ne-
kaj leti ni vedel, da ga bosta 
poklicna kariera in življenj-
ska pot pripeljali k nam, ve-
dno pa je bil prepričan, da 
lahko novi kraji človeku ši-
roko odpirajo nove horizon-
te: „Ko vidiš, koliko krajev, 
na primer, zamenjajo Ame-
ričani, ko sledijo svoji poti, 
študiju ali službi, spoznaš, 
da je prav nenavadno, kako 
je nam, Evropejcem, težko 
spremeniti kraj bivanja. Biti 
zapečkar je res škoda, ker 
ne vidiš ne drugih, pogosto 
pa tudi ne vseh lepot svojega 
kraja,“ pove dr. Žagar. 

Po končani gimnaziji v Be-
žigradu se je današnji vod-
ja službe za dovoljenja in 
tehnične analize v podjetju 
GEN energija d.o.o., odlo-
čil za študij fizike na Fakul-
teti za matematiko in fiziko 
v Ljubljani. Že med študijem 
je spoznaval pomen jedrske 
elektrarne za Slovenijo, v 
Krško pa je v rednih časov-
nih presledkih prihajal vse od 
leta 1997, ko je kot sodelavec 
Instituta Jožef Stefan sodelo-
val pri zagonskih testih med 
remonti elektrarne. Študij je 
nadaljeval in leta 2002 prido-
bil naziv doktor jedrske ener-
getike. Med delom na Insti-
tutu Jožefa Stefana, kjer je 
opravljal najrazličnejše razi-
skave in meritve v okviru Re-
aktorskega infrastrukturne-
ga centra, reaktorja TRIGA 
v Brinju pri Ljubljani, se je 
odločil za podoktorsko izpo-
polnjevanje v Nemčiji. Leta 
2004 in 2005 je tako na Insti-
tutu za transuranske elemen-
te v Karlsruheju preučeval 
predvsem sevanja in napre-
dne oblike uporabe jedrske-
ga goriva, zatem pa je v ZDA 
na Idaho National Laborato-
ry opravil še specializacijo s 
področja vodenja projektov v 
jedrski energetiki.

Zatem se je na zemljevid 
življenjske poti dr. Žagar-
ja in njegove družine zari-
salo Krško. Leta 2006 so se 
namreč po vabilu GEN ener-
gije z ženo in otroki odločili 
za življenje v Krškem. Krča-
ni so družino jedrskega stro-
kovnjaka lepo sprejeli, ta 
pa se je na Krško in Posav-
je že tudi navezala: „Otroci 
imajo preprosto radi te kra-
je. Zopet govorim o pogledu 
iz oddaljenosti: mi, ki smo 
prišli od drugod, vidimo, da 
ima Posavje čudovito nara-
vo in da se Krško ves čas raz-
vija. Otroci obiskujejo krško 
osnovno šolo, ki ima dobro 
infrastrukturo in je primer-
ljiva ali celo boljša od ka-
kšne ljubljanske šole. V šoli 
je tudi bazen in zdaj še ve-
lika telovadnica, glasbena 
šola v Krškem je zelo kva-
litetna. Skratka, tukaj smo 
si lepo uredili družinsko ži-
vljenje. Zame osebno pa je 
prednost, da lahko živim v 
kraju, v katerem delam.“ 

Ko se dotakneva pričakova-
nja lokalne skupnosti, da 
morajo organizacije, kot so 

nje. Je človek, ki meni, da 
se moraš vseh stvari lotiti 
čim celoviteje. Tako poslov-
nih projektov kot osebne ra-
sti. Ves čas moraš strmeti k 
razvoju, napredku in fleksi-
bilnosti. Na vprašanje, ali 

meni, da je umestitev inve-
sticije v Termoelektrarno Šo-
štanj na „prednostno listo“ 
znak nezaupanja jedrski stro-
ki, pove: „Ne. Sem pa prepri-
čan, da Šoštanj kot projekt 
ni bil dovolj pripravljen. Če 
bi bil celovito pripravljen, 
od  začetka pa do podrobno-
sti samega obratovanja, če 
bi naredili natančno analizo 
vseh tveganj, tako finančnih 
kot okoljskih, kot je to v pri-
meru JE, potem bi dvakrat 
premislili, preden bi sprejeli 
to odločitev!“ 

Podobno je njegovo mne-
nje o hidroelektrarnah na 
spodnji Savi: „Pri hidroelek-
trarnah je zatajila naša di-
plomacija, saj bi izravnal-
ni bazeni dejansko morali 
biti na koncu verige, kot je 
to pri dravskih elektrarnah. 
Tudi ta tveganja in vse na-
daljnje posledice bi bilo po-
trebno preučiti in se o njih 
izjasniti veliko pred umesti-
tvijo objektov v prostor. Hi-
droelektrarne podpiram, a 
izgradnje ni prekinila Na-
tura, saj narava sama ni nič 
kriva.“ Za prekinitev izgra-
dnje naj bi bila torej kri-
va v prvi vrsti politika, ki se 
ni uspela dogovoriti o celo-
tnem projektu, pa tudi pre-
velika hitrost načrtovanja, s 
katero se v Sloveniji loteva-
mo tako kompleksnih projek-
tov. „Dober projekt potrebu-
je svoj čas, takšni projekti 
pa še posebej veliko časa.“

Tako prideva tudi do za na-
šega sogovornika najbolj ak-
tualne teme – gradnje dru-
gega jedrskega reaktorja v 
Krškem. Če sedanja elek-
trarna dosega moč 696 me-
gavatov, bi novi reaktor lah-
ko dosegal od 1.100 do 1.600 
megavatov, odvisno od doba-
vitelja reaktorja. A kot pravi 

dr. Tomaž Žagar, so priprave 
šele na začetku in je vse še 
odprto. „Nočemo se že zdaj 
omejiti na enega dobavite-
lja, temeljito študiramo vse 
možnosti.“ Na vprašanje, ali 
so možni tudi zasebni investi-
torji in ali lahko to vpliva na 
zmanjšanje varnosti objek-
ta, odvrne: „Varnost je odvi-
sna predvsem od upravljalca. 
Glede investitorjev pa prav 
tako puščamo odprte poti.“    
  
Ključnega pomena pri vsa-
kem koraku jedrske ener-
getike je po njegovem mne-
nju razvoj novih kadrov. 
„Poglejte, to je projekt, ki 
traja okoli 100 let! Najprej 
gradnja elektrarne, nato 
obratovanje, morebitno po-
daljšanje in razgradnja, 
naša, človeška življenjska 
doba pa je veliko krajša, 
delovna še krajša, zato je 
nujno, da se znanje prena-
ša in nadgrajuje. Pomemb-
ne so tudi mednarodne pove-
zave, mendarodne študije in 
izmenjava znanj.“ Po njego-
vem je Slovenija za nekate-
ra vprašanja pač premajhna, 
zunaj pa imajo že več po-
dobnih izkušenj, zato se je-
drski sektor od nekdaj opira 
tudi na znanje iz tujine.

Za zaključek se dotakneva še 
velikega obeta jedrske ener-
getike - jedrske fuzije. „Kje 
smo? No, vedno se šalimo, a 
je res, da že 50 let govori-
mo, kako bomo uporablja-
li fuzijo čez 50 let. Trenutni 
načrt je leto 2050 ali 2070, 
za izbiro Slovenije bo to se-
veda  že prepozno.“ Pojasni, 
da bodo to izredno zmogljive 
elektrarne, katerih najmanj-
še moči se bodo merile v ti-
sočih megavatov, predvidoma 
pa naj bi dosegale od 3.000 
do 5.000 megavatov. Fuzijske 
elektrarne, ki proizvajajo več 
nevtronov na isto moč kot 
sedanje jedrske elektrarne, 
bodo proizvajale tudi bolj ra-
dioaktivne odpadke, čeprav 
bo razpolovna doba njihove 
radioaktivnosti precej krajša. 
„Tudi fuzijske jedrske elek-
trarne bodo potrebovale glo-
boko geološko odlagališče za 
del svojih radioaktivnih od-
padkov,“ pojasni. 

In izzivi za prihodnost? „Teh 
nikakor ne manjka! Želim 
pa si, da bi družba nasploh 
uspela narediti konkreten 
preskok na nivoju osebne 
rasti, da bi se učili gledati 
stvari manj osredotočeno na 
eno samo točko, da bi širi-
li meje. Včasih nujno potre-
bujemo pogled z razdalje, 
da bi bolje razumeli svojo 
vlogo, naloge in izzive,“ za-
ključuje najin pogovor Kr-
čan, pravzaprav Videmčan, 
dr. Tomaž Žagar.
 
 maruša mavsar
 foto: Jože Macur

Tomaž	Žagar,	doktor	jedrske	energetike

„Nujen	je	pogled	z	razdalje“
KRŠKO - Prvega decembra je minilo 35 let od položitve temeljnega kamna za jedrsko elektrarno v Kr-
škem. Kljub zadnjim pretresom v slovenski energetiki se študije vseh vidikov gradnje in umeščanja dru-
gega bloka jedrske elektrarne v Krškem nadaljujejo. Strokovnjake, ki so ob različnih priložnostih ute-
meljevali potrebo po gradnji odlagališča jedrskih odpadkov ali drugega bloka jedrske elektrarne v naši 
soseščini, sami pa so živeli v Ljubljani ali v še oddaljenejših krajih, smo domačini vedno jemali z dolo-
čenimi zadržki. Zato pa toliko več zanimanja vzbujajo tisti strokovnjaki, ki so prišli od drugod živet v 
Krško. Eden takih je gotovo dr. Tomaž Žagar iz gEN energije.

Dr. Tomaž Žagar

 že od 15. decembra 1997
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Srednja šola 
v Sevnici 
potrebuje 
podporo
Pred nekaj dnevi sem pre-
bral zaskrbljujoč sestavek z 
naslovom: »Ali bo sevniški 
občini uspelo obdržati edi-
no srednjo šolo?« Tekst ni 
le tarnanje nad usodo, tem-
več je klic na pomoč, klic, 
da v Posavju združimo 
moči in napore, da ohrani-
mo in razvijamo raznovrstne programe in nivoje izo-
braževanja.

V zadnjih letih je bilo s strani posavskih občin veliko 
pozornosti usmerjenih v univerzitetne programe. Usta-
navljajo se fakultete, ki zahtevajo veliko občinskega 
proračunskega denarja, čeprav bi moralo biti financi-
ranje visokošolskih programov od začetka dalje sistem-
sko urejeno s strani države.  V senci teh prizadevanj 
ostaja problematika posavskih srednjih šol in edine 
višje šole, za katere je tudi odgovorna država. Ker so 
tudi tu centri odločanja razmeroma daleč v Ljubljani, 
še kako velja star rek: »Daleč od oči, daleč od srca.« Če 
kje, se pri težavah in reševanju problemov srednjega 
šolstva kaže nuja in potreba po ustanovitvi pokrajin, 
na katere bi država med drugim prenesla tudi proble-
matiko in financiranje  srednjih in višjih šol. Ne gle-
de na te neprijazne okoliščine pa moramo nekaj storiti 
predvsem sami in ne le iskati izgovor za neuspeh v dru-
gih oziroma državi.    

Praktično vse srednje šole v Sloveniji se srečujejo s pro-
blemom in izzivom, da se morajo odzivati na spreme-
njene razmere v družbi in gospodarstvu in prilagajati 
svoje izobraževalne programe potrebam in pričakova-
nju gospodarstva in šolajočih. Prilagajanje pogosto 
ni dovolj, zato je dobro, da se odpirajo in ustanavlja-
jo novi srednješolski izobraževalni programi, ki ponu-
jajo nova, specifična in dodatna znanja ter so prilago-
jeni potrebam delodajalcev v regiji. Podobno je tudi v 
Posavju, kjer imamo kar nekaj srednješolskih progra-
mov. V srednji šoli Sevnica, ki je organizacijska eno-
ta ŠC Krško, se srečujejo z vprašanjem obstoja, ker ob 
zmanjšanju števila vzgojno-izobraževalnih programov 
srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja na 
šoli upada tudi zanimanje in posledično vpis dijakinj 
in dijakov v obstoječe programe: šivilja, frizer in mizar. 
Pred leti je bil uveden tudi program turistični tehnik, 
ki pa ni doživel pričakovanega vpisa. 

Šolstvo v Sevnici ima bogato zgodovino in tradicijo in 
velika škoda bi bila, da ne bi imela Sevnica poleg kva-
litetnega osnovnošolskega tudi takšnega srednješol-
skega izobraževanje. Pozdravljam prizadevanja dol-
goletne ravnateljice SŠ Sevnica mag. Alenke Žuraj 
Balog, da bi sevniško srednjo šolo obogatili s prenovlje-
nim programom srednjega strokovnega izobraževanja  
z novim imenom gastronomija in turizem. Prenovljen 
program bi bil  modularno sestavljen glede na potre-
be okolja in gospodarstva ter bi omogočal povezavo 
med čistimi gostinskimi poklici in turističnimi poklici, 
kar se kaže kot potreba v okviru turističnega gospodar-
stva. Prizadevanja ravnateljice mora odločno podpreti 
tudi sevniška in posavska politika in še posebej Občina 
Sevnica, saj je ta podpora predpogoj za potrditev pro-
grama v Ljubljani. 

Ravnateljica namreč upravičeno pričakuje podpo-
ro in trdno stališče občine, da si občina Sevnica s tako 
številnim prebivalstvom zasluži ob poklicnem tudi 
srednje strokovno izobraževanje v središču lokalne 
skupnosti in da njeni mladi ne morejo po vse ali celo 
po isto znanje v Novo mesto ali Celje, čeprav sta to 
dve središči sosednjih regij. Težko je namreč pozabi-
ti napake iz preteklosti, ko se je v začetku sedemdese-
tih občina odrekla daleč naokrog znani lesni šoli, češ 
da ima dovolj mizarjev in rezbarjev in ni zagotavlja-
la dovolj denarja za delovanje šolskih delavnic. Da-
nes mizarjev primanjkuje, znanje preizkušenih rez-
barjev pa odhaja v pozabo. Zato je ključno in nujno, 
da je razvoj vseh nivojev šolstva v občini in regiji po-
memben oziroma najpomembnejši del vizije in strate-
gije razvoja občine. Le tako se lahko izognemo nepo-
pravljivim napakam in posledicam, ki grozijo srednji 
šoli v Sevnici in posledično prebivalcem Sevnice in 
Posavja. 

Pomembno je, da novemu programu izrazijo podpo-
ro tudi župani posavskih občin in gospodarstvo in da 
program predstavlja dobro osnovo za nadaljevanje šo-
lanja na Fakulteti za turizem v Brežicah. Z ravnatelji-
co mag. Alenko Žuraj Balog delim upanje, da bi bilo do 
informativnega dne šole, ki bo v 1. polovici februarja 
2010, vsaj nekaj urejenega, ker bi bil to dober znak.

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

BREŽICE - Zavod za podjetništvo in turizem Brežice je 4. de-
cembra v Mestni hiši organiziral tradicionalni Miklavžev se-
jem, na katerem se predstavlja 12 razstavljalcev iz celega 
Posavja. Izdelki bodo na ogled še cel mesec, možno pa jih 
bo tudi kupiti. V času, ko iščemo darila za svoje najbližje, 

je to priložnost, da na enem mestu najdemo lepo, ne pre-
drago in unikatno darilo, v katerega je vloženo veliko ljube-
zni. Tako razstavljajo čestitke, lesene dekorativne izdelke 
pa tudi izredno lepe jaslice v skrinjici VDC Krško -Leskovec, 
suho sadje razstavljajo Anica Župevc ter Green line in mon-
tažno mizarstvo Anton Keršman s.p., izdelke iz kvašenega 
testa, z v tem času nepogrešljivimi parklji in poticami Anto-
nija Jankovič, s čipkarskimi izdelki, tudi unikatnim čipkar-
skim nakitom, se predstavlja Stanka gorenc iz Kostanjevice 
na Krki, s čipko, kvačkanimi angelčki in okraski za božično 
drevo marija molan, s kvačkanimi in poslikanimi izdelki ma-
rija Žnideršič, s čaji Kozjanskega in adventnimi venčki Ani-
ca Župevc, prav tako s čaji in mazili Veronika Fabinc z zeli-
ščarske kmetije s Črnca, unikatne izdelke, predvsem nakit, 
razstavlja Ines milenkovič,  z usnjenimi izdelki se predsta-
vlja Andrej Puntar iz Krškega, z izdelki iz lesa in jaslicami 
ter okrasnimi figurami pa Branko Drugovič iz Oklukove gore. 
 S. Vahtarič

Miklavžev	sejem	tudi	v	
Brežicah	

Sejemski utrinek

KRŠKO – Center za razvoj podeželja Posavje je v sodelovanju z 
Društvom Škrija 2. decembra pripravil že tradicionalni celodnev-
ni Miklavžev sejem. Na stojnice so postavili suho sadje, med in 
medene izdelke, pecivo, zelišča, čaje, izdelke iz blaga, usnja, 
vezenine in razne okraske, ki so primerni za prihajajoče praznič-
ne dni. Sejemsko ponudbo so s svojimi izdelki obogatili Tatja-
na Šolar iz Strmce, Veronika Fabinc iz Črnca,  Darja Bukovec z 

Mrtvic,  Anica Župevc iz Raven pri Zdolah, Lea Babič z Bukov-
ja na Bizeljskem, Stanka gorenc z Orehovca,  Sabina Zakšek z 
Raven pri Zdolah, Anton Keršmanc z Ledine, Nada Kozjek s Po-
kleka, Stanislav Popelar iz Sevnice, marija Žnideršič iz Brežic, 
Andrej Puntar iz Krškega, Antonija Jankovič z Viher in Vlasta 
Radanovič z Vrhja.
Anita Radkovič s Centra za razvoj podeželja pa je v pogovoru 
dejala: „Vesela sem, da se odzovejo tisti, ki izdelujejo izdelke, 
ki sodijo v ta čas. To so drobne pozornosti, naši posavski izdelki. 
Sejem organiziramo že peto leto zapovrstjo, vendar je šele dru-
gič v sejemski obliki, začeli pa smo ga pripravljati kot razstavo. 
Trudili se bomo, da ga kot takšnega ohranimo tudi v bodoče.“ 
 M. K.

Parklji,	lectovi	srčki,	zelišča,	
suho	sadje...

Na Miklavževem sejmu je bilo pestro.

Regionalna razvojna agencija 
Posavje že osmo leto zapo-
red v sodelovanju z občinami 
Brežice, Krško, Kostanjevica 
na Krki in Sevnica ter pod-
jetji s sedežem v teh obči-
nah izvaja projekt Posavska 
štipendijska shema, ki so ga 
pričeli pilotno za vzpostavi-
tev štipendijskih shem v vseh 
slovenskih regijah. „V Posa-
vsko štipendijsko shemo se 
je letos prijavilo 31 podjetij 
s potrebo po 133 novih šti-
pendistih, podelili pa smo 50 
novih kadrovskih štipendij, 
vseh štipendistov v šolskem 
letu 2009/10 pa bo 146,“ je 
dejal v. d. direktorja RRA Po-
savje marko Kovačič ter do-
dal, da občine prispevajo 20 
odstotkov vrednosti kadro-
vske štipendije, 30 odstotkov 
štipendije prispevajo deloda-
jalci, 50 pa zagotovi RRA Po-
savje iz Evropskega socialne-
ga sklada s prijavo na razpis 
Javnega sklada RS za razvoj 
kadrov in štipendije. Poseb-
nost Posavske štipendijske 
sheme so štipendije za na-
darjene s področja kulture, 
ki se izobražujejo v tujini 
in jih 100-odstotno financi-
rajo občine vezano na stal-
no prebivališče posameznega 
štipendista, letos sta bili po-
deljeni dve. V minulem šol-
skem letu je enajst štipendi-
stov zaključilo izobraževanje 

Slavnostno	podelili	50	novih	
kadrovskih	štipendij	
KRŠKO - V okviru Posavske štipendijske sheme so 4. decembra slavnostno podelili 50 novih kadrovskih 
štipendij. Slavnostni govornik je bil dekan Fakultete za energetiko prof. dr. Andrej Predin, nekaj misli 
pa je zbranim o štipendijski shemi namenil tudi v. d. direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje 
marko Kovačič. Kulturni program so pripravili štipendisti.

in se bodo skladno s triparti-
tno pogodbo zaposlili pri de-
lodajalcu za najmanj toliko 
časa, kolikor so jih deloda-
jalci v tej shemi soštipendi-
rali.

Dr. Andrej Predin pa je v na-
govoru med drugim domisel-
no izpostavil študentska ob-
dobja, kamor spada učenje, 
pa tudi čas za zabavo, ki si 
ga morajo študentje vseka-
kor vzeti. „Seveda pa se od 
vas pričakuje, da boste štu-
dij zaključili. Če se boste 
odločili za študij na naši fa-
kulteti, vam bomo stali ob 
strani. Študij pri nas ima pri-
hodnost, saj boste zelo iskan 

kader, o tem sem prepričan, 
ker se na vašem območju že 
v bližnji prihodnosti obeta-
jo številne perspektivne za-
poslitve. Mi pa se bomo tudi 
potrudili, da bomo kot izo-
braževalna institucija ves čas 
sodelovali z gospodarstvom.“

Štipendije so podeljeva-
li vodja projekta na RRA Po-
savje Nataša Šterban Bezjak 

in župani, krški Franc Bogo-
vič, brežiški Ivan molan in 
sevniški Srečko Ocvirk. Kul-
turni program so soobliko-
vali štipendisti, na marim-
bi je zaigral Aristel Škrbič, 
v glasbeni zasedbi Trilas pa 
so nastopili miha Koretič, 
Sebastjan Podlesnik in Enos 
Kugler. Dogodek je povezo-
vala Janja Rostohar. 
 Marija Kalčič

Letošnji štipendisti na slavnostni podelitvi štipendij 

Albumi dAnAšnjih dni
za jutrišnje spomine: www.posavje.info
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KRŠKO – V ponedeljek popoldan so v Kulturnem domu Krško sve-
čano obeležili 30-letnico delovanja Varstveno delovnega centra 
Krško – Leskovec. Dogodek se je prepletal z nitjo razmišljanja 
tako govornikov kot nastopajočih, da je sobivanje, kjer je veli-
ko strpnosti in sožitja, lepo in prijetno. Zbrane je po poti treh 
desetletij popeljala v. d. direktorice Bojana Tkalec Štrasner, 
z Ministrstva za 
delo, družino in 
socialne zadeve 
je zbranim na-
menila nekaj mi-
sli milena Konči-
na, pa tudi krški 
župan Franc Bo-
govič je ob vi-
sokem jubileju 
čestital varovan-
cem in zaposle-
nim. Od začetnih 
enajst oseb s posebnimi potrebami v Krškem in devet v Sevni-
ci, ki so bili vključeni v institucijo na samem začetku pred 30 
leti, se je danes število v vseh treh enotah - brežiško so usta-
novili leta 2002 - povzpelo na 92, zanje pa skrbi 29 zaposlenih. 
Ob tej priložnosti so bila podeljena posebna priznanja varovan-
cem, ki so v instituciji od samega začetka, upokojeni direktori-
ci Lidiji Žnideršič ter predsedniku krškega Društva Sožitje Da-
netu mižigoju. Z glasbo so dogodek popestrili majda Arh, ki je 
prepevala s pevskim zborom VDC, svoj glasbeni pridih pa so do-
dale tudi pevke skupine Aves. Prireditev sta povezovala varo-
vanec Jože in marina Novak Rabzelj s krškega Centra za soci-
alno delo.  M. Kalčič

de mitinga je bilo potrebno 
imeti pravne podlage za pre-
poved, tako se je oblikovala 
akcija Sever, ki se je inten-

zivno pripravljala za protiu-
krepe. Zveznim organom je 
bilo sporočeno, da se name-
ravamo držati prepovedi mi-

tinga in ne bomo  dovolili pri-
hoda mitingašev na slovensko 
ozemlje. Sodelovanje na vseh 
nivojih je bilo res izvrstno.“ 

Potrč je pohvalil tudi tedanjo 
posavsko milico, ki je dogaja-
nje v tistih dneh budno spre-
mljala in bila pripravljena 

Srečanja se je udeležilo oko-
li 30 povabljenih, ki so naj-
prej v Knjižnici Sevnica pri-
sluhnili predstavitvi knjige z 
naslovom »41 let s farmo Ihan 
in prispevek ihanske tehno-
logije evropski ter svetov-
ni prašičeriji« rojaka dr. Lu-
cijana Krivca, nato pa so se 
udeležili slovesnosti na sev-
niškem gradu. Bogat glasbeni 
program so v poročni dvora-
ni oblikovali učenci in učenke 
GŠ Sevnica ter njihovi men-
torji. Pozdravni nagovor je 
imel župan Srečko Ocvirk. 
Kratko predstavitev v leto-
šnjem novembru izdanega 
zbornika »Ukročena lepoti-
ca – Sava in njene zgodbe« 
je opravil urednik Jože Pe-
ternel, monografijo »Sevni-
ca – stoletje na razglednicah« 
pa je predstavil avtor Oskar 
Zoran Zelič. Vili Zupančič in 
Tomaž Pavkovič sta pripra-
vila predstavitveni film »Od 

Tradicionalno	srečanje	z	
uspešnimi	Sevničani
SEVNICA - Zadnjo soboto v mesecu novembru je potekalo tradicionalno županovo srečanje s Sevničani, 
ki so uspešni in dejavni izven občinskih meja. 

praznika do praznika«, ki je 
prinesel kratek enoleten pre-
gled pomembnejših dogod-
kov v sevniški občini. 

»To je zelo lep dogodek, tež-
ko pričakovan za nas, ki živi-
mo in delamo zunaj občine. 

Srečanje ima poseben pomen 
– vidiš domačine in se sezna-
niš z napredkom na gospodar-
skem, kulturnem, športnem 
in ostalih področjih. To sre-
čanje je posebnost sevniške 
občine, posebna gesta in za-
njo smo občini hvaležni,« je 

bilo mnenje pravnice meto-
de Hrovat Pirnat, zaposlene 
v Državnem zboru Republike 
Slovenije, ki se je tudi letos 
dogodka udeležila v družbi 
moža dr. Rajka Pirnata. No-
vice iz domače občine redno 
spremlja in vidi vsakoletni 
trud, ki je vložen v izbolj-
šanje pogojev življenjskega 
standarda. »Mnogo je izzivov, 
dovolj priložnosti, ali so pra-
ve, pa je lahko svojevrstna 
preizkušnja,« je razmišljala 
o spremembah, ki jih Posavje 
doživlja v zadnjih letih z iz-
gradnjo verige hidroelektrarn 
na spodnji Savi. Sicer pa se 
Sevničani, ki delujejo izven 
meja občine, trudijo, da bi 
kraj tudi z njihovo pomočjo 
doživljal razvoj, tako je bila 
Hrovat Pirnatova pobudnica, 
da se je na Radni (v opušče-
nih prostorih Jutranjke) odprl 
obrat podjetja Siliko.
 Smilja Radi, foto: L. M.

Zadnjo soboto v novembru je v Sevnici potekalo 
županovo srečanje s Sevničani, ki so uspešni in dejavni 
izven občinskih meja.

RAKA - Srečanje raških starejših krajanov, ki so dopolnili 70 
let, so 27. novembra pripravili Krajevna skupnost Raka, KO 
RK Raka, Društvo upokojencev Raka in Aktiv kmečkih žena 
Raka. V programu so sodelovali učenci OŠ Raka ter člani DU 

Raka. Prav tako so vsi prisotni, zbralo se jih je preko 70, ob 
mladih glasbenikih tudi zapeli. Pozdravil jih je predsednik 
KS Raka Silvo Krošelj, ki je izrazil veselje, da vidi nasmeja-
ne obraze, nato jim je predstavil delovanje in aktivnosti kra-
jevne skupnosti in naštel investicije, ki so jih izvedli, zarisal 
je še nekaj načrtov za prihodnost, zaželel pa jim je tudi vse 
lepo v prazničnem decembru. Nekaj besed pa sta jim name-
nili še predsednica DU Fanika metelko ter marija Vrhovšek 
v imenu KO RK Raka in AKŽ Raka.  M. K. 

Raški	starostniki	na	srečanju

Predsednik Krošelj je tudi nazdravil s starejšimi 
krajani.

KRŠKO - Policijsko veteran-
sko društvo Sever Posavje 
je 27. novembra pripravi-
lo slavnostno akademijo, s 
katero so počastili 20. oble-
tnico akcije Sever, podelili 
pa so tudi priznanja. 

Slavnostni govornik, podpred-
sednik Državnega zbora miran 
Potrč, je v nagovoru zbranim 
poudaril zbranost, preudar-
nost in odločnost nastopa 
tedanje politične slovenske 
strukture, ki je z ustrezni-
mi pripravami vplivala na na-
poved mitinga, do katerega 
prav zaradi dobro zamišlje-
nih in pripravljenih ukrepov 
ni prišlo. „Srbska politika je 
želela ohraniti centralno dr-
žavo, Slovenija pa se je upi-
rala enostranskim odločitvam 
in krepila slovensko držav-
nost. Podprla je stavkajoče 
rudarje na Kosovu, prejela je 
tudi gospodarsko blokado, ki 
smo jo uspešno prenesli. Gle-

V	spomin	na	akcijo	Sever

Eno od priznanj je predsednik posavskega združenja 
Sever Vlado Bezjak (desno) podelil tudi Občini Krško 
oz. županu Francu Bogoviču.

PODBOČJE - Krajevna organizacija Rdečega križa Podbočje je 
5. decembra v sodelovanju z OŠ Podbočje pripravila sreča-
nje krajanov, ki so dopolnili vsaj 75 let. V šolski jedilnici se 
je zbralo natančno 50 starostnikov, ki jim tovrstno srečanje 

pomeni redko priložnost za kramljanje in obujanje spomi-
nov. Krajši kulturni program so jim pripravili učenci in učen-
ke podboške šole ter Pevke izpod Bočja, nagovorila pa sta 
jih predsednica krajevne organizacije RK Antonija Černelič 
in ravnatelj Branko Strgar. Sledilo je še kosilo, ki so ga pri-
pravile šolske kuharice. P. P.

Srečanje	podboških	
starostnikov

Srečanja se je udeležilo 50 starostnikov.

SEVNICA - Od 17. do 24. novembra je 44 sevniških 
upokojencev uživalo na slovenski obali. Ves teden 
oblačno nebo jih ni vznemirilo in ni preprečilo 
pohodništva in kratkih sprehodov. Tudi plavanja in 
telovadbe v vodi ali na suhem ni manjkalo. 

BIZELJSKO - Krajevna organizacija Rdečega križa Bizeljsko je 6. 
decembra pripravila srečanje za starejše krajane nad 70 let in 
na kosilo in družabno popoldne v gostišče Kocjan privabila 96 so-
krajanov. Po besedah predsednice mire Rajterič so povabili 190 

od 200 starejših, vsako leto pa se jih odzove približno sto. Učen-
ci domače šole so pod mentorstvom Vilka Ureka, ki je zbrane 
v nadaljevanju tudi zabaval, pripravili lep program, lepe želje 
pa so jim namenili predsednica Območnega združenja RK Breži-
ce Antonija Zaniuk, predsednik krajevne skupnosti Franci Kel-
her ter župnik Vlado Leskovar. Posebej toplo so pozdravili pa-
tronažno sestro marto Preskar, ki že 13 let skrbi za starejše na 
področju Bizeljskega. Izvedli so zabavni kviz in srečelov ter ob-
darili najstarejše udeležence, 95-letno Jožefo golobič ter naj-
starejša moška udeleženca, Ivana Cizlja in martina Šekoranjo, 
ki sta dopolnila 87-let. S. V. 

Srečanje	starostnikov	
Bizeljskega	

Vsako leto se zbere okoli 100 starejših krajanov.

ukrepati ob morebitnem pri-
hodu srbskih protestnikov, za 
kar je imela posebne naloge 
in navodila. V pripravljenosti 
in na pomoč k meji v Posav-
je so napotili tudi miličnike 
z drugih policijskih postaj. 
„V akciji Sever je sodelova-
lo skoraj 6.500 ljudi, pripra-
vljenih je bilo še dodatnih 
600 aktivnih in rezervnih mi-
ličnikov. Če se danes ozremo 
nazaj, mitinga ni bilo zato, 
ker je bila akcija tako dobro 
pripravljena in slovenska po-
litična garnitura tedaj ni po-
pustila številnim pritiskom,“ 
je zaključil Potrč. 

Ob tem so podelili visoka pri-
znanja Združenja Sever, ki so 
jih prejeli Občina Brežice, 
Občina Krško, Občina Sevni-
ca, Policijska postaja Krško in 
Rajmund Veber. Za kulturni 
pridih pa je s koncertom po-
skrbel Policijski orkester. 
 M. Kalčič

V	sožitju	je	življenje	prijetnejše

Pevski zborček VDC z Majdo Arh
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Zanje skušajo zagotoviti 
brezplačno podporo delova-
nja, t. i. stično točko imajo 
v Brežicah na CPB 3 pri gra-
du, na katero se lahko obr-
nejo predstavniki društev ob 
kakršnem koli problemu. Po 
pojasnilih predstavnice usta-
novitelja Vilme Zupančič so 
ustanovljeni leta 2006, kon-
kretno pa delujejo od začet-
ka leta 2009, saj so po dveh 
letih dela našli sogovornika 
v Ministrstvu za javno upra-
vo, ki preko EU sredstev do 
konca oktobra 2010 financi-
ra posavsko stičišče. V drža-
vi je skupaj vzpostavljenih 
deset tovrstnih stičišč, ki se 
med seboj mesečno srečuje-
jo in imajo delovne skupine. 

PRSTaN-ov	festival	
nevladnih	organizacij	

Ekipa PRSTaN-a Andreja Pavlin, Vilma Zupančič, Mila 
Beno Piltaver, Aleš Urek in Tjaša Penev

STARA VAS NA BIZELJSKEM - V dobrih dveh mesecih je bil moderni-
ziran cestni odsek Stara vas - Janežič - Balon pri šampanjski kleti 
Isteničevih. Gre za 1200-metrski odsek, širok tri metre z mulda-
mi, po besedah predsednika KS Francija Kelherja vreden okoli 

85 tisoč evrov. Dela so opravili KOP Brežice in družinsko podje-
tje Babič, pri zemeljskih delih pa so pomagali tudi uporabniki oz. 
lastniki zemljišč ter prispevali delež finančnih sredstev. V imenu 
organizacijskega odbora je Željko Francekovič z bližnjega Boj-
snega dejal, da se je samo letos ob cesti vzpostavilo kar pet hi-
šnih številk. Po cesti vodi tudi prva pešpot turističnega društva 
k repnicam na Brezovici, na njej pa ostajata še dva neasfaltira-
na odseka v skupni dolžini okoli 2000 metrov. Župan Ivan molan, 
ki je ob Francekoviču in Kelherju 27. novembra prerezal trak in 
cesto slovesno predal namenu, je dejal, da je Občina prispevala 
kar 75 tisoč evrov, po njegovih besedah pa cesta v kraj prinaša 
novo vrednost nepremičnin in novo življenje. Zbrane je pozdra-
vila tudi domača svetnica v KS mira Rajterič ter v imenu turi-
stičnega društva Jožica Obradović, ki je prenesla pobudo ma-
rije Sušnik, da bi ob novo urejeni cesti oz. pešpoti k repnicam 
zasadili grmičevje in drevje. S. Vahtarič 

Cesta	prinaša	življenje	

Od desne: Mira Rajterič, Franci Kelher, Ivan Molan in 
Jožica Obradovič med krajani

JELENIK - V KS Raka so v letošnjem letu v sodelovanju z Ob-
čino Krško modernizirali vrsto cest. Na otvoritvi novoasfal-
tirane ceste Jelenik – Jelenski Vrh 28. novembra so se zbrali 

zadovoljni krajani ter predstavniki KS Raka. Pri rezanju tra-
ku je pomagal tudi podžupan občine Krško Cvetko Sršen, ki 
je poudaril, da morajo biti ceste urejene in varne. Po ura-
dnem delu je sledilo veselo druženje.
 S. T., foto: KS Raka

Odprli	novoasfaltirano	cesto

Cesto so uradno odprli Boris Urankar, predsednik KS 
Raka Silvo Krošelj ter podžupan Cveto Sršen.

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

Vezani depoziti s stimulativno obrestno mero

Skupaj lahko dosežemo več.
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BREŽICE - Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije – PRSTaN je namenjena nevladnim organi-
zacijam oz. društvom na področju naših šestih občin, kjer po besedah vodje Andreje Pavlin deluje 785 društev.

Poudarjajo pomen mreženja 
organizacij z različnih vse-
binskih področij in območij, 
zato skrbijo za izmenjavo do-
brih praks znotraj regije ter 

z drugimi regijami, načrtuje-
jo pa tudi s tujino. V 1. fe-
stival nevladnih organiza-
cij so vključili okroglo mizo 
o donatorstvu in sponzor-

stvu nevladnih organizacij 
ter v Ekonomski in trgovski 
šoli Brežice izvedli predsta-
vitev okoli 15 prijavljenih ne-
vladnih organizacij in 1. kon-
ferenco posavskih nevladnih 
organizacij, na kateri so pre-
mierno predstavili film Posa-
vski prostovoljci v akciji.

V podpori društvom so le-ta  
pozvali k sodelovanju, saj 
nudijo brezplačno svetova-
nje in izobraževanje, prav 
tako na svoji spletni strani 
www. prstan.eu objavljajo 
kontaktne podatke vseh dru-
štev v šestih občinah in nudi-
jo brezplačni program za vo-
denje članstva.
 S. Vahtarič 

KRŠKO - V Krškem je v za-
četku decembra prazno-
vala 99. rojstni dan ma-
rija Zierer, roj. Buršič. 
Vse življenje je prežive-
la ob delu in skromnosti. 
V zakonu je rodila štiri 
otroke, od katerih živijo 
še trije. Bila je zaposle-
na od jutra do večera z 
vzgojo otrok, s šivanjem 
oblačil otrokom, možu in 
sebi. Pove, da je bilo ži-
vljenje po vojni težko, 
da v tistem času vsi sku-
paj niso imeli nič, bili pa 
so mladi in - kar je naj-
pomembneje - pomaga-
li so si med sabo. Gospa 
Marija je sicer še kar do-
brega zdravja. Še vedno 
bere brez očal in piše dnevnik počutja in obiskov. Z veliko 
hvaležnostjo vsak prvi petek v mesecu prejme sveto obha-
jilo. Dneve si krajša s poslušanjem radia in z gledanjem te-
levizije. Rada pa se pusti „crkljati“ svoji hčerki Veroniki, ki 
skupaj z njeno vnukinjo Nives skrbi zanjo. Njeno življenje 
bogatijo tudi otroci, vnuki in pravnuki, veliko pozornosti pa 
je deležna od najbližjih sosedov, dobrih prijateljev. Odkar si 
je pred šestimi leti poškodovala nogo, je na vozičku. Kljub 
temu je zadovoljna. 

Marija	Zierer	upihnila	99.	
svečko

99-letna Marija Zierer

Skupna ugotovitev sodelujo-
čih je bila, da je nasilje v dru-
žini v porastu, najverjetneje 
pa to kaže na boljšo osvešče-
nost žrtev, ki se odločijo, da 
nasilje prijavijo ustreznim or-
ganom. Nekatere regije bele-
žijo velik porast družinskega 
nasilja, tudi v Posavju je na-
silništvo pereča problemati-
ka. V Krškem se je leta 2007 
po pomoč obrnilo 441 žrtev, 
v lanskem letu pa že skoraj 
1500, v letošnjem polletju pa 
je ta številka še večja, bele-
žili so že 1100 primerov. Po-
savski problem je tudi v tem, 

Nasilja	v	družinah	vedno	več
KRŠKO - Na okrogli mizi na temo „Porast nasilja v družini“ v organizaciji Zavoda Emma, Centra za po-
moč žrtvam nasilja so soočile svoja mnenja Emma Dževada Popaja in Neža Kotnik z omenjenega zavo-
da, Danica Božič s CSD Sevnica, Tatjana mušič z generalne policijske uprave, Ksenja Romih s PP Krško, 
Janja Kranjc iz OŠ Šmarjeta in Romana miklič iz ZD Krško. 

da žrtve sicer poiščejo pomoč 
oz. pokličejo na anonimni te-
lefon, vendar se ne želijo na-
prej izpostavljati. Kar 80 od-
stotkov žrtev je ženskega 
spola, lani so obravnavali en 
primer nasilja nad moškim. 
S fizičnega nasilja pa preha-
ja nasilje v psihično, beležijo 
pa tudi nasilje nad starejšimi, 
invalidi in otroki. Še vedno pa 
je družinsko nasilje zelo pri-
krito in ga je težko odkriti, 
saj so ponavadi žrtve odvisne 
od kršitelja in nimajo moči, 
da bi se rešile iz nasilniške-
ga objema. 

Na krškem CSD po podatkih, 
ki nam jih je poslala mari-
na Novak Rabzelj, beležijo 
v prvih devetih mesecih 62 
obravnavanih primerov nasi-
lja v družini, od teh so štir-
je primeri iz občine Kosta-
njevica na Krki. Pri 19 od 
teh primerov je šlo za nasi-
lje med odraslimi družinski-
mi člani, v primerih nasilja 
pa je bilo v času nasilja pri-
sotnih 87 otrok. Na CSD Sev-
nica je bilo v istem obdobju, 
kakor je sporočila Danica Bo-
žič, obravnavanih 20 družin, 
v desetih primerih je šlo za 

nasilje med odraslimi družin-
skimi člani, v sedmih druži-
nah je bilo v času nasilja pri-
sotnih deset otrok, pet otrok 
je bilo žrtev nasilja. Strokov-
ne delavke CSD Brežice Ire-
na Lovrenčič, marija Bohorč 
in martina Lepšina v sporo-
čilu navajajo, da so v letu 
2009 obravnavali 76 otrok iz 
50 družin zaradi suma ogro-
ženosti v družini, 21 žensk 
kot žrtev nasilja v partner-
skem odnosu in osem staro-
stnikov kot žrtev s strani nji-
hovih svojcev. 
 M. Kalčič

RADEČE - 3. decembra se je na Občini Radeče znova sestala 
Komisija za odpravljanje posledic nesreče pri družini Čajko 
in zaključila akcijo zbiranja pomoči za omenjeno družino. Na 
sestanku je opravila aktualni pregled stanja dosedanje sana-
cije hiše in stanovanja po požaru, se seznanila z aktivnost-
mi poteka del v naslednjih dneh ter pregledala stanje doslej 
zbrane pomoči, ki so prihajala na več naslovov. Komisija je 
ugotovila, da jim je z izjemno pomočjo dobrih ljudi, podje-
tij, ustanov, organizacij in društev širom po Sloveniji, ki so 
prispevali finančna in materialna sredstva ter storitve, me-
dijev in angažiranosti komisije, v razmeroma kratkem času 
uspelo zbrati toliko pomoči, da bo le-ta ob njeni realizaciji 
zadoščala za dokončno in dostojno ureditev bivalnih pogojev 
za mirana in Denisa. Komisija bo v naslednjih dneh zbrala 
vse podatke o darovalcih in vrsti pomoči iz več virov, ocenila 
višino vse zbrane pomoči ter poskrbela za nadaljevanje del, 
da bi bila glavnina le-teh opravljena do božičnih praznikov.
29. decembra ob 11. uri bodo na priložnostni slovesnosti na 
domačiji Čajko podali obširno informacijo o tem, kaj vse jim 
je uspelo narediti, da bo hiša in v njem stanovanje očetu Mi-
ranu ter sinu Denisu znova nudilo varno zavetje. Po tej poti 
se vsem darovalcem iskreno zahvaljujejo.

Zaključili	akcijo	zbiranja	
pomoči	za	družino	Čajko

ZDOLE - Gasilska zveza Krško 
je organizirala kviz žena gasilk 
v gasilskem domu Zdole, ki se 
ga je skupno udeležilo deset 
ekip iz prostovoljni gasilskih 
društev Brege, Krško, Mali Ka-
men I in Mali Kamen II, Malo 
Mraševo, Raka, Senovo, Senu-
še, Videm ob Savi in Vihre. Prvi 
sklop so sestavljala vprašanja 
iz poznavanja gasilske opreme 
in splošnih pojmov v gasilstvu, 
v drugem delu je bilo potreb-

Gasilski	kviz	članic	GZ	Krško
no izvesti navezavo za dvig se-
kire, navezavo cevi z ročnikom 
ter tkalski ali tesarski vozel, v 
zaključnem delu pa je mora-
la vsaka ekipa sestaviti puz-
zle s podobo gasilskega doma 
in dvema voziloma v odmer-
jenem času. Kviz je z vpraša-
nji vodila predsednica komisije 
za delo žena gasilk Ana Nuša 
Somrak, pravilnost navezav 
in vozlov je preverjal povelj-
nik GZ Krško Avgust mlakar, 

pri sestavljanki pa je število 
pravilno sestavljenih koščkov  
preverjal predsednik GZ Kr-
ško Slavko Šribar. V posame-
zni ekipi so bile tri tekmoval-
ke, katerih najnižja starostna 
meja je bila 17 let. Slavile so 
članice PGD Raka, drugo me-
sto so si priborile članice PGD 
Krško, tretje pa so bile gasilke 
iz PGD Mali Kamen I. Kviz se je 
zaključil v prijetnem druženju.
 D. Jazbec

Predstavnice najboljših 
treh ekip
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(66)
Počasi se s pisanjem od vas 
poslavljam. Knjiga vse-
ga, kar sem vam poveda-
la, je napisana, lepa, lična 
knjižica, z mojimi beseda-
mi. Na katero sem zelo po-
nosna. V mislih imam že 
novo. Ki bo spet napisana s 
toliko strasti, kot je ta.

Pogrešala bom moje pisanje vam, Posavcem. Pogrešala 
bom rok, ki me je opozarjal, da moram pohiteti, in ne-
deljske večere, ko sem bila z vami. Z novim letom se ne 
bomo več brali. Z novim letom si bomo segli v roke in 
si obljubili, da bomo ostali povezani. Časopis bo prido-
bil prostor za kakšno novo iskrivo pero. Tako to je. Ne 
maram razhajanj, sloves in občutkov minevanja. Rada 
imam, da je vse po starem. Najbolj oguljena fraza je 
moje priljubljeno stanje duha. Rada imam, da je vse 
tako, kot sem vajena. To pomeni, da zmorem. Da je toč-
no takšno, kot sem si naredila. In, vsaj zame, ne pome-
ni, da mi je zato dolgčas, hudo, ali kaj podobnega. Je 
tako, kot imam rada. 

Moja Lina bo čez tri tedne dopolnila dve leti! Kakšna 
punčka je že! Govori kot navita, ima čudovite bese-
de, ki bi jih morali zavarovati, tako dragoceno se sli-
šijo iz njenih privihanih ustnic. Na koncu besed daje 
črko -m. Na primer. Mami je mami-m. Neli je Neji-m. 
No, tudi oče je, kaj hočemo, oči-m. Sama se kliče Jina-
m. Ponavlja vse, kar rečemo in vedno vpraša Neli, ko 
se vrne domov:«Neji-m, ku si?« Ni lepšega. Prava na-
vihanka je in zna najbolj očarljivo objeti okoli vratu 
in dati velike poljube, ko ve, da ga je pokronala. Son-
ce zlato.

Neli je široko zakorakala v svet ocen in šola ni več le 
zabava. Nič kaj prida se ne uči, se ji ne da, ji pa ni vse-
eno, kakšne ocene ima. Ko sem ji povedala, da je pame-
tno, da se javi, ko začne serijo spraševanja, se je javila 
tudi, ko se ni učila. Na srečno pa je dovolj brihtna. Si-
cer dneve preživlja s slušalkami in posluša glasbo, ple-
še in bere. In se razposajeno igra s svojo malo sestrico. 
Saj veste, dokler ne kriči in joče, je vse v redu.

Jaz sem se končno opogumila in se cepila proti novi 
gripi. Imam nekaj neželenih učinkov, vendar sumim, 
da jih imam že nekaj let. Drugače sem v redu. Nape-
kla sem že nekaj pladnjev piškotov in seveda smo, 
po družinski tradiciji, že postavili novoletno smreki-
co in okrasili stanovanje. Na božični večer bomo pun-
ce same doma, Blaž dežura. Neli pravi, da bo vseeno 
kokoš pečena in mlinci in krompir, v mislih pa bomo 
z Blažem, ki bo prvič božični večer dežural v novome-
ški bolnišnici. 

Drugače mi je leto minilo v hipu, posebej se ga bom 
spominjala po moji knjigi in vrnitvi v službo, da o svo-
jih deklicah ne bi govorila. Še malo, pa gre Lina k va-
ruški, Neli pa bo dopolnila deset let. In jaz, štirideset. 
O, ljubi bog, kam je šel ta čas! Kako je to mogoče? Lju-
bljanska megla se je zavlekla v vse decemberske dni in 
povzroča hladno, žalostno sled v sicer prazničnih dneh, 
ko bi moralo biti vse tako..., kakšen je že izraz? Čarob-
no! Nisem prepričana, da so časi ravno čarobni. Več-
krat se mi zdi, da so ujeti v hitenje neulovljivih dni in 
iskanje prostih trenutkov. Ki si jih jaz, za svojo druži-
no, vzamem. Vedno. Tega si ne pustim vzeti. To so moje 
zapovedi. Moje vse.

To nedeljo nisem ravno prešerno razpoložena, loteva se 
me otožni šal, ki si ga moram nadeti čez ramena, da me 
ovije s svojo milino in me sili na jok in kapa, ki mi va-
ruje ušesa pred oglušujočimi besedami vsakdana. Spet 
bi zaprla vrata svojega doma in zakurila v ognjišču 
varnosti, da bi nas grelo in varovalo in vlivalo upanje. 
Ki bi ga s žarjavico prinesla vsem vam in vam razpiha-
la ogenj življenja. Mislim, da je čas za še en čokoladni 
piškot in ples z mojo Lino. Najlepše pleše Kikija. (Rin-
garaja) »Lina, greva plesat Kikija?« »Ja-m, ja-m!!!!«

Šal je malce popustil in v ušesa mi je toliko toplo, da 
lahko odložim kapo otožnosti. Odložite jo tudi vi. Kiki 
pomaga. Preverjeno.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Stroške pošiljanja krije založba!

POSAVJE - Radioamaterji posavskih občin so se 14. novem-
bra ob 19. uri odzvali klicu regijskega centra za obvešča-
nje Brežice. S svojimi radijskimi postajami so v okviru vaje 
ARON 2009 priskočili na pomoč prebivalstvu in nudili podpo-
ro strukturam za zaščito in reševanje v primeru elmentarnih 
ali drugih nesreč. Na vaji je bilo oblikovano sedem radijskih 
mrež, v katerih se je neposredno odzvalo več kot 37 ama-
terskih radijskih postaj, s posredovanjem UHF repetitorjev 
na Lazah in na Čretežu pa so bile vzpostavljene zveze  z ob-
činami Sevnica, Krško in Brežice. Kot novost v radioamater-
skih zvezah je bila zveza preko echo linka na Lazah v sevniški 
občini. Radioklubi so s svojimi radijskimi postajami doslej že 
večkrat sodelovali v različnih humanitarnih akcijah, pa tudi 
v osamosvojitveni vojni. Posebnost amaterskih radijskih po-
staj so velika prilagodljivost in mobilnost. 

Posavski	radioamaterji	
uspešni	na	vaji

JESENICE NA DOLENJSKEM - Krajevna organizacija Rdečega 
križa Jesenice na Dolenjskem je 22. novembra organizirala 
srečanje za krajane, ki so napolnili 70 let. Prostovoljke so 
s prostovoljnimi prispevki organizirale kosilo v gostilni Mag-
dalena in poskrbele za kulturni program. Srečanja se ude-
ležilo 60 krajanov, ki so z dobro voljo in energijo še za ples 

pokazali, da leta niso ovira za prijetno in pristno druženje. 
Majhne pozornosti sta bila deležna najstarejša krajana Ama-
lija mohorčič in milan Žalac, ki bosta letos dopolnila skupaj 
178 let. V kulturnem delu programa so sodelovali učenci pr-
vega in petega razreda OŠ Velika Dolina, ki so si z igro in pe-
tjem prislužili velik aplavz, pa tudi solze v očeh svojih ba-
bic in dedkov. Pesem KUD Slavček je bila nekaj »čudovitega 
v zraku«, kar je zaokrožilo prijetno vzdušje v sončni nedelji. 
Srečanje so zaključili z verzom Toneta Pavčka: „Vsak človek 
je zase svet, čuden, svetal in lep, kot zvezda na nebu. Vsak 
tiho zori, počasi in z leti, a kamor že greš, vse poti je treba 
na novo začeti«. Srečni, z toplino v srcu in z vrtnico v roki, 
so se razšli z obljubo, da se srečajo ponovno čez leto dni.
 R. Križanac

gREgOVCE - V gregovcah na Bizeljskem so vaščani pokaza-
li enotnost in podprli pobudo sovaščanke Jožice Obradović 
ter zasadili drevored na 300-metrski vpadnici v vas. Kot je 
dejala pobudnica, je ob cesti v njeni mladosti stal drevored, 
na katerega jo je zdaj spominjalo le nekaj osamelih dreves. 

Kozjanski park Podsreda je daroval 30 sadik bobovca, Krajevna 
skupnost Bizeljsko je prispevala za potreben material za zasa-
ditev in poravnala delo za strojni izkop jam, vaščani pa so 21. 
novembra njeno idejo uresničili in zasadili drevored. Direk-
tor parka Ivo Trošt je bil pobude vesel,  saj se v enem pilotnih 
projektov posvečajo prav obnovi nekdanjih drevoredov sadne-

ga drevja. Prvi drevored so zasadili v Podsredi v spomin na du-
hovnika Jakoba Zidanška ter v Bistrici ob Sotli, v kratkem bodo 
zasadili drevored sadnega drevja v centru Kozjega, jeseni 2010 
načrtujejo kar trikilometrski drevored od Podčetrtka do Olimja.
Pobudo sokrajanke, članice krajevne skupnosti in občinskega 
sveta, je pozdravil tudi predsednik Krajevne skupnosti Bizelj-
sko Franci Kelher, Obradovićeva, ki je k akciji pritegnila vse 
sovaščane, pa je pri jutranjem pozdravu povedala zgodbico o 
tem, kako je Marija Terezija vpeljala zasajanje sadnega drev-
ja ob cestah, da bi popotniki imeli dovolj hrane. Konec 18. st. 
pa je skušala pospešiti sadjarstvo tako, da je nalagala mlado-
poročencem, da ob poroki zasadijo sadno drevje, in tudi Obra-
dovićeva je ob soglasju lastnice zemlje še na drugi strani dre-
voreda dejala, da bo tudi v Gregovcah tako. S. Vahtarič 

Obnovili	nekdanji	drevored

Vaščani ob sajenju drevoreda

Srečanje	starostnikov	na	
Jesenicah		

Najstarejša krajana Amalija Mohorčič in Milan Žalac, 
zraven Rajka Križanac

Med obiskovalci so bili tudi 
predstavniki lokalnih skupno-
sti in predstavniki organiza-
torja te odmevne akcije. V 
uvodu na kratki slovesnosti v 
prostorih dekliške komune na 
Razborju je prisotnim pred-
stavil potek akcije Za mla-
dost brez drog vodja idej-
nega odbora Ervin Čurlič, 
nato je terapevt in strokov-
ni vodja ter koordinator ak-
cije Zvone Horvat Žnidaršič 
opozoril na skupen prispevek 
v dobo bit družbe, predvsem 
odvisnikov. »Še so dobri lju-
dje, ljudje so še pripravlje-
ni pomagati,« je dejal in do-
dal, da je v desetih letih v 
skupnosti na Razborju žive-
lo 53 deklet, od katerih jih 
je 36 končalo triletni izobra-
ževalni program in 33 deklet 
danes živi srečno življenje v 
neodvisnosti od droge. 

Zaključili	projekt	
Za	mladost	brez	drog
SEVNICA - V lanskem letu je Zavod Pelikan Karitas v sodelovanju s posavskimi občinami organiziral ak-
cijo »Za mladost brez drog«. Z njo so želeli pridobiti finančna sredstva za obnovo strehe in notranjo-
sti Don Pierinove skupnosti Srečanje na Razborju pod Lisco, ki že deset let nudi zavetje dekletom, ki so 
zašla v svet droge. Slovesnost ob uspešnem zaključku akcije je potekala 7. novembra v Domu krajanov 
Razbor in v prostorih komune. 

Župan Srečko Ocvirk je po-
hvalil delovanje komune in 
opozoril na medosebne od-
nose – na čut do sočloveka, 
ki se vse bolj izgublja. »V 
odnosih je vsa skrivnost,« je 

poudaril in zaželel, da bi po-
trebe po tovrstnih ustanovah 
ne bilo, če pa že so, bi želel, 
da bi še kateri izmed krajev 
sprejel takšno komuno med-
se. Ko se je ozrl po prisotnih, 

pa je pogrešal predstavnike 
iz učiteljskih vrst, centra za 
socialno delo in svetoval-
ne delavce. Krški podžupan 
Cvetko Sršen je bil prvič na 
Razborju in je bil presenečen 
nad dobro, pozitivno energi-
jo, ki vlada v prostorih za-
časnega domovanja mladih 
deklet. 

Tanja, vodja skupine na Raz-
borju, je dejala: »Zdaj vem, 
da sem na pravi poti!« Doda-
la je še, da v sodobni družbi 
ni problem samo droga, tem-
več tudi alkohol – tudi on ubi-
ja. Izsek iz dnevnika v času 
bivanja v komuni na Razbor-
ju sta prebrali Petra, ki je 
bila prva prebivalka te sku-
pnosti, in Katarina. V krat-
kem kulturnem programu so 
nastopili Fantje z Razborja. 
 Smilja Radi

Na Razborju pod Lisco že deset let deluje dekliška 
komuna za odvajanje od odvisnosti od drog.
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KRŠKO - GZS Območna zbor-
nica Posavje Krško je v sklopu 
razširjene seje upravnega odbo-
ra, na kateri so pregledali leto-
šnje poslovanje in začrtali leto 
2010, gostila dr. Zvoneta Žigo-
na iz Sektorja za gospodarsko 
diplomacijo Ministrstva za zu-
nanje zadeve RS, ki je predaval 
na temo „Gospodarska diploma-
cija-kaj je to? Nove možnosti za 
slovensko gospodarstvo.“
Dr. Žigon je predstavil nekaj 
konkretnih primerov, kako se 
lahko diplomacija vpne v gospo-
darstvo, sam pa je bil kot gene-
ralni konzul v Clevelandu tudi ustanovitelj tamkajšnjega sloven-
skega poslovnega kluba. Opozoril je na diplomatsko-konzularna 
predstavništva države v tujini, kjer imajo gospodarskega sveto-
valca, ki naj bi pomagal pri navezovanju stikov, ter tudi osebno 
ponudil  pomoč. O izkušnjah iskanja tržnih niš na novih trgih je 
spregovoril direktor Ina Brežice Branko Kos, ki je skupaj z direk-
torjem Območne gospodarske zbornice Darkom goriškom posku-
šal navezati stike v Kanadi, a jima doslej to ni uspelo in dr. Žigon 
je ponudil pomoč. Je pa Kos navedel tudi nekaj uspešnih prime-
rov, konkretno z japonskim trgom, kjer so uspeli navezati direk-
ten stik in se znebiti preprodajalca njihovih izdelkov, izpostavil 
pa tudi birokratske ovire, kot so na primer vizumi.  S. Vahtarič

Delež Elektra Slovenije je 
14,8 milijona, TE Brestanica 
6,7 milijona in Elektra Ce-
lje 2,3 milijone ter še doda-
tnih 3,1 milijona evrov za 20 
kV stikališče. Vodja projek-
ta gradnje martin Hostnik 
iz Elesa je pojasnil, da gre 
za rekonstrukcijo 110 kV GIS 
(kovinsko oklopljeno s pli-
nom SF6 izolirano stikališče) 
stikališča s 17 polji ter 20 kV 
stikališča v novi dvoetažni 
stavbi z razpletom daljnovo-
dov pred stikališčem, ker je 
del vkopan zaradi okoljske-
ga vidika. Gre za največje 
GIS stikališče v državi in sodi 
med 30 največjih v Evropi. 
Direktor TE Brestanica Bog-
dan Barbič je pojasnil, da je 
leto nazaj na njihovem po-
dročju stalo prostozračno 
110 kV stikališče iz leta 1986, 
dodatne kapacitete pri njih 
in v okolju pa so povzročile, 
da je postalo premajhno in 
prešibko, zato so novo stika-
lišče zgradili v 18 mesecih, 
septembra opravili preklop 
110kV polj na novo stikali-

Odprli	obnovljeno	
brestaniško	stikališče	

Stikališče so namenu predali Bogdan Barbič, Viktor 
Tajnšek, Janez Kopač in Milan Jevšenak.

Gospodarska	diplomacija	-	
priložnost	za	gospodarstvo	

ČATEŽ OB SAVI - V Termah Ča-
tež so letošnje uspešne re-
zultate kronali z milijontim 
vstopom na bazene, milijon-
ti obiskovalec pa je bil Peter 
Krašovec iz Šmarjeških Toplic, 
ki je dobil življenjsko vstopni-
co na bazene Term Čatež. V le-
tošnjem letu je Termalna rivi-
era v akciji Naj kopališče 2009 
dosegla 1. mesto med velikimi 
termalnimi kopališči in Aqua-
park Žusterna 3. mesto v ka-
tegoriji vodni parki, zaposle-
ni pa so z zbranimi priznanji 
na gostinskem zboru dokazali, 
da sodijo v sam vrh gostinsko-
hotelske ponudbe. Za obisko-
valce zimske Termalne riviere 
so ob letošnjem rekordu v Ter-
mah pripravili pester program 
s številnimi nagradnimi in špor-
tnimi igrami, od 12. decembra 
bo spet odprto nadkrito 600 m2 
veliko drsališče. V decembru 
pa pripravljajo številne prire-
ditve in koncerte.   S. V. 

V	Termah	Čatež	
milijonti	kopalec

        

Cilj projekta je promovirati in pospeševa-
ti razvoj nove in nadgradnjo obstoječe po-
nudbe tradicionalnih rokodelskih izdel-

kov in nekaterih predelanih kmetijskih 
proizvodov ter ohranjanje in vključeva-
nje kulturne dediščine v turistično po-
nudbo na skupnem čezmejnem prostoru.

Rokodelcem in ostalim pridelovalcem  
bodo v sklopu aktivnosti projekta na vo-
ljo animacijske in tematske delavnice za 
ciljne skupine in individualna strokovna 
svetovanja za razvoj specifičnih novih ro-
kodelskih izdelkov kot prepoznavnih izdel-
kov (tudi spominkov in daril), ki izhajajo 
iz lokalne dediščine, med drugim poveza-
ne z: medičarstvom in lectarstvom, Jane-
zom Vajkardom Valvasorjem, znamenitimi 
osebnostmi  Posavja, naravnimi vrednota-
mi, kulturnimi posebnostmi itd.

V sklopu projekta bodo izdelani trojezič-
ni Katalog rokodelskih in nekaterih prede-
lanih kmetijskih izdelkov in brošura sku-
pne tematske poti, vsebinsko bo izdelana 
tudi tematska etnološko turistična pot »Pot 
medičarstva in lectarstva med Krškim in 
Zagrebom«. V Valvasorjevem kompleksu v 
Krškem in na ostalih opremljenih promo-
cijskih mestih bo možno razstavljati roko-
delske izdelke, prikazovati tradicionalna 

rokodelska znanja in veščine; sodelovati 
pri izdelavi replik in ostalih predmetov v 
okviru muzejskih zbirk in skupnih paketih 
tradicionalnih izdelkov, se promovirati in 
vzpostavljati nove povezave na obeh stra-
neh meje.

Nekatere od aktiv-
nosti, kot so anima-
cijske in tematske 
delavnice, že pote-
kajo. V želji po ra-
zvoju kakovostnih 
izdelkov, ki priča-
jo o dediščini lokal-
nega okolja in pre-
poznavnosti regije 

Posavje, vabimo k sodelovanju pri ome-
njenih aktivnostih vse zainteresirane 
mlade, brezposelne in registrirane roko-
delce ter izdelovalce.

Če vas omenjene 
aktivnosti zanima-
jo, vas vabimo v 
prostore Centra za 
razvoj podeželja 
Posavje na CKŽ  46 
v Krškem. Za more-
bitne dodatne in-
formacije pokličite 
mojco Pompe ali Anito Radkovič na te-
lefonsko številko  488-10-47 ali nas kon-
taktirajte po e-pošti: mojca.pompe@rra-
posavje.si oz. anita.radkovic@rra-posavje.
si.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Projekt je sofinanciran iz Operativnega 
programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

 Pripravili:
 Anita Radkovič in Mojca Pompe

Povabilo	k	vključitvi	v	»Pot	medičarstva	
in	lectarstva	med	Krškim	in	Zagrebom«
Regionalna razvojna agencija Posavje je skupaj z Občino Krško ter hrva-
škimi partnerji RRA Zagrebačke županije ter Zagrebačko županijo uspešno 
prijavila projekt Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom.

Dekorativni 
figuralni medenjaki 
Tatjane Šolar

Set tradicionalnih 
izdelkov

Animacijska delavnica

LJUBLJANA – 26. novembra je v Ljubljani potekal tradicional-
ni Maxijev cvičkov dan, kjer so člani Konzorcija cviček pred-
stavili nov letnik cvička. Po besedah predsednika Konzorci-

ja cviček z.o.o. Janeza Živiča se cviček letnika 2009 uvršča 
med boljše, saj ga odlikuje rubinasto rdeča barva, polnost, 
prijetna svežina, pitnost in vse odlike, ki jih ima odličen le-
tnik. Prireditev poteka vsako leto četrti četrtek v novembru 
v Maxijevi pasaži. 

Prvič	dnevi	posavske	
energetike	
KRŠKO - S seminarjem o vplivu podnebno energetskih zavez na energetiko v 
Sloveniji so se 2. decembra pričeli dnevi posavske energetike, ki jih je skupaj s 
partnerji pripravila Fakulteta za energetiko Univerze v mariboru. Cilj tridnev-
nega posveta je po besedah dekana fakultete prof. dr. Andreja Predina ugoto-
viti, kaj lahko Slovenija še stori, da bo dosegla zaveze kjotskega sporazuma.

Dekan Predin je izrazil že-
ljo, da bi dnevi postali tra-
dicionalni, saj kot je dejal, 
gospodarski kazalci v Posav-
ju kažejo, da je energetika 
vodilna panoga in kot taka 
ima tudi obveznosti do oko-
lja. Spregovoril je o vpeto-
sti Fakultete za energetiko, 
ki drugo leto izvaja študij-
ski program, v gospodarstvo, 
družbe podpornice in par-
tnerke so predstavili v bilte-
nu Posavje - energetska re-
gija in jih združili v klubu 
diplomantov.
Prvi dan so se posvetili sklo-
pu podnebno energetskih za-
vez RS ter ukrepom za nji-
hovo doseganja na področju 
obnovljivih ter trajnostnih 
in alternativnih virov ener-
gije. Na okrogli mizi na temo 
„Ali je RS sposobna uresni-
čiti zastavljene podnebno-
energetske zaveze?“ so se 
slišala mnenja, da v državi 

več govorimo kot pa posto-
rimo za doseganje te zave-
ze. Tik pred začetkom poga-
janj v Kopenhagnu, ki naj bi 
vodila do sprejetja svetov-
nega dogovora, s katerim bi 
preprečili najhujše posledi-
ce podnebnih sprememb, so 
tudi številni predavatelji in 
udeleženci izražali dvom, da 
dogovora še ne bo. 

Potekal je še delovni posvet 
o učinkoviti rabi energije v 
javnih objektih ter v Šol-
skem centru Krško - Sevnica 
srednješolski kviz na temo 
energetike v regiji, bruco-
vanje študentov ter podeli-
tev štipendij v okviru Posa-
vske štipendijske sheme. 

 S. Vahtarič 

 Del udeležencev seminarja

BRESTANICA - moderno 110/20 kV RTP Brestanica oz. novo stikališče ob termo-
elektrarni so skupaj zgradile vse tri veje elektroenergetskega sistema; Elektro-
Slovenija (Eles), TE Brestanica in Elektro Celje. Vrednost celotne naložbe zna-
ša 23,8 milijona evrov.

šče in 23. novembra pridobi-
li uporabno dovoljenje Mini-
strstva za okolje in prostor. 
milan Jevšenak in Elesa je 
poudaril, da je zaradi nove-
ga stikališča območje Bresta-
nice in hidroelektrarn vpeto 
v omrežje in bolj zaneslji-
vo, mag. Viktor Tajnšek iz 
Elektra Celje pa, da gre za 
izhodiščno napajalno toč-
ko celotnega Posavja. Direk-

tor Direktorata za energeti-
ko mag. Janez Kopač, ki je 
skupaj s trojico investitorjev 
prerezal trak, je dejal, da je 
stikališče odločilnega pome-
na, da bodo lahko verigo hi-
droelektrarn na spodnji Savi 
normalno vključili v sistem 
in zagotavlja dodatno varno 
oskrbo Posavja in Dolenjske. 

 S. Vahtarič

Maxijev	cvičkov	dan

Člani konzorcija s cvičkovo princeso

Dr. Zvone Žigon

POSAVJE - Zavod RS za zapo-
slovanje OS Sevnica je v drugi 
polovici novembra v sodelova-
nju z vsemi posavskimi osnov-
nimi šolami organiziral sreča-
nja s starši devetošolcev, ki so 
jih poimenovali »Dobro je ve-
deti«. Starše in njihove deve-
tošolce so seznanili z informa-
cijami, ki so pomembne pri 
poklicnem odločanju na pre-
hodu v srednjo šolo. Srečanja 
so potekala na večjih posavskih 
osnovnih šolah za več šol sku-
paj. Srečanj se je v povprečju 
udeležilo 60 % staršev in učen-
cev generacije, ki šteje v za-
ključnem razredu posavskih OŠ 
640 učencev. Na zaključku vsa-
kega srečanja je bilo poudar-
jeno, da se starši in učenci za 
morebitne dodatne informa-
cije iz predstavljenih temat-
skih sklopov lahko obrnejo na 
svetovalno službo na šoli, ki jo 
obiskujejo.

Srečanja	s	starši	
devetošolcev
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SEVNICA - Pod naslovom »In vendar se vrti« je v sevniški osnovni 
šoli že četrto leto zapored potekal dvodnevni posvet s predavanji 
in z ustvarjalnimi delavnicami za učitelje tehnike in tehnologije v 
organizaciji založbe Izotech d.o.o. ter OŠ Sava Kladnika Sevnica. 

Delovno srečanje z več kot osemdesetimi udeleženci in z več 
kot desetimi predavatelji se je pričelo v petkovem popoldne-
vu 27. novembra s kulturnim programom in se nato nadaljeva-
lo v obliki predavanj do poznega večera. V sobotnem dopoldne-
vu naslednjega dne so potekale delavnice in ustvarjalni kotički 
na temo »In vendar se vrti«, v okviru katerih so udeleženci iz-
delovali tudi batne črpalke z električnim pogonom. Brane Ko-
šar, osnovnošolski učitelj tehnike, se je udeležil vseh dosedanjih 
seminarjev in ni skoparil s pohvalnimi besedami o poteku in iz-

In	vendar	se	vrti…

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI KRŠKO ZA LETO 2010

Med tistimi, ki veliko potujejo in želijo spoznati čim več posebnosti, je vedno več takih, 
ki povprašujejo po prireditvah, dogodkih in doživetjih na destinaciji. Takih dogodkov je 
precej tudi na območju občine Krško, zato jih želimo predstaviti širši javnosti ter obli-
kovati KOLEDAR PRIREDITEV, saj se pogosto dogaja, da imamo v enem dnevu več prire-
ditev. Z namenom, da oblikujemo koledar prireditev vabimo vse organizatorje dogodkov, 
da nam sporočite vsebine, ki jih pripravljate za prihajajoče se leto. Koledar bo namenjen 
gostom na destinaciji, prav tako pa tudi turističnim agencijam, organizatorjem izletov, 
turistično informacijskim centrom, vodnikom ter društvom, ki so organizatorji priredi-
tev, na ta način pa se bo moč izogniti sovpadanju z datumi večih prireditev na en dan.

Ker smo prepričani, da je koledar prireditev v našem skupnem interesu in bo pomembno 
prispeval k »redu« na tem področju, pričakujemo vaše sodelovanje. Vljudno vas prosi-
mo, da nam posredujete podatke o tradicionalnih prireditvah, ki po vaši oceni presega-
jo krajevni ali občinski pomen in so zanimive za širšo javnost. Želimo, da nam izpolnjen 
vprašalnik posredujete do konca decembra 2009, da jih bomo lahko obdelali in objavili 
(koncept vprašalnika je v spodnji tabeli), lahko nam pišete na e-naslov lea.colaric-jakse@
pckrsko.si ali se oglasite na Centru za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46, 8270 Krško.

PROgRAm PRIREDITEV V OBČINI KRŠKO V LETU 2010

ImE PRIREDITVE

VSEBINA PRIREDITVE (etnološka, športna, kulturna, 
otroška, gastronomska, zabavna in drugo)

PRIZORIŠČE PRIREDITVE

ČAS PRIREDITVE (datum in ura začetka ter zaključka 
prireditve)

ORgANIZATOR (naslov)

INFORmACIJE (naslov, telefon, e-mail, spletna stran)

OPIS PRIREDITVE (nastanek, tradicija, cilj prireditve)

CILJNA SKUPINA (prireditev za mlade, starejše, 
ljubitelje posameznih dejavnosti,…)

POSEBNOSTI (na prireditvi in v kraju)

PRILOgA (fotografija iz prejšnje prireditve)

PRIREDITEV JE ali NI ODVISNA OD VREmENA

KRAJ IN DATUm: IZPOLNIL:

 Center za podjetništvo in turizem Krško

CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEm KRŠKO
Javni zavod

Cesta krških žrtev 46, 8270 KRŠKO
tel.: (07) 490 22 20, fax: (07) 492 70 80

PROIZVODNJA – NOVEMBER 2009 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – NOVEMBER 2009

KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko
ZP	 -	zemeljski	plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB 2 ZP - - 246 300 5 100 - -

PB 4 ZP - - 106 300 1,5 100 - -

PB 4 KOEL 6,5 350 78,5 400 3,5 100 0 2

PB 5 ZP - - 90,3 300 2 100 - -

PB 5 KOEL 15,1 350 93,5 400 3,9 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

3.716.400 47 11

Dr. meta Povž, univ. dipl. bio-
loginja, ki se že 30 let  ukvar-
ja s proučevanjem sladkovo-
dnih rib, je poudarila dobre 
možnosti, ki jih ima reka Mir-
na za obnovitev in ohranitev 
večjega števila različnih vrst 
rib. »V Mirni živi kar nekaj 
evropsko pomembnih, v glav-
nem manjših vrst rib, ki pa so 
že ogrožene. Ena izmed zelo 
ogroženih ribjih vrst je pla-
tnica, soška postrv je že iz-
ginila, bolen je le izjemoma 
prisoten v naših rekah…« je 
nanizala nekaj primerov ter 
dodala, da je Mirna ena iz-
med štirih najpomembnej-
ših slovenskih rek in tudi po-
memben desni pritok Save, 
Mirna je njena »žila«. 
Župan občine Mokronog – 
Trebelno Anton maver je 
reko  Mirno označil »kot hrb-
tenico« spodnjega dela reke 

Revitalizacija	reke	Mirne
ZAVRATEC PRI STUDENCU - Ribiška družina Sevnica je v Ribiškem domu pri ribniku Loke v Zavratcu pri 
Studencu organizirala okroglo mizo na temo obnavljanja življa v reki mirni, katere porečje meri 284 
km2. Od izvira do izliva ta »dolenjska lepotica« oblikuje rodovitno dolino, znano kot mirnska dolina in 
njej je bil namenjen torkov posvet 24. novembra. 

Save, zato so pogovori o re-
vitalizaciji nujni in v tej sme-
ri so s sosednjima občinama, 
Šentrupert ter Trebnje že za-
čeli z resnimi dogovori o gra-
dnji skupne čistilne naprave, 
kar bi vplivalo tudi na kva-

liteto vode v Mirni. O po-
vezovanju in sodelovanju, 
predvsem ribiških družin, je 
spregovoril  predsednik RD 
Brestanica – Krško Edi Zida-
rič. Izrazil je prepričanje, da 
bi povezane ribiške družine 

lahko pri razvoju ribištva ter 
pri ohranjanju flore in favne 
naredile še veliko več. 
O pozitivnem odnosu lokal-
ne skupnosti do ribištva, ki se 
lahko razvije v ribolovni turi-
zem, je spregovoril  sevniški 
župan Srečko Ocvirk. »Sode-
lovanje občine z ribiči je v 
zadnjem obdobju intenzivno, 
ker imamo skupne interese,« 
je dejal. Predsednik RD Sev-
nica Sandi Kosmač ohranja 
optimizem in verjame v pri-
hodnost reke Mirne, hkrati 
pa že »kuje« nove načrte – 
razmišlja o organizaciji sve-
tovnega ribiškega prvenstva 
ter o tem, da bi tudi Sevnič-
na kot levi pritok Save doži-
vela obnovitev. V Sevnično, 
v kateri se po velikih popla-
vah pred dvema letoma ni lo-
vilo, naj bi ponovno naselili 
postrv. Smilja Radi

Od leve proti desni sedijo: Tine Zupančič, Sandi 
Kosmač, Srečko Ocvirk, Anton Maver, Edi Zidarič in 
Martin Bratanič.

BREŽICE - Občina Brežice je začela z ureditvijo križišča pri 
spomeniku izgnancev v središču mesta. Obstoječe križišče je 
stičišče kar treh projektov – obnove dela Levstkove in Černel-
čeve ceste v Brežicah, kanalizacije Brežice in ureditve ulice 
Cesta prvih borcev. 

Na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske za-
deve so še pojasnili, da prejšnja ureditev križišča ni fizično 
preprečila prepogostih kršitev prometnih predpisov posame-
znih voznikov. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu je oktobra opozoril na neustrezno prometno signalizacijo 
oziroma na kršitve prometnih predpisov v križišču, saj so kr-
šitelji ovirali promet. Občina Brežice je zato naročila ustre-
zen projekt ureditve križišča z namenom, da fizično onemo-
goči nediscipliniranim voznikom kršenje prometnih predpisov. 
Projekt je usklajen s soglasodajalci.  Ureditev križišča je del 
projekta Obnova dela Levstkove in Černelčeve ceste v Bre-
žicah. Izvajalec del je podjetje KOP d.d., ki je izvajalec za 
celoten projekt obnova dela Levstkove in Černelčeve ceste v 
Brežicah, vrednost del je ocenjena na približno 20.000 evrov, 
dela pa naj se zaključila v sredini decembra.  S. Vahtarič

Končno	na	vrsti	tudi	križišče	

Križišče je bilo preozko in neustrezno označeno.

BRINJE - Dneva odprtih vrat Agencije za radioaktivne od-
padke (ARAO) 22. novembra se je udeležilo 120 obiskoval-
cev, večinoma lokalnih prebivalcev. Ogledali so si razstavo 
o ravnanju z radioaktivnimi odpadki ter Centralno skladišče 

radioaktivnih odpadkov. Namen dneva odprtih vrat je obi-
skovalcem predstaviti ravnanje z radioaktivnimi odpadki in 
jim ob ogledu Centralnega skladišča pokazati, kako je po-
skrbljeno za varnost.

Dan	odprtih	vrat	ARAO

vedbi. »To je eden najboljših 
seminarjev za učitelje tehni-
ke in tehnologije v Sloveniji,« 
je dejal. Drago Slukan, koor-
dinator tehniško-tehnološke-
ga seminarja, avtor osnovno-
šolskih učbenikov  s področja 
tehnike in tehnologije ter eden 
izmed letošnjih predavateljev, 
je dejal, da je seminar, orga-
niziran v takšni obliki, edini v 
Sloveniji. Vsako leto posebej 
je tudi vesel zadovoljnih obra-
zov udeležencev, ki lahko zna-
nje, pridobljeno na seminarju, 
uporabijo v razredu pri delu z 
učenci, ki so se sobotnih de-
lavnic tudi udeležili v manjšem 
številu. Obiskovalci so si lahko 
ogledali na šolskem hodniku še 
razstavo izdelkov učencev.
 S. Radi

KRŠKO - V zadnjem tednu novembra je Sora skupina d.o.o. 
v Krškem na Cesti krških žrtev 53 odprla novo poslovno eno-
to. Za popestritev otvoritve so poskrbeli župan občine Krško 
Franc Bogovič, Glasbena šola Krško in komik Tin Vodopivec. 
Pri njih lahko zavarujete sebe ali svoje imetje, si priskrbite 
vir financiranja ali pa kupite oziroma prodate nepremičnino. 
Imate namreč banke in zavarovalnice na enem mestu.  Zani-
mivost podjetja je prav v njegovih ključnih strateških usme-
ritvah, saj zagotavljajo popolno neodvisnost in vse na enem 
mestu. Njihov sistem je tisto, kar jim daje prednost pred 
konkurenco. V primeru, da si želite spoznati Soro skupino 
d.o.o., vas vljudno vabijo v njihovo poslovalnico oziroma si 
lahko ogledate njihovo internetno stran www.sora-skupina.si. 

Sora	tudi	v	Krškem

Posavski obzornik
vsak drug četrtek pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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dedkov, babic ter članov dru-
štev prijateljev mladine za 
skupno skrb na področju oko-
ljevarstvene vzgoje. Konkre-
tni projekti v gibanju so na-
menjeni reševanju nalog v 
lokalnem okolju, kjer otro-
ci obiskujejo vrtec ali šolo 

in živijo. Gibanje prispeva k 
obogatitvi dodatnih vsebin si-
cer že uveljavljene okoljske 
vzgoje v vrtcih in šolah, ki jo 

Z Blance bo 18. januarja pri-
potoval nazaj v občino Krško, 
in sicer na Osnovno šolo dr. 
Mihajla Rostoharja, kjer bo 
ostal do 10. februarja, ko bo 
odpotoval v vrtec na Rako. V 
gibanje je letos vključenih 
skupaj 547 otrok in 60 vzgo-

jiteljic mentoric v projektu. 
Projekt je pripravila in koor-
dinira Zveza prijateljev mla-
dine Krško. Zaključno sreča-
nje sodelujočih v ZPM Krško 
načrtujejo 22. aprila na dan 
Zemlje v Krškem oz. okolici.

Zeleni nahrbtnik z Zmajčkom 
Jurčkom je gibanje, katere-
ga cilj je okoljska vzgoja naj-
mlajših. Temu cilju sledi tudi 
povezovanje otrok, vzgojite-
ljic, prostovoljk/cev, staršev, 

sel. „V manjšem avditoriju, v 
sproščenem klubskem vzduš-
ju, pa se že tretjo sezono od-
vija etno-jazz glasbeni cikel, 
v okviru katerega se pred-
stavljajo nekomercialne za-
sedbe odličnih slovenskih in 
tujih glasbenikov.“ Precej-
šen pomen za kulturo našega 
vsakdanjega življenja pa ima-
jo, kot je še navedla Ceglarje-
va, tudi brezplačna predava-
nja in predstavitve zanimivih 
in uglednih gostov, dobrih po-
znavalcev svojih področij, ki 

1953 - 2009
56 let za srečnejše otroštvo

Zveza Prijateljev Mladine Krško, CKŽ 23, 8270 Krško 
tel. 07/48-80-366 - fax 07/48-80-369

vida.ban@zveza-zpm-krsko.si, prostovoljci@zveza-zpm-krsko.si

Prireditve za predšolske otroke in osnovnošolce ter 
obdaritve Dedka Mraza za vse predšolske otroke v 

občini Krško in občini Kostanjevica na Krki

V programu prireditev in obdaritev dedka Mraza sodelujejo društva prijateljev 
mladine ter osnovne šole in srednja šola. Program sofinancira občina Krško.

torek, 15. december
ob 16. uri v Kulturnem domu Krško 

lutkovna predstava
Nodi pričakuje dedka Mraza

s prihodom dedka Mraza
in obdaritev predšolskih otrok KS Dolenja vas, KS Krško - desni 

breg in KS Gora
ob 17. uri v Kulturnem domu Krško 

lutkovna predstava
Nodi pričakuje dedka Mraza

s prihodom dedka Mraza
in obdaritev predšolskih otrok KS Krško - levi breg in KS Zdole

ob 17. uri v avli Doma XIV. divizije 
Senovo 

v organizaciji DPM IN DKD SenovoBABICA ZIMA pripoveduje pravljice

ponedeljek, 21. december
ob 17.00 uri v OŠ Podbočje predstava Sapramiška s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Podbočje

ob 16.30 uri v Kulturni dvorani Doma XIV. divizije Senovo predstava Dedek Mraz pri Sneguljčici s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok ter otrok 1. razreda (1. del) KS Senovo 
ob 18. uri v Kulturni dvorani doma XIV. divizije Senovo predstava Dedek Mraz pri Sneguljčici s prihodom dedka Mrazain obdaritev predšolskih otrok ter otrok 1. razreda (2. del) KS Senovo 

ob 17. uri v OŠ Koprivnica predstava Sneguljčica malo drugače s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok 
KS Koprivnica

sreda, 16. december
ob 16.30 uri v Osnovni šoli 
Leskovec lutkovna predstava
Muca Copatarica s prihodom 

dedka Mraza
in obdaritev predšolskih otrok 

KS Veliki Podlog, KS Krško Polje

ob 18. uri v Osnovni šoli Leskovec 
lutkovna predstava

Muca Copatarica s prihodom 
dedka Mraza

in obdaritev predšolskih otrok 
KS Leskovec, KS Veliki Trn,

KS Senuše

ob 17. uri lutkovna predstava 
JELEN JARKO

v Kulturni dvorani Doma XIV. 
divizije Senovo

v izvedbi Teatra za vse Jesenice 
na Gorenjskem

četrtek, 17. decemberob 10. uri v telovadnici OŠ Rakapredstava Zaplešimo s Snežinko v čarobni zimski čass prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Raka 
ob 17. uri v Avli Doma XIV. divizije Senovo predstava ROKAVIČKA v izvedbi vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic vrtca Senovo

petek, 18. december

ob 17. uri v telovadnici OŠ Kostanjevica na Krki

predstava Sapramiška s prihodom dedka Mraza 

in obdaritev predšolskih otrok 
občine Kostanjevica na Krki

torek, 22. decem
ber

ob 17. uri v OŠ Brestanica 

predstava Muca Copatarica s 

prihodom dedka Mraza

in obdaritev predšolskih otrok 

KS Brestanica

ponedelj
ek, 14. 

december

FLIP SHOW 

»Do vsakeg
a srca«

plesno a
krobats

ka skupi
na Flip 

v športni dvorani Šolskega 

centra Krško - Sevnica

ob 8.30
 in 11.0

0 uri

za vse učence osnovnih šol

V de e e ermbcelis
Glavnina dogajanja v Kultur-
nem domu po navedbah Ce-
glarjeve poteka od približno 
druge polovice oktobra pa do 
pozne pomladi. „Poleti pa do-
gajanja preselimo na prosto. 
Največ prireditev, tako v naši 
organizaciji kakor tudi zuna-
njih organizatorjev, se zgo-
di prav v decembru.“ Tako 
za 12. december napovedu-
jejo koncert hrvaške glasbe-
ne skupine Cubismo, Nušiće-
va komedija Gospa ministrica 
bo na odrskih deskah 18. de-
cembra, 22. decembra pa bo 
na sporedu komedija Bran-
ka Đurića – Đura Čas za sper-
membo.

Krški kulturni dom je v za-
dnjih sezonah popestril svoj 
program z več različnimi vse-
binami. Ceglarjeva ob tem 
navaja, da so gledališko-glas-
beni abonmaji že dolga leta 
utečeni in glede na število 
prebivalcev kar dobro obi-
skani. Tako je vpis letošnje-
ga večernega abonmaja nara-

Decembra	pestro	tudi
v	krškem	hramu	kulture
KRŠKO – Kot pravi direktorica Kulturnega doma Krško Katja Ceglar, je osnovno poslan-
stvo te institucije prebivalcem Krškega in tudi širšega okolja čim bolj kvalitetno kul-
turno obarvati in obogatiti življenje. „Vem, da učinki našega delovanja kratkoroč-
no niso merljivi, a po nekaj več kot treh desetletjih delovanja lahko rečem, da ima 
naš kulturni dom številčno stalno občinstvo, ki se mu iz leta vse bolj pridružuje tudi 
novo, mlajše občinstvo, kar me še posebej veseli,“ je povedala Ceglarjeva. 

jih organizirajo enkrat na me-
sec. „Nekatera tudi v sodelo-
vanju z LAS Krško. Tako se je 
že nekajkrat zgodilo, da smo 
morali obiskovalce zaradi ve-
likega oz. prevelikega  števila 
seliti v veliko dvorano.“

V pogovoru sva se dotakni-
li tudi filmske dejavnosti. „V 
Kulturnem domu izvajamo 
tudi dejavnost kina, ki sicer 
z ekonomskega vidika prina-
ša finančni primanjkljaj, nje-
govo dejavnost pa ohranjamo 
predvsem zato, ker je to edi-
ni kinematograf, ki še deluje 
v naši občini. Podobno vlogo 
ozaveščanja javnosti želimo 
doseči tudi s t. i. ciklom Do-
kumentarni film meseca, v 
okviru katerega prikazujemo 
filme z različnimi vsebinami 
– od okoljevarstvenih, social-
nih, ekonomskih… Hkrati pa 
gre za predvajanje filmov, ki 
tudi na uglednih svetovnih fe-
stivalih dobivajo nagrade,“ je 
zaključila Ceglarjeva. 
 M. Kalčič

Katja Ceglar

Zeleni	nahrbtnik	»prebija«	
občinske	meje
SENOVO - 8. decembra je v vrtcu na Senovem potekala predaja Zelenega nahrbtni-
ka, ki potuje z Zmajčkom Jurčkom in domuje v vrtcih na območju občin Krško in Ko-
stanjevica, v zadnjem času pa je prebil tudi občinske meje, saj je že gostoval v vrtcih 
Dobova in Artiče, letos pa se bo iz Senovega napotil v vrtec na Blanci. 

izvajajo vzgojitelji/ce in uči-
telji/ce v okviru letnih pro-
gramov pedagoškega dela. 
Glavni namen gibanja je mo-
tivirati otroke, da sami raz-
mišljajo o naravi in okolju 
in odnosu človeka do njiju 
ter svoji stopnji razumeva-

nja okoljevarstvenih proble-
mov iščejo in izvajajo dolo-
čene aktivnosti.
 V. B.

Otroci iz vrtca Podbočje in vrtca Senovo 

DRUŠTVO	PRIJATELJEV	MLADINE	RADEČE
PROGRAM VESELI DECEMBER 2009

14. 12. 2009 ob 17.00 v Knjižnici Radeče – Ustvarjalna delavnica
20. 12. 2009 ob 15.00 in 17.00 v Domu Kulture – Prihod Dedka Mraza
21. 12. 2009 ob 17.00 v Knjižnici Radeče – Pravljična ura
28. 12. 2009 ob 10.00 v Knjižnici Radeče – Ustvarjalna delavnica
29. 12. 2009 ob 10.00 v Knjižnici Radeče – Ustvarjalna delavnica
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SEVNICA - Knjižnica Sevnica je v sodelovanju s sevniškim Var-
stveno delovnim centrom organizirala za varovance tega cen-
tra bralno značko, ki so jo poimenovali S knjigo na potep. Za-
nimiv potep s knjigo, poln čudovitih pustolovščin z mnogimi 

pravljičnimi bitji ter z ostalimi knjižnimi junaki, so varovan-
ci pričeli v sredini meseca maja in zaključili v letošnji jese-
ni s podelitvijo priznanj na sevniškem gradu 26. novembra, 
kjer so si skupaj z učenci OŠ Ana Gale ogledali in se iz srca 
nasmejali ob ogledu gledališke predstave Prijatelji iz škatli-
ce veselja. Le-to je uprizorila  gledališka skupina vzgojiteljic 
Vrtca Ciciban Sevnica z imenom »Bouhice« pod budnim oče-
som scenaristke in režiserke Snježane Pungerčič.
 S. R.

SEVNICA - Sevničanka Jerca Šantej je skupaj z gosti pripra-
vila zadnjo nedeljo v mesecu novembru v prostorih sevniške 
kulturne dvorane kratek nostalgičen program v spomin na 29. 
november – dan republike v nekdanji Jugoslaviji. Predstavila 
je tudi svoj koledar z naslovom »20:10« za prihajajoče novo 

leto 2010. Obiskovalci so si nato premierno v Sevnici ogleda-
li trenutno najbolj aktualen kratek slovenski film Trst je naš, 
ki  je nastal kot študijska produkcija oziroma projekt študen-
tov AGRFT–ja v koprodukciji z RTV Slovenijo. 
 S. R., foto: L. M.

Spomin	na	29.	november	še	
živi

Ob pionirski himni je bilo potrebno stati.

Na	potep	s	knjigo

Varovanci Varstveno delovnega centra Sevnica na 
sevniškem gradu

KOSTANJEVICA NA KRKI - Pevska skupina Društva podeželskih 
žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki je 28. novembra 
v Lamutovem likovnem salonu pripravila jesenski koncert. 

Enajst pevk z zborovodkinjo in harmonikarko Jožico Čelesnik 
je zapelo izbor predvsem ljudskih pesmi, lepo število poslu-
šalcev so nasmejale tudi s skečem, še posebej pa je občinstvo 
z glasbenim nastopom razvnel »podmladek« pevske skupine - 
Kaja, Nika in Tadej. Koncert je povezovala članica zbora in 
gonilna sila kostanjeviških podeželskih žena Nuška Abram.
 P. P.

PODBOČJE – 29. novembra so samostojni premierni koncert 
pripravile Pevke izpod Bočja, kot se po novem imenuje pev-
ska skupina v okviru Aktiva kmečkih žena iz Podbočja. Sku-
pina 12 pevk deluje že 13. leto, vodi in s harmoniko spre-
mlja pa jih Katarina Štefanič. Kar številčnemu občinstvu v 

podboškem kulturnem domu so zapele dober ducat pesmi, 
predstavile so tudi svojo novo himno »Me Pevke izpod Bočja 
smo«. Da imajo poleg pevskega tudi igralski dar, so dokaza-
le s skečem »Ko je Gizelca pila kavo«, kar je bil tudi naslov 
tokratnega koncerta. Kot gostje so se podboškemu občinstvu 
predstavili harmonikarji iz Dobja ter Moški pevski zbor Pla-
nina iz sosednjih Cerkelj ob Krki, koncert pa je povezovala 
Sandra Požun. P. P.

Jesenski	koncert	
kostanjeviških	pevk

Pevska skupina DPŽ Pod Gorjanci

„Me	Pevke	izpod	Bočja	smo“

Pevke izpod Bočja

KAPELE - Pod tem naslovom je Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti - OI Brežice v sodelovanju s Kulturnim društvom Ka-
pele 28. novembra izvedel že 13. območno srečanje pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, ki ga je strokovno spre-

mljala dr. Urša Šivic. Nastopilo je 11 skupin, med katerimi 
je spretno, v kapelskem narečju, prireditev povezoval Dar-
ko Ferlan. Za vsemi skupinami je kar nekaj izkušenj v pe-
tju, na območnih in državnih revijah, pa tudi na televiziji. V 
večeru so prevladovale, kot je dejal Ferlan, ljubezenske ža-
lostne viže. Nastopili so: Ljudski pevci Kapelski pubje, Ljud-
ske pevke Žejno, Trebeški drotarji, Ljudski pevci Globoko, 
Pleteršnikovi ljudski pevci Pišece, Ljudski pevci Bizeljsko, ki 
delujejo že častitljivih 39 let, Ljudske pevke iz Cerkelj ob 
Krki, Fantje Artiški, Ljudski pevci Sromlje, Dobovski pevci ter 
Koledniki iz Bušeče vasi. Vsem nastopajočim se je za sode-
lovanje na srečanju in ohranjanje narodnih pesmi zahvalila 
tudi vodja OI Brežice Simona Rožman Strnad. 
 S. Vahtarič

BRESTANICA - Ko je dan ugašal v večer, so ljudje po trdem 
delu še našli čas za prijateljsko druženje, obujanje spomi-
nov, za šalo in pesem. Prav to vzdušje so v Kulturnem društvu 
Svoboda Brestanica želeli ujeti v prireditev Večer na vasi, ki 
so jo izvedli 27. novembra v Domu Svobode v Brestanici. V 
splet dogodkov pred vaško gostilno »Pri rajhenburškem levu« 

so povezali sproščeno igro vaških otrok, zaigrali so jo učen-
ci OŠ Adama Bohoriča Brestanica, pevcev in igralcev doma-
če Svobode Andreje Bračun in marka Železnika, ki ju je na 
harmoniki spremljal Dolfi moškon, pridružili pa so se mu še 
instrumentalisti in plesalci Folklorne skupine DKD Svoboda 
Senovo. Z vedrim programom in pesmijo »Glejte, že sonce 
zahaja« so se skupaj z gledalci po stari navadi poslovili od 
dneva.  M. M.

Kdor	hoče	pet’,	mora	skraja	
začet’

Kapelski pubje

Večer	na	vasi

Utrinek s prireditve (foto: B. Moškon)

KRŠKO - „Kruh je življenje“ je bilo geslo letošnjega tedna 
Karitas. „Kruh je tudi svetost, je merilo vsega dobrega. Saj 
poznamo tisti rek, da je dober kot kruh. In kruh danes: po-
meni nam praznik, ima čarobno moč, je zdravilo, merilo bla-

ginje, predmet spoštovanja in še veliko več. Prav zato smo 
se v Župnijski Karitas Videm-Krško v sodelovanju s Pekarno 
Papež odločili, da bomo kruh delili someščanom,“ je v po-
govoru dejala predsednica Karitas Ivanka Zupančič. Tako so 
kombi s polnimi košarami kruha postavili na ploščad na Trgu 
Matije Gubca v Krškem in ga 25. in 27. novembra delili vsa-
komur, ki je prišel mimo, ne glede na starost, politično ali 
versko pripadnost.  M. Kalčič

Kruh	za	življenje

Kruh so v akciji Kruh je življenje delili brezplačno.

BREŽICE – Knjižnica Brežice je organizirala predstavitev zbir-
ke »To zmorem tudi jaz« avtorice majde Adamič, sicer višje 
fizioterapevtke. Pred to je Adamičeva izdala že dve - Aqua 
joy (Kapljice veselja) in Živeti zase. Vsebino vseh treh je na 
poljuden in jedrnat način predstavila tudi zglednemu številu 
poslušalcev, ki si prizadevajo za boljše počutje. Adamičeva 

je tudi v tretji brošuri s prepolne palete izbrala nekaj vaj, ki 
jih s pridom lahko uporabljamo vsak dan, s tem izboljšamo 
kvaliteto življenja in postanemo gospodar svoje usode, saj, 
kot pravi Adamičeva, dokler nas težave ne prisilijo, ne raz-
mišljamo o tem, da si lahko sami pomagamo k kvalitetnej-
šemu življenju. Po lastnih izkušnjah in pričevanjih ljudi, ki 
so se držali napotkov iz brošur, pravi Adamičeva, marsikdaj 
zmoremo več, kot smo si sposobni priznati. Avtorico in nje-
no delo je predstavila knjižničarka Lučka Teropšič, direk-
torica knjižnice Tea Bemkoč pa je spregovorila o vsebinah 
dela brežiške knjižnice.
 N. Jenko S.

Pomagam	si	sam(a)	sedaj,	ko	
to	znam!

Majda Adamič pred poslušalci

KRŠKO - Krški Javni sklad za kulturne dejavnosti in Valvasorjeva 
knjižnica Krško sta 3. decembra v krški Dvorani v parku na oble-
tnico Prešernovega rojstva, ki ga obeležujemo kot Ta veseli dan 
kulture, pripravila območno srečanje literatov ter literarni nok-
turno. Vodja izpostave Sonja Levičar je v pozdravnem nagovo-
ru dejala: „To praznovanje postaja prav poseben dan. Sila pi-
san in dinamičen, predvsem pa popolnoma prežet in prepojen 

s kulturo. Postaja čisto zares praznik in poklon slovenski kultu-
ri.« Direktorica krške knjižnice Polona Brenčič pa je spregovori-
la o knjižnici kot tisti ustanovi, v katero se ljudje radi zatekajo, 
nato pa še dodala, da so se na literarni natečaj med 119 sloven-
skimi ustvarjalci prijavili tudi trije obiskovalci krške knjižnice, ki 
so z literarnim izdelkom povedali, da knjižnica diši po miru, sa-
njah, ljubezni, pa tudi po novih knjigah in smehu. Prebrala je še 
odlomek iz prispevka Anje Šalamon. Z literarnim pesniškim oz. 
proznim nastopom pa so se predstavili Antonija Jankovič, Rudi 
Stopar, mirjana marinčič, Vilma malečkar in marija Kalčič. Za 
glasbeno prijetno vzdušje sta poskrbela flavtistka Andreja Zla-
tič in harmonikar Daniel Ivša.  M. K.

Poezija	in	proza	v	objemu	
glasbe

Literati med nastopom
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IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

KOSTANJEVICA NA KRKI - OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki je pred prvo adventno nedeljo pripravila že peti dobro-
delni praznični sejem in koncert. „Ob praznikih, ki se bliža-
jo, in stiskah, ki počasi lezejo skoraj v sleherno slovensko 
družino, smo skromen prispevek k dobrodelnosti pripravi-

li tudi mi – učenci in zaposleni naše šole. S svojo ustvarjal-
no žilico in vztrajnostjo so tako drobni prstki prvošolcev kot 
izkušene roke devetošolcev pod vodstvom strokovnih delav-
cev šole in vrtca izdelali drobna darilca, spominke in okra-
ske za že peti dobrodelni sejem, naši nadarjeni glasbeniki 
in pevski zbor pa so se trudili večer zavezati s pentljo pri-
jetnih zvokov in lepih misli,“ je zapisala ravnateljica melita 
Skušek. Z nakupom njihovih izdelkov so občani šolski sklad  
obogatili kar za 1.300 evrov.

Peti	dobrodelni	sejem	in	
koncert

Nastop šolskega pevskega zbora

ARTIČE – Dr. milan Jazbec je na artiški šoli predstavil novo izdano 
knjigo, že petnajsto po vrsti, ki jo je poimenoval Martin Krpan – 
diplomat in vojščak. Spremni besedi sta napisala dr. France Bu-
čar in dr. Helga glušič, likovno pa jo je opremil akademski slikar 
Peter Ciuha, povzetke Levstikove povesti je v angleščino preve-
del avtorjev sin Luka, jezikovni pregled pa je opravila Alenka 
Cizel. Misli o Krpanu so za izdajo prispevali ravnateljici osnov-
nih šol Artiče in Brežice Vesna Bogovič in mag. marija Lubšina 

Jazbečev	diplomat	in	vojščak	
Krpan

Milan Jazbec polaga svojega Krpana v artiško 
knjižnico.

DOBOVA – Mešani pevski zbor KD »Franc Bogovič« Dobova 
se je zadnjo novembrsko nedeljo v cerkvi Imena Marijine-
ga predstavil z lepo zvenečim letnim koncertom pod diri-
gentsko palico Andreje Barič. Programsko poln koncertni 
program je dopolnila gostujoča Vokalna skupina Mesečina z 

Bučke z zborovodkinjo Sandro Barič Vovk. Program je vo-
dila Špela Ravnikar iz Literarne sekcije Beseda, ki deluje 
pod okriljem KD »Franc Bogovič« Dobova. Pevke in pevci so 
se ob tem zahvalili vsem, ki so tako podprli izvedbo letne-
ga koncerta kot vsem zvestim poslušalcem njihovega petja, 
saj jim s spremljanjem dajejo podporo in priznanje pri nji-
hovi kulturni dejavnosti. N. J. S.

Predstavili	so	se	z	letnim	
koncertom

Mešani PZ KD »Franc Bogovič« Dobova v Knjižnici 
Brežice

Ta dobri sveti Nikolaj
Sveti Nikolaj, v 
pogovornem jezi-
ku Miklavž, je pri 
nas zelo prilju-
bljen svetnik, ki se 
ga še posebej raz-
veselijo najmlajši, 
saj na predvečer 
svojega godovanja 
6. decembra otro-
kom v spremstvu angelčkov prinaša darove, za malo manj 
pridne pa s šibo poskrbi parkelj. V številnih posavskih cer-
kvah je opravil tudi letos svoje dobro poslanstvo, fotografi-
ja pa je nastala v bizeljski cerkvi.  Foto: S. V.

Ministrantski kviz celjske škofije
Letošnjega ministrantskega kviza so se udeležile tri skupine 
ministrantov s posavskega območja celjske škofije in sicer 
ministranti iz Brežic, Krškega in Sevnice, ki so se kot gostje 
Salezijancev iz celjske skupnosti na Don Boskovem trgu pri-
družili več kot 100 udeležencem. Tekmovalni del je bil raz-
deljen na dva dela, posavski ministranti pa so se odlično od-
rezali in prejeli priznanja, krški so se povzpeli na sam vrh in 
si priborili celo drugo mesto.  

Jubilanti prejeli tudi jubilejno vino
Predzadnja nedelja v cerkvenem letu 33. navadna prinaša 
vsako leto v boštanjsko župnijo tradicionalno srečanje za-
konskih jubilan-
tov. Letos župni-
ja obeležuje že 
500-letnico, zato 
je bilo še nekoliko 
slovesnejše. Ma-
šnemu obredu je 
prisostvovalo de-
set parov (na fo-
tografiji, foto: 
arhiv Ž. B.), naj-
mlajši je obhajal 
pet let skupne zakonske poti, najstarejša zakonca Tončka in 
Jože Lindič pa kar pol stoletja oz. zlato poroko. Jubilante 
je v imenu župnije pozdravil tajnik Župnijskega pastoralne-
ga sveta gregor Simončič. Po končani mašni svečanosti pa 
so jubilanti nazdravili v župnišču, domači župnik Fonzi Ži-
bert pa jim je za spomin izročil tudi jubilejno vino, polnje-
no ob 500-letnici župnije. 

Marija pomagaj obnovljena 
Sredi novembra so na Jeperjeku ob cesti Malkovec - Telče 
svojemu namenu predali obnovljeno kapelico Marije poma-
gaj, ki jo je ob kon-
cu 19. stoletja, ko 
so otroci umirali za 
grižo, zgradila dru-
žina Skušek. Denar 
za obnovo sta pri-
spevali občina Sev-
nica in KS Tržišče, s 
prostovoljnim de-
lom so priskočili na pomoč domačini, največ  družina Sku-
šek, obnovitvena dela pa je koordiniral Franc Povše.  Ob 
sodelovanju tržiškega župnika Slavka Kimovca je blagoslov 
opravil škocjanski župnik Damjan Štih, zbrane sta pozdravi-
la sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik KS Tržišče Ja-
nez Kukec.  I. L. 

Blagoslov vina na zahvalno nedeljo
Pri podružnični cerkvici sv. 
Primoža in Felicijana na Kre-
menu je bil na zahvalno ne-
deljo poleg mašnega obreda, 
ki ga je opravil župnik videm-
ske župnije mitja markovič 
tudi blagoslov mladega vina 
(na fotografiji). Svojemu na-
menu so predali še tlakovano 
ploščad ob cerkvi. Ključar gregor Pleterski pa je vse mno-
goštevilne povabil na pogostitev. 

Organist pol stoletja
Na Miklavževo nedeljo je minilo natanko 50 let, odkar je or-
ganist v župniji Sveti Križ - Podbočje Franc Černelič (na foto-
grafiji) prvič pri nedeljski sve-
ti maši sedel k orglam in jim 
ostal zvest pol stoletja. Čer-
nelič je tudi dolgoletni vodja 
cerkvenega pevskega zbora. 
Ob tej priložnosti mu je do-
mači župnik France Novak ob 
koncu jutranje nedeljske maše 
izročil posebno priznanje Ško-
fije Novo mesto.  P. P. 

 Rubriko pripravlja Marija Kalčič
 marija.kalcic@posavje.info

Prepletanja
Ko sem predzadnji no-
vembrski petek s kora-
ki, dušo in pogledi merila 
pot do Dramskega gleda-
lišča Gavella na Franko-
panski v Zagrebu, sem 
razpredala v sebi, čemu 
me je bilo (sploh)  tre-
ba opozarjati, kaj neki 
sem izgubila v Zagrebu 
da grem v to mesto moje mladosti. In med širokosrč-
ne ljudi, ki rasejo s Slovenskim domom in dom z nji-
mi. Z njimi je dom napolnil 80-letnico. »V nepretrgani 
venček Slovenskega doma smo vpletli 80. nagelj«, je v 
Gavellinem klubu zaneseno ponavljal Franc Strašek. 
In ko sem tako v množici še sama dobrodošlo delala 
dren, sem vpijala sokove čustev, izrečenih v mešanici 
slovensko hrvaških besed, še vedno v neverjetno čistih 
slovenskih stavkih in odstavkih, pa hrvaških in še kaj 
se mi je zataknilo v uho. Besede so tekle, navdušujoči 
glasovi so se lepili na zmago slovenskih nogometašev 
nad Rusi, obžalovanje na stavek Tomaža Humarja s 
Himalaje:»Ta je moj zadnji…«. Trenutki brez strahu 
in predsodkov v gomili ljudi. Na zadovoljstvo tudi kar 
nekaj brežiških občanov.

Nekje globoko v meni so se med vrvežem tega slavno-
stnega večera prepletale ene druge in tako drugačne 
zadnje novembrske ure.       

Takrat smo obstali s težko sapo, brez nje, z vnovičnim 
težkim zajemanjem. Kljub vedenju, da Jože bije bitko 
z boleznijo in v človeškem upanju, da bo vendar dobil 
še eno. Morda celo vojno. Prijatelji, ki so mu bili čisto 
blizu, bližnji in daljni sokrajani in znanci, ki smo z  
Jožetom Avšičem delali in se srečevali ob obveznih ali 
sproščujočih druženjih. 

V mobilniku imam še vedno shranjeno njegovo števil-
ko pod »JAvšič«. Bila je zanesljiva vez vedno, kadar 
sem za radijski program iskala kakršno koli informa-
cijo v zvezi s Slovenci po svetu in v zamejstvu, kjer si 
je Jože v omenjenem Uradu Republike Slovenije ak-
tivno prizadeval za dobrobit rojakov na tujem. Infor-
macijo je bil vedno pripravljen posredovati ali sodelo-
vati v programu. 

Bil je natančen, načelen, dosleden. Če se mu čas za do-
govor ni izšel, je poklical in sva se dogovorila za nov 
termin. Ko sem ga enkrat pobarala, kako poteka sode-
lovanje s predsednikom Urada Pukšičem, je bil njegov 
odgovor neomajno pozitiven. Če sem mu kdaj nami-
gnila vedenje o kakšni »ne« državnozborski, mi je znal 
zadevo pojasniti sprejemljivo človeško. V času njego-
vega županovanja je postala občina Brežice simbolič-
ni pokrovitelj KPD »Slovenski dom« Zagreb. Kar vse 
je spominjanje na njegovo širino duha in misli. In spo-
minjanje na nejevero, ki jo je izražal s pogledom na 
razbite domove, ko smo kako leto poprej novembra po-
tovali k Slovencem v Split. Pa bi bilo s tega področja 
z Jožetom moč zapisati še zelo veliko. Tudi o načrtih, 
ki jih je imel in jih je prekinila politika in se potem še 
do danes ni zgodilo nič. Kljub temu, da je sam verjel v 
neko nadaljevanje in mi je dejal, mirno in mimo vseh 
hudih misli, da pa se bodo za dobro Slovencev zavze-
mali drugi, novi, rekoč: »Kaj hočeš, tako pač je.« Bil je 
odprt in preprost človek. Nikoli vzvišen, vendar na vi-
soki osebnostni ravni. Ne glede na to ali si iskal pomoč 
z njegovih profesionalnih področij, ali čisto ljudskih. 
In ko je bila vera z upanjem še tako močna in živa in 
je hitel – res, skoraj vedno sva se srečevala v hitenju, – 
sva med zadržanimi koraki izmenjala: »Bo?«, je sledil 
odstavek odstavku in vera: »Bo, bo!« 

V pretanjeno sestavljenem slavnostnem programu na 
odru Gavelle so se mi prepletale misli: »Ampak, kam 
se ti je tako mudilo, človek? Danes, ko človečnost umi-
ra z velikimi koraki in bi tvojo tako silno potrebova-
li?« Vprašanja tam nekam, od koder v imenu vseh tu 
in tam in še dalje pričakuješ dobro, ki bi ga s človeč-
nostjo lahko dal…, a v ehu le značilno malo hrapavo 
Jožetovo pojasnilo, da se mu sploh ni mudilo, ampak, 
da tako pač je… kot je bil užitek cigarete za cigareto…

Ki smo jih nekateri z užitkom »vlekli« v preddverju 
gledališčnega kluba po slavnosti. Med posebnimi lju-
dmi, ki so se uspeli zavarovati pred sovražnostjo, ki je 
osebna, kot je ljubezen osebna in so se znali upreti za-
strupljanju. Med dobrimi ljudmi, iz mešanih zakonov, 
na katerih hrbtih se lomi velika politika. Slovenski 
dom pa je kultura, kultura, ki združuje.  

Novak, podjetnika Primož Tasič in Alojz Colarič, pa tudi breži-
ški in krški župan Ivan molan in Franc Bogovič. 
V prisotnosti artiških učencev, pogovor je vodila Janja Rosto-
har, je avtor nanizal še nekaj misli: „Krpan res ni bil pravi di-
plomat, niti ni bil vojščak, bil je kmečki človek, naravno bister 
in iznajdljiv, navezan na domačo zemljo in tradicije v svojem 
kraju. Je pa tudi veliko potoval, tako ga je srečal cesar, poslal 
ponj, da je premagal Brdavsa. Zavrnil vse ponujeno bogastvo s 
cesarjevo hčerko vred, ker mu je več pomenil mir v svojem oko-
lju. Od njega se lahko marsikaj naučimo.“ Jazbec bo knjigo 21. 
decembra predstavil tudi v krški Dvorani v parku.  M. K. 
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BREŽICE – Na dan rojstva pesnika dr. Franceta Prešerna sta 
se v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice predstavila 
člana Literarne sekcije Beseda KD »Franc Bogovič« Dobova 
Franc Živič s pesniško zbirko V krošnjah cveto korenine ter 
predsednik sekcije Rudi mlinar, avtor romana Prvi doktor. 

Z avtorjema se je pogovarjal 
Drago Pirman. Pesmi Franca 
Živiča so spomenik preteklo-
sti, ki je vezana na njegovo 
življenje, na njegovo izgnan-
stvo v otroških letih, na čas 
NOB, ki ga je močno podo-
živel iz pripovedovanj, ko je 
živih pričevalcev vse manj. 
Njegova pesniška pripoved je 
preprosta, razumljiva, v njej 
izraža ljubezen do družine, 
domovine in slovenskega je-
zika, ko se zlasti sprašuje – 
ali(sploh in koliko) beremo 
slovenske avtorje. 
Za Rudijem mlinarjem je močno produktivna in prijetno ber-
ljiva pisateljska bera. V romanu Prvi doktor je prepoznan kot 
odličen biograf, ko opisuje življenje doktorja Franca Sušnika 
(1898-1980) iz Mežiške doline, kjer prej ni bilo tako visoko 
šolanega človeka. Bil je prvi, ki kot doktor ni bil ne zdravnik 
ne odvetnik in ne duhovnik, temveč si je doktorat iz nemške 
literature pridobil na zagrebški univerzi. 
Odlomke iz knjig so brali člani literarne sekcije, govorjeni 
in pisani besedi pa so v odlomkih prijetno paralelo ponudili 
pevke in pevci dobovskega mešanega zbora pod taktirko An-
dreje Barič. N. Jenko S.

DOBOVA – Literarna sekcija Beseda KD » Franc Bogovič« Dobo-
va je 4. decembra v mali dvorani kulturnega doma počastila 
»Ta veseli dan kulture« s prireditvijo, ki so jo člani s predse-
dnikom sekcije in scenaristom prireditve Rudijem mlinarjem 
naslovili »Slovenija smo ljudje«, saj so se člani predstavili s 
pretežno avtorskimi deli v slovenskih narečjih. Gostje, člani 
Literarne sekcije Društva upokojencev Novo mesto, so v ve-
čer vtkali svoja dela. 
Antico marijanac smo slišali v gorenjskem narečju, Špela 
Ravnikar je blestela v primorskem, Drago Pirman je govoril 
v ljubljanskem, Rudi mlinar ni mogel mimo koroškega nare-
čja kot Ivana Vatovec ne mimo belokranjskega, Nado Srp-
čič smo slišali v štajerščini, v dolenjskem narečju je nastopil 
Rudi Stopar, z globoškim se je predstavil Franc Živič. Novo-
meške barve upokojencev so zastopali Terezija Balaževič, 
malči Božič, Jure murn, marinka miklič, marjan Hren ter 
maks Starc, ki je bil letos izbran na državno srečanje litera-
tov seniorjev v Slovenj Gradcu, večer pa je popestril z rib-
niškim narečjem. Narečno in vsebinsko bogatemu večeru so 
k razpoloženjskemu utripu doprinesli še pevke in pevci zbo-
ra z zborovodkinjo Andrejo Barič, po prireditvi pa je zape-
lo še novo vino veselemu decembru. N. Jenko S.

Slovenija	smo	ljudjeV	družbi	s	Francem	Živičem	
in	Rudijem	Mlinarjem

Franc Živič z Dragom 
Pirmanom

SENOVO – Takšen je bil naslov vesele, zabavne, poučne in ple-
sno-glasbene prireditve, ki jo je 5. decembra v Domu XIV. divi-
zije Senovo pripravilo Delavsko kulturno društvo DKD Svoboda 
Senovo, program pa se je v celoti navezoval na „knapovski“ 
način življenja na Senovem. Uvodoma je številne obiskoval-

ce pozdravila predsednica društva Ana Breznikar, učiteljica 
na senovski osnovni šoli Simona Šoštar pa je predstavila razi-
skavo senovskega narečja, obarvanega z mnogimi „knapovski-
mi“ izrazi. V programu so nastopili senovski pihalni orkester 
ter folklorna skupina, ki je uprizorila t.i. „skok čez kožo“, 
pridružili pa so se jim še ansambel Brodniki, učenci OŠ Seno-
vo in gostja večera, Ivana Zupančič v vlogi humoristke Pišeč-
ke Mice. V okviru prireditve so člani DKD Svoboda Senovo in 
podžupanja Ana Somrak čestitali Ani in Ernestu Breznikar-
ju za Linhartovi plaketi, ki sta ju prejela za dosežke oziroma 
življenjsko delo v gledališki dejavnosti. J. M.

„Knapa	sem	vzela,	sem	zmeraj	
vesela!“

Člani folklorne skupine so uprizorili „skok čez kožo“

SEVNICA - Čebelarsko društvo Sevnica je bilo 5. decembra leto-
šnji organizator že tretjega - tradicionalnega čebelarskega po-
hoda na Brunk. Pohodniki so se zbrali pred boštanjsko cerkvijo, 
od koder jih je pot vodila po boštanjski učni poti čez Gavge in 
Kravje doline, nato preko Veternika, Kremena do Vitovca, kjer 
se jim je pridružila še manjša skupina pohodnikov s Hotemeža, 
nadaljevali so preko Novega gradu, Goreljc, Budne vasi do Brun-
ka, kamor so prispeli po dobrih treh urah hoda. V znameniti cer-
kvi je radeški župnik daroval sv. mašo v čast sv. Ambrožu, zave-
tniku čebelarjev, ki goduje 7. decembra. Prireditev je popestril 
ženski pevski zbor Solzice z Budne vasi, zbrano čebelarsko druž-
bo pa je pozdravil tudi radeški župan matjaž Han. J. Levstik

Ambrožev	-	čebelarski	pohod	iz	Boštanja	na	Brunk

KRŠKO - Pester program decembrskih aktivnosti in dogodkov 
so pripravili tudi v Domu starejših občanov Krško. Jutri, 11. 
decembra, jih bodo obiskali  in jim pripravili praznični pro-
gram učenci OŠ Leskovec, 15. decembra dijaki ŠC Krško, 16. 
decembra pa še učenci OŠ Senovo. 21. decembra se bodo 
stanovalci zabavali ob zvokih Trebeških drotarjev, 23. de-
cembra pa bodo imeli predbožično večerjo s praznovanjem. 

Pester	december	v	DSO	Krško

DOLENJA VAS – Ženski pevski zbor Prepelice iz Kulturnega dru-
štva Žarek Dolenja vas se je od 27. do 30. novembra udeležil 
mednarodnega festivala zborovskih pesmi v romunski občini 
Cernavoda, ki je pobratena s Krškim. Prepelice so se pod vod-
stvom zborovodkinje mire Dernač Hajtnik vsak večer pred-
stavile s štirimi pesmimi. Na gostovanju se jim je za glasbeno 
spremljavo pridružil tudi kitarist matjaž Prevejšek iz Krškega. 
Z dobro izvedbo, simpatičnim nastopom in pozitivno energijo 
je bil nastop tako med občinstvom kot pri komisiji zelo lepo 
sprejet. Prepelice je poleg festivala navdušila še gostoljub-
nost domačinov, ogled Bukarešte, skupni izlet s člani pevske-
ga zbora Beograjski madrigalisti iz Srbije do turistične Con-
stante ob Črnem morju ter predvsem druženje s člani drugih 
sodelujočih zborov.  M. D. 

Prepelice	v	Cernavodi	
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CUBISMO
koncert

sobota, 
12.12., 

ob 20. uri

GOSPA MINISTRICA
komedija, 

za modri abonma in izven
petek, 18.12., ob 19.30 uri

ČAS ZA SPERMEMBO
komedija

igrajo: Branko Đurić – Đuro, 
Alenka Tetičkovič, Jernej Kuntner

torek, 22.12., ob 20. uri

STOLOVNIK - V gostišču Dular na brestaniškem ribniku so 26. 
novembra odprli razstavo likovnih del udeležencev likovne 
kolonije Ribnik 2009 v spomin na Dušana Vučajnka, ki je po-
tekala v oktobru. Na njej je sodelovalo 29 likovnikov iz več 
likovnih društev, ki so pod mentorstvom Vlada Cedilnika in 

Rajka Čubra ustvarili 50 likovnih del na temo „krajina“, od 
tega jih je razstavljenih 29 – od vsakega po eno. Razstava 
bo na ogled do pomladi 2010, kolonija pa naj bi postala tra-
dicionalna.
Zbrane je nagovorila predsednica Društva likovnikov Krško 
OKO Branka Pirc, ki je dejala, da naj bi bilo tudi v prihodnje 
osnovno sporočilo te kolonije „skrb za zaznavanje in ohranja-
nje lepot narave, njenih redkih neokrnjenih biotopov, kot je 
to v svojem življenju z veliko ljubeznijo počel veliki ribič Du-
šan Vučajnk.“ Njegova hči Helena Vučajnk je vsem ustvar-
jalcem podelila akvarele avtorja Boža Rupčiča. J. M.

Razstava	v	spomin	na	Dušana	
Vučajnka

Helena Vučajnk (desno) med podeljevanjem spominskih 
del ustvarjalcem

KAPELE – Člana Literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič 
Dobova Ivana Vatovec in Rudi mlinar sta se 27. novembra v 
stari osnovni šoli Kapele predstavila krajanom s svojo zgle-
dno knjižno bero – poezijo, črtice in romane, s katerimi že-
lita pisano besedo in knjigo približati tistim, ki jim je bralna 

kultura pri srcu. Svoja dosedanja čutenja, poglede na bližnji 
in nekoliko že oddaljeni svet ter raziskovanja sta zlila v na-
slednje izdaje: Ivana Pod silo spomina in V brezvetrju časa; 
v soavtorstvu z Rudijem o očetu Francu Špeliču z Bizeljskega 
pripovedujeta v knjigi Vsa njegova križpotja, V senci gore pa 
pripovedujeta o kleni kmečki družini, ki ji je vojna vzela tri 
sinove; avtor Rudi pa ponuja zanimivo branje v knjigah Ciril 
iz Šentanela, Kjer ptice oneme, Postaja, v zbirki črtic Vsto-
pite, doktorju Francu Sušniku, ki ni zdravnik in ne pravnik in 
po katerem se imenuje knjižnica na Ravnah, pa se je posve-
til v romanu Prvi doktor. Odlomke, ki so številnim prisotnim 
ponudili zanimiv in lep literarni večer, so prebirali člani sek-
cije, za povezovanje je skrbel Drago Pirman, Kapelski  pubje 
pa so pisano besedo z zapetimi pesmimi dodatno popestrili.
 N. J. S.

Knjiga	je	ogledalo	življenja

Ivana Vatovec, Drago Pirman in Rudi Mlinar

KOPRIVNICA – Mešani pevski zbor Kulturnega društva Anton 
Aškerc Koprivnica se je 28. novembra v prostorih tamkajšnje 
šole predstavil domačemu občinstvu na 5. letnem koncertu. 
Zbor, ki ga vodi Anja Radkovič, je nastal leta 2003, od zače-
tnih 20 pevcev in pevk pa je „zrasel“ do številke 34. V tem 

času se je nabralo kar nekaj gostovanj v drugih krajih, na-
stopov ob praznikih, porokah in drugih svečanih dogodkih, 
redno pa se udeležujejo tudi posavske regijske pevske revi-
je. Na tokratnem letnem koncertu je zbor predstavil 14 pe-
smi, kot solisti so zapeli Janko Bogolin, Boštjan gunčar, Ka-
tja Bogovič, Nataša Kunej, Sara Kozole in Anja Radkovič, 
pevce pa sta spremljali tudi Petra Vovčko na citrah in Sonja 
Vehovar na klavirju. Koncert je povezovala Branka Jenžur.
 J. M.

Letni	koncert	koprivniškega	
zbora

MePZ Anton Aškerc Koprivnica z zborovodkinjo Anjo 
Radkovič

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac so ob 
110-letnici rojstva slikarja in grafika Božidarja Jakca (1899-
1989) odprli novo postavitev stalne razstave njegovih del. 
Gre za 105 likovnih del, od tega več del, ki so jih pridobili v 
zadnjih štirih do petih letih, dosedanjo postavitev pa so raz-
členili z dodanimi panoji. Prva Jakčeva donacija sega v leto 
1956 oz. v začetek kostanjeviške galerijske dejavnosti, ko 
je umetnik skupaj z nekaterimi drugimi umetniki podaril sli-
ke za prvo galerijsko postavitev v kostanjeviški osnovni šoli. 
Druga donacija leta 1974 je povezana z obnovo nekdanjega 
cistercijanskega samostana, ko so galerijo tudi poimenovali 
po Jakcu, ki je galeriji takrat podaril več grafičnih listov in 
pastelov, kasneje pa so v galeriji zbirko še dopolnjevali. Pr-
vič so jo prenovili in posodobili pred desetimi leti ob 100-le-
tnici umetnikovega rojstva.
Za novo postavitev razstave so zaslužni novomeški arhitekt 
Jovo grobovšek, kustos kostanjeviške galerije goran milova-
nović in umetnostna zgodovinarja milček Komelj ter Andrej 
Smrekar, ki je tudi spregovoril o Jakcu ob odprtju razstave, 
slavnostna govornika pa sta bila v. d. direktorice direktora-
ta za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo Damjana 
Pečnik in kostanjeviški župan mojmir Pustoslemšek.

Nova	postavitev	Jakčeve	
zbirke

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 3. decembra v ga-
lerijskem prostoru Mestne hiše pripravilo otvoritev tradici-
onalne pregledne novoletne razstave del, ki so nastala v le-
tošnjem letu. Program je ob otvoritvi vodila Branka Ereš in 
ob tem izpostavila, da so se člani v letu 2009 veliko izobra-
ževali: z mentorjem Vladom Cedilnikom o osnovah risanja 

in osnovah znanja o barvah, na dveh tečajih z Rajkom Ču-
brom o barvah ter opravili tečaja s Todorčetom Atanasovim 
in Jožetom Kotarjem in s predsednico društva Nevenko Ru-
škovič tečaj oblikovanja keramike (otvoritev razstave kera-
mike bo 17. t. m. v prostorih Upravne enote). V upanju, da 
bo obiskovalcem barvitost travnikov, gozdov in rož  prižgala 
sonček in vedrino, se je Ereševa zahvalila tudi učencu 3. ra-
zreda Glasbene šole mateju Banu, ki je z igranjem na har-
moniko vnesel vedrino med številne obiskovalce ob otvoritvi 
razstave. N. Jenko S.

Barve	in	motivi	za	pisan	
decembrski	utrip

Matej Ban, Branka Ereš in razstavljena dela

SEVNICA - Glasbena šola Sevnica je svojo samostojno pot pri-
čela leta 1999, prej je bila šola pod okriljem Glasbene šole 
Hrastnik in nazadnje enota OŠ Savo Kladnik Sevnica. V de-
setletju, odkar je samostojen zavod, je ob uspešnem vod-

stvu dosegla zavidljivo raven. Njeno pot je premišljeno za-
črtala ravnateljica Betka Cimperšek. Šola ima danes preko 
200 učencev: 180 na inštrumentalnem pouku in petju, naj-
mlajši pa obiskujejo programa Predšolske glasbene vzgoje in 
Glasbene pripravnice. Poglavitna vloga šole je vzgoja in izo-
braževanje ljubiteljev glasbe. Mnogo učencev je vključenih 
v Godbo Sevnica, različne komorne sestave in pevske zbore. 
Posebno skrb namenjajo nadarjenim učencem, ki jih usmer-
jajo v nadaljevanje glasbenega izobraževanja. Glasbena šola 
pa je tudi ena izmed osrednjih ustanov v domačem okolju, ki 
spodbujajo in stremijo h kulturnem dogajanju v pravem po-
menu besede; poleg šolskih nastopov Sevničanom ponujajo 
tudi bogato koncertno dejavnost.

10-letnica	Glasbene	šole	
Sevnica

S koncerta ob 10-letnici šole

KRŠKO - Sladokusje glasbenih utrinkov so polnoštevilnim obisko-
valcem v veliki dvorani Kulturnega doma Krško z zajetnim re-
pertoarjem že v uvodnem delu pripravili glasbeniki in glasbenice 
Pihalnega orkestra Videm Krško, ki so z letnim koncertom nagra-

dili prisotne na zadnji novembrski večer. Pod dirigentsko palico 
Dejana Žnideršiča so pozitivne glasbene vibracije izvabile tudi 
navdušeno ploskanje, še posebej pa so pozdravili solista na kla-
rinetu Petra gabriča, ki se je predstavil z orkestrom. Kot gostje 
so nastopili fantje ansambla Štajerskih 7, ki so svojo glasbeno 
predstavo pričeli s pesmijo „Nocoj je pa en lep večer...“ in po-
želi navdušenje občinstva. Koncertne skladbe je besedno pove-
zovala učiteljica na krški Glasbeni šoli maša Žveglič.  M. K.

„Nocoj	je	pa	en	lep	večer...“

Pihalnemu orkestru Videm Krško dirigira Dejan 
Žnideršič. 

RADEČE - Ta veseli dan kulture je tudi letos odprl vrata števil-
nih kulturnih ustanov. Gledališko društvo Radeče, ki deluje od 
leta 2005 in je od ustanovitve do danes močno povečalo števi-
lo svojih članov, je na ta dan pripravilo v Domu kulture Radeče 
dan odprtih vrat. Obiskovalci so si ogledali posnetke letošnjih 
predstav (Ples v zabojniku, Drejček in trije Marsovčki, Rokov-
njači) in dinamično, duhovito, igrivo ter izvirno glasbeno pred-

stavo za mlade pa tudi za odrasle  »Volk in tri prašičke«, nare-
jeno po navdihu klasične pravljice, postavljene v sedanji čas. 
S predstavo, v kateri ni manjkalo plesa, dobre glasbe in atrak-
tivnih svetlobnih efektov, so amaterski igralci in igralke doma-
čega gledališkega društva poželi močan aplavz občinstva, ki je 
do zadnjega kotička napolnilo dvorano, in tudi marsikomu po-
lepšali večer ob dnevu Ta veseli dan kulture. S. R.

Dan	odprtih	vrat	GD	Radeče

Člani in članice Gledališkega društva Radeče 
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OBČINA BREŽICE
NAJAVLJA

OBJAVO	JAVNIH	RAZPISOV	ZA	
SOFINANCIRANJE	PROGRAMOV	

IN	PROJEKTOV	
Z	NASLEDNJIH	PRODORČIJ:

1. KULTURA
a) Ljubiteljska kultura – programi ter redna dejav-

nost društev
b) Ljubiteljska kultura – organizacija, programov, 

izobraževanj in prireditev preglednega značaja
c) Ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov 

lokalnega pomena, lokalna javna infrastruktura 
ter drugi programi kulture

Kontaktna oseba: mag. Božena Devčič, tel. 07 4991 528, 
bozena.devcic@brezice.si

2. mLADINA
a) Programi in projekti s področja dejavnosti otrok 

in mladine

Kontaktna oseba: Vilma Zupančič, tel. 07 4991 546, 
vilma.zupancic@brezice.si

3. SOCIALA IN ZDRAVSTVO
a) Socialno varstvo - programi
b) Zdravstveno varstvo – programi

Kontaktna oseba: milka Benič, tel. 07 4991 541, milka.
benic@brezice.si

4. ŠPORT
a) Programi športa

Kontaktna oseba: Vilma Zupančič, tel. 07 4991 546, 
vilma.zupancic@brezice.si

5. VETERANSKE ORgANIZACIJE
a) Programi društev izgnancev
b) Ureditev obeležij izgnancem
c) Programi drugih veteranskih organizacij

Kontaktna oseba: Barbara Šoba, tel. 07 4491 539, 
barbara.soba@brezice.si

Razpisi bodo objavljeni na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki »Javni razpisi« in sicer z dnem 
11. december 2009.

Rok za oddajo prijav na vse razpise je 20. januar 2010.

Odpiranje vseh prijav bo opravila posebna komisija, ki 
jo imenuje župan. Ugotavljanje pravilnosti in popolno-
sti prijav ter oblikovanje predlogov za izbor programov 
bodo za posamezna področja opravile posebne strokov-
ne komisije, ki jih imenuje župan.

Razpis za področje »turizma - aktivnosti turističnih dru-
štev in zveze« bo objavljen predvidoma 20. 2. 2010.

Vse potencialne prijavitelje obveščamo, da bo tudi v 
letu 2010 objavljen županov Javni poziv za sofinancira-
nje prireditev, praznovanj in pokroviteljstev, vendar pa 
bodo morali prijavitelji pred oddajo vloge na javni po-
ziv izkoristiti vse možnosti za pridobitev sredstev iz osta-
lih javnih razpisov občine – med drugim razpisov, ki so 
predmet te najave.
 Ivan Molan
 župan Občine Brežice

V soboto, 28.11., so se nogometni navdušenci iz vasi Buko-
šek in Sel skupaj z županom občine Brežice Ivanom molanom 
odpravili na že tradicionalno prijateljsko nogometno tekmo 
v Sisak, v sosednjo Hrvaško. V Sisku jih je prijazno pričaka-
la nasprotna nogometna ekipa, sestavljena iz zaposlenih in 
vodilnih gospodarstvenikov tamkajšnjega okolja. Kljub zelo 
prijateljskem vzdušju, se je na igrišču poznala premoč slo-
venske ekipe, ki je v duhu slovenske nogometne reprezen-
tance slavila z rezultatom 9:7. Ob koncu srečanja so si bili 
vsi udeleženci enotni, da se ponovno srečajo prihodnje leto.   

O razpisu 

Občina Brežice je v letošnjem 
letu objavila Javni razpis za 
pospeševanje razvoja podje-
tništva in sicer za sofinancira-
nje investicij in sofinancira-
nje odpiranja novih delovnih 
mest povezanih z investici-
jo. Skupna višina razpisa-
nih sredstev je bila 110.000 
evrov, od tega 80.000 evrov 
za sofinanciranje investicij 
in 30.000 evrov za odpiranje 
novih delovnih mest. Za prvi 
namen je prispelo 56 vlog, od 
teh tri niso izpolnjevale po-
gojev razpisa, za drugi na-
men so prispele tri vloge, od 
tega ena ni izpolnjevala raz-
pisnih pogojev. Zaradi manj-
šega števila vlog za sofinan-
ciranje novih delovnih mest 
se je v skladu z razpisnimi 
pogoji preostanek neizkori-
ščenih sredstev prenesel na 
sofinanciranje novih investi-
cij. Skupna višina vseh inve-
sticij z omejitvami je znašala 

Na podlagi določil Pravilnika o dodeljevanju priznanj za do-
sežke na področju inovativne dejavnosti (5.11.1998) in 33. 
člena Statuta Občina Brežice (Ur. list RS, št. 10/09)

razpisuje

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOgOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA DOSEŽKE NA 

PODROČJU INOVATIVNE 
IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

1.
Občina Brežice razpisuje zbiranje predlogov za podelitev 
priznanj za dosežke na področju inovativne in raziskovalne 
dejavnosti v letu 2009. V skladu s pravilnikom iz tega na-
slova bosta podeljeni največ dve priznanji za obe področji.

2.
Priznanja se podeljujejo za:
• izume, tehnične izboljšave in predloge, ki so preizkušeni 

v praksi, prinašajo tehnične in ekonomske učinke ter pri-
spevajo k produktivnosti dela,

• raziskovalna dela, predloge, ki prinašajo nove ideje po-
membne za vzpodbujanje poglabljanja in razširjanja zna-
nja,

• izvirna dela, ki še niso preizkušena v praksi in ni mogoče 
ugotavljati ekonomskih učinkov.

3.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo poslovodni in dru-
gi organi gospodarskih družb, organizacij in zavodov, stro-
kovna društva, zveze društev in združenja ter posamezniki.

4.
Predlogom za priznanja je potrebno priložiti:
1. osnovne podatke kandidata: ime in priimek, naslov, za-

poslitev, davčna in matična številka, številka TRR, za-
poslitev in izobrazba ter kratek opis predlaganega dela,

2. za inovacije s tehničnega področja: dokazilo o registra-
ciji patenta oz., če gre za izboljšavo lastnega izdelka, 

potrdilo neke druge neodvisne institucije iz te panoge o 
izvirnosti oz. uporabnosti; 

3. za predloge iz ostalih področij: mnenje in ocena recen-
zenta, ki ne izhaja iz iste sredine kot predlagatelj in kan-
didat (mentor ne more biti recenzent),

4. dokazilo oz. recenzija morata dokazovati, da gre re-
snično za inovacijo, ki je na trgu ne ponuja noben drug 
proizvajalec,

5. strokovno utemeljitev predlagatelja o pomembnosti pre-
dlaganega dela,

6. razlogi za začetek in kratek opis poteka nastanka pre-
dloženega dela.

Utemeljitev predloga naj ne bo le informacija o inovaciji ali 
raziskovalnem dosežku, pač pa utemeljitev kandidatovega 
dela oziroma njegove zasluge za inovacijo ali raziskovalni 
dosežek. Pričakujemo podatke o uporabnosti in trženju iz-
delkov, ki so rezultat inovacij oziroma raziskovalnega dela.

5.
Predloge za priznanja za dosežke na področju inovativne 
in raziskovalne dejavnosti za leto 2009 pošljite na naslov: 
OBČINA BREŽICE, Oddelek za družbene dejavnosti, P.P. 
132, 8250 Brežice, z oznako »Predlogi za inovacije – Ne 
odpiraj«, oz. oddajte v sprejemni pisarni občine Brežice 
najkasneje do 24.12.2009 do 11. ure. Pošiljke oddane po 
pošti morajo biti oddane na pošto najkasneje do 22.11.2009 
(šteje se datum poštnega žiga).
KOMISIJA BO OBRAVNAVALA LE PREDLOGE, KI BODO VSEBO-
VALI VSO ZAHTEVANO DOKUMENTACIJO IN PODATKE.

6.
Datum podelitve priznanj bo določen naknadno.
Vse dodatne informacije so na voljo na Oddelku za druž-
bene dejavnosti Občine Brežice (tel.: 07 4991 541, e-mail: 
milka.benic@brezice.si).
Javni razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Občine 
Brežice www.brezice.si.
 Ivan Molan  
 župan Občine Brežice

Vzpodbujanje	podjetništva	v	občini	Brežice

Zaključen	razpis	za	pospeševanje	
razvoja	podjetništva	za	leto	2009
Pospeševanje razvoja v gospodarstvu in ohranjanje delovnih mest dobita še večji pomen v časih, ko de-
lovna mesta in delo postajajo čedalje bolj dragocena dobrina. Občina Brežice je zaključila razpis za po-
speševanje razvoja podjetništva v občini, za sofinanciranje novih investicij in za odpiranje novih de-
lovnih mest je bilo upravičencem dodeljenih 110.000 evrov. Občina skrbi za ugodne pogoje za razvoj 
podjetništva tudi s komunalno opremljenimi zemljišči in s spremembami prostorskega načrta. 

1.1999.228 evrov, z prerazpo-
reditvijo sredstev pa je bilo 
tako na voljo 107.000 evrov. 
Višina dodeljenih sredstev je 
znašala 8,92 % od upravičenih 
stroškov, za odpiranje novih 
delovnih mest pa 200 evrov 
mesečno za novo zaposlitev 
za upravičeno obdobje. 

V primerjavi s preteklim le-
tom je bilo prijav na razpis 
več, vendar so bile posame-
zne investicije manjše, kar 
lahko pripišemo gospodarski 
krizi. Kljub temu se ugota-
vlja, da imamo v občini pod-
jetnike, ki uvajajo v delovni 
proces nova specifična zna-

nja in jih tudi uspešno trži-
jo. Prepričanje, da imamo v 
naši občini samo trgovsko de-
javnost, ne drži več povsem. 

Finančne vzpOdbude 
sO le del strategije 
razvOja

Občina Brežice skuša dodatno 
vzpodbujati podjetja, ki do-
bro delajo, in s svojim razvo-
jem prinašajo stabilnost v naše 
okolje. Pogosto se izkaže za 
resnico, da niso najpomemb-
nejše finančne vzpodbude, od-
ločujočega pomena je pripra-
vljenost lokalne skupnosti, da 
sledi razvojnim pobudam pod-
jetnikov s spremembami pro-
storskega načrta ter komunal-
nim opremljanjem površin, 
primernih za umestitev pro-
izvodnih obratov. To dokazu-
je tudi komunalna opremlje-
na IPC Brezina, kjer se kljub 
zaostreni gospodarski situaciji 
gradijo proizvodni obrati.
 Vir: Občina Brežice

Podjetje INO iz Krške vasi je uspešno z razvijanjem 
lastnih izdelkov

Tradicija	nogometnih	tekem	se	nadaljuje

Udeleženci tradicionalne nogometne tekme v Sisku

Na predvečer 5. decembra so se v Brežicah prižgale luči in ustva-
rile praznično vzdušje. Za pester in vesel december v brežiški 
občini bodo poskrbela tudi številna društva in javni zavodi, ki or-
ganizirajo številne božično-novoletne koncerte in prireditve. V 
Mestni hiši si bo v decembru mogoče ogledati prikaz domače obr-
ti,  in sicer še 11., 16. in 23. decembra od 9. do 16. ure ter ku-
piti božično-novoletne rokodelske izdelke. Občina Brežice je za 
okrasitev mesta namenila 13.000 evrov, za program v prazničnem 
decembru in silvestrovanje na prostem pa 12.000 evrov. Najdalj-
ša noč v letu bo poleg glasbenega programa prinesla tudi nagra-
dno žrebanje »Potuj na svetovno prvenstvo v nogometu 2010«. 

Praznične	luči	v	Brežicah
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RAZPIS	ZA	PODELITEV	PRIZNANJ	
KRAJEVNE	SKUPNOSTI	SENOVO

Svet KS Senovo objavlja razpis za podelitev priznanj Kra-
jevne skupnosti Senovo ob krajevnem prazniku

Kriteriji za podelitev  priznanj KS Senovo so določeni v 
Pravilniku o priznanjih Krajevne skupnosti Senovo, ki je 
zainteresiranim na voljo na sedežu KS Senovo. Kandidate 
za prejemnike priznanj Krajevne skupnosti Senovo lah-
ko predlagajo krajani, svet krajevne skupnosti, podje-
tja, društva , zavodi, politične stranke ter druge organi-
zacije in skupnosti.

Predlog za priznanje krajevne skupnosti mora vsebova-
ti: podatke o predlagatelju, vrsto predlaganega prizna-
nja, podatke o predlaganem prejemniku priznanja in ob-
razložitev k predlogu. Na osnovi predmetnega razpisa bo 
Svet KS Senovo podelil največ: en naziv častnega kraja-
na KS Senovo, dve priznanji z velikim znakom KS Seno-
vo, tri priznanja z znakom KS Senovo in štiri priznanja 
KS Senovo.

V postopku za podelitev priznanj po razpisu bodo upo-
števani predlogi, odposlani na naslov KS Senovo, Titova 
cesta 106, 8281 Senovo do 12. januarja 2010.
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpi-
som za podelitev priznanj  v času zbiranja predlogov je 
tajnik KS Rado Bogolin.

Vabilo	k	sodelovanju
Občina Krško vabi promotorje k oddaji vlog o zainteresira-
nosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt »Izgradnje 
knjižnice v Krškem«. Projekt predvideva izgradnjo nove-
ga objekta s parkiriščem za potrebo Valvasorjeve knjižnice 
v približni velikosti 3.100 m2. Objekt bo posebej vseboval 
tudi gostinski del v pritličju, z ločenim vhodom. Promotor 
zagotovi izgradnjo celotnega objekta oziroma gostinskega 
dela. Z izgradnjo pridobi promotor pravico do upravljanja 
z gostinskim delom, ki bi mu, poleg opravljanja gostinske, 
omogočala tudi izvedbo drugih kulturnih dejavnosti.  Zah-
tevana vsebina za oddajo vloge o zainteresiranosti je ob-
javljena na spletni strani www.krsko.si, v rubriki razpisi in 
objave. Rok za oddajo vlog je 15. marec 2010. Več infor-
macij na alenka.cernelic-kroselj@krsko.si (za projekt) in  
feđa.markovic@krsko.si (za postopek). 

Tudi letos bomo v Krškem praznični december lahko pre-
življali praznično, veselo in sproščeno. Za otvoritev doga-
janja bo na božični dan, 25. decembra, poskrbelo Turistično 
društvo Koprivnica, ki bo ob 16.30 uri nad parkirišči pri Ob-
čini Krško sedaj že tradicionalno pripravilo žive jaslice. 26. 
decembra bomo ob 17. uri s koncertom Simfoničnega orke-
stra Glasbene šole Krško počastili dan samostojnosti in eno-
tnosti. V zadnjih dneh pred vstopom v novo leto pa se bodo 
občani lahko poveselili in uživali tudi na prenovljeni plošča-
di Trga Matije Gubca pred Kulturnim domom Krško, in sicer:

• 27. 12. 2009 od 13. ure dalje v 2. novoletnem teku po 
ulicah Krškega,

• 30. 12. 2009 od 17. ure dalje v Energy žuru z Radiem 
center,

• 31. 12. 2009 od 21. ure dalje v tradicionalnem silvestro-
vanju z nagovorom župana občine Krško in predsednico KS 
mesta Krško ob 24. uri.

Vabimo vas, da se prireditev udeležite v čim večjem številu, 
za dobro vzdušje in pijačo bo poskrbljeno. 

Skozi celotno prireditev bo zapora Ceste 4. julija. Prosimo, 
da upoštevate navodila organizatorja. Na prireditev bo pre-
povedan vnos in aktiviranje pirotehničnih sredstev.

Vidimo se na prenovljeni ploščadi Trga Matije Gubca!

Mesto Krško je minulo soboto, 5. decembra, dobilo svojo pra-
znično podobo. Več 1000 svetil bo v zadnjem mesecu leta 
ožarjalo staro mestno jedro, krški most, Videm, ploščad pred 

Kulturnim domom, ki bo tudi osrednji prostor božičnega in no-
voletnega dogajanja in silvestrovanja. Občina Krško je med 
drugim poskrbela tudi za praznično podobo območja pred Glas-
beno šolo ter ostale lokacije pri rondojih in nekaterih križiščih. 
Osvetljen je tudi drevored od krožišča na Vidmu po cesti 4. juli-
ja. Ohranjena je osvetlitev preteklih let, saj trenutni čas ni na-
klonjen dodatnim vložkom v nadgradnjo praznične osvetlitve. 

Občina Krško je v letošnjem letu celovito obnovila Trg Matije 
Gubca, osrednji prireditveni prostor v mestu, kjer je življenje in 
dogajanje dobrodošlo skozi ves čas leta. Glede na to, da je trg 
na novo tlakovan, je postal zanimiv tudi za druženje mladih, ki 
se tam radi vozijo z rolerji in rolkami. Občina Krško želi vse na-
debudneže opozoriti, da so pri svoji športni aktivnosti pozorni 
in pazljivi, starše otrok pa prosimo, da otroke spremljajo in jih 
opozorijo pred morebitnim naletom na glavno cesto. 
Vsem mladim želimo, da se zabavajo varno in brez poškodb. 

Po pridobitvi odločbe o finan-
ciranju sredstev bodo priče-
ti postopki dela na terenu, ki 
zajemajo geodetske meritve, 
analizo in ovrednotenje ze-
mljišč, izdelave elaboratov, 
pripravo načrta novega sta-
nja zemljišč in seznanitev la-
stnikov z novimi parcelami  ter 
izgradnjo novih poti. O vseh 
navedenih postopkih bodo la-
stniki seznanjeni in vabljeni 
na obravnave.
Predlagano območje zajema 
216 ha kmetijskih zemljišč in 
pridobljenih podpisov  lastni-
kov, ki imajo v lasti  83,40 %  
zajete površine. Na komasa-
cijskem območju je 907 par-
cel. Povprečna velikost par-
cel je 2387 m2 . Podpisi izjav 
k pristopu komasacije dokazu-
jejo, da si lastniki želijo ve-
čje parcele, v krajšem času 
več obdelati in pridelati, hi-
treje obdelati, urediti dosto-
pe do svojih poti in možnosti 
prodaje ali najema večjih »ko-
sov« zemljišč.

rezultati dOsedanjega dela Občinske uprave v 
sOdelOvanju s predstavniki OdbOrOv  pOsameznih 
ObmOčij!
Območje Krškega polja se je razdelilo na pet komasacijskih 
območij (Drnovo, Vihre, Mrtvice, Brege, Jelše-Hrastje), ki 
so se zaradi nesoglasij med lastniki in zaradi govoric o spre-
membi dela zemljišč iz kmetijskih v zazidalna zemljišč do 
leta 2009 zelo spremenila. Lastniki na komasacijskem obmo-
čju Drnovo in lastniki iz vasi Jelše so izrazili nasprotovanje 
postopku in zaradi tega se je obod predvidenih komasacij-
skih postopkov spremenil. Nasprotovanje uvedbi komasacij-
skega postopka je bila posledica preračunljivost zaradi mo-
rebitne spremembe kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča 
in zaradi prepričanja, da je bolje imeti deset parcel kot dve, 
kot pa da bi sosed dobil namesto petih parcel samo eno. Vse 
to je povzročilo Občini Krško kar nekaj nepredvidenih stro-
škov in veliko jeze pri lastnikih zemljišč, ki bi si s komasa-
cijo radi izboljšali pogoje za čim cenejšo pridelavo kmetij-
skih pridelkov. 

Zaradi nasprotovanja posameznih lastnikov je bilo potrebno 
nekajkrat spreminjati obod komasacijskih območij, kar je 
razvidno iz spodnje tabele:

površina 
v ha število parcel povp. velikost 

parcele v ha

2007 1.221 5544 0,2202

2009 784 3643 0,2151

Uvedba	komasacije	za	
območje	Vihre	
Občina Krško je pred dobrim mesecem prejela pravnomočno odločbo Upravne enote o uvedbi koma-
sacijskega postopka za območje Vihre. Občina, ki je po Zakonu o kmetijskih zemljiščih prevzela inve-
stitorstvo, je podala vlogo na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za povrnitev stroškov 
uvedbe in izvedbe komasacije kmetijskih zemljišč. 

Odstotek pridobljenih izjav v obdobju jesen 2007-jesen 2009 
in velikost območij:

OBMOČJE

% 
pridobljenih 
izjav v letu  
2007-2008

2007 
Površine 

v ha

% 
pridobljenih 
izjav v letu  

2009

2009 
Površine 

v ha

DRNOVO 43,39  329 0 0

BREGE 74,00 276 81,45 198

MRTVICE 71,46 122 82,60 121

VIHRE 82,83 222 83,40 216

JELŠE-
GORICA 66,25 272 0 0

GORICA 0 0 78,00 249

Občina ima pravnomočno odločbo o uvedbi komasacije kme-
tijskih zemljišč za območje Vihre, za ostala območja, ki prese-
gajo prag pridobljenih podpisov  lastnikov, ki imajo v lasti  več 
kot 80 %  zajete površine, čaka na pravnomočno odločbo. Za 
območja, ki so pod pragom 80 % je potrebno pridobiti soglasje 
lastnikov zemljišč in oblikovati obod komasacije.

Občina Krško se zahvaljuje vsem sodelujočim pri aktivnostih, 
ki so potekale v času priprave vseh dokumentacij do priprave 
vloge za Upravno enoto in priprave dokumentov za prijavo na 
javni razpis ministrstva. Posebej se zahvaljujemo predsednikom 
odborov v vseh sodelujočih vasi: martinu Račiču, Antonu gre-
goršancu, Francu maroltu ml., Alojzu Bogolinu, milanu Bazni-
ku, Jožetu Jurečiču, marku marinčiču in Francu Nečemru.
 Magda Krošelj

Krško	v	božično	novoletnem	
času

Ob obletnici enotne obločitve slovenskega
naroda za samostojno državo

vas vljudno vabimo
na proslavo ob

Dnevu samostojnosti in enotnosti

v soboto, 26. decembra 2009,
ob 17. uri

v Kulturni dom Krško.

Kulturni program bo oblikoval 
Simfonični orkester Glasbene šole Krško z Alenko Godec.

Dirigent: Drago Gradišek.

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

 Franc Bogovič,
 župan

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

Zagorele	praznične	luči
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Župan Srečko Ocvirk se je sestal z direktorjem Direkcije Re-
publike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško in-
frastrukturo dr. Andrejem godcem in vodjem sektorja za 
gospodarske javne službe miranom Anderličem. Direkcija pri-
pravlja, organizira in vodi investicije v javno železniško in-
frastrukturo v vseh fazah investicijskega procesa, organizira 
in izvaja revizijo projektne dokumentacije, sklepa in nad-

zira izvajanje pogodb o opravljanju javnih služb s področja 
železniškega prometa, gospodarjenja z javno železniško in-
frastrukturo in upravljanje železniških poslopij. Pogovarja-
li so se o možnostih sodelovanja Direkcije pri načrtovanju in 
izvedbi nekaterih projektov v občini Sevnica, kot so nadvoz 
čez železniško progo v Šmarju, izgradnji izven nivojskega pre-
hoda pri Stillesu in obnovi nekaterih križanj ceste z železni-
ško progo ter izgradnji izvennivojskih prehodov ob izgradnji 
Hidroelektrarni  Blanca. Strokovne službe občine in Direkci-
ja bodo pripravili predlog sporazuma s pogoji medsebojne-
ga sodelovanja.

Župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja Komunala Sevnica sta 
z direktorjem podjetja Hidrosvet, d.o.o., Celje podpisala po-
godbo za izdelavo idejne zasnove za sekundarno kanalizacijo 
Sevnica – Boštanj. Izdelana idejna zasnova bo obsegala zasno-
vo kanalizacije na območjih, ki iz kakršnikoli razlogov ne bodo 
priključena na čistilno napravo takoj po končani izgradnji pri-
marnega omrežja in čistilne naprave, definiranje problematič-
nih odsekov na obstoječem sekundarnem omrežju Sevnice in Bo-
štanja, predlog sanacijskih ukrepov na problematičnih odsekih, 
in na obstoječih razbremenilnikih ter izločitev zalednih vod. V 
okviru projekta »Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevni-
ca« se izvajajo dela na Planinski ulici, in sicer od Kopitarniškega 
mostu do brvi čez potok Sevnična. Na desnem bregu reke se iz-
vajajo zaključna dela na razbremenilnikih dežnih voda, izvedena 
je bila tudi asfaltacija javne poti Boštanjsko polje – vulkanizer.

Krvodajalska	akcija

Območno združenje Rdečega križa Sevnica organizira kr-
vodajalsko akcijo, ki bo v sredo, 23. decembra, od 10. 
do 16. ure, in v četrtek, 24. decembra, od 7. do 12. 
ure v OŠ Sava Kladnika Sevnica. Info: Območno združe-
nje RK Sevnica : 07 81 65 070 ali 041 319 556.

Podpis	sporazuma	o	
soupravljanju	mostu	pri	HE	
Blanca
Na Občini Sevnica so podpisali sporazum o soupravljanju mostu 
preko jezovne zgradbe Hidroelektrarne Blanca. Sporazum je s 
strani investitorjev izgradnje mostu podpisal direktor družbe 
Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. Bogdan Barbič, s strani 
bodočega upravljalca mostu pa župan Srečko Ocvirk. S pod-
pisom sporazuma je izpolnjen eden izmed pogojev za odprtje 
in vzpostavitev javnega prometa preko mostu. Izgradnja mo-

stu na energetskem delu objekta hidroelektrarne Blanca je bila 
predvidena s Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetske-
ga potenciala spodnje Save iz leta 2002, v kateri je bilo nalo-
ženo koncesionarju, da mora zagotoviti premostitev reke Save 
na območju HE Blanca za javni promet. Most je sestavljen iz 
urejenega dvosmernega vozišča s hodnikom za pešce, ograjo 
ter javno razsvetljavo. Občina Sevnica je s podpisom sporazu-
ma prevzela v upravljanje in vzdrževanje most z voziščno kon-
strukcijo medtem ko ostali deli mostu, temelji in stebri osta-
jajo v upravljanju in vzdrževanju podjetju Hidroelektrarne na 
spodnji Savi d.o.o. Z izgradnjo mostu in z vzpostavitvijo pove-
zave med levim in desnim bregom reke Save je na področju in-
frastrukturnih cestnih povezav veliko pridobila občina Sevnica, 
največ pa v bližini stanujoči krajani. Tako sta pri podpisu spo-
razuma sodelovala tudi predstavnik sveta krajevne skupnosti 
Blanca, gorazd Slemenšek in predsednik krajevne skupnosti 
Studenec, Janoš Janc, ki sta poudarila, da se je z izgradnjo mo-
stu vzpostavila tudi vez med obema krajevnima skupnostima, 
kar je zelo dobra osnova za še boljše medsebojno sodelovanje.

Podpis sporazuma o soupravljanju mostu prek jezovne 
zgradbe HE Blanca (Vir: arhiv Občine Sevnica)

Usposabljanje	in	seja	štaba	
civilne	zaščite
Župan občine Sevnica je v mesecu oktobru imenoval nov štab 
civilne zaščite občine Sevnica, ki mu poveljuje mitja Udovč, 
namestnik poveljnika pa je Borut Simončič. Ostali člani šta-
ba so še Joško Žvar za tehnično reševanje, Jurij Pesjak za 
prvo medicinsko pomoč, miran Strajnar za prvo veterinar-

sko pomoč, Danijel Pavlin za izmik in evakuacijo, gašper 
Janežič za reševanje z operativnimi gasilskimi enotami, mi-
lan Kajič za logistiko, Polona Sirk za radiološko, biološko in 
kemično zaščito, Jože Prah za neeksplodirana ubojna sred-
stva in zaklanjanje ter predstavnik policije Branko Arih. Štab 
je v mesecu novembru opravil temeljno in uvajalno usposa-
bljanje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na 
Igu. V sredo so se sestali na prvi seji v novi sestavi. To je bila 
hkrati priložnost za zahvalo za dolgoletno delo v štabu dve-
ma dosedanjima članoma, Ljubu motoretu in Alojzu Popla-
su. Glede na to, da Sevnica postaja čedalje bolj del posa-
vskega energetskega bazena se s tem povečuje tudi število 
možnih izrednih dogodkov občini. Štab se bo redno sestajal 
na svojih sejah, saj je potrebno sprejeti še kar nekaj načrtov 
za zaščito, reševanje in pomoč glede na posamezne nesreče, 
ki lahko prizadenejo občino, kot tudi celotno regijo Posavje.

Člani Štaba civilne zaščite občine Sevnica z županom 
Srečkom Ocvirkom (Vir: arhiv Občine Sevnica)

Ureditvena	dela	na		
Drožanjski	cesti	
Na Drožanjski cesti v Sevnici potekajo dela za ureditev voz-
išča in pločnikov, vključno z gradnjo novega mostu pri stari 
klavnici. Če se spomnimo, da so se obsežna ureditvena dela v 
tej ulici praktično začela že z ureditvami Drožanjskega poto-
ka ob gradnji akumulacije za HE Blanca ter neprekinjeno na-
daljevala z gradnjo fekalne kanalizacije in nove stanovanjske 
soseske, potem je nekoliko bolj razumljivo tudi sorazmer-
no nezadovoljstvo krajanov z obremenitvami okolja. V tem 
duhu je potekala tudi obravnava, ki je bila ta teden sklica-
na na pobudo športno-kulturnega društva Drožanjska in, ki 

so se je poleg krajanov udeležili tudi predstavniki občinske 
uprave, projektanta, nadzora in izvajalca, ki dela na cestnih 
ureditvah. Osnovna pobuda krajanov, zaradi katere je bila 
tudi obravnava sklicana, je, da bi se na prostoru med cesto 
in potokom nekoč zgradilo travnato nogometno igrišče, zato 
želijo, da se ob trenutni rekonstrukciji vozišče širi oziroma 
pomika proti raščenemu terenu. Terensko so bile obravna-
vane tehnične okoliščine in dogovorjene tudi nekatere ko-
rekcije obstoječe projektne dokumentacije, za zagotovitev 
čim manjših posegov na spodnja zemljišča, v okviru trenu-
tnih investicijskih možnosti. 

Drožanjska cesta (Vir: arhiv Občne Sevnica)

Vodovodni	sistemi	na	desnem	
bregu	Save	povezani
V letih od 2007 do 2009 se je izvajal doslej največji projekt na 
področju vodooskrbe v občini Sevnica, in sicer izgradnja in po-
vezovanje primarnega vodovoda na desnem bregu reke Save. 
Skupno je bilo na novo položenih 18 kilometrov primarnih vodov, 

kateri v povezavi z že obstoječimi vodovodnimi sistemi tvori-
jo hrbtenico vodovodnega sistema na desnem bregu reke Save. 
Investicija je potekala na območju Studenec - Primož - Laze - 
Nova Gora - Malkovec - Tržišče - Krmelj - Šentjanž - Osreški Vrh 
- Leskovec. Tako je v celoto povezanih preko 40 kilometrov vo-
dovoda. Celoten sklop vodovodnih povezav je bil uradno pre-
dan namenu ob krajšem priložnostnem programu na Malkovcu.

Pri vodohranu Povšičev hrib na Malkovcu je bil s 
preizkusom hidrantnega omrežja, ki so ga opravili člani 
PGD Tržišče, in z zdravico z vodo povezovalni vodovod 
uradno predan v uporabo (Vir: Ljubo Motore).

Delovni	sestanek	
predsednikov	Svetov	KS
Na delovnem sestanku so se zbrali predsedniki Svetov kra-
jevnih skupnosti, ki so poleg predloga o proračunu Občine 
Sevnica za leto 2010 obravnavali tudi predstavitev načina so-
delovanja društev in krajevnih skupnosti z KŠTM Sevnica, ka-
terega je predstavila direktorica zavoda mojca Pernovšek. 
KŠTM Sevnica bo decembra 2009 organiziral srečanje s sev-
niškimi društvi, na katerega bodo na predlog Sveta krajev-
nih skupnosti povabili tudi predsednike Krajevnih skupnosti 
ter predstavnike Občine Sevnica. Namen srečanja je anali-
zirati možnosti, potrebe in oblike medsebojnega sodelova-
nja med navedenimi partnerji. Prisotni na seji so se seznanili 
tudi s programi javnih del, možnostjo izvrševanja dela v splo-
šno korist, pripravami na spremembe Odloka o kategorizaci-
ji občinskih cest v Občini Sevnica ter s pripravami na razpis 
za podelitev koncesije za redno vzdrževanje občinskih cest 
za obdobje 2010-2014. V razpravi pa so predsedniki Krajev-
nih skupnosti izpostavili najpogostejše ovire, s katerimi se 
srečujejo pri opravljanju svojih delovnih nalog.

O	ureditvah	železniške	
infrastrukture

Nadvoz Šmarje (Vir: arhiv Občine Sevnica)

Koordinacijski	sosvet	
V Sevnici so se sestali člani koordinacijskega sosveta načelni-
ce Upravne enote mag. Darje Drnovšek. Vodje javnih služb v 
Občini Sevnica so se seznanili z delom Upravne enote v letu 
2009. Župan Srečko Ocvirk je predstavil zasnovo občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta za del starega mestne-
ga jedra mesta Sevnica, kjer naj bi v prihodnjih letih nastal 
nov upravni center. Predstavljen je bil še projekt obveščanja 
lastnikov o stanju podatkov o njihovih nepremičninah v ge-
odetskih evidencah, ki je potreben zaradi načrtovanih spre-
memb davčne zakonodaje ter načrtovane novosti družinskega 
zakonika in problematike nasilja v družini, kot ga beleži Cen-
ter za socialno delo. Medsebojno sodelovanje in informiranje 
služb z različnimi pristojnostmi, ki delujejo v lokalnih sku-
pnosti, je nujno in koristno za vse predstavnike javnih služb.

Posavska	štipendijska	shema
V Kulturnem domu v Krškem je potekala slavnostna podelitev 
štipendij Posavske štipendijske sheme, katere se je udeležil 
tudi župan Srečko Ocvirk. Regionalna razvojna agencija Po-
savje je v sodelovanju z Občino Sevnico, Občino Brežice in 
Občino Krško, kot vsako leto objavila javni razpis za štipen-
dije v Posavski štipendijski shemi, kjer je soudeležba sofinan-
ciranja zainteresiranih podjetij 30-odstotna, Javnega sklada 
Republike Slovenije za razvoj kadrov 50-odstotna in občine 
20-odstotna. V razpisu v letu 2009 za šolsko leto 2009/2010 je 
interes za štipendiranje dijakov in študentov iz Občine Sev-
nica izkazalo in prejelo štipendiste devet naslednjih podje-
tij: Stilles d.d., Armat d.o.o. Šentjanž, Inkos d.o.o. Krmelj, 
Horizont, Srečko Hribšek s.p., Siliko d.o.o., Kmečka zadru-
ga Sevnica z.o.o., Sonycommerce d.o.o. Sevnica, NIO d.o.o. 
in Doga d.o.o.. Štipendijo bo s pomočjo sevniških podjetij in 
Občine Sevnica prejemalo 31 dijakov in študentov, od tega 
imata 2 študenta štipendijo za tujino s področja kulture. Tudi 
v letošnjem letu je bilo s strani podjetij največ povpraševa-
nja po tehničnem kadru.

Sekundarna	kanalizacija	
Sevnica-Boštanj
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Društvo študentov Brežice

www.drustvo-dsb.si

Planet TUŠ Popusti
Bowling Planet Tuš - 8 €/uro

BREŽIŠKA INFO TOČKA

www.drustvo-dsb.si

DŠB Božiček

Aktualno za študente v 
Ljubljani

Enotna mesta kartica Urbana

Več slik na www.drustvo-dsb.si

Študentske družine pozor!
Leto je naokoli in zopet je tu DŠB BOŽIČEK, ki bo 
obdaril vaše najmlajše!
Vse kar morate storiti je to, da nam najkasneje 
do torka, 22.12.2009, pošljete kakršnokoli sliko 
vašega malčka na temo »Najraje se igram z....« in 
izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani 
www.drustvo-dsb.si pod zavihkom »Dokumenti«. 
Slike in prijavo lahko pošljete na elektronski naslov: 
tamara.lesinsek@gmail.com ali po pošti na naslov 
Društvo študentov Brežice, CPB 17, 8250 Brežice.
Pogoj udeležbe je, da ima vsaj eden izmed staršev sta-
tus študenta in mora biti član Društva študentov Brežice 
(oddati mora potrdilo o šolanju za tekoče študijsko leto).
Obdarovanje bo potekalo predvidoma v soboto, 
26.12.2009, ob 10-i uri, o lokaciji vas bomo obvestili 
naknadno.
Info: 040-520-620 (Tamara)
Obvestite o projektu tudi svoje prijatelje in druge 
študentske družine, ki jih morebiti poznate!

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

leto 2010.

Ob nakupu prejmete kupon, ki ga lahko vnovčite na 
blagajni  Planet  Tuša po Sloveniji (samo Celje, Maribor), od 
pon do čet (med 14.  in 24. uro) in pet do nedelje (do 18. ure)!

Več informacij glede uveljavljanja popusta pa bomo 
objavili v prihodnjih dneh na spletni strani 
www.drustvo-dsb.si

Potrebuješ le potrdilo o šolanju!

Članom DŠB-ja v mesecu januarju 
podarimo 5 €! Ja prav ste slišali!

Zaradi dviga cen s strani podjetja 
Planet Tuš, bi vas radi obvestili, da bo 
cena vstopnice za člane DŠB-ja od 
meseca decembra naprej 2,8 € (do 
sedaj 2,5 €). Hvala za razumevanje!

Fitnes arena Kemo
1 x vstop 4 € (drugače 6 €, mesečna karta 30 €)
Najem kombija z 9 sedeži 
(samo 50 €/dan)
Članarina za Knjižnico Brežice
Za člane DŠB znaša letna članarina za knjižnico samo 
8,5 €!
FRIZERSTVO “HAIRSTYLE” - BUDIČ JOŽICA, 
S.P. iz Dvorc 
Za člane DŠB je cena za vsa striženja nižja za 20 %, 
barvanje pa za 10 %! Bodi IN tudi ti!

več na www.drustvo-dsb.si

Nekaj utrinkov iz naše galerije slik 1. december 

BREŽICE – Na Ta veseli dan kulture so v Gimnaziji Brežice or-
ganizirali dan odprtih vrat, na katerega so povabili devetošol-
ce in njihove starše in jim predstavili oba programa in šolo. 
Ravnatelj prof. Uroš Škof je povedal, da se tako tradicio-
nalno predstavijo okolju, devetošolcem pa še pred informa-
tivnimi dnevi pripomorejo, da izoblikujejo svojo odločitev o 

nadaljnjem šolanju. Povabili so tudi učitelje, šolske sveto-
valce in ravnatelje, odzvalo se jih je okoli 25, za katere so 
izvedli delovni sestanek o novostih v gimnazijskih programih. 
Družili so se med 11. in 14. ure, v tem času pa so pripravili 
sklop naravoslovnih in družboslovnih delavnic, predstavili so 
tudi evropski oddelek.  Ravnatelj je zadovoljen z obiskom, 
po prvi oceni naj bi gostili okoli 140 devetošolcev, s tem da, 
kot je opozoril ravnatelj, se zavedajo, da je termin nekoliko 
neroden, saj morajo devetošolci izostati od pouka v osnov-
nih šolah, a drugače ne morejo začutiti utripa na brežiški gi-
mnaziji. S. Vahtarič

Gimnazija	se	predstavi	

Spoznavanje decembrskih šeg in navad

KRŠKO - Učenci in zaposleni na Osnovni šoli dr. Mihajla Ro-
stoharja Krško so povabili na prijetno prireditev, ki so jo po-
imenovali Jesenski likof, na povabilo pa zapisali: Hruške, ko-
stanji, slive, orehi, jabolka, buče.... vse to so darovi, ki se 
znajdejo v jesenski košari. Tudi mi smo našo do vrha napolni-
li in sadove bi z vami delili! „Čeprav je danes petek in še 13. 

po vrhu,“ je dejal ravnatelj Andrej Romih med nagovorom 
zbranim, „pa sem vseeno prepričan, da bo steklo vse tako, 
kot so si zamislili mentorji s svojimi varovanci.“ Prisotnim 
so nato nastopajoči nanizali polno mero kulturnih užitkov, v 
katerih se je bleščalo sporočilo njihovih aktivnosti tako v sa-
dovnjaku kot v vinogradu, ki ju ob šoli oz. na Sremiču pridno 
obdelujejo.  M. K. M. 

Jesenski	likof	na	šoli	dr.	
Mihajla	Rostoharja

Učenci so se z nastopi več kot odlično odrezali. 

KRŠKO - 3. decembra, na dan kulture, smo imeli na naši šoli 
glasbeno-plesno prireditev, kjer so nastopili pevski zbori šole, 
plesalci, glasbena skupina INPUT, recitatorji, učiteljski pev-
ski zbor in gostje večera Big band Krško. Prireditev je po-
tekala v novi telovadnici šole, program pa sta spretno vodi-

la devetošolca Tinka g. in mitja O. Po prireditvi je potekala 
prodaja različnih izdelkov – delo učencev in njihovih mentor-
jev, nekateri so se preizkusili v srečelovu, za tiste s praznim 
trebuščkom pa sta poskrbeli piceriji Apolon in Fontana. Ves 
zbrani denar smo namenili v Šolski sklad šole. Vsem, ki ste 
prispevali v naš sklad, se iskreno zahvaljujemo. Še posebej 
se zahvaljujemo Big bandu Krško, ki nam je popestril našo 
prireditev, picerijama za pogostitev, obiskovalcem in vsem, 
ki ste prispevali različne dobitke za srečelov.
 Učenci in kolektiv OŠ Jurija Dalmatina Krško.

„Gradim	prijateljstvo“

Šolski pevski zborček med nastopom

BREŽICE – 25. novembra je za-
nimivo plesno-gledališko pred-
stavo z naslovom Ruta premi-
erno predstavilo PD Imani. Na 
odrskih deskah Prosvetnega 
doma v Brežicah so prikazali 
plesno zgodbo o Ruti, skromni 
in delavni ženski iz Betlehe-
ma. V plesni predstavi zaži-
vijo medosebni odnosi, iskre-
na ljubezen, mladi plesalci, 
pod vodstvom koreografinje 
in plesne pedagoginje Rosa-
ne Horvat, pa so poleg plesa 

Plesno-gledališka	predstava	Ruta
predstavi vdihnili tudi igralsko 
razsežnost. Poleg nastopajočih 
Laure Klenovšek, Kaje galič, 
Lare gligić in Sanje Spirić, 
Vida Žnidaršiča, Nika Škrle-
ca, Špele Krznarič, Klare Eve 
Kukovičič in Tjaše Štrasner, 
so predstavo soustvarjali tudi 
Rosana Horvat, dramaturginja 
Klavdija Zupan, režiser Žiga 
Divjak, glasbeni producent 
Rudolf gas, Nina Štajner, 
Nena Stojanović in oblikova-
lec luči Toni Kozmus. Prijetno 

presenečenje PD Imani bo po-
pestrilo tudi januar naslednje-
ga leta, ko se plesno-gledali-

ška predstava seli na odrske 
deske v Krško. 
 M. M., foto: M. Kukovičič

BREŽICE - Mladinski center Brežice in neformalna skupina 
Na.Pr.E.I! se pridružujeta globalni akciji, ki opozarja na po-
membnost upoštevanja klimatskih sprememb in ukrepanja v 
smeri zmanjševanja le-teh. Mednarodna organizacija AVAAZ 
v času okoljske konference v Kopenhagnu organizira svetov-
no akcijo, v kateri posamezniki in organizacije po vsem sve-
tu s simboličnim prižiganjem sveč izražajo zahtevo, naj bodo 
sklepi konference naravnani ekološko in trajnostno spreje-
mljivo. V Brežicah bo prižiganje sveč potekalo v soboto, 12. 
12., ob 17.30 na sotočju rek Save in Krke.

Sveče	za	okolje

w w w. m o j e p o s av j e . i n f o
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GLOBOKO - Na svetovnem mladinskem in kadetskem prven-
stvu v ju-jitsu, ki je potekalo v Grčiji v času od 26. do 29. 
11., je nastopilo 22 držav s preko 400 tekmovalci. Med njimi 
je bila slovenska reprezentanca, ki je štela 27 tekmovalk in 
tekmovalk, od teh jih je 15 dobilo medalje. Med reprezen-
tanti je bilo tudi 9 Kataninih tekmovalcev, od katerih jih je 
kar 8 osvojilo medalje. Mešani par v duo sistemu matic De-
renda in Andrejka Ferenčak je osvojil zlato medaljo med 
mladinci - že  drugo za-
poredno na prvenstvih, 
kar doslej še ni uspelo 
nikomur. Tilen Kolarič 
in Andraž Božičnik sta 
osvojila zlato medaljo 
med moškimi pari pri 
kadetih, Jure Žabjek in 
Žan Obradovič srebrno 
medaljo med kadetski-
mi moškimi pari, matej 
Knezič srebro v borbah 
med kadeti do 60 kg, 
Irma Pirc pa bron med 
kadetinjami do 52 kg. 
Peter Pšeničnik je bil 
peti med mladinci do 
85 kg. Zaradi poškodbe 

je doma ostal matej Žerjav, ki je bil še en potencialni do-
bitnik medalje med mladinci do 77 kg. Z njimi so bili trener 
in selektor kadetske in mladinske reprezentance v duo sis-
temu Dejan Kink, trener borcev Ognjen Saje, svetovni so-
dnik A licence Stane Preskar, za zdravstveno oskrbo pa je 
skrbela gabi Pirc.

Devet	Kataninih	tekmovalcev	
osvojilo	osem	medalj

Katanini borci s trenerjem

Katanini tekmovalci v duo sistemu

KRŠKO, REISA – Deseterica članov Plesnega kluba Lukec 
Krško se je v prvih dneh decembra udeležila svetovnega 
prvenstva za pionirje, mladince in člane v stepu. V mno-
žici plesalcev in plesalk iz 31 držav sveta sos osvojili tri 
bronaste medalje.

Osvojili so jih Sebastijan in Luka Vodlan v konkurenci član-
skih parov, članski trio v sestavi Sebastijan, Luka in Vesna 
Vučajnk ter Luka Vodlan v kategoriji člani solo. V tej ka-

tegoriji je nastopil tudi matic Drakulič in s 13. mestom za 
las zgrešil polfinale. Na enakem mestu je pristala tudi mala 
skupina v sestavi Vesna, Sebastijan, Luka, Kristina in Bar-
bara matičič ter Eva Dajčman. V kategoriji produkcij so kr-
ški plesalci plesali v slovenski produkciji in osvojili 6. me-
sto. Mladinke Teja Volčanjk, Brina Lukež in Leda Krošelj, 
debitantke na tako visokem nivoju, so se morale zadovolji-
ti s 16. mestom, mladinec Amadej Jankovič, za katerega je 
bil to prav tako prvi nastop na tako velikem tekmovanju, pa 
je pristal na 15. mestu. 
Lukec je bil ponovno edini slovenski klub z osvojeno meda-
ljo med člani, tokrat celo tremi. Podrobneje o poteku tek-
movanja in fotografije na www.posavje.info.

„Lukci“	osvojili	tri	bronaste	
medalje

Osvajalci medalj Sebastijan, Vesna in Luka z Dušanom 
Vodlanom

Predana, odločna in požrtvovalna igra, 
Krčane pripeljala do novih dveh točk 
na vročem igrišču v Ribnici.

Po tekmi z Mariborom krški rokometaši 
odhajajo na dve težki gostovanji v 
Škofjo Loko in Velenje.

Dogajanje iz gostujočih tekem boste 
lahko spremljali na spletni strani 
www.rk-krsko.si, kjer bomo pripravili 
izčrpne foto in video reportaže.

POSAVJE, ZAGREB - Na strelskem troboju reprezentanc Slove-
nije, Hrvaške in Srbije v Zagrebu je barve naše izbrane vrste 
branilo kar pet Posavcev. Rezultatsko se najbolj izkazala Le-
skovčanka Jelica majstorovič, ki je med članicami z zračno 
puško s 393 krogi od 400 možnih kot najboljša Slovenka pri-
stala na 6. mestu. V mladinski konkurenci z zračno pištolo 
sta svojo nalogo v okviru pričakovanj opravila Sevničan ma-
tej Juvan in Brežičan Tadej Sečen, ki sta s 551 oziroma 543 
krogi zasedla 5. in 7. mesto ter bila hkrati najboljša v sloven-
ski vrsti, slabše od pričakovanj pa se je s pištolo tokrat izšlo 
mladinkama mojci Kolman (Marok Sevnica) in Simoni molan 
(Brežice). S 358 in 349 krogi sta pristali na repu lestvice. V 
ekipni razvrstitvi je zmagala Srbija pred Hrvaško in Slovenijo. 

OldHANDsi	drugi	v	Trebnjem
SEVNICA, TREBNJE - V športni dvorani v Trebnjem so se na tradi-
cionalnem veteranskem turnirju zbrale rokometne ekipe iz ce-
lotne Slovenije, od tega osem moških in šest ženskih. Pri žen-
skah so zmagale igralke ljubljanske ekipe Akcije, ki so imele v 
svojih vrstah najboljšo strelko turnirja Olgo Čečkovo. Na mo-
škem delu turnirja so imeli največ moči gostitelji, ki so v final-

ni tekmi premagali sevniške oldHANDse, s katerimi gojijo pri-
stne prijateljske odnose. Tretje mesto je letos pripadlo ekipi 
Kraljevina Krmelj. Najboljši strelec Borut Papež (Kraljevina 
Krmelj), najvratar Branko Krauthaker (oldHANDsi) in najbolj-
ši igralec Nejc majer (Mlajši veterani Trebnje). „Tretji polčas“ 
se je končal v Kulinarični zidanici Opara. J. Kuhar

Drugouvrščena ekipa sevniških oldHANDsov

POSAVJE, LJUBLJANA - Posa-
vski karateisti so se udeleži-
li mednarodnega tekmovanja 
Ljubljana Open, enega naj-
močnejših turnirjev pri nas, 
na katerem je nastopilo 650 
tekmovalcev iz 75 klubov in 
sedmih držav. Karateisti KK 
Triglav Krško so osvojili eno 
srebrno in dve bronasti meda-
lji. Jan Piltaver je v kategoriji 
športnih borb starejših dečkov 
do 50 kg osvojil drugo mesto, 
v kategoriji kadetov do 52 kg 
pa je bil peti. matic Dimc v 
kategoriji starejših dečkov do 
55 kg in Aleksandra Kožar pri 
mlajših deklicah do 50 kg sta 
osvojila tretji mesti. Matic je 
bil tudi peti v katah.
Na tekmovanju so uspešno na-
stopili tudi člani karate kluba 
SOLTEC Brežice. Kaja Omer-
zo je osvojila 5. mesto v ka-
tah pri mlajših deklicah, v tej 
kategoriji pa si je bronasto ko-
lajno priborila Nastja galič, 
ki je v bojih osvojila 5. me-
sto. Med veterankami je met-
ka galič klonila šele v finalu. 
Najuspešnejši tekmovalec klu-
ba pa je bil tokrat Aleksander 
godler, ki je med starejšimi 
dečki osvojil bronasto kolaj-
no tako v katah kot v borbah.
Tekmovala sta tudi člana ka-
rate kluba Hypo Sevnica Tia 
Šantej in Žiga Jurkošek. Žiga 
je v katah klonil šele v 3. kolu, 
Tia pa je stala na zmagoval-
nih stopničkah, saj je osvojila 
bronasto medaljo.

Karateisti	
na	Ljubljana	
Open

Pet	Posavcev	branilo	barve	
Slovenije

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

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

BREŽICE – Nogometaši NK Brežice v starostni kategoriji U-14 so 
v Celju nastopili na četrtfinalnem turnirju Nike Premier pokala 
Slovenije 2010. Po porazu z NK CM Celje, remiju z ND Muro 05 
in zmago nad NK Simer Šampionom so osvojili 2. mesto ter so se 
uvrstili v polfinale, med osem najboljših ekip Slovenije. 

Brežiški	v	polfinalu
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Na	Kolumbovo	jajce	s	Posavskim	obzornikom
 
Izžrebali smo nagrajence decembrske nagradne igre, ki si bodo odlično monokomedijo Ko-
lumbovo jajce lahko ogledali v petek, 11. decembra, ob 20. uri v dvorani Hotela Topli-
ce v Termah Čatež. 

Nagrajenci so:
mateja Veble, Obrežje, Danijel Hahn, Mirna, Fani močnik, Krmelj, Tilka Turšič, Župeča 
vas, Darinka Lepšina, Globoko, Ivanka Brlečić, Mali Obrež, marija Valenčak, Brežice, Ani-
ca Hahn, Sevnica, Primož Rueh, Brežice, Irena Žmavc, Mali Obrež. 

Čestitamo in vam želimo prijeten ogled!

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

PREJELI SMO

POROČILI
SO SE

• matej Zorko in Romana 
Šalamon, oba iz Brežic. 

ČESTITAmO! 

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Janja Berzin, Sela pri Raki 

– dečka,
• Štefka Kovačič, Loke – 

deklico,
• Alenka Brce Umek, Mala 

Dolina – deklico,
• metka Dobrina, Ples – 

deklico,
• Viktorija Poček, Artiče – 

deklico, 
• Karin Rihtar, Lukovec – 

dečka,
• marjeta Konhajzler, 

Sevnica – dečka,
• Suzana Bizjak, Kremen – 

dečka,
• Edita Simončič, Leskovec 

pri Krškem – dečka, 
• Jožica Colarič, Slivje – 

dečka, 
• melita Turk, Rožno – 

dečka,
• Barbara Rupret, Spodnja 

Libna – dečka,
• Vanja Krajšek Rainer, 

Radeče – dečka,
• marija Vučurović, 

Kostanjevica na Krki – 
dečka,

• Erika Švirt, Jelše – 
deklico, 

• Katja Jost, Šmarje pri 
Jelšah – dečka. 

ČESTITAmO!

Gradnja	HE	Brežice
V zvezi načrtovanim gradnjem HE Brežice in pripadajočim aku-
mulacijskim jezerom imam pomisleke kot človek, ki se strokov-
no ukvarjam s kmetijstvom na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 
in kot občan. Zato bom navedel nekaj podatkov s tega področja.

V Sloveniji se delež kmetijskih zemljišč zelo zmanjšuje. Med 
kmetijska zemljišča spadajo njive, travniki, vrtovi, planta-
že gozdnega drevja, trajni nasadi, itd. V letu 1971 jih je bilo 
921.201 ha, leta 2006 pa le še 490.342 ha. Podobno je tudi sta-
nje z njivskimi površinami. V obdobju 2002 - 2005 smo izgubili 
kar 33.000 ha njiv oz. 15,9 %. Na ravnini se najboljša kmetijska 
zemljišča pozidava, na hribovitem svetu pa se zarašča. V Slo-
veniji imamo le še okrog 180.000 ha njiv  Nespremenjen brez-
obziren odnos do kmetijskih zemljišč bo pripeljal do popolne 
izgube njivskih površin, kar lahko pomeni, da v Slovenji že čez 
50 let ne bo več njiv na ravninah. Delež samooskrbe shrano je 
v letošnjem letu okoli 40 %, sicer pa v zadnjih nekaj letih pod 
50 %. V Sloveniji imamo le 8,8 ara njiv na prebivalca, v EU 22,4 
ara. Za preživetje potrebuje človek okoli 20 arov. Če se bo ta-
kšno stanje nadaljevalo, bomo še bolj odvisni od uvoza. Potreb-
no se bo zavedati, da je hrana strateškega pomena za državo.

Načrtovana gradnja HE Brežice in akumulacijskega jezera po-
meni velik poseg v prostor, večinoma na kmetijska zemljišča. Po 
zadnjih ocenah naj bi zajemalo akumulacijsko jezero okoli 330 
ha zemljišč, ki bi bila trajno izgubljena. Tukaj gre tudi za njive, 
ki so med največjimi na Dolenjskem in v Posavju ter merijo od 
10 do 50 ha. To je zelo veliko, če znaša povprečna velikost nji-
ve v Sloveniji okoli 0,4 ha. Kot podatek naj navedem, da 1 cm 
rodovitnih tal nastaja nekaj tisoč let, medtem ko jih lahko uni-
čimo takoj. Problem je, da v Sloveniji nadomestnih zemljišč ni.

Zavedam se, da je potrebno pridobivati energijo iz obnovljivih 
virov energije, a s čim manjšimi posegi v prostor. Tudi rastli-
ne predstavljajo obnovljiv vir energije. Za pridobivanje gluko-
ze in kisika potrebujejo le vodo, ogljikov dioksid in sončno sve-
tlobo. Ravno tako so tudi tla sistem, na katerih rastejo rastline 
in iz njih pridobivamo hrano, ki nam daje energijo za prežive-
tje. Tudi nasadi topolov so obnovljivi vir energije predvsem za 
pridobivanje toplote. Na koncu tako ugotovimo, da bomo za-
radi načrtovane gradnje hidroelektrarne, uničili veliko ostalih 
virov energije.

Poleg tega bo načrtovana gradnja vplivala še na ostale dejav-
nike, na rastline, divjad, podtalnico, izgled kulturne krajine, 
klima itd. Sigurno obstajajo tudi pozitivne strani gradnje, a po 
mojem mnenju je preveč negativnih. Moje osebno mnenje je, 
da je takšen objekt nepotreben na račun nizke proizvodnje ele-
ktrične energije, ki znaša okoli 1 % v Sloveniji. Skrbi me pa tudi 
dejstvo, da se v Posavju namerava graditi še nekatere objekte, 
ki bodo zopet grobo posegli v okolje in na kmetijska zemljišča. 
Tako lahko v obdobju 10 let ali več izgubimo okoli 1000 ha ze-
mljišč, večinoma kmetijskih.

Zato pozivam vse odgovorne, da poiščejo podobne rešitve kot 
so bile uporabljene pri gradnji HE Vrhovo, Boštanj, Blanca, Kr-
ško, pri katerih je prišlo do bistveno manjšega posega v pro-
stor. Če se to ne da, potem naj pred gradnjo poiščejo nadome-
stna kmetijska zemljišča in vsa ostala. V zvezi s to problematiko 
bom v naslednjih tednih obvestil ministra za kmetijstvo in mi-
nistra za okolje in prostor.
 Mag. Filip Vučajnk

V javnem razpisu za izbor di-
rektorja RRA-Regionalne ra-
zvojne agencije Posavje je 
bilo med drugim napisano, 
da lahko kandidirajo kandi-
dati, ki imajo univerzitetno 
izobrazbo iz smeri ekonomi-
je, prava, ali druge ustrezne 
smeri. Takšen razpis je po 
našem prepričanju diskrimi-
natoren do vseh ostalih po-
klicev, poleg tega pa je tudi 
nenatančen, ker iz razpisa 
ni moč ugotoviti, katere so 
to »druge ustrezne smeri«. 
Ta slabost izhaja že iz do-
kumenta Pravilnik o notra-
nji organizaciji in sistemiza-
ciji delovnih mest regionalne 
razvojne agencije Posavje, ki 
določa takšne pogoje. Naše 
stališče je, da se v pogojih za 
direktorja RRA briše zahte-
vana smer izobrazbe, ostane 
pa stopnja izobrazbe in dru-
gi doslej določeni pogoji. To 
stališče smo dne 30. novem-
bra posredovali tudi breži-
škemu županu Ivanu Molanu 
na 23. seji Občinskega sveta 
občine Brežice, ko smo raz-
pravljali o izdaji soglasja za 
novega direktorja RRA Posav-
je. Upamo, da bo to stališče 
posredoval na Svet regije Po-
savje, katerega član je, ter 
da se bodo izvedle vse po-
trebne aktivnosti, da v na-
slednjem razpisu za direk-
torja RRA Posavje ne bo več 
diskriminacije poklicev.

  za svetniško skupino SLS, 
 Ivan Sušin

SLS	Brežice	
za	večjo	
enakopravnost	
poklicev

KAM V POSAVJU? Vaš vodnik po prireditvah
v Posavskem obzorniku. Tudi na www.posavje.info.

Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
Tel. 07 49 05 780 - Fax: 07 49 05 781

marketing@posavje.info - www.neviodunum.si - www.posavje.info

V slikanicah z naslovom BRINOVE ZGODBE, ki so namen-
jene tako najmlajšim kot malo starejšim otrokom, lahko sledimo 
dogodivščinam malega Brina, simpatičnega, prebrisanega in 
tudi malce nagajivega dečka, ki kot mnogi njegovi vrstniki živi v 
stanovanjskem bloku, hodi v vrtec in na zanimiv način spoznava 
svet okoli sebe. V slikanici z naslovom BRIN IN ALEKS AFRIKA 
se sreča s sneženim možem in njegovo največjo željo – obiska-
ti Afriko, ta se na koncu tudi uresniči s pomočjo dedka Mraza.  
V knjigi z naslovom BRIN IN ZAJEC KAROL se Brin s svojim straho-
petnim prijateljem zajčkom Karolom odpravi na pustolovščino –  
iz teme pod posteljo rešita nekaj najljubših Brinovih igrač.  
V tretji knjigi BRIN IN POSKOČNI JAN pa se deček odpravi z mam-

ico v mesto, kjer pa se v vrvežu izgubi, 
reši pa ga brezdomni ulični glasbenik 

Poskočni Jan, ki pos-
tane njegov novi 
prijatelj.

Slikanice za otroke

Brinove zgodbe
Maruša Mavsar, Urška Jekler

Slikanice velikega 
formata 

(210 x 280 mm),
trda vezava

Cena posamezne 
slikanice: 15 €
Cena kompleta:

36 €

NaročilNica

Podpisani-a:
 ......................................................................................................................................

naslov:
 ..........................................................................................

telefon:
 ......................................

 kompletov treh knjig po ceni samo 36 € 28,80 €

 Brin in Aleks Afrika po ceni 15 € 12 €

 Brin in Zajec Karol po ceni 15 € 12 €

 Brin in poskočni Jan po ceni 15 € 12 €

Stroške dostave krije Založbe.
Naročilnico pošljite na naslov: Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

Podpis in datum:

Za bralce 
Posavskega obzornika

20 % 
praznični popust!

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

Napovednik 
prireditev WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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 NAGRADE:
1. nagrada: nahrbtnik Yurena
2. nagrada:  torbica za okoli pasu Yurena
3. nagrada:  denarnica Yurena

Geslo prejšnje, 24/2009 številke: 

SVET OTROŠKIH SANJ

Nagrade, ki jih podarja TRgOVINA ZA OTROKE - BAmBI,  
TA-BU center Krško, prejmejo:
1. nagrada: bon v vrednosti 20 € prejme 

Damjana Jazbec, Kovinarska 9 A, Krško
2. nagrada: bon v vrednosti 10 € prejme

Jožica Završnik, Srednik 10, Šentjanž
3. nagrada: puzzle Anne Gaddes (dojenčki) prejme 

Anja Žabkar, Bohoričeva 14, Brežice

Geslo križanke pošljite do petka, 18.12.2009, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

Yurena d.o.o., glavni trg 11,  
8000 Novo mesto

Zavod Neviodunum, Trg matije gubca 3, 8270 KRŠKO

ZALOŽBA NEVIODUNUm

objavlja

LITERARNI NATEČAJ
za objavo literarnih besedil 

v antologiji posavskih literatov FANFARE 2

Založba Neviodunum je leta 2002 izdala prvo knjigo z na-
slovom Fanfare, v kateri so bila objavljena dela 19 avto-
ric in avtorjev poezije, proze in dramskih besedil iz Posav-
ja. Dela smo izbrali na podlagi javnega povabila avtorjem 
v letu 2000 in naknadnega osebnega povabila v letu 2001.
Po skoraj desetih letih smo se v založbi odločili, da avtor-
je ponovno povabimo k sodelovanju, saj je v tako dolgem 
obdobju v našem prostoru gotovo nastalo veliko novih li-
terarnih del, prav tako pa pričakujemo, da se s pisanjem 
ukvarja tudi mlajša generacija avtorjev, ki še niso mogli 
biti zajeti v prvi izdaji. Izid knjige Fanfare 2 načrtujemo 
za pomlad 2010, takrat pa bomo v nekaj posavskih krajih 
organizirali tudi predstavitve knjige z izbranimi avtorji.

Predmet natečaja:
• pesniška, prozna in dramska besedila ter esejistična 

dela, ki so nastala v obdobju od vključno leta 2003 do 
2009.

Kdo lahko sodeluje?
V natečaju lahko sodelujejo:
• avtorji s stalnim ali začasnim bivališčem v eni izmed po-

savskih občin Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanje-
vica na Krki in Bistrica ob Sotli.

Pogoji sodelovanja:
Avtorji sodelujejo na natečaju tako, da nam pošljejo svo-
ja avtorska dela, in sicer lahko sodelujejo z različnimi li-
terarnimi zvrstmi:
• najmanj 5 in največ 15 pesmi,
• kratko zgodbo, več zgodb oziroma odlomek iz daljšega 

proznega dela (do 16 avtorskih strani),
• dramsko besedilo ali odlomek (do 16 avtorskih strani), 
• esejistična besedila ali odlomek (do 16 avtorskih strani).

Na natečaj lahko pošljejo dela, ki so nastala v obdobju od 
leta 2002 do 2009. Ker gre za antologijski izbor, lahko po-
šljejo tudi že objavljena dela, vendar morajo ob besedilu 
navesti, kje je bilo objavljeno, in priložiti izjavo, da do-
volijo objavo založbi Neviodunum v antologiji Fanfare 2 
ali v Posavskem obzorniku.

Rezultati natečaja:
Izmed prispelih del bomo za objavo v knjigi Fanfare 2 iz-
brali najmanj 10 in največ 20 avtorjev najkvalitetnejših 
del po oceni uredništva založbe, obseg objavljenih del pa 
bo odvisen od kvalitete poslanih besedil.
Vsak avtor objavljenega dela v antologiji bo prejel kot na-
domestilo za honorar od 2 do 4 izvode knjige Fanfare 2 (od-
visno od obsega objav).

Med deli, ki ne bodo izbrana za objavo v knjigi Fanfare 2, 
bomo izbrali besedila, ki jih bomo postopoma objavljali v 
letu 2010 v Posavskem obzorniku in na spletnem porta-
lu www.posavje.info, in sicer v rubriki z naslovom Pesni-
ška tribuna. Avtorji objavljenih del bodo prejeli kot nado-
mestilo za honorar eno izmed knjig založbe Neviodunum. 

Rok za prijavo:
Avtorji naj svoje prispevke pošljejo do vključno 31. de-
cembra 2009 na naslov: Založba Neviodunum, Trg matije 
gubca 3, 8270 KRŠKO (s pripisom Za natečaj). 
Prispevki naj bodo podpisani le s šifro, v posebni kuver-
ti, prav tako označeni s šifro, pa naj bodo avtorjevo ime, 
priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka. 
O rezultatih natečaja bomo avtorje obvestili najkasneje 
do 31. januarja 2009.
 Založba Neviodunum

Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju ali pa morda 
o prekvalifikaciji v drug poklic? Iščete zaposlitev 

in želite izboljšati svoje načine iskanja zaposlitve?
Vabljeni v

kjer vam bomo pomagali pri odločanju o izbiri primernega 
izobraževanja, pri izdelavi načrta iskanja zaposlitve, pisanju prošenj 
in življenjepisov ter pripravi na zaposlitvene razgovore z delodajalci.

Svetovanje poteka v prostorih Ljudske univerze Krško 
na Dalmatinovi 6 v Krškem, po telefonu 07 48 81 170 (62) 

in 051/ 306 113 ter na naslovu: svetovalno.sredisce@lukrsko.si.

Dvakrat mesečno oziroma po potrebi pa gostuje tudi v drugih krajih, 
in sicer v knjižnici Brežice ter knjižnici Sevnica. Dodatne informacije 

in rezervacije na: 051-306-113.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 
"Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve: "Izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja."

KRŠKO - Ljudska univerza Krško je v septembru 2009 nada-
ljevala s projektom Računalniška pismenost za odrasle, ki ga 
financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo.
Osnovni tečaji računalništva so potekali v Krškem, v Sevni-

ci in v Brežicah od septembra do sredine novembra. Vklju-
čenih je bilo 45 starejših. Naučili so se uporabljati računal-
nik - programe Word, internet in elektronsko pošto. Starejši 
so bili navdušeni nad učenjem in znanjem, ki so si ga lahko 
brezplačno pridobili na tečajih. Slavnostna podelitev potrdil 
je bila za vse udeležence konec novembra v Dvorani v parku 
Krško. Monika Novšak, Ljudska univerza Krško

Starejši	so	postali	
računalniško	pismeni

S podelitve potrdil računalniške pismenosti

Albumi dAnAšnjih dni
za jutrišnje spomine: www.posavje.info

LJUBLJANA/ KRŠKO – Pred mesecem je mladi raper Korni z Rake 
na glasbeno sceno stopil s svojim prvim singlom »Moja simpati-
ja«, zdaj pa je izdal svoj albumski prvenec, ki nosi obetaven in 
poglobljen naslov Pozicija povprečnega človeka. Korni je k sode-
lovanju pritegnil kar nekaj zanimivih glasbenikov, tako je na ome-
njenem singlu zapela Lali, članica priznanega slovenskega zbora 
Perpetuum Jazzile, v eni izmed skladb pa je sodeloval tudi eden 
najbolj aktualnih slovenskih raperjev Zlatko. Seveda pa je Kor-
ni poklical na pomoč tudi domače sile, kot so Allkomobb. Pred-
stavitev albuma bo v soboto, 12. decembra, v Mladinskem cen-
tru Krško, kjer bo tudi naprodaj po promocijski ceni.  Sv. M.

Kornijeva	»Pozicija	
povprečnega	človeka«	
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NEPREmIČNINE

V Brežicah oddam opremljeno 
garsonjero. Tel.: 031 625 715

Na Planinski cesti, Sevnica, pro-
damo stanovanje, 50 m2, zame-
njana okna 2008. Cena 53.000 €. 
Tel.: 041 655 352

Prodam hišo P + 1 + podstrešje, 
190 m2, s pomožnima prostoro-
ma 40 m2, 5.000 m2 zemljišča, v 
okolici Kapel. Tel.: 051 638 731

Prodam nedokončano vikend hišo 
v okolici Brestanice, možnost sta-
novanja takoj. Tel.: 041 970 625

Prodam dve parceli ob glavni ce-
sti. Elektrika, telefon, čista tekoča 
voda, izvir pitne vode; za ribnik, 
vikend ali žago. Tel.: 041 725 115

Prodam parcelo 80 a in vinograd 
z vikendom 30 a, dostop v vsa-
kem vremenu. Tel.: 031 858 594

V centru Brežic oddam v na-
jem enosobno stanovanje (del-
no opremljeno), cena po dogo-
voru. Tel.: 030 37 27 33

menjam hišo, 83 m2, dvorišče 
235 m2, za stanovanje v Breži-
cah. Tel.: 051 235 822

Prodam manjši bivalnik in hišo v 
bližini turistične kmetije. 
Tel.: 051 813 561

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje 
in sveče. Hvala tudi Izletniku Celje, Lovski družini Videm 
in vsem praproščakom, Združenju šoferjev in avtomeha-
nikov Krško, vsem govornikom, pevcem in duhovnikoma. 

Vsi njegovi

V Krškem na Vidmu oddam v na-
jem 3-sobno opremljeno stano-
vanje. Tel.: 041 453 803

Prodam večje dvosobno rablje-
no stanovanje na Senovem. 
Tel.: 031 558 357

AVTOmOBILI, DRUgA VOZILA

Kupim lepo ohranjeno Ford Fie-
sto, staro do 5 let. 
Tel.: 07 81 80 587

Prodam zimske gume dimenzije 
155/70/R13, vožene dve sezoni. 
Cena 50 € za 4 kom. 
Tel.: 051 387 117.

Prodam Vectro caravan 2.0 DTI, 
letnik 99, metalic srebrne bar-
ve, vsa oprema, odlično ohra-
njen, garažiran. Cena po dogo-
voru. Tel.: 041 944 496

Prodam Citroen Xantia, l. 1999, 
prev. 122.000 km, zelo lepo 
ohranjen. Tel.: 040 987 470

Prodam Alfa Romeo GTV, l. 1997, 
reg. do 11/10, lepo ohranjen, 
107.000 km, ljubiteljsko vožen. 
Cena 3.760 €. Tel.: 051 482 801 

Prodam Ford Escort 1,6 I 16 V, 
karamboliran zadaj, letnik iz-
delave 1998. Za rezervne dele. 
Tel.: 041 555 681

Prodam Mercedes C 200 D, l. 
1994/95, orig. 185.000 km, zelo 
dobro ohranjen, veliko dodatne 
opreme, registriran. 
Tel.: 041 860 260

Prodam ali menjam Golf 1,4, 
bencin, registriran celo leto. 
Tel.: 041 508 618

Prodam Renault Megane 1,5 
DCI, l. 2003, reg. do 6/10, te-
mno moder, prev. 99.500 km, 
narejen veliki servis, zelo lep, 
skoraj nove zimske gume. 
Tel.: 051 203 725

Prodam Yamaha Dragstar 125, 
črne barve, 1950 km, kot nov, 
zelo malo vožen. Nekaj opre-
me, registriran, 1. lastnik, ugo-
dno. Tel.: 041 345 342

Prodam VW Polo karavan SDI 
1,9, cena ob ogledu. 
Tel.: 051 646 340

Prodam Golf 1,4 16 V, l. 2000, 
odličen, redno servisiran, mala 
poraba, cena po ogledu in dogo-
voru. Tel.: 040 724 608

Prodam Hyundai Lantro, 1. reg. 
1999, prev. 199.000 km, dobro 
ohranjena, reg. do 4/10, cena 
1.100 €. Tel.: 041 356 987

Prodam Golf V 2,0, pogon na vsa 
4 kolesa, 5 vrat, 77.000 km, l. 
2006, 2. lastnik, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 734 859 

Prodam prtljažnike za Citroen 
Xsaro, na vozilu so bili namešče-
ni samo enkrat, original Citroen. 
Cena 50 €. Tel.: 041 391 687

Prodam štiridelni set okrasnih 
pokrovov za avto 15 col, ugo-
dno. Tel.: 041 527 195

Prodam platišča in pnevmatike 
M+S 195/65 R15 – Golf V za 250 € 
+ pokrovi. Tel.: 041 893 733

KmETIJSTVO, LES

Prodam traktor Zetor 6245, le-
tnik 1987, 2240 delovnih ur, lepo 
ohranjen, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 750 374

Prodam traktor Ursus, letnik 
1978, v zelo dobrem stanju, 
cena 3500 €. Tel.: 051 354 117

Prodam traktor Ferguson 539 s 
kabino, kompresojem in avto-
matsko kljuko. Tel.: 030 332 659

Prodam prikolico za manjši trak-
tor domače izdelave ali menjam 
za drva. Tel.: 041 766 323

Prodam puhalnik Westfalia s 
cevmi in puhalnik Tajfun, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 590 523

Prodam traktorski nakladalec 
gnoja, sadilec krompirja, dve 
vrsti s priključki, možna menja-
va za prikolico Tehnostroj. 
Tel.: 041 222 914

Prodam traktorsko frezo, 135 ši-
rine, pajka na 4 vretena, trosi-
lec hlevskega gnoja, hribovski, 
2 pokončna valja, motokultiva-
tor Honda 400. Tel.: 051 496 012

Prodam motokultivator Labin 
progres 15 km special, diesel, s 
črpalko za škropljenje vinogra-
da ali sadovnjaka, malo rabljen. 
Tel.: 041 794 394

Prodam traktorski cepilec za 
drva in sveder, tri okrogle bale 
sena in 80 kock sena. 
Tel.: 041 809 074

Prodam kosilnico BCS bencin-pe-
trolej, ACME motor 127 z malimi 
kolesi, malo rabljeno, in trofazni 
kovinski cirkular. Tel.: 041 552 915

Prodam 1000 kg tehtnico Libe-
la, koruzo v zrnju, ječmen, sila-
žne bale in elektromotor 28 kw 
2800 obratov. Tel.: 041 581 488

Prodam samohodno škropilnico 
za vinograd, lepo ohranjeno, cena 
po dogovoru. Tel.: 051 618 345

Prodam tovarniški kovinski zajč-
nik z napajalniki, 13 kom, in 
nova plastična okna, zunaj te-
mni hrast. Tel.: 041 685 795

Prodam koruzo v zrnju in zajce 
za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 222 350

Prodam krmo v kockah, 150 kom, 
cena 1,6 €. Tel.: 040 262 867

Prodam pšenično slamo v okro-
glih in kvadratnih balah. 
Tel.: 07 49 59 799

Prodam seno v kockah in balah. 
Tel.: 051 915 574

Kupim kvalitetno seno v kockah, 
v račun dam belo in rdeče vino. 
Tel.: 031 261 404

Prodam bukova metrska suha 
drva, okolica Sevnice, cena 50 €. 
Tel.: 07 81 80 351

Prodam metrska ali žagana drva in 
kostanjeve kole. Tel.: 041 653 875

Prodam bukova drva za štedilnik 
ali centralno kurjavo, možna do-
stava, ter nakladalko za seno 19 
m3. Tel.: 040 738 059

Prodam kalano kostanjevo kolje 
ter belo in rdeče vino, menjam 
za prašiča ali odojke. 
Tel.: 031 397 434

Prodam 20 m3 bukovih drv. 
Tel.: 040 319 448

Prodam delno suha žagana drva. 
Tel.: 040 150 112

Prodam bukova drva, že pripra-
vljena za kurjavo, možnost pre-
voza. Tel.: 041 734 859

Prodam 10 m3 suhih bukovih drv. 
Tel.: 031 851 383

ŽIVALI

Prodam odojke, težke od 25 do 
30 kg, ter 3 gosi, cena po dogo-
voru. Tel.: 07 49 74 036

Prodam odojke, težke od 25 do 
30 kg, možen zakol, cena po do-
govoru. Tel.: 031 492 837

Prodam ugodno 2 prašiča, 150 
kg, hranjena z domačo hrano, 
mesnata sorta. Tel.: 07 49 56 073

Prodam 2 prašiča, krmljena z do-
mačo hrano, 170 kg. 
Tel.: 051 869 010

Prodam dve 120 kg težki, me-
snati svinji, 2000 kg ovsa in ko-
ruze trdinke. Tel.: 07 49 69 474

Prodam dva prašiča, težka 180 
do 200 kg, hranjena z domačo 
hrano. Tel.: 07 49 59 062

Prodam prašiča, težkega cca. 
130 do 140 kg, zajce novozelan-
dce, fazane, turške petelinčke. 
Tel.: 031 558 852

Prodam odojke, težke 30 kg, 
svinjo 130 kg, pihalnik SIP za na 
traktor, seno v kockah, krožne 
brane, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 68 535

Prodam prašiča za zakol, težke-
ga cca. 170 kg, hranjen z domačo 
kuhano hrano. Tel.: 031 306 072

Prodam prašiča 180 kg in dva 
prašiča po 100 kg, možen zakol. 
Tel.: 031 843 282

Prodam prašiča 170 kg ter drva 
bukev-hrast, kupim pa deske de-
beline 2 cm. Tel.: 031 284 604

Prodam odojke in lansko koruzo v 
zrnju, koruza je naravno sušena, 
okolica Dobove. Tel.: 031 306 136

Prodam prašiča, težka 110 in 
135 kg, hranjena z domačo ku-
hano hrano, možen zakol, in rde-
če vino. Tel.: 041 745 368

TU
JE LAHKO

VAŠ OgLAS!
marketing

tel: 07 49 05 780, E-pošta: marketing@posavje.info

ZAHVALA

CIRILA mALUSA
iz Sevnice

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znan-
cem in sosedom, za izrečena sožalja, tolažilne besede ter 
darovano cvetje, sveče in sveto mašo. Posebna zahvala g. 
Janezu Krajncu za besede slovesa, g. župniku in g. Vrtov-
šku za opravljen obred in pevcem za zapete žalostinke.

Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi po-
slednji poti.

Žalujoči - vsi njegovi.

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

PE Brežice Tel :  0599/35468 GSM: 030 315 430

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

Tel.: 07/499-22-33, www.optika-keber.informacija.net

 okulistični pregledi 

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

V 60. letu starosti nas je zapustil

BRANKO ČEPIN
iz Kostanjka
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Vaš oglas v tem časopisu bo videlo 
49.000 

bralcev!
Pokličite tel.: 07 49 05 780

marketing@posavje.info

KUPON ZA BREZPLAČNI mALI OgLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:Datum:

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 pre-
ko objavljenega obrazca v Posa-
vskem obzorniku in za nekomer-
cialne namene. Obrazcev poslanih 
preko E-pošte ali faksa ne spreje-

mamo! Vsak bralec lahko objavi v 
posamezni številki praviloma le po 
en oglas. Za ponovno objavo mora 
naročnik ponovno poslati naročilo, 
vendar bomo oglas z isto vsebino ob-
javili največ dvakrat.

vsebine in zavrnitve oglasa. Za re-
sničnost in verodostojnost objavlje-
nih oglasov odgovarja naročnik. 

malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) v 
2. odstavku 6. člena določa, da je 
naročnik oglasa dolžan ob naroči-
lu oglasa navesti podatke o njego-
vi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 
pogojev zgoraj omenjenega zakona 
in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. 
zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zaintere-
sirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejema-
mo najkasneje tri dni pred obja-
vo, t.j. vsak ponedeljek pred izi-
dom časopisa, 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 dalj-
ši od 20 besed, ga bomo skrajšali. 
Pridržujemo si pravico spremembe 

Prodam prašiče, težke od 30 do 
120 kg, mesnate pasme, krmlje-
ne z doma pridelano krmo, okoli-
ca Sevnice, po zelo ugodni ceni. 
Tel.: 031 434 572

Prodam prašiča 180 kg, krmljen 
z domačo hrano, ter suha buko-
va drva in parcelo 14 a, nezazi-
dljiva, Brežice. Tel.: 051 477 243

Prodam 2 prašiča, težka cca 170 
kg, jedilni beli in rdeč krompir 
ter visok fižol češnjevec. 
Tel.: 07 49 67 826 (po 19. uri)

Prodam prašiča 180-190 kg, hra-
njen s kuhano hrano. 
Tel.: 07 49 71 718

Prodam prašiča, težkega 150 do 
160 kg, hranjen s kuhano doma-
čo hrano, možen zakol, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 51 382 

Prodam svinjske polovice od 20 
do 25 kg, nemastne, kupim pa 
frezo za Univerzal 445. 
Tel.: 07 49 56 186

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 10 tednov, okna in garažna 
vrata. Tel.: 031 302 355

Prodam visoko breje krave do-
jilje mesne pasme, traktor IMT 
533, registriran, in vlečene trav-
niške brane. Tel.: 041 932 842

Prodam bikca, starega 3 mesece 
in pol. Tel.: 07 81 88 063

Prodam bikca simental, starega 
6 mesecev, teličko simental, sta-
ro 4 mesece. Tel.: 031 880 657

Kupim dobro mlado krave mleč-
ne pasme, simentalko. 
Tel.: 051 815 574

Prodam poni žrebca ali zame-
njam za seno v kockah. 
Tel.: 031 876 668

Prodam meso doma vzrejenih 
zajcev ali žive za nadaljnjo rejo, 
možna dostava. Tel.: 031 827 482

Prodam črnobele bikce, stare 
2 in 6 tednov. Tel.: 031 868 337

Prodam 3 odojke, težke okoli 25 
kg. Tel.: 031 539 710

Prodam plemenske svinje in eno 
za zakol, težko 240 kg. 
Tel.: 07 49 56 009

Prodam prašiče od 80 do 200 kg, 
hranjene z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 67 697, zvečer

Prodam prašiča, težkega 150 kg, 
možnost zakola in prekajevanja. 
Tel.: 031 484 058

Prodam 4 prašiče, od 80 do 130 
kg, krmljene z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 67 135 

Prodam odojke od 25 do 30 kg, 
za zakol ali nadaljnjo rejo, cena 
po dogovoru. Tel.: 051 840 642

Prodam svinjo 300 kg in 220 kg 
ter 2 prašiča 150 kg in 2 po 130 
kg, lepa mesnata sorta, možen 
zakol ali predelava. 
Tel.: 040 796 830

Prodam brejo telico simentalko, 
lepe odojke, svinjo 300 kg in 2 
prašiča od 120 do 140 kg. 
Tel.: 07 49 67 745 

Prodam 2 bikca simentalca, tež-
ka 120-140 kg, in kravo s teletom 
ali brez, dobro mlekarico. 
Tel.: 041 243 343 

Prodam kozo in kozlička, stara 
5 mesecev, za pleme ali zakol. 
Tel.: 041 893 733

Prodam prašiče, težke od 30 do 
90 kg. Tel.: 031 563 503

Prodam ovna, starega 2 leti. 
Tel.: 051 245 539

Prodam kravo brejo 6 mesecev 
s 3. teletom, simentalko, pašno, 
prodam vino in gumi voz. 
Tel.: 041 741 067 

Podarimo okrasne piščance – 
cvergle. Tel.: 031 603 985

Prodam 4 mesece staro psičko 
nemško ovčarko, je zelo prija-
zna in učljiva, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 582 015

Prodam pudeljčke, prikupne, rja-
ve in črne barve, so cepljeni, cena 
200 €, Čatež. Tel.: 031 461 013

VINO, ŽIVILA

Prodam kvalitetno belo in rde-
če vino, bizeljski okoliš, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 813 076

Prodam letošnje rdeče vino in ru-
meni muškat. Tel.: 031 741 437 

-  izdelava, barvanje 
in obnova vseh vrst fasad

- talne obloge
-  ureditev dvorišč
-  adaptacija starejših 

stanovanjskih hiš
-  svetovanje

Zaključna dela v gradbeništvu  Jakl s.p.
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Spomladanski 5% popust. Oglas velja kot kupon.

tel.: 051 814 104

Prodam cviček in belo vino po 
zelo ugodni ceni, okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 61 930

Ugodno prodam mlado vino do-
bre kvalitete, vinorodni okoliš 
Malkovec, in štedilnik na trdo 
gorivo, 40 cm. Tel.: 031 888 817

Prodam večjo količine modre 
frankinje, laškega rizlinga in me-
šanega rdečega vina ali zamenjam 
za kalano kostanjevo kolje, oko-
lica Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam letošnje belo in rde-
če vino, cena 80 c, in sadjevec, 
cena 3,5 €/liter. Zamenjam za 
ovce, 3 mesece stare samice. 
Tel.: 031 730 401

Prodam cviček ali zamenjam za 
molzni stroj Virovitica ter bikca 
simentalca, starega 10 tednov. 
Tel.: 051 870 909

Prodam mlado rdeče vino, do-
lenjski okoliš, cena 0,8 €/liter. 
Tel.: 041 223 957

Prodam vino modre frankinje in 
mešano rdeče, možna dostava. 
Tel.: 031 308 187

Prodam vino modra frankinja. 
Tel.: 031 765 662

Prodam hruškovo žganje (tep-
ke), cena 4 €/liter, možna do-
stava. Tel.: 031 570 494

Prodam domači jägermeister, 
cena 10 €/liter. Tel.: 041 524 287

Prodam travniška jabolka, anta-
rija, bobovec, čebularica, zeleni 
ščetinar, bio, 0,8 €/kg. 
Tel.: 07 49 56 664

Prodam jedilni krompir Frisia in 
Romano za ozimnico. 
Tel.: 051 239 541

Prodam fižol češnjevec in krom-
pir, pridelano kot bio. 
Tel.: 041 738 338

Prodam beli krompir za ozimni-
co. Tel.: 041 243 809

Prodam orehova jedrca, vrsta 
elit. Tel.: 031 391 372

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREmA 

Kupim otroški avto sedež od 15-
36 kg in oblačila za fantka, sta-
rega 4 leta, dobro ohranjeno. 
Tel.: 031 283 009

Prodam dva jogija 90x190, v 
odličnem stanju, malo rabljena, 
po 5 €. Tel.: 031 771 763

Prodam pisalno mizo s tremi pre-
dali, cena 50 €. Tel.: 040 625 635

Po ugodni ceni 30 € prodam ra-
bljen zložljiv otroški voziček s 
senčnikom. Tel.: 031 633 499

Prodam voziček Quinny Free-
style 3XL Confort, malo rabljen, 
z lupinico Maxi Cosi, 240 €. 
Tel.: 031 866 698

Poceni prodam kombiniran 
otroški voziček in jogi velikosti 
120x60 cm, oboje v dobrem sta-
nju. Tel.: 031 765 756

Prodam otroški kombinezon in 
zimski Benetton plašček za de-
klico 7 let, za simbolično ceno 
tudi hlače, puloverji in majice. 
Tel.: 041 679 179

Prodam pohištvene elemente za 
dnevno sobo, nizke, temno rde-
če, in termoakumulacijsko peč. 
Tel.: 041 726 094

Prodam trosed + fotelj in šivalni 
stroj v omarici, cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 357 901

RAZNO

Ugodno prodam dvojno zaste-
kljena lesena okenska krila ra-
znih dimenzij, 12 kom, ter bal-
konska vrata 70x210 2 kom. 
Tel.: 070 866 618

Prodam garažna vrata z osebnim 
prehodom, kovinska konstrukci-
ja oblečena z opažem, 400x230, 
daljinsko odpiranje. 
Tel.: 051 499 765

Podarim glasbeni stolp Schna-
ider z gramofonom in dvema 
zvočnikoma. Tel.: 051 837 788

Prodam diatonični harmoniki B-
S-AS in C-F-B, ugodno. 
Tel.: 030 934 786

Prodam rabljen inštrument ba-
riton. Tel.: 051 644 601

Prodam glasbeni stolp, CD ne 
dela, za 40 €. Tel.: 040 239 280

Prodam avtoradio Clatronic, 
CD mp3, snemljiva plošča, star 
2 leti, ISO konektor, brezhiben, 
cena 40 €. Tel.: 041 565 089

Prodam nov zapakiran Playstati-
on 2 z vgrajenim čipom ter vse-
mi priključki, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 764 183

Prodam sušilni stroj Candy, malo 
rabljen, cena 100 €. 
Tel.: 031 377 076

Prodam dva šivalna stroja Zick-
zack in ravni nemška Vicktoria, po 
simbolični ceni. Tel.: 041 976 573

Prodam 220-litrski akvarij v 
omarici. Tel.: 051 390 577

Prodam mizarsko kombinirko na 
4 operacije. Tel.: 041 934 931

Prodam tračno žago za kovino, 
skoraj novo, ugodno. 
Tel.: 031 580 452

Prodam mešalec za meso ali te-
sto, enofazni, inox, 75 litrov, na 
prekuc, vena po dogovoru. 
Tel.: 031 645 488

Prodam železno ogrodje ročne 
sadne preše brez koša. 
Tel.: 031 771 763

Prodam lepo ohranjeno, malo 
rabljeno sobno kolo in kovino-
strugarski stružnici.  
Tel.: 031 815 470

Prodam kaminsko peč znam-
ke Süsler, novo, nikoli rabljeno, 
100x45x45, rjave barve, s pečico 
s pekačem, cena 170 €. 
Tel.: 041 611 967

Prodam električni termalni grel-
nik Merox PH-15L/PH-20L, še za-
pakiran, za 50 €. Tel.: 040 208 353

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

Prodam ženski plašč št. 48 iz ov-
čjega krzna, dobro ohranjen in 
zelo malo rabljen, cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 71 795

Prodam lepo ohranjene starine: 
lesene brane, telege, mlatilnica 
za žito..., ter vino modra fran-
kinja. Tel.: 041 439 908

Prodam božično dekoracijo: razni 
venčki, jaslice, okraski, angelčki, 
smreke iz umetne mase, novo, 
cena od 2-6 €. Tel.: 041 542 910

Prodam naravne smreke za okra-
sitev, visoke 2 m in več, v Sevni-
ci, od 19.12. dalje. 
Tel.: 031 562 323

Prodam svetila, primerna za 
kmečke hiše, vikende, zidani-
ce in gospodarska poslopja, tudi 
za stanovanja. Tel.: 031 601 931

Podarim lestenec za dnevno 
sobo. Tel.: 051 627 624

Poceni prodam smučarsko opre-
mo – vezi, palice, čevlje in dru-
go. Tel: 07 49 66 050

Prodam blagajno – trezor, samo-
stoječo, težko več sto kg. 
Tel.: 07 49 63 110

Kupim 5 kg jeklenko za plin in 
rabljen trofazni dvotarifni el. 
števec. Tel.: 031 834 342

Prodam odličen varilni aparat 
enofazni Varpol, komplet za 100 
€. Tel.: 031 316 729 

Prodam pralni stroj Gorenje. Ob 
nakupu vam podarim bojler ali 
šivalni stroj Bagat – v škatli. 
Tel.: 051 457 759

Kupim Titovo sliko v okvirju in 
stare likalnike. Tel.: 070 816 330

Ugodno prodam bojler za ogre-
vanje vode, kombiniran drva – 
elektrika. Tel: 031 497 689

Prodam masažno mizo. Profesi-
onalna, znamke Rode. 
Tel.: 041 503 767

Prodam 100 l kotel za kuhanje 
žganja. Tel.: 041 452 986

POmOČ

Lepo prosim dobre ljudi, če in-
validki podarijo ohranjen in de-
lujoč pomivalni stroj. 
Tel.: 07 620 90 64

Iščem založnika za izdajo učbe-
nika za trobila in pihalne inštru-
mente, sodobno napisano. 
Tel.: 051 218 612

STIKI

40-letni fant išče iskreno dekle 
ali mamico za druženje, kasne-
je možna resna zveza. 
Tel.: 041 582 096

59-letnik, 174 cm in 74 kg, ma-
terialno preskrbljen, z lastno 
hišo, delaven, nekadilec, išče 
preprosto osamljeno osebo do 
55 let. Tel.: 031 231 060

Osamljen moški srednjih let išče 
žensko manjše in vitke postave, 
lahko z otrokom, staro do 45 let, 
za skupno življenje. 
Tel.: 070 260 566

Si pošten, iskren, rjavolas in osa-
mljen, star od 36-41 let? Mogo-
če se najdeva za skupno druže-
nje, pošlji SMS. Tel.: 031 575 465 

Samski 32-letnik iz okolice Kr-
škega iščem prijateljico za dru-
ženje in krajšanje zimskih veče-
rov. Tel.: 051 702 513

Urejen, zaposlen 42-letnik želi 
spoznati urejeno simpatično 
damo za prijateljstvo. 
Tel.: 070 702 924

Če si osamljena in si želiš prija-
zne moške družbe, me pokliči! 
Imam stanovanje. 
Tel.: 051 749 146
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Knjige založbe Neviodunum so na voljo tudi 
na naslednjih prodajnih mestih v Posavju:

Krško: Prodajna galerija AMBIENTA, CKŽ 44, Krško
Brežice: DARILA DON, Cesta prvih borcev 16, Brežice

Sevnica: LEKOS - Papirnica METKA, Glavni trg 27, Sevnica

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFOKAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 10. in 22. decembrom

Četrtek, 10. 12.
• ob 16.00 v OŠ Sava Kladnika Sevnica: novoletna tržnica
• ob 17.00 v Prosvetnem domu Brežice: lutkovna predsta-

va „Ostržek“
• ob 18.00 v kavarni Božič v Brežicah: družabna priredi-

tev „December drobnih veselj“ - vokalna skupina DeLight
• ob 19.00 v galeriji na gradu Sevnica: razstava fotografij 

„Slovenia Press Photo“
• ob 19.30 v Kulturni dvorani Sevnica: gledališka komedi-

ja „Prerekanja“

Petek, 11. 12.
• ob 18.00 na gradu Rajhenburg: literarni večer „Poezija 

Mile Kačičeve“
• ob 18.00 v Knjižnici Radeče: razstava delavnice ročnih del
• ob 18.00 v OŠ Raka: zabava z igro Activity
• ob 20.00 v dvorani hotela Toplice v Termah Čatež: kome-

dija „Kolumbovo jajce“
• ob 20.00 v SMC Sevnica: filmski večer po izboru gledalcev
• ob 20.00 v grajski kavarni na gradu Sevnica: Gradual – no-

stalgičen „akustik“ večer
• ob 21.00 v MC Krško: večer animiranega filma

Sobota, 12. 12.
• ob 10.00 v Mestni hiši Brežice: živ žav, brezplačne ustvar-

jalnice za najmlajše
• ob 10.00 v SMC Sevnica: ustvarjalna delavnica 
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalna delavnica 
• ob 11.00 v MC Krško: mladinski dan in tržnica mladin-

skih organizacij 
• ob 17.00 v športni dvorani v Radečah: mednarodni mažo-

retni pokal Radeče open
• ob 18.00 v stari galeriji na gradu Sevnica: razstava me-

ščanskega in kmečkega pohištva
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: turnir v ročnem nogometu
• ob 19.00 v cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah: koncert MePZ 

Viva in Vokalne skupine Solzice „Sožitje prazničnih zvo-
kov“

• ob 19.00 v dvorani Glasbene šole Krško: 2. samostojni 
koncert Vokalne skupine Aves

• ob 19.30 v Športni dvorani Sevnica: rokometna tekma 1.B 
DRL med RK Sevnica in RK Celje Pivovarna Laško B

• ob 20.00 v Kulturnem domu Krško: koncert skupine Cu-
bismo 

• ob 21.00 v MC Krško: hip hop koncert – Korni & gostje

Nedelja, 13. 12.
• ob 16.00 v OŠ Raka: gledališka predstava „Čarobni klo-

buček“
• ob 18.00 v dvorani Doma XIV. divizije na Senovem: kon-

cert „Veseljakova karavana“
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče: tradicionalni klavirski 

koncert „Glasbeni večer Tatjani“

Ponedeljek, 14. 12.
• ob 17.00 na mladinskem oddelku Valvasojeve knjižnice 

Krško: pravljična urica
• ob 17.00 v Knjižnici Radeče: ustvarjalna delavnica 
• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: otroška predstava otro-

ške gledališke skupine Drejčki „Drejček in trije marsovčki“
• ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: plesna prireditev „Zim-

ske plesne stopinje“

Torek, 15. 12.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Milake 

Lange Lipovec „Z jadrnico okoli sveta“
• ob 16.00 v prostorih DI Radeče na Njivicah: predavanje 

in delavnica bioenergetika Marjana Kneza
• ob 17.00 v knjižnici v Kostanjevici na Krki: pravljična 

urica
• ob 17.00 v Mestni hiši Brežice: pravljična vasica, vesele 

decembrske ustvarjalnice za otroke
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni mesečni 

hitropotezni šahovski turnir DI Sevnica za december 2009
• ob 18.30 v okrepčevalnici Vrtnica v Brežicah: družabna 

prireditev „December drobnih veselj“ - Peter Dirnbek
• ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnici: monokomedija „Laži, 

ampak pošteno“

Sreda, 16. 12.
• ob 15.30 na Zakonskem in družinskem inštitutu Novo me-

sto, enota Krško: srečanje terapevtske skupine za ločene 
in vse, ki so ostali sami

• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: potopisno predavanje Zora-
na Furmana „Od Moskve do Pekinga“

• ob 18.00 v ETrŠ Brežice: Mc štorklja – spolno vedenje mla-
dostnikov in spolno prenosljive bolezni

• ob 19.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica: 
božično novoletni koncert Shirlie Roden

Četrtek, 17. 12.
• ob 17.00 na gradu Sevnica: čarobni obisk gradu – ogled 

lutkovne predstave in raziskovanje grajskih soban
• ob 17.00 v knjižnici na Senovem: pravljična urica
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje „Praznovanje 

v družini“
• ob 18.00 v sejni sobi UE Brežice: otvoritev razstave „Štu-

dijska razstava keramike“
• ob 19.00 v dvorani Glasbene šole Brežice: predpraznični 

koncert učencev Glasbene šole Brežice 

Petek, 18. 12.
• ob 17.00 v MC Krško: geek fest
• ob 18.00 v OŠ Raka: nagradni kviz
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: večer družabnih iger
• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri Krškem: gledališka predstava 

z naslovom „Niti tat ne more pošteno krasti“
• ob 19.00 v dvorani hotela Toplice v Termah Čatež: kon-

cert Pihalnega orkestra Kapele z gostoma Otom Pestner-
jem in Nušo Derenda

• ob 19.30 v dvorani Glasbene šole Brežice: predpraznični 
koncert bivših učencev Glasbene šole Brežice 

• ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: komedija „Gospa mi-
nistrica“, za modri abonma in izven

• ob 20.00 v SMC Sevnica: filmski večer – Juno
• ob 20.00 v Central’s caffe Sevnica: Gradual – nastop sku-

pine General Musashi

Sobota, 19. 12.
• ob 10.00 v Mestni hiši Brežice: živ žav, brezplačne ustvar-

jalnice za najmlajše
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – obisk dedka Mraza
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalna delavnica
• ob 17.00 v SMC Sevnica: Don Boskov turnir
• ob 17.00 v dvorani KS Krška vas: otvoritev razstave „Sta-

re fotografije Krške vasi“
• ob 17.00 s parkirišča pri župnijski cerkvi na Čatežu ob 

Savi: nočni pohod na Cirnik
• ob 19.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica: 

gledališki večer igralske skupine „Un’ trije“ iz Sevnice s 
komedijo „Snubač“

• ob 19.00 v kulturnem domu Dobova: novoletni koncert 
Gasilskega pihalnega orkestra Loče in mažoretne skupine

• ob 19.00 v Domu krajanov na Čatežu ob Savi: božični kon-
cert KUD Anton Kreč Čatež ob Savi

• ob 21.00 v MC Krško: jam session

Nedelja, 20. 12.
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-

tropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen Sevnica 
za december 2009

• ob 16.00 v Kulturnem domu Krško: 12. dobrodelni božič-
ni koncert Rotary kluba Čatež, nastopajo Pihalni orkester 
Videm Krško, Marjetka Podgoršek Horžen, Milan Ameršek 
in vokalna skupina Aves

• ob 18.00 v dvorani hotela Toplice v Termah Čatež: božič-
ni koncert orkestrov Glasbene šole Brežice

Ponedeljek, 21. 12.
• ob 16.00 v MC Sevnica: otroška delavnica 
• ob 17.00 na mladinskem oddelku Valvasojeve knjižnice 

Krško: pravljična urica
• ob 18.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica: 

otroška predstava „Prijatelji iz škatlice veselja“
• ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: predstava Plesnega 

kluba Lukec
• ob 18.00 v Prosvetnem domu Brežice: produkcija otroških 

plesnih skupin „Drobne zimske stopinje“

Torek, 22. 12.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje v okviru U3
• ob 17.00 v knjižnici v Kostanjevici na Krki: pravljična urica
• ob 17.00 v Mestni hiši Brežice: pravljična vasica, vesele 

decembrske ustvarjalnice za otroke
• ob 18.30 v penzionu Splavar: družabna prireditev „De-

cember drobnih veselj“ - vokalna skupina DeLight
• ob 19.00 v dvorani hotela Toplice v Termah Čatež: bo-

žično-novoletni koncert ob 10. obletnici ansambla Slo-
venski zvoki

• ob 20.00 v Kulturnem domu Krško: komedija „Čas za sper-
membo“, za izven

Društvo za oživitev mesta Brežice in Zavod Neviodunum

Vas vabita na predstavitev zbornika

»Gospa, če ni dobro, ni treba nič plačat«
Brežice – trgovsko mesto

Brežiške študije 3

v soboto, 19. decembra 2009, ob 15. uri 
v avli Ekonomske in trgovske šole Brežice

Zbornik bodo predstavili:
etnologinja Irena Rožman, zgodovinar Aleksander Žižek in 

urednik 

Gasilski pihalni orkester Loče, dirigent Daniel Ivša

Vlogo regionalnega središča je dopolnjevala 

Zagrebu. Iz te smeri je prihajalo blago, namenjeno 
v Benetke in Nemčijo (vosek, kože, krzno, med, 
govedo, svinje), v obratni smeri pa tkanine, začimbe 
in dišave, železo in železni izdelki, slaniki, les, sol in 
vino.

Miha Kosi, Brežice in njihova trgovsko-prometna 
vloga v srednjem veku

Leonardo (kasneje Leonhardt) je v Brežice prišel 
leta 1781, kjer je od družine Marenzi v mestu 

kupil večjo hišo št. 12, v kateri je odprl trgovino 

Bojan Cvelfar
Brežicah

Brežice so poznale skoraj vse oblike sejmov, ki 
jih je predvidevala zakonodaja Habsburške 

monarhije in kasneje Kraljevine SHS ter Jugoslavije. 
V mestu in na njegovem obrobju so potekali živinski, 
lesni in kramarski sejmi. 

Mitja Sunčič, Sejemsko življenje v Brežicah od konca 
19. stoletja do druge svetovne vojne

Zgodba o trgovski šoli oziroma njeni zametki se 
začne z novim poslopjem leta 1912, čeprav je 

leta 1910 v Brežicah že delovala Obrtna nadaljevalna 
šola, imenovana Gewerblichen Fortbildungsschule 
in Ran.

Alenka Černelič Krošelj in Anita Radkovič, Trgovska 
šola Brežice – Izobraževanje in pridobivanje veščin za 
»služenje izmenjavi blaga in dobrin«

Naziv »Tržna ulica« je za nekatere sporen, a zdi 
se, da neupravičeno, saj ima beseda korenine v 

Karl Filipčič
promet v drugi polovici 20. stoletja

Del vsakega naslednjega zaslužka naj bi savska 
tovarišija, ki si je delila denar od nalovljenega 

premoga, namenila za nakup naslednjega 
inštrumenta, dokler si niso omislili glasbil za prvih 
sedem godbenikov, »tako da so en komplet – sedem 

Ivanka Počkar, Kólnarji – Lovilci in nabiralci 
naplavljenega premoga v Savi pri Brežicah, po toku 
navzgor in navzdol

V prazničnem času med 15. in 
31. decembrom 2009 vabimo 
vse, ki še niste člani naše knji-
žnice, k brezplačnemu vpisu na 
vseh naših enotah.

Kaj prinaša članstvo v Valvasorjevi knjižnici?
• izposojo knjig in ostalih vrst gradiv 
• možnost pregledovanja dnevnih in ostalih časopisov v ča-

sopisni čitalnici
• možnost študija v študijski čitalnici
• uporabo računalnika z dostopom do interneta
• uporabo različnih baz podatkov z dostopom v knjižnici 

ali od doma
• obisk različnih dejavnosti in prireditev za otroke 
• obisk različnih  dejavnosti in prireditev za odrasle 
• in še vrsto drugih.
   Dobrodošli v knjižnici!

Prireditve veselega decembra v organizaciji ZPm Krško so objavljene na strani 10.

Uredništvo Posavskega obzornika, najbolj branega časopi-
sa v Posavju, tudi letos, tokrat že dvanajstič zapored, pri-
pravlja praznično prilogo, v kateri bodo objavljena tudi 
voščila gospodarskih družb, organizacij, zavodov, samo-
stojnih podjetnikov in vseh, ki bodo zaželeli našim bralcem 
lepe praznike in izrekli dobre želje za novo leto.

Zakaj voščiti v Posavskem obzorniku?

Zato ker bo vaše voščilo na voljo vsem prebivalcem Posav-
ja in še mnogim drugim, videlo pa ga bo 50.000 rednih 
bralk in bralcev, česar ne more  zagotoviti noben drug me-
dij na tem območju (Nacionalna raziskava branosti, 2009).

Razlogov za objavo pri nas pa je še več:
• opozorite na svojo prisotnost v Posavju, predstavite svo-

je izdelke, storitve ali dejavnost!
• izkoristite praznični 30 % popust na redne cene objav!
• pridružite se tistim družbeno odgovornim poslovnim par-

tnerjem, ki z objavo svojih sporočil hkrati omogočajo, da 
Posavski obzornik že vrsto let brezplačno prejema 25.000 
gospodinjstev!

Prostor za svoje voščilo lahko rezervirate na tel.: 07 49 
05 780 ali preko e-pošte: marketing@posavje.info do pet-
ka, 18. decembra!

Vabljeni k sodelovanju!

VOŠČITE		
V	POSAVSKEM	
OBZORNIKU!

Letošnja zadnja številka našega časopisa 
bo izšla dan prej, torej v sredo,  

23. decembra 2009.


