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Krški župan Franc Bogovič 
je opozoril, da sta terminska 
plana izvedbe HESS in Infre 
tako navzkriž, »da lahko ra-
čunamo, da bomo imeli leta 
2012 hidroelektrarno Krško 
na suhem«, ob tem, da ne bo 
proizvajala električne ener-
gije, pa ne bo rešeno niti po-
plavno vprašanja. Koncesio-
nar akumulacijski bazen HE 
Krško potrebuje septembra 

Usoda	hidroelektrarn	
ostaja	nedorečena	
BREŽICE - Skupna ugotovitev seje Odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi 
14. decembra je, da se graditev upočasnjuje in da je ogrožena izgradnja ce-
lotne verige. Pri krški elektrarni je še vedno nedorečen infrastrukturni del, 
je dejal zakoniti zastopnik Infre Vojko Sotošek, saj se dela na akumulacij-
skem bazenu še niso pričela. Za verigo zmanjkuje denarja, še vedno ni odgo-
vora ali bodo zadnjo mokriško elektrarno sploh gradili. 

2011, da bo lahko pričel s te-
stiranjem opreme. Direktor 
HESS Bogdan Barbič je iz iz-
kušenj povedal, da za zgradi-
tev akumulacije rabijo do 24 

mesecev, zaradi bližine NEK 
pa na HE Krško ne morejo te-
stirati opreme z znižanimi ni-
voji bazena. Brežiški župan 

Direktor Holdinga Slovenske elektrarne Borut Meh (v 
sredini med Martinom Novšakom iz GEN energije in 
Bogdanom Barbičem iz HESS) je bil optimističen, da 
je probleme možno premostiti in zagotoviti izgradnjo 
celotne verige.

Nadaljevanje na 2. strani

Leto 2009 se neizbežno zaključuje in že smo pričeli odštevati dneve in ure do trenut-
ka, ko si bomo nazdravili ter si zaželeli srečo v letu 2010. Božične praznike običajno 
obeležujemo v družinskem krogu, ponekod pa je z živimi jaslicami poskrbljeno še za 
posebno podoživljanje prazničnega trenutka. Karavana z živimi jaslicami bo krenila 
k polnočnici iz centra Bizeljskega, na božično popoldne bodo Koprivničani uprizorili 
žive jaslice pred krško občinsko zgradbo, dva dni kasneje pa še na Velikem Kamnu, od 
božiča do 1. januarja si bo mogoče ogledati delno žive jaslice v Artičah, žive jaslice 
že enajstič pripravljajo na Šmarčni (na zgornji fotografiji). Ob prestopu v novo leto 
pa bo poskrbljeno za silvestrovanje na prostem tako v Brežicah in v Krškem, program 
se bo pričel ob 21. uri, kot v Radečah ob 22. uri in v Sevnici ob 23. uri. Podrobnejši se-
znam prazničnih prireditev je v rubriki Kam v Posavju.

Mirne božične praznike in srečno v novem letu 
vam želi 

kolektiv Zavoda Neviodunum 
in uredništvo Posavskega obzornika!

Praznična priloga 
z voščili gospodarskih družb, organizacij, 

zavodov in podjetnikov Praznične strani 
str. 9 - 19
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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.
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Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
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Direktor: Silvester Mavsar
Vodja skupnih služb: Katarina Požun

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
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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 
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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 (1/2010) bo izšla v 
četrtek, 7. januarja 2010.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
4. januar.

nadaljevanje s 1. strani

KOSTANJEVICA NA KRKI - 10. decembra je bila v Kostanjevici 
na Krki volilna konferenca občinskega odbora SDS Kostanje-
vica na Krki, na kateri so izvolili novo predsednico odbora in 
petčlanski izvršilni odbor. Nova predsednica OO SDS Kosta-
njevica za obdobje štirih let je postala Antonija Grubar. Med 

pomembnejšimi cilji novega vodstva je uspešno sodelovanje 
na prihodnjih lokalnih volitvah in s tem sodelovati  pri obli-
kovanju občinske politike.

Grubarjeva na	čelu	
kostanjeviške	SDS

Antonija Grubar (četrta z desne) je nova predsednica 
OO SDS Kostanjevica na Krki

Ivan Molan vztraja pri izgradnji celotne verige, v naspro-
tnem primeru ne bo rešena ne poplavna varnost ne ohranja-
nje podtalnice in ne spremljajoča infrastruktura. 

Predsedujoči odboru Niko Galeša je bil razočaran, saj pred-
stavniki Ministrstva za okolje in Ministrstva za gospodarstvo 
niso podali konkretnih odgovorov, zato bodo predlagali pred-
sedniku vlade, da vlada resno razmisli o projektu hidroelek-
trarn, če ne, bodo od Državnega zbora zahtevali, da pre-
vzame odgovornost za kršitev zakona o koncesijski pogodbi. 
Generalni direktor Direktorata za okolje dr. Darij Krajčič je 
poudaril, da vodni sklad ne zadostuje več za sofinanciranje 
verige, saj „gredo stroški financiranja čez vse meje“ in bo 
potrebno zagotoviti dodaten vir. „Potrebna je hitra rešitev 
financiranja verige,“ je menil poslanec mag. Andrej Vizjak 
in predlagal, da okoljsko ministrstvo preuči možnosti za pri-
dobitev evropskih sredstev in da se za sofinanciranje dogo-
vorijo z energetiko in ustrezno spremenijo zakonodajo, kar 
po pojasnilih dr. Krajčiča že preučujejo.

Odbor se ni seznanil z noveliranim terminskim planom izde-
lave DPN za brežiško elektrarno in zahtevanim zagotovilom 
od MOP-a, da bo DPN za elektrarno Brežice sprejet do 30. 
junija 2010, saj, kot je dejala Ana Vidmar z Direktorata za 
prostor, „terminskega programa ni smiselno novelirati, ker 
ni niti približno znano, kdaj bo sprejet dopolnjen osnutek in 
okoljsko poročilo“. Osnutek DPN za brežiško elektrarno že se-
daj zamuja okoli dva meseca. Vidmarjeva je še pojasnila, da 
ni noveliranega terminskega plana niti za mokriško elektrar-
no, saj je bil jeseni šele izbran izvajalec za pripravo in naj 
bi v tem mesecu pozvali nosilce urejanja prostora k pridobi-
vanju smernic. V. d. direktorice Zavoda RS za varstvo nara-
ve dr. Mirjam Galičič je pojasnila, da je bilo s strani Evrop-
ske komisije zahtevano, da se območje spodnje Save ponovno 
vključi v slovenski predlog Nature 2000, meni pa, da je sobi-
vanje elektrarn in Nature mogoče, saj se dajo zagotoviti na-
domestni habitati. Poudarila je, da Natura ni krivec za teža-
ve izgradnje verige hidroelektrarn in povedala, da bi radi oba 
DPN, za brežiško in mokriško elektrarno, obravnavali hkrati.
 Suzana Vahtarič

Usoda	hidroelektrarn	ostaja	
nedorečena

Z rebalansom letošnjega pro-
računa, ki je posledica dose-
danje realizacije, so prihod-
ke in odhodke iz predvidenih 
3,9 mio evrov znižali na 2,4 
mio evrov oz. za skoraj 40 %. 
Občinska uprava je predsta-
vila tudi osnutek proračuna 
za leto 2010, ki predvideva 
3,4 mio evrov prihodkov in 
odhodkov, od tega dobro po-
lovico investicijskih, a brez 
evropskih sredstev. Proti 
osnutku sta se izrekla odbo-
ra za kmetijstvo ter za za-
ščito in reševanje, zavrnila 
pa ga je tudi svetniška skupi-
na in županu predlagala, naj 
do 25. januarja 2010 pripra-
vi nov osnutek.

David Tušar iz projektant-
skega podjetja Esplanada je 
predstavil tretjo varianto – 
gradnjo štirih večstanovanj-
skih hiš z maksimalnim števi-
lom 24 stanovanj, z vkopano 
kletjo, z odmikom od sose-
dnjih hiš minimalno pet me-
trov, z manjšim otroškim igri-
ščem in s 43 % ohranjenih 
zelenih površin ter s predvi-
denimi 47 parkirnimi mesti. 
Predstavnik civilne iniciati-
ve naselja v zgornjem Šmar-
ju Rok Vovk je ob tem dejal: 
»Želimo si štiri do pet stano-
vanjskih hiš in ne manjših 
hiš z večjim številom stano-
vanj.« Ob zaključku razpra-
ve je bil sprejet sklep, da se 
omogoči nadaljevanje po-

Proračunu	2010	rdeča	luč
KOSTANJEVICA NA KRKI – 28. redna seja kostanjeviškega občinskega sveta je znova minila v znamenju 
trenj med županom Mojmirjem Pustoslemškom in sedemčlansko svetniško skupino, ki vse bolj kroji raz-
plet sej in (ne)sprejem sklepov. Tokrat so med drugim sprejeli rebalans letošnjega proračuna, zavrnili 
pa osnutek proračuna za leto 2010. 

Svetniki so s precej negodova-
nja soglašali tudi s sklepom, da 
občina Kostaku Krško pokrije 
dve tretjini izgube, ki jo je po 
svojih izračunih imel pri opra-
vljanju komunalne dejavno-
sti na območju občine v letih 
2007-08. Od dobrih 55 tisoč 
evrov izgube bo kostanjeviška 
občina pokrila slabih 37 tisoč 
evrov, ostalo pa Kostak. 

Med sprejetimi sklepi ve-
lja omeniti še soglasji Mar-
tinu Brataniču za direktorja 
RRA Posavje ter Bojanu Boži-
ču za vršilca dolžnosti direk-
torja Galerije Božidar Jakac 
do ureditve statusa galerije. 
Prvi korak k temu so storili ta-

koj zatem s potrditvijo osnut-
ka ustanovnega odloka galeri-
je, ki predvideva 80-odstotno 
ustanoviteljstvo države, 20 % 
ustanoviteljskih pravic pa si 
bosta v razmerju 70:30 razde-
lili kostanjeviška in krška obči-
na (Kostanjevica 14 in Krško 6 
odstotkov).  

Svetniki in svetnice so med 
vprašanji, predlogi in pobuda-
mi največ razpravljali o usodi 
zadružnega doma. Melita Sku-
šek je opozorila, da je novi la-
stnik, medijski magnat Martin 
Odlazek, iz doma odpeljal še 
zadnjo vredno stvar v objektu 
- klavir in se vprašala, „ali se 
bomo morali iti gostilniško kul-

turo?“ Gregor Jordan je do-
dal še vprašanje glede zašči-
te spomenika padlim talcem 
pred domom, Milan Herako-
vič pa je vprašal, kako je z ru-
šitvijo doma. Župan je pove-
dal, da bo novi lastnik dom, ki 
je po njegovih besedah v sra-
motnem stanju, porušil, ven-
dar pa si je občina v pogodbi 
z lastnikom zagotovila dvora-
no s 350 sedeži. Franc Štokar 
je v obilici svetniških vprašanj 
izpostavil nujnost obnove mr-
liške vežice, ki je prav tako v 
dokaj slabem stanju, zavzel pa 
se je tudi za postavitev eno-
stavnega objekta za potrebe 
športa v Orehovcu.
 Peter Pavlovič

Odprli	kopico	novih	tem	
SEVNICA - 16. decembra je potekala 25. redna seja sevniškega občinskega sveta z 28 točkami dnevnega 
reda. Daljša razprava se je razvila pri opredelitvi stališč na pripombe in zahteve, ki so bile podane v pi-
sni obliki na javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gra-
dnjo večstanovanjskega objekta v Šmarju (na večji zazidalni parceli v bližini cerkve sv. Ane). 

stopka prostorskega akta za 
izgradnjo novih stanovanj-
skih objektov v že omenje-
nem naselju. 

Predlog proračuna Občine 
Sevnica za leto 2010 v viši-
ni 21,6 milijonov evrov in 
s predvidenim milijonom 
evrov zadolževanja je bil v 
prvi obravnavi soglasno spre-
jet. Ob sprejemanju prora-
čuna so razpravljalci odprli 
še nekatere druge teme, ki 
naj bi jih v prihodnjem letu 
obravnaval občinski svet. 
Rudi Bec se je dotaknil pri-
hajajočih lokalnih volitev 
in dejal, da bi bilo potreb-
no načrtovani strošek 76.000 
evrov zmanjšati oz. prilago-

diti »težkim časom«. Rok 
Petančič in Tomaž Lisec sta 
menila, da bi bilo potrebno 
spregovoriti o strateški, dol-
goročni viziji razvoja kraja 
in občine. »Tudi postavitev 
atletskega in nogometnega 
stadiona v prostor je tema, 
ki se vleče že vrsto let, pre-
makne pa se nikamor,« je 
bilo mnenje Bojana Ruglja. 

Štefan Teraž je izpostavil 
problem razvoja srednjega 
šolstva v občini. »Enkrat bo 
potrebno tukaj nekaj nare-
diti! Prva gospodarska šola 
s 140-letno tradicijo prese-
ga tudi občinske meje,« je 
pojasnjeval. Opozoril je še 
na neurejenost in neprimer-

nost okolice srednje šole v 
Sevnici, kjer so ob gradnji 
verige spodnje savskih hi-
droelektrarn posekali kosta-
njev drevored in stanje osta-
ja nespremenjeno (ponovna 
ozelenitev še ni stekla). An-
drej Hafner je izpostavil vi-
šino postavk za oglaševanje 
v medijih, zanimalo ga je, za 
kaj se porabi 73.000 evrov.  

Na občinski seji so dali so-
glasje  k imenovanju doma-
činke Katje Krnc za ravna-
teljico Glasbene šole Sevnica 
ter k izboru Martina Brata-
niča za direktorja Razvojne 
agencije Posavje. 

 Smilja Radi

Novi	nadzorniki	GEN	energije
LJUBLJANA - Vlada RS je 17. decembra na predlog Ministr-
stva za gospodarstvo z mesta članov nadzornega sveta GEN 
energije odpoklicala Mirana Stanka, Igorja Šalamuna, Ivana 
Molana, Ljuba Fabjana in Staneta Pajka, namesto njih pa za 
nadzornike imenovala Davorina Dimiča, Gorazda Skubina, 
Danijela Levičarja, Rudija Brceta ter Andra Ocvirka. Go-
spodarski minister dr. Matej Lahovnik je kot razlog za zame-
njavo nadzornikov navedel njihovo „vprašljivo strokovnost“, 
dosedanji nadzornik, brežiški župan Ivan Molan, pa razlog za 
zamenjavo vidi v vztrajanju direktorja Martina Novšaka in 
nadzornega sveta pri izgradnji drugega bloka NEK ter v že-
lji po preusmerjanju dobičkov GEN energije v izgradnjo TEŠ 
6. Novi nadzorniki naj bi bili tudi bolj naklonjeni ponovne-
mu združevanju obeh energetskih stebrov.  P. P.

Gre za dolgove nekaterih pro-
padlih, pa tudi nekaterih še 
delujočih podjetij ter nekate-
rih fizičnih oseb. Največji dol-
žnik je propadlo podjetje Ri-
mal iz Vrhnike (dobrih 116 tisoč 
evrov). „V teh primerih ni mo-
žno storiti ničesar, da bi dobili 
ta sredstva,“ je svetnikom za-
gotovil vodja občinske pravne 
službe Franc Pavlin, saj, kot 
je pojasnila njegova sodelavka 
Natalija Geršak, ni prav nobe-
ne dokumentacije, ki bi poma-
gala pri izterjavi. 

Gre za nekaj razumljivih pri-
merov, nekaj pa ne, je me-
nil Miran Stanko (SLS) in pri 
tem izpostavil Merkur, katere-

Zajeten	odpis	starih	dolgov
KRŠKO - Krški občinski svetniki so na zadnji letošnji seji po dokaj pestri razpravi soglašali z odpisom 
dolga 14 dolžnikom v skupni vrednosti 270 tisoč evrov. Po zagotovilih občinske uprave gre za zastarele 
in neizterljive primere, ki večinoma izvirajo še iz prve polovice 90-ih let oz. iz zadnjega obdobja Izvr-
šnega sveta občine Krško.

ga dolg je znašal slabih 35 ti-
soč evrov, prst pa usmeril tudi 
proti občinski upravi, ki po nje-
govem mnenju ni storila vse-
ga, kar bi lahko, za izterjavo 
dolgov. „Ne čutimo se dolžni, 
da bi „požegnali“ stvari, ki so 
bile v preteklosti hote ali ne-
hote izvršene, zato bomo gla-
sovali proti,“ je v imenu sve-
tniške skupine SDS povedal 
Metod Šonc. Vojko Omerzu iz 
LDS pa je dodal, da gre tudi 
za nekaj primerov „namenskih 
špekulacij, goljufij in osiroma-
šenj občinskega premoženja“. 
Glasovanje je bilo dokaj tesno, 
16:12 v korist odpisa dolgov. 
Občina Krško je sicer imela 
na dan 30.6.2009 za 823 tisoč 

evrov odprtih terjatev, od tega 
večino starejših od enega leta.

Občinski svet je soglašal tudi z 
nakupom Komočarjevih nepre-
mičnin v starem mestnem je-
dru za potrebe izgradnje nove 
knjižnice. Zanje bo občina od-
štela 237 tisoč evrov. S tesno 
večino 12:10 so svetniki in sve-
tnice izdali soglasje k imenova-
nju 51-letnega Joška Žvara z 
Blance za direktorja-poveljni-
ka Poklicne gasilske enote Kr-
ško, pri čemer pa ni šlo brez 
zapletov, saj je bilo v postop-
ku izbora nekaj  nepravilnosti, 
zaradi česar je povsem možno, 
da bo postopek padel in ga bo 
treba ponoviti. 

Občinska uprava je svetni-
ke seznanila, da sta Plaval-
ni klub Celulozar Krško in KS 
mesta Krško vložila pobudo 
za spremembo namembno-
sti območja starega baze-
na iz območja za proizvo-
dno dejavnost v območje za 
šport in rekreacijo, torej se 
načrti za gradnjo novega ba-
zena vse bolj selijo na staro 
lokacijo.    

Sejo so zaznamovale tudi 
nove glasovalne naprave, 
ki so olajšale štetje glasov, 
vendar je glasovanje z njimi 
postalo manj transparentno.

 Peter Pavlovič
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činski upravi že dolgo trudi-
mo za umestitev visokega 
šolstva. Lahko pa rečem, da 
bo tudi gospodarstvo pričelo 
doživljati boljše čase, zato z 

izobraževalnem področju do-
bili Fakulteto za turizem. V 
prihodnjem tednu se bo Aka-
demski zbor sestal v Brežicah 
na svoji prvi seji, saj se v ob-

Posebno priznanje je župan Molan podelil Trebeškim 
drotarjem.

buma potrošništva, priti-
skih na delovnem mestu in v 
družbi in pozabimo na naše 
bistvo, na to, kar je za nas 
vse najbolj pomembno, to 
so v bistvu odnosi, biti drug 

z drugim, kar je naša najve-
čja vrednota in vsak dan na 
preizkušnji,“ meni Kramar-
jeva, ki poudarja, da priha-
jajoče praznike označujejo 
jaslice, ki jih lahko v druži-
ni da mama, ki se notranje 
umiri, ustavi, začuti hrepe-
nenje, ljubezen, nežnost do 
otroka, ter oče, da si vzame 
zanje čas, se z njimi igra in 
jih posluša. Turinek k temu 
pravi: „Očetje ste družinski 

demo nasproti,“ še meni stro-
kovnjakinja.  
Glede na to, da v decembru 
naše najmlajše obiščejo kar 
trije dobrotniki in je to za 
starše lahko velik strošek, Tu-

rinek poudarja, da otroci, če 
so v družini in okolju spreje-
ti kot božji dar in ne kot pro-
dukt, niso tako zahtevni, ven-
dar hkrati ugotavlja, da to 
sprejetost čuti manjše števi-
lo otrok. Meni, da prihajajo 
nove generacije in opozarja, 
koliko je otrok, ki si želi pre-
prosto, da bi si nekdo zanje 
le vzel čas. 
„Dejansko se lahko hitro zbu-
dimo v tempu pričakovanj, 

„Stiske so vedno bile, vzamem 
jih kot nekaj dobrega, kar mi 
pomaga, da bom iz tega pote-
gnil nekaj novega,“ pravi ar-
tiški župnik Janez Turinek in 
nadaljuje: „Ljudje, ki so prišli 
do spoznanja, da je minil čas 
izobilja, se vračajo k Cerkvi, 
se vračajo proti temu, česar 
se ne da kupiti.“ Tudi strokov-
ni vodja Zakonskega in družin-
skega inštituta Novo mesto, z 
enoto v hotelu v Krškem, Me-
lita Kramar pri svojem delu 
srečuje predvsem ljudi, ki so 
v raznih stiskah, ne samo v fi-
nančnih, tudi čustvenih, v sti-
skah, ki se izražajo v medo-
sebnih odnosih, prebujajo se 
razni strahovi, žalost... „Pred 
prazniki želimo drugim poda-
riti največ, kar imamo, strniti 
vse tisto, kar smo čez leto po-
zabili ali nadoknaditi tisto, za 
kar nismo imeli časa,“ meni 
Kramarjeva. „Normalno je, 
da želijo starši dati čim več, 
čim boljše, žal pa marsika-
tera mama, ki jo srečujemo 
pri našem delu, ne bo s svo-
jimi otroci praznovala doma, 
v svojem domu, ampak se je 
zatekla v varno hišo. Stiske 
so velike in težke, potrebno 
je, da se ustavimo, da jih vi-
dimo in začutimo in jim pri-

Beseda dá besedo

Simona Zupančič, Brežice:
Letos sem preživela zelo turbu-
lentno. Kar nekaj sprememb sem 
imela v družinskem, družbenem 
in poslovnem okolju. Vse bolj se 
zavedam, da je življenje sesta-
vljeno iz sreče in žalosti, uspe-
ha in neuspeha, zmage in poraza. 
Nenehno se soočam z novimi iz-
kušnjami, ki pa me oplemenitijo. 
V veliko oporo so mi družina in 
prijatelji, brez njih mi nobeden 
dosežek ne bi toliko pomenil. 

Aljaž Močnik, Gabrijele:
Leto 2009 je bilo zelo lepo, bilo 
pa je tudi nekaj manj prijetnih 
dogodivščin. Med te zagotovo 
sodi tudi poškodba kolena, ki 
me je za par mesecev oddalji-
la s košarkarskega parketa. Na 
srečo je sedaj s kolenom vse v 
najlepšem redu. Imel sem tudi 
srečo, saj sem eden redkih, ki 
je dobil sobo v študentskem 
domu v Ljubljani, kjer je sob za 
nas študente še vedno premalo.

Zoran Koretič, Gorica:
Letos se sicer ni zgodilo nič 
posebnega, še najbolj si bom 
leto zapomnil po tem, da smo 
v družini dobili drugega vnuka 
ter postavili temelje za sino-
vo hišo. Ker sem lovec, lahko 
rečem, da je bilo na tem po-
dročju leto povprečno uspe-
šno. Recesija nas ni prizadela, 
zdravje nam je dobro služilo in 
če bo drugo leto približno tako, 
bom kar zadovoljen.

Vanja Veselič, Gornji Lenart: 
Leto mi v spominu ostaja kot tež-
ko leto v gospodarskem pogle-
du, tako za Slovenijo kot svet, 
pa po smrti Michaela Jacksona 
in uvrstitvi naše nogometne re-
prezentance. Tudi osebno mi je 
„čudno“ leto in komaj čakam, 
da mine, nasploh mi te devetke 
niso namenjene, a sem diplomi-
rala in mi bo v spominu vsaj po 
nekaj osebnih uspehih, neuspe-
hov pa niti ni bilo. 

ANKETA

Maruša Pelko, Krmelj: 
Letošnjega leta se bom zagotovo 
najbolj spominjala po prehodu iz 
osnovne v srednjo šolo. V spomi-
nu mi bodo ostali prvi trije me-
seci  bivanja v internatu, kjer mi 
ni bilo preveč všeč, zato se sedaj 
vozim v Belo krajino z avtobu-
som. Spominjala se bom števil-
nih govorilnih ur, ki jih je imela 
moja mami v šoli, pa zabav s pri-
jatelji in potegavščin, s katerimi 
smo si popestrili vsak dan. 

Leto 2009 se izteka in počasi že delamo „inventu-
re“ in „obračune“ leta. Največkrat uporabljena be-
seda v letošnjem letu je bila zagotovo „recesija“, 
nas pa je tokrat zanimalo, kaj se je v osebnem ži-
vljenju naših sogovornikov zgodilo takšnega, da bo 
leto 2009 ostalo v spominu.

Po	čem	vam	bo	letošnje	
leto	ostalo	v	spominu?

Številnim zbranim je župan 
Ivan Molan v nagovoru med 
drugim dejal: „Vsako leto se 
veselim druženja z vami, ki 
soustvarjate pozitivno biva-
nje v naši občini, saj brez 
vas ne bi dosegli takšnih 
uspehov, kot jih dosegamo, 
pa naj omenim gospodarski 
razvoj, neverjetne športne 
dosežke Primoža Kozmusa 
in tudi ostalih športnikov, ki 
nosite ime naše občine širom 
sveta. Občani skrbite tudi za 
pestro društveno življenje 
na kulturnem področju, kjer 
vaši člani posegajo po med-
narodnih priznanjih, zares 
sem vesel, da ste tako dru-
štveno aktivni na vseh mogo-
čih področjih. Zelo pomemb-
no pa se mi zdi, da smo na 

Z	optimizmom	v	leto	2010
ČATEŽ OB SAVI - Brežiški župan Ivan Molan je 17. decembra pripravil že tradicionalni prednovoletni spre-
jem in v čateškem tropskem vrtu gostil občinske svetnike, podjetnike in gospodarstvenike, predstavnike 
zavodov in ustanov, pa tudi člane različnih društev. Posebno priznanje so prejeli Trebeški drotarji.

Koliko	otrok	si	želi	le,	
da	bi	si	zanje	vzeli	čas	
Prazniki, ki so pred nami, naj bi prinašali nekaj čarobnega, dobrega, osrečujočega. A nekateri med 
nami bi jih najraje prespali. Nekateri menijo, da so božično-novoletni prazniki prenapihnjeni, da so jih 
trgovci skomercializirali, veliko ljudi pa se praznikov boji zaradi osamljenosti ali pomanjkanja denarja. 
Niso pomembna darila, ki jih marsikdo stežka ali pa sploh ne more privoščiti svojim otrokom, temveč so 
pomembni medosebni odnosi in ljubezen, ki jo dajemo drug drugemu. 

duhovniki, to, kar sem jaz za 
faro, ste vi za družino, a v 
teh ozirih je moški svet od-
povedal.“ Kramarjeva pravi, 
da vsi potrebujemo očeta, 
otrok še toliko bolj, in nobe-
no še tako zavito dragoceno 
darilo ne odtehta časa preži-
vetega z otrokom. Pomemb-
no je, da družina skupaj na-
črtuje praznike, se pogovori 
o pričakovanjih, o potrebah, 
in če tega ni, se pričakova-
nja ne izpolnijo, smo razo-
čarani, se prepiramo in osta-
nemo sami. 
Prazniki prebujajo različ-
na občutenja tudi pri lju-
deh brez družine in „takrat 
je naloga vseh tistih, ki de-
lamo za to, da skupnost diha, 
da stopimo do teh ljudi. Ena 
taka prijetna pokora je obi-
skati bolnika, ostarelega, 
samega, da se tudi ti čuti-
jo kot del skupnosti,“ pravi 
Turinek. Če smo zadovoljni, 
srečni in veseli, ustvarjamo 
tudi tako vzdušje. 

 Suzana Vahtarič 

Melita Kramar Janez Turinek

Povzeto po oddaji Beseda 
da besedo, ki je na ogled 
na www.posavje.info.

optimizmom stopimo v novo 
leto.«

Ob tej priložnosti je župan 
podelil tudi posebno prizna-
nje, ki so ga prejeli Trebeški 
drotarji, ki so na glasbenem 
področju aktivni že desetle-
tje, njegovi posamezni člani 
pa še dosti več. Ti so tudi pri-
reditev, ki jo je vodila Janja 
Rostohar, popestrili z ubra-
nim igranjem ter muzicira-
li še ob prijetnih klepetih, 
obujanju spominov na mi-
nule dogodke ter snovanju 
novih delovnih aktivnosti in 
različnih že utečenih dogod-
kov. Poskrbljeno pa je bilo 
tudi za gurmanske užitke. 

 M. Kalčič 

BREŽICE – To je med drugim 
včeraj, 22. decembra, za-
gotovil minister za zdrav-
je Borut Miklavčič, ki je v 
Splošni bolnišnici Brežice 
odprl prenovljene prostore 
otroškega oddelka.

V okviru dobrih 168.000 
evrov vredne prenove otro-
škega oddelka, od tega je 
100.000 evrov prispevala 
Občina Brežice, so bili pre-
novljeni prostori za potrebe 

Minister	zagotavlja:	brežiška	bolnišnica	ostaja!
pediatrične ambulante za ur-
gentno službo, ki deluje tudi 
kot specialistična (zunanja) 
ambulanta, skupaj z izolir-
nico in čakalnico. Prenova 
je zajela tudi oddelčno am-
bulanto, prostor za sprejem 
bolnikov ter manjši prostor 
za oddelčno osebje.

V vseh prostorih so bile za-
menjane strojne in elek-
trične instalacije, sistemi 
za prezračevanje in hlaje-

nje, tlaki in stavbno pohi-
štvo, spuščeni so bili stropi 
in prepleskane stene ter na-
bavljena medicinska oprema 
in pohištvo. Ambulante so 
opremljene tudi z novo me-
dicinsko opremo, kot so pre-
gledovalne luči, mize, re-
spiratorji, ipd. V tretji fazi 
prenove, ki je načrtovana 
v letu 2010, bodo uredili še 
otroško igralnico, manjšo od-
delčno kuhinjo in prostor za 
dežurno osebje.

Letos se je na otroškem od-
delku v obdobju januar - no-
vember zdravilo 819 otrok, 
kar je za 115 otrok več kot 
v enakem obdobju lanske-
ga leta. Ob hospitaliziranih 
otrocih je bilo v enakem ob-
dobju letošnjega leta 278 
spremljevalcev.

Minister Miklavčič in brežiški 
župan Ivan Molan sta podpi-
sala tudi pogodbo o menja-
vi nepremičnin, ki se naha-

jajo med bolnišnico in 
Osnovno šolo Brežice, 
Občina Brežice pa jih 
potrebuje za izgradnjo 
nove športne dvorane. 

P. P., M. K.

Prenovljene prostore 
otroškega oddelka so 
odprli župan Molan, 
minister Miklavčič in 
direktor bolnišnice 
Dražen Levojević.
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POSAVJE - V nedeljskem dopoldnevu so se v družinah Zagmaj-
ster z Orešja na Bizeljskem ter  v vinogradništvu Vina Kozinc iz 
Dolnjih Impolj odločili, da bodo pospravili žlahtne rozine. Za-
gmajstrovi so pri - 15 st. Celzija v drugi ledeni trgatvi na Kup-
cah potrgali 1150 trt laškega rizlinga. Gospodarja, Anton Za-
gmajster in sin Blaž, sta bila zadovoljna, saj so stisnili okoli 

300 litrov vrhunske kapljice s sladkorno stopnjo 150 Oe.  Pri - 
17 st. Celzija so pod budnim očesom lastnika Draga Kozinca in 
njegovega sina Davida na Dedni gori prvič trgali dve sorti, in 
sicer 600 trsov laškega in 200 trsov renskega rizlinga, ki sta po-
kazala zavidljivih 210 Oe. S.V. 

BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice in Zavod Ne-
viodunum sta 19. decembra v avli Ekonomske in trgovske 
šole Brežice predstavila zbornik z naslovom »Gospa, če 
ni dobro, ni treba nič plačat«, Brežice – trgovsko mesto, 
Brežiške študije 3. 

Urednik zbornika Jože Škofljanec je uvodoma pojasnil, da je po 
predstavitvi mestnega obrtništva v drugi številki Brežiških študij 
skoraj samoumevno, da je tretja študija posvečena vlogi trgovi-
ne in trgovcev v razvoju in življenju kraja ter njegove okolice, 
zbornik pa predstavlja celovit in večplasten pogled na trgovino v 
Brežicah, saj že v Krajevnem leksikonu dravske banovine iz leta 

1937 lahko preberemo, da so »Brežice važno trgovsko in obrtno 
središče spodnjega Posavja.«

Predsednik društva ing. Karl Filipčič se je ob rojstvu tretje knji-
ge zahvalil stroki oziroma znanstvenikom, s pomočjo katerih smo 
v mestu prišli do tako obsežnega dela; izid študij je pohvalil rav-
natelj Ekonomske in trgovske šole prof. Martin Šoško, predsta-
vitev v šoli, kot je dejal, pa že po vsebini sodi v njen prostor. 
V imenu Občine Brežice je čestitko izrazila podžupanja Milena 
Jesenko, saj izdaja prinaša prijetno osvežitev v praznični čas, 

Brežice pa ob raziskovalnih delih dobivajo izjemno pomembno 
dokumentacijo.

Dela zgodovinarjev v zborniku je predstavil velik poznavalec slo-
venskih mest, zgodovinar Aleksander Žižek: o preteklosti Brežic 
in novih odkritjih v zborniku pišejo Slobodan Olić, Uroš Bavec in 
Alenka Jovanović, v prispevku obravnavajo rezultate najnovej-
ših arheoloških raziskav na območju Brežic, s tem pa odkrivajo 
materialno dediščino kraja; Miha Kosi pripoveduje o Brežicah in 
njenih trgovsko-prometnih vlogah v srednjem veku; delo Matevža 
Koširja prinaša prispevek o sredstveninskih uradih v 17. stoletju 
s posebnim ozirom na urad Brežice in nekatere sosednje urade; 
trgovino »Leonhardt del Cott« v Brežicah razkriva Bojan Cvel-
far; Mitja Sunčič se je posvetil sejemskemu življenju v Brežicah 
od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne; prispevek k zgo-
dovini trgovine v Brežicah med obema vojnama je prispeval Bo-
rut Batagelj; Metka Bukošek je avtorica prispevka Vetrnih kup-
čij ne sklepamo – kaj skriva arhiv trgovskega sodišča.

Prispevki zgodovinarjev in etnologov so samostojni strokovni se-
stavki, kjer ima neprecenljivo vrednost terensko, raziskovalno 
delo in če tega ne bi bilo, se marsikaj ne bi ohranilo in se marsi-
kaj ne bi razkrilo, je poudarila etnologinja Irena Rožman, ki je 
predstavila dela etnologinj: Mateje Habinc, ki v zborniku pripo-
veduje o osrednji mestni ulici kot prostoru cerkvenih procesij; 
Alenka Černelič Krošelj in Anita Radkovič sta pripravili vpogled 
v razvoj šolanja za trgovce v Brežicah od zametkov v začetku 
dvajsetega stoletja do sodobnosti in delo naslovili Trgovska šola 
Brežice – Izobraževanje in pridobivanje veščin za »služenje iz-
menjavi blaga in dobrin«; Ivanka Počkar v prispevku Kolnarji – 
lovilci in nabiralci naplavljenega premoga v Savi pri Brežicah, po 
toku navzgor in navzdol prikaže poseben način življenja z reko 
Savo in pomemben vir zaslužka moške poklicne skupine lovilcev 
premoga iz reke – prispevek pa dopolni s fotografijami in risbami 
Mitje de Gleria. Karl Filipčič se je posvetil urbanističnemu ra-
zvoju Brežic, Tržni ulici in prometu v drugi polovici 20. stoletja.

Direktor Zavoda Neviodunum Silvester Mavsar je predstavil za-
ložniško dejavnost zavoda, ki temelji na izdaji knjig iz Posavja 
in briše belo liso Posavja z zemljevida slovenskega založništva.
Izid zbornika sta podprli Občina Brežice in Krajevna skupnost 
Brežice, uvod v predstavitev je s fanfarami obogatil Gasilski pi-
halni orkester Loče, potek predstavitve pa je bil delo etnologi-
nje Alenke Černelič Krošelj.  N. Jenko Sunčič   

Vendar se to še ni zgodilo, je 
pojasnil ravnatelj Uroš Škof, 
saj se je med dvema prispeli-
ma ponudbama neizbrani po-
nudnik pritožil in vložil zah-
tevek za revizijo, kateremu 
je naročnik ugodil in razve-
ljavil odločitev. Revizijski 
postopek je bil ustavljen, 
odločitev o izbiri ponudnika 
razveljavljena in naročnik se 
je odločil za nov razpis, ki bo 
objavljen po pravnomočnosti 
dosedanjih postopkov. Ker so 
jeseni z ministrstva dobili si-
gnale, da izbor izvajalca še 
ne bo kmalu izveden in ker 
je v Brežicah že tako premalo 
vadbenih površin, so se v Gi-
mnaziji konec oktobra odlo-
čili, da ogrevalni sistem vse-
eno sanirajo. Investicija je 
vredna okoli 20 tisoč evrov, 
del sredstev je donatorskih, 
nekaj so namenili iz lastnih 
materialnih sredstev, prav 
tako bodo telovadnico odda-
jali zunanjim izvajalcem, da 
bi poplačali sanacijo. Dija-
ki in dijakinje ter profesorji 

Telovadnica	ogrevana,	kdaj	
začetek	obnove,	se	še	ne	ve
BREŽICE - Telovadnica Gimnazije Brežice je v decembru, po sanaciji okvare ogrevalnega sistema, ki je 
nastopila pred zaključkom preteklega šolskega leta, ponovno ogrevana. Po dogovoru s šolskim ministr-
stvom so poleti ocenili, da je sanacija nesmotrna, saj je bil takrat pripravljen razpis za izbor izvajal-
ca del obnove stavbe, dozidave prizidka ter izgradnje nove telovadnice in so pričakovali, da bi v poznih 
jesenskih mesecih pričeli že z rušitvijo telovadnice in pripravo gradbišča. 

so sicer razumevajoče spre-
jeli dejstvo, da telovadnica 
ni bila ogrevana, je še poja-
snil ravnatelj, so pa z elek-
tričnimi radiatorji ogrevali 
garderobe in sanitarije, prav 
tako jim je na roko šlo vre-
me, saj so za jesenski čas vi-
soke temperature omogočale 
vadbo zunaj. 

Investicija bo potekala v treh 
fazah. V prvi bodo porušili 

obstoječo telovadnico in po-
vezovalni hodnik ter zgradili 
novo športno dvorano in pri-
zidek na mestu starega po-
vezovalnega hodnika, kjer je 
izvedba predvidoma v letu 
2010, v tem času je predvide-
na tudi druga faza, ki zajema 
sanacijo novejšega šolskega 
trakta med športno dvorano 
in staro šolo. Tretja faza, ki 
zajema statično sanacijo sta-
rega dela šole, naj bi bila po 
pojasnilih ministrstva izved-
ba v letu 2011 oz. 2012.

Z ministrstva so nam še odgo-
vorili, da je izvedba gradbe-

no obrtniških in inštalacijskih 
del z zunanjo ureditvijo ter 
dobava in vgradnja opreme 
za statično sanacijo in dogra-
dnjo Gimnazije Brežice v In-
vesticijskem programu iz ju-
nija 2009 ocenjena na okoli 
šest milijonov evrov. Na raz-
pis, objavljen junija 2009, ki 
so ga razveljavili, so preje-
li le dve ponudbi. Cenovno 
ugodnejša je bila po revizij-
skem postopku izločena po-
nudba v višini 4.844.046,61 
evrov, ponudba vlagatelja re-
vizijskega zahtevka pa v viši-
ni 5.445.029,50 evrov. 
 S. Vahtarič 

Ravnatelj Gimnazije 
Brežice prof. Uroš Škof

Regijski posvet v Krškem je 
bil že osmi po vrsti, po no-
vem letu pa mu bodo sledi-
li še štirje. Na njih se člani 
pogovarjajo o trenutnih ak-
tualnih razmerah doma in v 
svetu, saj se želijo aktivno 
vključevati v družbeno po-
litična dogajanja. »Doma in 

v svetu smo v veliki gospo-
darski krizi, ki se širi tudi na 
politično in kulturno podro-
čje, Slovenija je integrirana 
v evropsko in svetovno gospo-
darstvo in zaradi tega obču-

Nastal	bo	nov	družbeni	red
Janez	Stanovnik,	predsednik	ZZB	za	vrednote	NOB

KRŠKO – Člani ZZB za vrednote NOB iz Posavja pod vodstvom predsednika Pokrajinskega sveta Silva Go-
renca so se prejšnji teden zbrali na regijskem posvetu, katerega se je udeležil tudi predsednik te orga-
nizacije Janez Stanovnik. 

ti to krizo kot ostali deli sve-
ta,« je pred posvetom za naš 
časopis povedal Janez Sta-
novnik in nadaljeval: »Zve-
za borcev je nosilec vrednot 
iz druge svetovne vojne in 
želi tudi sedaj, v tem obdo-
bju, biti družbeno aktivna. V 
tej krizi, v tem viharju se je 
marsikaj podrlo, vprašanje 
je, kakšen novi svet bomo 
gradili. Pričakujemo, da bo v 
svetu prišlo do novega druž-
benega reda. Po mojem mne-
nju mora Zveza borcev, ki je 

tako bistveno vplivala na slo-
vensko zgodovino, tudi sedaj, 
z vrednotami, ki so se izobli-
kovale pred 65 leti, pri tem v 
polni meri sodelovati.«
Predsednik ZB za vredno-
te NOB je ocenil, da Zveza 
borcev v Posavju zelo dobro 
deluje, zato prihaja vodstvo 
organizacije sem, da bi od 
članstva slišalo, kaj misli, saj 
lahko na podlagi poznavanja 
lokalnih problemov nastane 
dobra nacionalna strategija. 
Na vprašanje, ali bo to nje-

gov zadnji mandat na vodilni 
funkciji v Zvezi borcev, je so-
govornik dejal: »Ne gre za to, 
ali bi hotel ali ne, star sem 
88 let in je že pravi čudež, 
da sem bil lahko tako dolgo 
aktiven. Jasno je, da mora-
mo misliti na novo vodstvo, 
dejansko je to tudi eden iz-
med ciljev teh posvetov. Smo 
namreč pred zamenjavo ge-
neracij, prihaja tranzicijska 
generacija, to so ljudje, ki 
so danes stari že dvajset let 
ali pa blizu te dobe, ti ljudje 
bodo svojo usodo vzeli v svo-
je roke.«
Za konec kratkega pogovo-
ra in ob koncu iztekajočega 
se leta je izkušeni politik in 
nekdanji »oče naroda« našim 
bralcem namenil naslednje 
misli: »V preteklosti smo Slo-
venci zmagovali z vrednota-
mi nacionalnega ponosa, sa-
mozavesti in ustvarjalnosti. 
Verjemite, s temi vrednota-
mi bomo zmagovali tudi v pri-
hodnosti!«
 M. Kalčič 

Janez Stanovnik

Člani ZZB za vrednote NOB na regijskem posvetu

Gospa,	če	ni	dobro,	
ni	treba	nič	plačat

Zbornik so predstavili Jože Škofljanec, Irena Rožman, 
Aleksander Žižek in Silvester Mavsar, desno Alenka 
Černelič Krošelj.

Občinstvo je dodobra napolnilo avlo ETrŠ.

„Ledene“	ledene	trgatve	

Pri Zagmajstrovih v Orešju na Bizeljskem
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KRŠKO - Mladinski center Krško je 12. decembra organiziral de-
lavnice s pozivom Dajmo mladim glas!. Delavnice so bile name-
njene mladim v občini Krško, njihov namen pa je bil aktivna 
vključitev in sodelovanje mladih pri pripravi programskega dela 
Mladinskega centra Krško. Udeleženci delavnic so se razdelili po 
petih področjih ter z moderatorji debatirali o tem, katere pro-
grame izvaja MC Krško, kateri programi so jim všeč, kateri so 
jim malo manj všeč ter kako bi programe bolje prilagodili svojim 

potrebam. Moderatorji so vse 
te ideje preko delavnic zbra-
li ter jih na koncu predstavili 
vsem udeležencem v zaključ-
nem delu, na koncu pa so imeli 
vsi udeleženci možnost skupaj 
predebatirati dane predloge in 
podati še nove. Delavnic se je 
udeležilo skupno 23 mladih, 
ki so bili z načinom in izvedbo 
delavnic zelo zadovoljni, prav 
tako pa so poudarili, da bi mo-
rale biti takšne delavnice or-
ganizirane večkrat na leto.

SEVNICA - V stari galeriji na Gradu Sevnica je potekalo 12. 
decembra odprtje razstave meščanskega in kmečkega pohi-
štva restavratorja Jožeta Matekoviča iz Radovice pri Me-
tlike. Razstavljeno pohištvo, ki bo na ogled do 15. januarja 
2010, je večinoma s konca 19. in z začetka 20. stoletja. Med 

razstavljenimi predmeti najdemo staro skrinjo, nekaj lonče-
vine, likalnike, slike z nabožnimi motivi, vitrino, zibko, ko-
lovrat in drugo starinsko pohištvo, čudovito ohranjeno in re-
stavrirano.  V krajšem kulturnem programu ob otvoritvi sta 
nastopili sopranistka Nikolina Cindrič in njena spremljeval-
ka na klavirju Metka Vivod iz Bele krajine. Obiskovalci  so 
lahko poskusili tudi tradicionalne belokranjske jedi in vina.

S. R., foto: V. Z.

KRMELJ - Tudi letos je Krajevna organizacija Rdečega križa Kr-
melj pripravila tradicionalno srečanje starostnikov.  Šlo je že 
za dvanajsto tako druženje, ki ga pripravlja omenjena orga-
nizacija pod vodstvom Justi Flajs, tokratno prireditev je go-

stila Prehrana pri Marjani, srečanja in druženja, ki ga je po-
pestril tudi bogat kulturni program Osnovne šole Krmelj, se 
je udeležilo skoraj 60 udeležencev. Podeljeni sta bili tudi pri-
znanji za najstarejšo upokojenko in upokojenca, to priznanje 
sta dobila Minka Hočevar in Alojz Fišter. D. Perko

Na	ogled	staro	meščansko	in	
kmečko	pohištvo

Restavrator Jože Matekovič (levo) pri sprejemu darila v 
znak posebne pozornosti.

Starostniki	so	se	zbrali	tudi	v	
Krmelju

Krmeljski starostniki na tradicionalnem srečanju

Dajmo	mladim	glas!

BREŽICE – Območno združenje Rdečega križa Brežice je pri-
pravilo božično-novoletno srečanje starostnikov nad 75 let iz 
krajevnih skupnosti Brežice, Bukošek-Zakot in Šentlenart. V 
restavraciji Štefanič se jih je zbralo okoli devetdeset, tople 
pozdrave z lepimi željami, zlasti za zdravje, so jim zaželeli 
župan Ivan Molan, predsednica KO RK Brežice Ana Mamilo-
vič in predsednica OZ RK Brežice Fanika Zaniuk, ki je hkrati 
še dejala, da imajo prostovoljke človekoljubne organizacije 

neomejen rezervoar volje, veselja in srčnosti, ki jo znajo in 
hočejo podeliti med ljudmi, njihova dobra dela pa so popla-
čana s hvaležnostjo, ki jim jo ljudje vračajo s preprosto is-
krenostjo stiskov rok, hvaležnih pogledov in lepih besed. Med 
povabljenimi sta bila tokrat najstarejša Terezija Valenčak 
(roj. 1920) iz Brezine in Vlado Cerjak (roj. 1921) iz Gornjega 
Lenarta, ki sta prejela simbolični darili; sicer pa so vsem sta-
rostnikom simbolično, a lepo darilo v obliki pesmi in recitacij 
podarile učenke OŠ Brežice in Iskrice – skupina osmih pevk, 
ki so zaposlene v Domu starejših občanov, za dobro voljo in 
šaljivost pa je skrbel Edi Blaževič svojo skupino.
 N. J. S.

Da	bi	se	drugo	leto	pomladili	z	
novimi	75-letniki

Organizatorke srečanja z županom Molanom

KRŠKO – Na Centru za socialno delo Krško deluje program 
Pomoč ljudem z dolgotrajno duševno stisko, v okviru pro-
grama pa je aktivna skupina Palmarji in Magnolije, ki jo 
vodita Burga Kržan in Milica Zupančič. 17. decembra do-
poldan so na novoletnem srečanju obeležili že 10. oble-
tnico delovanja. 

Direktorica CSD Krško Marjana Sečen se je z nekaj mislimi 
vrnila k nastajanju skupine, nato pa dejala: „Spomnite se na 
vse ljudi okoli sebe, ki vas obkrožajo, družite se med sabo in 
preživljajte čim lepše prihajajoče trenutke.“ Krška podžupa-
nja Ana Nuša Somrak je dodala: „Takšno srečanje me vedno 
spomni, da zares potrebujemo drug drugega, saj si moramo 

vzeti čas ter prisluhniti sebi in ljudem okoli nas.“ Milica Zu-
pančič je zaključila: „Ko vidim vaše zadovoljne obraze, sem 
srečna in vidim, da je naš program dosegel namen.“ Burga 
Kržan pa je izpostavila obojestransko zadovoljstvo z beseda-
mi: „Brez vas tudi najino delo ne bi imelo sadov. Skupaj smo 
se smejali, jokali, nasploh pa smo se imeli vedno lepo. Tudi 
za naprej želim, da tako ostane.“ Podelili so še priznanja ti-
stim uporabnikom, ki so v program vključeni najmanj pet let. 

V programu so sodelovali člani skupine, družno so zapeli tudi 
svojo himno, ob tem pa z nekaj izvodi brošure Naša druženja 
obelodanili še svoje pisne izdelke. Program sta vodila član 
skupine Miran Ogrin in zaposlena na CSD Krško Marina Novak 
Rabzelj. S plesnimi točkami so prireditev popestrili plesalci 
iz OŠ Jurija Dalmatina Krško. V nadaljevanju srečanja pa so 
se zadržali ob pogostitvi ter prijetnem klepetu. 
 M. Kalčič

10-letnica	Palmarjev	in	
Magnolij

Palmarji in Magnolije so prvič zapeli svojo himno.

KRŠKA VAS - Kulturno dru-
štvo Ivan Kobal Krška vas 
je 6. decembra organiziralo 
3. srečanje harmonikarjev, 
ki igrajo na »frajtonerici«. 
Skupno je nastopilo 45 har-
monikarjev posamezno in tri 
skupine - mlada harmonikar-
ska skupina iz Leskovca pri 
Krškem, skupina domačega 
kulturnega društva pod vod-
stvom Roka Topliška ter sku-
pina Franca Veglja iz Boršta. 
Najmlajši udeleženec je bil 
star osem, najstarejši pa 88 
let. V programu je nastopil 
tudi oktet »Kranjci« domače-
ga društva. V posebni skupini 
so nastopili tudi prekaljeni in 
širšemu občinstvu znani har-
monikarji Gregor Gramc iz 
Krškega, Franc Vegelj in Rok 
Toplišek iz Boršta, najstarejši 
udeleženec Dragotin Zakšek 
iz Krškega in dvakratni pr-
vak iz Ljubečne Ivan Srpčič 
iz Cerkelj ob Krki, vsi ude-
leženci pa so na koncu pro-
grama zaigrali skupaj, seve-
da tudi »Golico«.
 J. Piltaver

Srečanje	
„frajtonarjev“

SEVNICA - Včasih je v eni najstarejših sevniških ulic pod sevni-
škim gradom, v Florjanski ulici, delovala kovačnica Starove-
ških. Le-ta že nekaj let sameva, vendar je prostor še vedno 
lepo ohranjen in prav tako številna kovaška orodja v njem. 
V želji, da bi se nekdanja stara kovačnica uredila v etnološki 
muzej (o tem so v eni izmed svojih raziskovalnih nalog že pi-
sali dijaki SŠ Sevnica), je v njenih prostorih postavil na ogled 
svoje fotografije ljubiteljski fotograf Jože Teraž. Za postavi-

tev v neobičajnem okolju se je odločil, ker se je rodil v bliži-
ni te kovačnice in ob njej preživel svoja najlepša otroška in 
najstniška leta. Ogenj in oblikovanje vročega železa ter to-
plota, ki se je širila po prostoru, zvok razbijanja kladiva ko-
vaškega mojstra po nakovalu in še marsikaj drugega Teraža 
še danes navdajata s posebno toplino, ki bi jo želel ohrani-
ti za nas in za prihodnje rodove. V Sevnici so pred desetletji 
delovale štiri kovačnice, sevniški kovaški mojstri pa so bili 
zelo cenjeni in zato so obiskovalci na otvoritvi razstave foto-
grafij domačina Jožeta Teraža, ki je potekala 15. decembra, 
podprli tudi njegovo  pobudo in množično podpisovali petici-
jo za ohranitev kovačnice, ki naj bi postala etnološki muzej.
 S. R., foto: L. M.

Razstava	fotografij	v	stari	
sevniški	kovačnici

Ljubiteljski fotograf Jože Teraž (levo) je na otvoritev 
razstave fotografij, ki jih je razstavljal v stari sevniški 
kovačnici, privabil veliko število obiskovalcev.

Na 7. redni seji Vodstvenega odbora Lokal-
nega partnerstva Brežice (LPB) skupaj s po-
dodbori, ki je potekala 10. decembra, smo 
člani pregledali delovanje v letu 2009 in ga 
ocenili kot le delno uspešno. Izvedli smo si-
cer številne aktivnosti, o katerih smo raz-
pravljali na 7. rednih sejah in dveh korespo-
denčnih, se udeležili dveh delavnic CIP-a in 
posveta Zveze ekoloških gibanj Slovenije ter 
med ostalimi nalogami (ki so vidne na spletni 
strani www.lokalnopartnerstvo.si) o delu 
in nalogah poročali tudi 0bčinskemu svetu. 

Predsednik Vodstvenega odbora Lokalnega 
partnerstva Brežice Stane Preskar je dejal, 
da smo delno uspešni zato, ker nismo ime-
li zagotovljenih sredstev s strani ARAO. Vla-
da RS je namreč potrdila program dela in fi-
nančni program Sklada za razgradnjo NEK 
šele v drugi polovici leta in je ARAO šele v 
zadnjem mesecu začela poravnavati odpr-
te zadeve tako do partnerstva kot do Ob-
čine Brežice. 
Še vedno ostajamo v Lokalnem partnerstvu 
Brežice nezadovoljni, saj, kot je dejal pred-
sednik Stane Preskar: „Ostajajo dvomi o po-
štenosti sklepov o tem, zakaj je brežiška lo-
kacija neprimerna, o tem, da so se sprejeli 
sklepi o sprejemanju lokacije v sosednji kr-
ški občini mimo sklepov pravosodnih orga-
nov, ki so o tem odločali, ter ali je prav, da 
nekdo odloča o nečem, kar zadeva druge 
brez mnenj tistih, ki jih to zadeva«. 
Vendar v partnerstvu ostajamo optimistični 
in smo se dogovorili, da skupaj z direktorjem 
ARAO Vladislavom Krošljem dorečemo izva-
janje nalog po programu za leto 2010, plan 
dela pa bomo sprejemali na januarski seji. 
V aktivnostih v letu 2010 bomo sledili lani 

zastavljenim ciljem, ker vseh zaradi finanč-
nih težav nismo uresničili, med pomembnej-
šimi naj bi predstavniki Vodstvenega odbora 
konec januarja 2010 odšli na dvodnevno ek-
skurzijo v Belgijo, da se prepričamo, kako 
sta se tam sosednji občini oz. lokalni par-

tnerstvi dogovorili o umestitvi odlagališča. 
Po prepričanju Vodstvenega odbora, ki smo 
ga potrdili tudi na zadnji delavnici CIP-a, je 
belgijski primer vzorčni primer, kako naj bi 
se vprašanje umeščanja odlagališča NSRAO v 
prostor moralo reševati med sosedi. 
Za leto 2010 ostaja tudi ugotavljanje nači-
na in oblik delovanja Lokalnega partnerstva 
Brežice po sprejemu državnega prostorske-
ga načrta (DPN) za odlagališče NSRAO na kr-
ški lokaciji, saj je direktor ARAO pojasnil, da 
so zbrana vsa mnenja soglasodajalcev k DPN 
in pričakujejo potrditev DPN na Vladi zelo 
kmalu. Hkrati pa je pritrdil, da je brežiško 
partnerstvo dejavno in vzdržuje stik s prebi-
valstvom, zato naj bi ARAO še naprej v neki 
obliki ohranjal njegovo delovanje. 

 Vodstveni odbor
 Lokalnega partnerstva Brežice 

Optimistični,	
da	je	dogovor	med	
sosedi	mogoč	

Vladislav Krošelj, Stane Radanovič in 
Stane Preskar na decembrski seji 

Napovednik 
prireditev

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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PRENOVLJENO IGRIŠČE 
PRI CENTRALNEM VRTCU NA VIDMU

Kdor se je poleti sprehodil mimo centralnega vrtca na 
Vidmu, je naletel na gradbene stroje. Prenavljalo se je 
igrišče pri osnovni šoli in pri vrtcu. Tako, kot je bilo pred-
videno, je bila prenova igrišča pri vrtcu končana v začet-
ku oktobra, medtem ko so dela na šolskem igrišču traja-
la še nekaj tednov dlje. 

Danes otroci že uporabljajo igrišče, ki je nekoliko po-
večano, opremljeno z novimi igrali in ograjeno z visoko 
ograjo. Zaenkrat je igrišče namenjeno le otrokom vrt-
ca. Ko bo po novem letu zagotovljeno varovanje, bo od-
prto tudi v popoldanskem času, za ostale uporabnike.

Investicijo je pokrila Občina Krško, velja pa omeniti, da 
so del sredstev za nakup igral prispevala tudi nekatera 
podjetja in sicer:
• GEN energija d.o.o.,
• Zavarovalnica TRIGLAV, OE Krško,
• I.H.S. Krško d.o.o.,
• VIPSO d.o.o., Senovo,
• KOSTAK d.d., Krško,
• SKLAD za razgradnjo NEK, Krško, 
• ELMONT d.o.o., Krško,
• Ostali (POHLE d.o.o., EVROSAD, KS Krško, KRKA NM, NLB 

Krško, …)
 Vrtec Krško

ARTIČE - 20. novembra so se predstavniki KS Artiče Branko 
Voljčanšek, društva izgnancev Karel Levak in Rdečega križa 
Zofka Godec zbrali pri Novakovih v Artičah, kjer jih je vese-
lo sprejela jubilantka Minka, saj je ta dan praznovala svoj 90. 
rojstni dan. Rodila se je v so-
sednjem Dečnem seu v številni 
Bučarjevi družini. Kot otrok je 
bila leta 1941 izseljena s svo-
jo družino v Nemčiji, po osvo-
boditvi se je vrnila v domovi-
no, se kmalu poročila v Artiče 
k Novakovim in z že pokojnim 
možem Maksom ustvarila dru-
žino. Rodila sta se jima dva si-
nova Marjan in Mirko, ki živi s 
svojo družino in mamo na do-
mačiji. Posledice zdravstvenih 
težav ji ne dopuščajo delati kot nekdaj, zato pa se razveseli 
vsakega obiska, da malo pokramlja in obuja spomine na pre-
tekla leta. Najbolj pa je vesela štirih vnukov in pet pravnukov, 
ki ji mnogokrat krajšajo popoldneve. Obiskovalci so ji zaže-
leli obilo zdravja in dobre volje, večer pa so ji polepšali šte-
vilni sosedje, ki so jo obiskali in z njo praznovali pozno v noč. 

MRTVICE, VIHRE – Predstavniki sveta krajevne skupnosti Kr-
ško polje s predsednikom Francem Žibertom na čelu so de-
cembra obiskali dve svoji sokrajanki v častitljivih letih. Tako 
so na njenem domu na Mrtvicah obiskali Marijo Račič, ki je 
2. decembra praznovala 98. rojstni dan. Marija, roj. Šekora-
nja na Bizeljskem, je svojega moža Alojza spoznala med iz-
gnanstvom v Nemčiji, po vojni pa sta si ustvarila družino, v 
kateri so sedaj tudi tri vnukinje in pet pravnukov, ki se jih 
vedno razveseli. Kljub častitljivi starosti še vedno rada poje 
in se veseli v krogu svoje družine.
V Domu starejših občanov Krško pa so obiskali 94-letno Ano 
Ganzitti, z dekliškim priimkom Andrihar, ki je živela na Vi-
hrah. Po vojni se je poročila z Jožetom Ganzittijem, s kate-
rim sta imela sina Franceta. Po sinovi smrti leta 2000 se je 
preselila v dom, kjer jo velikokrat obišče predvsem vnukinja 
Erika z dvema sinovoma in hčerko. Kot zanimivost dodajmo, 
da se je Ana še pri 85 letih vozila s kolesom.  

VELIKE MALENCE - V novembru se je v 107. letu poslovila naj-
starejša občanka občine Brežic in najstarejša Posavka Anto-
nija Komučar iz Velikih Malenc. Teta Tončka, kot so ji pravili 
sorodniki, sovaščani in znanci, je bila zakladnica znanja in spo-
minov bližnje in širše okolice. Ob rojstnih dnevih se je še po-
sebej razveselila obiska župana občine Brežice Ivana Molana.  
Rodila  se je 4. maja 1903. leta kot druga od osmih otrok v skro-
mni družini, kjer je kmalu začela pomagati materi, saj je oče 
umrl takoj po 1. svetovni vojni. Teta Tončka je preživela dve sve-
tovni vojni, pet držav, bila izseljena v Nemčijo in kljub vsemu 
ohranila veder pogled na življenje. Do upokojitve je delala v la-
kirnici v Tovarni pohištva Brežice. Kljub visoki starosti je bil njen 
um čil in bister, saj se je pogosto spominjala pomembnih dogod-
kov iz svojega življenja in zgodovine, ki jo je doživljala. Rada je 
spremljala aktualne dogodke in o njih razpravljala, pogosto so 
jo obiskovali tudi novinarji, ki jih je rada sprejela. Še nekaj dni 
pred smrtjo je opravila intervju za knjigo o slovenskih stoletnikih  
Kot bi dejala teta Tončka, modra in skromna žena, ki ni poznala 
pritoževanja: »Življenje je lepo, bolje nam je kot nekoč. Samo 
razvajeni smo, pa se pritožujemo. Jaz se veselim vsakega dne 
posebej in sem zanj hvaležna!«

90-letnica	artiške	Minke	 Slovo	najstarejše	občanke	
občine	Brežice	

Obiskali	sokrajanki	v	častitljivih	letih

Predstavniki KS Krško polje in domači s slavljenko 
Marijo Račič

Naj začnemo pri prometni in-
frastrukturi, kjer velja zapi-
sati, da je bila v sodelovanju 
z Občino Sevnica izvede-
na dokončna ureditev ceste 
Obrežje – Vran - Čelovnik, v 
sklopu katere je bilo izvede-
no asfaltiranje cestišča ter 
urejeno odvodnjavanje, mu-
lde in nabrežine. Na podla-
gi ocen Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prome-
tu sta bili v letošnjem letu 
zgrajeni dve hitrostni ovi-

ri z ustrezno horizontalno in 
vertikalno prometno signali-
zacijo, in sicer na Vrhovem 
na poti proti pokopališču, ob 
prostorih KS Vrhovo ter na 
cesti skozi naselje Brunk pri 
domačiji Skoporčevih.

V skladu z zastavljeno dina-
miko in temu odmerjenimi 

Pregled	manjših	investicij	
ob	izteku	leta	2009
V iztekajočem se letu smo javnost s pomočjo objav v Posavskem obzorniku informirali o vseh večjih 
projektih, v katerih je Občina Radeče nastopala kot investitor ali sofinancer. Ko sedaj potegnemo črto 
pod leto 2009, se pokaže, da je bilo poleg teh izvedeno tudi večje število manjših projektov, obnov, 
prenov ipd., ki sami po sebi niso tako odmevni ter opazni, v seštevku pa pomembno prispevajo k izbolj-
šanju kakovosti življenja v občini.

proračunskimi sredstvi se je 
v letošnjem letu nadaljevala 
postavitev varovalne odboj-
ne ograje na cesti Radeče – 
Podkraj - Hrastnik, tovrstna 
ograja pa je bila nameščena 
tudi na nekaj drugih nevarnih 
odsekih cest na Dobravo, na 
Vrhovško Goro in v Zagradu 
ob t. i. vinski cesti. Če že go-
vorimo o ograjah, velja ome-
niti tudi postavitev ograje na 
poti mimo stanovanjske hiše 
Kočarjevih, pri čemer je bila 

v sklopu izvedenih del obno-
vljena tudi škarpa ter ureje-
ne stopnice.

Prispevek k varnosti v ce-
stnem prometu prinašajo 
tudi cestna ogledala, ki so 
bila nameščena na cesti na 
Dobravo ob hiši Vahtarjevih, 
na cesti na Jelovo naspro-

ti tamkaj stoječega proizvo-
dnega objekta ter na cesti 
skozi naselje Njivice naspro-
ti hiše Poharjevih.

Na podlagi Uredbe o me-
jnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja, ki lo-
kalnim skupnostim predpisu-
je zamenjavo neustrezne ja-
vne razsvetljave s takšno, 
katere snop svetlobe ne seva 
v smeri ozračja, je Občina 
Radeče v letu 2009 na ob-
močju celotne občine zame-
njala vse neustrezne svetilke 
in jih nadomestila s takšnimi, 
ki v celoti izpolnjujejo pred-
pisane kriterije.

Na pobudo Društva paraple-
gikov jugozahodne štajerske 
so bile v letu 2009 izvedene 
določene aktivnosti, katerih 

rezultat je postopno odpra-
vljanje arhitektonskih in ko-
munikacijskih ovir za invali-
de v naši občini. Tako je bila 

na Gledališki ulici namešče-
na ograja, ki služi za zagota-
vljanje varnosti in hkrati nudi 
fizično oporo invalidom. Ob 
ustrezno označenih preho-
dih za pešce so bili zgrajeni 
poglobljeni pločniki, ki sedaj 
invalidom omogočajo dostop 
do pošte, kulturnega doma, 
trgovskega centra in sedeža 
občinske uprave. V tem sklo-
pu aktivnosti je bila na pobu-
do občana na Ulici OF odpra-
vljena tudi ovira, ki je poprej 
onemogočala neoviran do-
stop z invalidskim skuterjem. 

V letošnjem letu so se nada-
ljevala tudi naša prizadeva-

nja v smeri spodbujanja ob-
čanov k varovanju okolja. V 
ta namen so bili namešče-
ni trije novi ekološki oto-
ki, in sicer v naselju Prapre-
tno (pri domačiji Gomboc), v 

Vrhovem (nasproti gasilskega 
doma) ter v Radečah (v na-
selju Gaj).

Ob koncu tega sestavka ve-
lja omeniti še zadnjo v vrsti 
manjših investicij v letošnjem 
letu, tj. obnova Prosvetnega 
doma v Vrhovem. V sklopu le-
te je bila izvedena hidroizola-
cija zidov, zgrajena nova gre-
znica s pripadajočo fekalno 
kanalizacijo, opravljena re-
konstrukcija dovozne poti do 
športnega igrišča ter zgraje-
na meteorna kanalizacija in 
urejeno odvodnjavanje ce-
ste s priključitvijo na cca. 50 
metrov oddaljeno obstoječo 
meteorno kanalizacijo. Hkra-
ti je bil prenovljen del dvori-
šča pod domom, ob parcelni 
meji pa je bila pozidana nova 
škarpa.

Cesta Obrežje – Vran - Čelovnik (foto: Iztok Gospodarič)

Ograja na Gledališki ulici (foto: Iztok Gospodarič)

Prosvetni dom Vrhovo (foto: Iztok Gospodarič)

Ekološki otok na 
Prapretnem (foto: Iztok 
Gospodarič)
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(67)
Tako prijetno mrzel dan je. 
Ko prija biti doma in br-
kljati. Se igrati s kockami, 
srkati kavo in jesti limoni-
no pito. Nebo se je prelilo z 
rdečimi barvami zahajajo-
čega sonca in Neli je prišla 
s sankanja. Z rdečimi lici se 
je slekla že v predsobi in šla 
naravnost točit vodo v banjo, da se bo otoplila. Še pre-
den sem ji prinesla čaj, se je že slačila mala Lina in go-
vorila, da se gre kopat s sestro. Vlekla je male nogavič-
ke z nog in čebljala kot velika. Gledala sem ju, kako 
se igrata v vodi in jesta korenček, Neli vmes tudi bere. 
Lina jo kar naprej kliče in kliče, Neli vmes kdaj vpra-
ša, kaj je, večinoma pa ignorira njene pogoste klice. Po-
slušam vso to žlubodranje in narahlo zaprem oči. Samo 
malo, da si oddahnem, samo malo, da si odpočijem.

December ni preprost. Veliko vsega je. Veliko tistega, 
kar je treba in tistega, kar bi bilo dobro. In veliko nepri-
čakovanega. Rada imam božični večer, ko pospravim 
kuhinjo, prižgem sveče in sedem k mojim. Običajno gle-
damo kakšen star, božični film in jemo zraven pecivo 
in piškote. Zdaj, ko je Lina še majhna, ležem z njo spat, 
ker hodi pozno, zaspim z njo. Neli dela družbo Blažu, 
takrat prestavita na kakšno akcijo ali kriminalko, ki 
jih Neli obožuje. Potem pa prosi očija, če lahko spi v 
njeni sobi. Midve z Lino sva nato prvi pokonci in pri-
praviva zajtrk. Lina ne zdrži dolgo in gre zbudit Neli. 
Tako ponosna je na to, da lahko pripravi svojo sestri-
co, da sede z njo k risankam. Vse ji podrobno razlaga in 
Neli, še vsa zaspana, kima in kima. Takrat sem že pri 
drugi kavi in zbudim Blaža. Če tega ni naredila naša 
mala budilka, ki skače po očiju in ga kliče. 

Ker bomo letos same, Blaž dela, bomo spale skupaj. Po-
tem se ponoči prebujam in gledam obe, dolginko in 
malo nogico. Ko se premetava ena, spi druga, ko spi 
druga, se premetava prva. Tako spim bolj malo. Včasih 
se mi zdi, da skoraj nič.

Ampak vse to že veste. Poznate mene, mojo družino. 
Moja razmišljanja, malo poznate moje srce. Pomaga-
li ste mi, da sem izdala prvo knjigo, pomagali ste mi s 
podporo in dobrimi željami.

Danes za vas pišem zadnjo kolumno. Sedeminšestdeset-
krat sem prišla k vam. Vam razodela, kako mi je, vam 
povedala, kar mi je ležalo na duši. Upam, da sem vam 
kdaj vlila upanje, največkrat pa mi poveste, da se po-
istovetite z mojim pisanjem. »Zakaj pišeš o meni?« sli-
šim najpogosteje. Pišem zgodbo vseh žensk. Vse se pre-
poznate v tem. Ker smo si enake, pa čeprav smo lahko 
različne. In berete me tudi moški, kar mi laska in obeta. 
Moja knjiga bo ostala kot spomin in hrepenenje v vseh 
teh večerih, ko sem prišla k vam. Bo ostala kot moja 
prva pisateljska izkušnja. 

Bodite pogumni, dragi moji Posavci, časi zahtevajo 
prav to. Bodite močni in dvignite glavo visoko. Ima-
te razlog za to. Bodite zdravi in poskrbite zase, preden 
zbolite. Bodite samozavestni, ker vas bo to pripeljalo, 
kamor boste želeli. In bodite pošteni, kar je naša veli-
ka odlika. Pozvonite pri sosedu in ga povabite na kavo, 
specite pecivo in ga nesite prijateljem, vzemite si čas 
za prijateljsko klepetanje in kepanje z otroci. In mislite 
kdaj na nas, ki smo v srcu v Krškem. 

Na ta večer, ko sem zadnjič z vami in pošiljam mavrič-
ne misli v moje mesto in vam želim vse dobro. V tem in 
v vseh naslednjih letih, ko bom prihajala domov in se 
vračala v drugi dom. Ko se bom vselej predstavila kot 
Alenka, ki živi v Ljubljani, drugače pa je iz Krškega. 
Kot Alenka, ki je zaradi vpliva nuklearke vselej aktiv-
na in zaradi ljudi, s katerimi sem odraščala, poštena 
in prijazna. Alenka, ki združuje svoji dve mesti in ima 
vezi v enem in v drugem.

Srečno vam želim. In pazite nase...

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Stroške pošiljanja krije založba!

LJUBLJANA, BREŽICE, KRŠKO - Projekti v programih evropskih 
skupnosti spodbujajo aktivnosti, ki v slovenski izobraževalni 
prostor na prostovoljni ravni prinašajo dodano vrednost, zvi-
šujejo kakovost in podpirajo umeščenost kakovosti in zaveda-
nja lastne vrednosti v evropskem prostoru. V enajstih letih, 
odkar Slovenija polnopravno sodeluje v programih skupnosti 

s področja izobraževanja in usposabljanja, se je to število 
znatno večalo. Tako so se sodelavci CMEPIUS-a s predstavniki 
šolskega ministrstva odločili za nominacijo in izbor najbolj-
ših projektov v programu Vseživljenjsko učenje ter podeli-
tvijo nacionalnih priznanj Jabolko kakovosti. 
V kategoriji Comenius, večstranska partnerstva, sta preje-
mnika nacionalnega priznanja Ekonomska in trgovska šola 
Brežice in Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško. Prizna-
nja sta 8. decembra v Ljubljani podeljevala šolski minister 
dr. Igor Lukšič in direktorica CMEPIUS-a Maja Mihelič Debe-
ljak. Ekonomska šola je svoj projekt, ki ga je koordinirala 
Elena Mlakar, poimenovala Čudoviti svet voda, z njim pa so 
poskušali doseči večjo motivacijo dijakov za učenje naravo-
slovnih vsebin. Krška šola pod vodstvom Mete Habinc pa je 
projekt ustvarjala z naslovom Vem, kdo sem in kaj lahko po-
nudim, usmerili pa so se predvsem na mladostnike z zmerno 
in težjo motnjo v duševnem razvoju.  M. Kalčič

Brežiški	in	krški	šoli	Jabolko	
kakovosti

Ustvarjanje projekta na šoli dr. Mihajla Rostoharja

BREZOVICA – V gorjanski vasi Brezovica v KS Podbočje so 11. 
decembra slovesno odprli kilometer novega asfalta, ki je vas 
povezal s cesto, ki vodi iz Podbočja na Planino. Gre za  po-
membno pridobitev za enajst gospodinjstev oz. za 45 vašča-
nov tega zaselka, pa tudi za prebivalce sosednjih vasi in za 
številne, ki imajo tam vinograde in zidanice. Investicijo je 

financirala Občina Krško, izvedli pa sta jo podjetji Uni Pod-
bočje in CGP Novo mesto, katerim se je ob tej priložnosti 
zahvalila članica sveta KS Podbočje Martina Kranjc. Predse-
dnik sveta KS Podbočje Darko Kodrič je povedal, da so letos 
v krajevni skupnosti asfaltirali kar nekaj podobnih odsekov 
cest. Vaščani sicer želijo, da bi bil čim prej asfaltirana tudi 
cesta iz smeri Šutne skozi Jarek, ki jo uporabljajo kot pot v 
dolino, vendar pa bo treba na to investicijo počakati še ka-
kšno leto, sta pojasnila župan Franc Bogovič in Rafko Jure-
čič z Občine Krško. Kratki otvoritvi je sledil še likof v Kodri-
čevi zidanici. P. P.

V	Brezovico	–	vsaj	z	ene	strani	
-	po	asfaltu

Cesto so odprli domačinka Martina Kranjc, lastnik 
podjetja Uni Ivan Urbanč, župan Bogovič in predsednik 
sveta KS Podbočje Darko Kodrič.

KRŠKO - Na dogodku 16. decembra, ki ga je pripravilo Dru-
štvo ljubiteljev fotografije Krško v krški Dvorani v parku, so 
si prisotni lahko ogledali razstavo fotografij Več kot le hra-
na, v nadaljevanju pa prisluhnili predavanju na temo Ume-
tnost preživetja. Svoja fotografska dela so postavili na ogled 

Branko Benčin, Jožica Mikek Veber, Mitja Mladkovič, Boris 
Moškon, Hrvoje T. Oršanič, Morana Polovič in Tilen Žagar. 
Predavatelj Anton Komat, avtor knjige Umetnost preživetja, 
pa je zbranim doživeto nanizal sedem korakov do boljšega ži-
vljenja, ki se pričenja z nizkimi dozami stresorjev, nadaljuje 
z dobrimi odnosi med ljudmi, dobrim bivalnim okoljem, mir-
nim, harmoničnim in duhovno bogatim življenjem, pozorno-
stjo do nenehne duhovne dejavnosti, z zvrhano mero smeha 
ter zaključi z zdravo prehrano. „S temi napotki vam ne mo-
rem zagotoviti, da boste dočakali sto let, sem pa prepričan, 
da bo vaše življenje srečnejše in da boste tudi bolj zdravi,“ 
je med drugim dejal Komat. Glasbeno je dogodek popestril 
mladi marimbist Aristel Škrbić.  M. K. 

Več	kot	le	hrana

Zbrani so poslušali predavanje o umetnosti preživetja.

Predsednik Združenja Stane 
Preskar je preletel opravlje-
no delo v preteklem letu, ki 
je bilo zaznamovano pred-
vsem s konsolidacijo stanja v 
združenju po zamenjavi vod-
stva, selitvijo prostorov na 
novo lokacijo v bivši dijaški 
dom, pridobivanju novih čla-
nov, izjemno uspešno orga-
niziranih proslavah ob usta-
novitvi Kozjanskega odreda 
in dnevu zmage na Sromljah 
in Po poteh Brežiške čete v 
Pišecah, udeležbi na prosla-
vah po Sloveniji, posebej pa 
še v sosednji Hrvaški, kjer je 
pokopanih kar nekaj sloven-
skih borcev. Posebej je iz-
postavil skrb za spomenike 

Zbor	brežiških	borcev
BREŽICE – Na zboru članov borcev za vrednote NOB Brežice se je 16. decembra v Restavraciji Štefanič 
zbralo kar 140 članov 407-članske organizacije, ki deluje v 12 krajevnih organizacijah v občini Brežice.

NOB ter dobro sodelovanje 
z drugimi veteranskimi or-
ganizacijami in društvi v ob-
čini in zamejstvu. Obžaloval 

pa je, ker nihče od osebno 
vabljenih predstavnikov ob-
čine ni našel časa za obisk, 
kakor tudi ne za zaprošenih 

500 € s strani ZZBV NOB Lju-
bljana za izdajo monografije 
14. slovenske udarne divizi-
je, katere domicil je tudi v 
občini Brežice in v kateri so 
se borili, krvaveli in umira-
li mnogi Brežičani. Tako je 
brežiška občina ostala ena 
redkih, ki ni našla posluha 
za slavno zgodovino svojih 
občanov. 

V kulturnem programu so so-
delovali učenci OŠ Brežice, 
Glasbene šole Brežice ter 
pesnik Franci Živič, za ne-
kaj borbenih pesmi, ki so jih 
z užitkom zapeli vsi v dvo-
rani, pa je poskrbel Adi Mo-
škon. S. P. 

Del članstva na zboru

SEVNICA - Na tradicionalnem srečanju izgnancev in beguncev 
občine Sevnica, ki je novembra potekalo v dvorani Alberta 
Felicijana na gradu Sevnica, sta predsednica Društva izgnan-
cev slovenije (DIS) 1941-1945 Ivica Žnidaršič in podpred-
sednik DIS 1941-1945 Albin Pražnikar med drugim podelila 
priznanja in listine zaslužnim 
članom DIS ter spominsko listi-
no ob prvem evropskem kon-
gresu izgnancev in beguncev, 
žrtev nacizma in fašizma v le-
tih 1920-1945. Župan  Sreč-
ko Ocvirk je prejel priznanje 
v imenu Občine Sevnica, pri-
znanje je prejela tudi Upravna 
enota Sevnica, za Krajevno or-
ganizacijo DIS 1941-1945 Sev-
nica pa je priznanje prevzel 
njen predsednik Vinko Zale-
zina. Priznanja so prejeli za-
služni člani DIS Jože Bogovič, 
Drago Lupšina, Simona Jakš 
in Janez Blas, spominsko listi-
no ob prvem evropskem kon-
gresu izgnancev in beguncev pa sta prejela Alojz Rupar in 
Janez Blas. Program so popestrili učenci podružnične šole s 
Studenca in Mešani pevski zbor Studenec. Pokončanem pro-
gramu so Studenčani pripravili za dober klepet še prigrizek 
in pijačo.  J. Blas, foto: R. P.

Tradicionalno	srečanje	
sevniških	izgnancev	

Simona Jakš prejema 
priznaje „Zaslužni član 
DIS 1941-1945“ iz  rok 
predsednice DIS 1941-
1945 prof. Ivice Žnidaršič.
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LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada RS je sprejela rebalans poslovnega 
načrta javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavno-
sti d.o.o., za leto 2009. Z rebalansom se zmanjšuje vrednost po-
slovnega načrta Infre za leto 2009, ki ga je vlada sprejela 4. juni-
ja, za 15.362.486,91 EUR. Kot razloge za zmanjšanje v vladnem 
Uradu za komuniciranje navajajo zmanjšanje vira financiranja 
z zadolževanjem s poroštvom RS iz naslova nenajema dolgoroč-
nega posojila v letu 2009 s poroštvom RS v višini 10.000.000,00 
EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za 
HE Krško, iz naslova napake v oceni preveč prenesenega najete-
ga kredita pri BIIS banki v letu 2008 v leto 2009 za financiranje 
vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca in sicer za 
5.808.279,12  EUR, ki je bil dejansko porabljen za pokrivanje re-
alizacije v letu 2008, ter zaradi povečanja porabe sredstev vo-
dnega sklada v letu 2009 za 445.792,21 EUR zaradi neupoštevanja 
prenosa neporabljenih sredstev vodnega sklada 2008 v leto 2009.

Infra	ob	15	milijonov	evrov

Poslovali so strogo v okvirjih 
odrejenega gospodarskega na-
črta, leto pa bodo zaključili z 
ostankom prihodkov, ki bo po 
zaključnem računu razdeljen 
med oba lastnika. Na Upravo 
RS za jedrsko varnost so po-
dali upravno vlogo za podalj-
šanje življenjske dobe NEK za 
dodatnih 20 let po letu 2023, 
ko poteče prvih 40 let obrato-
vanja. Predsednik uprave NEK 
Stane Rožman je pojasnil, da 
so v celoti realizirali načrt teh-
nološke nadgradnje v skladu s 
petletnim načrtom in izvedli 
več pomembnejših naložb ter 
začeli nove pomembne pro-
jekte, ki bodo izvedeni v ob-
dobju 2010–2013. Pomemb-
nejši trije so ovrednoteni vsak 
na 30 do 35 milijonov evrov, 

NEK	obratovala	stabilno,	
v	načrtu	velike	investicije	
KRŠKO - Za Nuklearno elektrarno Krško (NEK) je v letu 2009 ponovno izjemno stabilno obratovanje, 
brez motenj v delovanju in s preseženim načrtom proizvodnje za 1,2 odstotka. NEK bo na prehodu v 
novo leto na sredini obrtovalnega ciklusa z okoli 240 dnevi neprekinjenega obratovanja, naslednji re-
mont načrtujejo v začetku oktobra 2010. 

gre za zamenjavo 
statorja električ-
nega generator-
ja, ki bo izveden 
v remontu 2010, 
za projekt zame-
njave integrirane 
reaktorske glave, 
ki se je že pričel, 
ter projekt in-
stalacije tretje-
ga generatorja 
za dodaten vir 
lastnega napa-
janja. Prav tako 
so kljub večjemu 
številu  upokoji-
tev in novim za-
poslitvam v tem 
letu stabilni na 
kadrovskem po-
dročju.

Član uprave Hrvoje Perha-
rić je poudaril dobre rezulta-
te tako v izpolnjevanju vseh 
tehničnih in finančnih ciljev, 
kjer se varnost elektrarne 
kaže v nemotenem poslova-
nju, s preseženo proizvodnjo 
za okoli 56.000 megavatnih 
ur in za okoli tri odstotke niž-
jo lastno ceno, kot je oprede-
ljena v gospodarskem načrtu. 
Uskladiščili so 30 m3 NSRAO, 
Rožman pa je na naše vpraša-
nje izpostavil, da bodo zmo-
gljivosti njihovega odlagališča 
v kratkem zapolnjene in bodo 
morali iskati dodatne interne 
rešitve do zgraditve trajnega 
odlagališča NSRAO, za katere-
ga meni, da je absolutno nere-
alno, da bi bilo zgrajeno v letu 
2013. S. VahtaričStane Rožman 

KRŠKO - 16. decembra je na Regionalni razvojni agenciji Po-
savje potekalo izobraževanje Ekološko kmetovanje, ki ga je 
na pobudo ekoloških kmetov organizirala Lokalna akcijska 
skupina Posavje (LAS Posavje). Novosti na področju ekološke-
ga kmetijstva, preusmeritev v ekološko kmetovanje in pravila 
postopka certificiranja v ekološkem kmetijstvu sta preko 60 
udeležencem predstavili Nevenka Poštrak in Polonca Repič 
z inštituta IKC - inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze 
v Mariboru. V razpravi so se odprle številne dileme in pre-
dlogi za spremembe ukrepov kmetijske politike na področju 
ekološkega kmetovanja, med njimi tudi predlog o oblikova-
nju skupne pobude do Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 

V	Posavju	veliko	zanimanja	za	ekološko	kmetovanje

KRŠKO - V okviru Dnevov energetike v Posavju so v Šolskem 
centru Krško – Sevnica v začetku decembra izvedli kviz na 
temo »Energetski objekti v Po-
savju«. Šolski center s Fakulte-
to za energetiko Krško že dlje 
časa partnersko sodeluje, saj ji 
nudi vse laboratorije za izvaja-
nje vaj in tudi strokovni kader. 
Nekaj profesorjev je sodelovalo 
pri izdelavi učnih načrtov za po-
samezne študijske smeri na fa-
kulteti. V kvizu, ki ga je vsebin-
sko pripravil ravnatelj Srednje 
poklicne in strokovne šole Kr-
ško Robert Rožman, so bile za-
jete naslednje teme: Savske hi-
droelektrarne, Termoelektrarna 
Brestanica, Nuklearna elektrar-
na Krško, Sončna elektrarna v 
Šolskem centru Krško – Sevnica 
ter Jedrska energija in odpad-
ki. Tekmovalo je 30 dijakov iz 
3. in 4. letnikov SSI programa in 
SPI programa. Po besedah rav-
natelja Rožmana so dijaki dose-
gli nadpovprečne rezultate gle-
de na to, so si vso potrebno gradivo za pripravo na kviz morali 
poskrbeti sami in so tako zelo resno pristopili k kvizu.  Ekipno je 
prvo zasedel razred E4A, drugo mesto E3C in tretje mesto E3B. 
Najboljši dijaki pa so bili Rok Pribožič (E3B), Anže Zupančič 
(E3C), Uroš Žugič (E4A), Jaka Kramar (E4R) in Uroš Grivc (E3A). 

Kviz	o	energetskih	objektih

Razglasitve rezultatov 
se je udeležil tudi dekan 
Fakultete za energetiko 
Andrej Predin, ki je 
dijakom podelil bogate 
praktične nagrade, ki so 
jih prispevali Elmont, 
Efekt, ARAO in Šolski 
center Krško – Sevnica. 

in prehrano RS proti zvi-
ševanju obtežbe KMG za 
ekološko kmetovanje pri 
ukrepu KOP. Udeležba na 
izobraževanju in zaključ-
na razprava nakazujeta, 
da v Posavju možnost za 
nadaljnji razvoj ekološke-

ga kmetovanja obstaja. Predloge za skupno pobudo bodo zbi-
rali do konca leta 2009. Svoje predloge lahko pošljete po ele-
ktronski pošti na naslov kristina.ogorevc@rra-posavje.si ali 
pa pisno na naslov RRA Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško.

Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Simbolne slike.

ZA VSE VRTIČKARJE
IN KMETOVALCE ...

Kmetijska oprema Kr�ko
Cesta Kr�kih žrtev 145, tel.: 07 /488 06 25

V prenovljeni prodajalni izberite med 
ponudbo izdelkov iz programov:
• kmetijska mehanizacija
 in rezervni deli
• vinogradniški program
• vrtni program in orodja
• gozdarski program
• semena, gnojila in še in še …

ZA VSE VRTIČKARJE
IN KMETOVALCE ...

Kmetijska oprema Kr�ko
Cesta Kr�kih žrtev 145, tel.: 07 /488 06 25

V prenovljeni prodajalni izberite med 

NOVO v Krškem
Posavski obzornik 260x188.indd   1 12/16/09   8:28 AM
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Siliko do.o. PE Sevnica, Radna 3, 8294 Boštanj

www.siliko.si
tel.: 07 81 63 002

Želimo vam 
vesele božične praznike 

in srečno leto 2010,
uresničeno z zdravjem, 

uspehom in srečo!

LADKO PETRETIČ s. p., Krška cesta 10, 
8311 KOSTANJEVICA NA KRKI8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

LADKO PETRETIČ s. p., Krška cesta 10, 
8311 KOSTANJEVICA NA KRKI8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

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

se tudi mi pridružujemo dobrim željam. 

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

Želimo vam vesel božič,
v letu 2010 pa obilo zdravja,

veselja, osebnega zadovoljstva
in poslovnih uspehov.

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

nove uspehe in za novo srečo.
 

Ustvarite, kar ste snovali.
Dosegajte, za kar ste se trudili.

Najdite, kar ste pogrešali
in živite, kot ste želeli!

 

Srečno 2010!
 

Območne organizacije SD Krško, Sevnica, Brežice

Spoštovane občanke, cenjeni občani!

Želimo Vam vesele 
in mirne božične praznike.

Leto 2010 naj Vam nakloni zdravja, 
medsebojnega razumevanja,

vsakršne sreče.

Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti
Republike Slovenije.

   
Uslužbenke in uslužbenci UE Brežice

V SKRBI ZA VAŠO VARNOST

Želimo vam lepe 
in brezskrbne praznike, 

veliko zdravja, 
osebnih in poslovnih uspehov, 
predvsem pa varno leto 2010.

Uni d.o.o. Podbočje, 
Kurirska pot 4, Krško
www.skupinauni.si

Vesele božične 
praznike

in 
srečno novo leto

2010!

 že od 15. decembra 1997

Novoletni ples - potrjenka 01.01.2010 ob 19. uri
z ansamblom Toni & Keč

Sprejemamo rezervacije!

Tel. 07 49 870 78

Gostilna Kmečki Hram
Oražnova ulica 11, 8311 Kostanjevica na Krki

www.gkh.si

 vsak dan specialitete z žara

 jedi po naročilu
 kosila  zaključene družbe 450 ljudi

 seminarska dvorana
 poslovna kosila

 vinoteka
srečno 2010

!

Voščila gospodarskih družb, organizacij, zavodov in podjetnikov

Te dni je minilo že 12 let, 
kar je decembra 1997 v Kr-
škem začel izhajati Posavski 
obzornik, takrat še v obli-
ki revije in v začetni nakladi 
5.000 izvodov, zadnja leta pa 
ta znaša že preko 25.000 iz-
vodov. Več kot te številke po-
menijo rezultati branosti, ki 
so letos pokazali, da je števi-
lo rednih bralk in bralcev hi-
tro naraščalo in znaša že bli-
zu 50.000. Še bolj nas lahko 
veselijo številni odzivi iz ra-
znih krajev in od ljudi, ki jim 
Posavski obzornik pomeni naj-
pomembnejšo obliko sezna-
njanja z dogodki v njihovem 
okolju, članom različnih orga-
nizacij in društev pa možnost 
afirmacije njihove dejavnosti. 
Za vse to gre poleg uredništvu 
in njegovim sodelavcem zaslu-
ga predvsem vsem tistim pod-
jetjem, institucijam in posa-
meznikom, ki se zavedajo 
pomena družbene sprejemlji-
vosti svojih dejavnosti v na-
šem okolju in poleg komercial-
nih interesov vidijo smisel tudi 
v podpori brezplačnemu časo-
pisu za prebivalce Posavja. 

Za pomoč pri realizaciji te 
praznične priloge se še pose-
bej zahvaljujemo Tiskarske-
mu središču družbe Delo in 
njegovemu direktorju Bogda-
nu Romihu.
 Uredništvo
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Praznični dnevi prinašajo 
posebno veselje 
in obudijo skrite želje.
 
Naj vam prihajajoče leto 
izpolni
veliko skritih želja
in prinese veselje 
v osebno in poslovno življenje.
 
Srečno!

Občinski odbori LDS
Brežice, Krško, Sevnica

Spoštovane občanke in občani občine Brežice, 
drage bralke in bralci Posavskega obzornika!

Praznični december je čas pričakovanja, druženja in 
tudi čas, ko na ogled postavimo opravljeno delo celega 
leta. Bera letošnjega leta je bila obilna – zaključujemo 

številne projekte, priča smo bili številnim uspehom 
naših občanov na športnem in kulturnem področju, 

kmalu bo vrata odprla Fakulteta za turizem, tudi v 
gospodarstvu se obetajo boljši časi.  Ob tej priložnosti 
izrekam iskreno zahvalo vsem, ki s svojim delovanjem 

soustvarjate pozitivno bivanje v naši občini. 

Želim vam veselo praznovanje božiča in vam čestitam 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

V novem letu naj bodo vaši dnevi srečni in zdravi, 
poti uspešne in nasmehi zadovoljni!

Ivan Molan, župan občine Brežice

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica!

Pred nami je čas božično novoletnih praznikov in čas, ko ob iztekajočem se letu 
skušamo strniti dogodke in doživetja preteklih mesecev. Leto 2009 je bilo za Občino 

Sevnica zelo razgibano in aktivno na vseh področjih delovanja. Kljub gospodarski 
krizi, ki je posegla v naše okolje, se je delo odvijalo tekoče. Z zadovoljstvom 

ugotavljam, da smo z dobrim sodelovanjem občinskega sveta, župana in občinske 
uprave s krajevnimi skupnostmi, podjetji, zavodi in organizacijami uspešno 

zaključili veliko investicij, ki našim občankam in občanom omogočajo boljšo 
kakovost življenja. Številna društva so obogatila preteklo leto s pestrim družabnim 

in kulturnim dogajanjem. Trudili smo se reševati mnoga odprta vprašanja in 
omogočiti napredek občine tudi na gospodarskem in socialnem področju. Vse 

pridobljene nove izkušnje in preizkušnje tlakujejo pot do uresničenih ciljev in vizij. 

Drage občanke in občani, naj bo novo leto priložnost za nove izzive, naj bo 
radodarno z zdravjem, veseljem, osebnimi in delovnimi uspehi ter dobrim 

medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem in razumevanjem. Naj vas na vaših 
poteh spremlja pogum, da boste sledili svojim sanjam in zastavljenim ciljem.

Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 
ki ga praznujemo v teh dneh kot pomemben mejnik naše zgodovine. 

Želim vam lepo doživete praznične dni ter veliko  lepih trenutkov z vašimi najbližjimi. 

Srečko Ocvirk
župan občine Sevnica s sodelavci

Drage občanke in občani, 
spoštovani bralci Posavskega obzornika,

 
naša pričakovanja in upanja ponovno združujemo 

v dobre želje ob novem letu. 
Časi so zahtevni, za marsikoga negotovi, 

a zaupanje, da je z znanjem, marljivostjo, vztrajnostjo 
in z močjo volje mogoče uspeti, 

se vedno znova potrjuje.
 

Verjamem, da bomo s skupnimi močmi 
tudi vnaprej zmogli vse strme poti k uspehu, 

in da bomo s strpnostjo, razumevanjem in sodelovanjem 
oblikovali družbo prijaznih in dobrih ljudi. 

 
Blagoslovljen božič, 

najlepše želje ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
ter vsem dobro, uspešno in mirno leto 2010.

 
Franc Bogovič, 

župan občine Krško s sodelavci

Spoštovani!
 

Leto 2010 naj vam nakloni zdravja,
medsebojnega razumevanja 

in vsakršne sreče.
Naj vam pomeni nove izzive,

uspešnost in zadovoljstvo 
na vseh področjih vašega delovanja.

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

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

SlovenSlovenska ljudska stranka

www.sls.si

V prazničnih decembrskih dneh

naj vam misel na majhne radosti

in velika pričakovanja pričara nasmeh,

vam bližina in toplina ljubeznivih ljudi

greje hladne zimske noči.

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

Vesel božič 
in srečno novo leto 2010!

Drage občanke in dragi občani občine Radeče ter ostalih občin v Posavski regiji!

Zopet je pred nami konec koledarskega leta in vstop v novo, 
pričakovanj, priložnosti in upanja polno leto 2010. Ob dejstvu, da je iztekajoče se leto zaznamovalo 
življenja prenekaterih posameznikov in družin iz naše sredine s stisko, kot posledico 
gospodarsko-finančne krize in izgube delovnega mesta, smo seveda objektivno previdni pri 
napovedih za naslednje leto, a vseeno pogumno zremo v smer novih izzivov in priložnosti.

Letošnje leto je od nas zahtevalo utrditev medčloveških odnosov, krepitev povezovanja in sodelovanja 
ter rast občutka solidarnosti in pripadnosti isti družbeni skupini. Na teh družbeno-socialnih temeljih 
moramo graditi naša življenja tudi po prestopu novoletnega praga. Če nam to ni uspelo poprej, je 
december pravi čas, da svoje veselje in srečo začnemo deliti tudi s tistimi, katerih življenja so bila v 
preteklosti prikrajšana za tovrstna občutja in doživetja.
Skupaj poskrbimo, da bodo iskrice sreče in zadovoljstva deležni vsi, zlasti pa naši najmlajši, v katerih 
življenja polagamo upe za našo prihodnost. Prihodnost, ki smo jo v prelomnih trenutkih preteklosti 
vedno sprejemali odločno in složno. Temu primerno posvetimo tudi naš spomin ob letošnji obeležitvi 
dneva samostojnosti in enotnosti.

Vsem občankam in občanom Radeč ter prebivalcem širom Posavja izrekam iskrene čestitke ob 
prazniku dneva samostojnosti in enotnosti ter želim obilo zdravja, osebne in družinske sreče, prijetno 
božično praznovanje ter priložnosti, izzivov in uspehov polno leto 2010.

župan občine Radeče
Matjaž Han s sodelavci
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NOVA STANOVANJA in 
POSLOVNI PROSTORI

“NASELJE TROBENTICA” V BREŽICAH
v bližini novega trgovskega centra Lidl

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

Velikost poslovnih 
prostorov:
0d 26,052 do 153,80 m2. 
Cena poslovnih prostorov je 
od 50.939,47 € 
do 270.303,50 € (brez DDV).

Vseljivo TAKOJ. Prodaja naše lastne nepremičnine.

SL-inženiring Boršt d.o.o. 
www.sl-inzeniring.si
t.: 07 490 22 60 ali 
gsm: 041 356 963

Želimo vam srečno leto 2010, kupcem stanovanj 
pa prijetno bivanje v novem domu!

PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega

želi vsem svojim strankam in poslovnim 
partnerjem srečno novo leto.

Popotovanje v leto 2010 naj bo polno poslovne in osebne 
sreče, zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva.

Ivan Ciglar s.p., Kajuhova 3, Senovo
Tel. št: 07 49 73 190, 041 676 724

ivan_ciglar@t-2.net

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

in poslovnih uspehov. Srečno 2010!

Cankarjeva 63, 8281 Senovo

www.centros.si
tel.: 07 49 71 244, 041 628 489, 

051 302 889, 041 606 730

plinske instalacije 
vodovod

ogrevanje
nerjaveči dimniki 
 toplotne črpalke

plinske instalacije plinske instalacije 

nerjaveči dimniki 
 toplotne črpalke
nerjaveči dimniki 
 toplotne črpalke
nerjaveči dimniki 

tel.: 07 49 71 244, 041 628 489, Sre
čno 2010!

nerjaveči dimniki 
 toplotne črpalke

Gubčeva ul. 15, Novo mesto, tel. 07/33 21 065 

 Cenjenim strankam 
in poslovnim partnerjem 

želimo lepe praznike 
in uspešno novo leto.

Savska c. 20 c, Sevnica
tel.: 07 816 36 00

Prijetne božično-novoletne praznike vam želimo, 
v letu 2010 predvsem trdnega zdravja, veliko sreče, 

zadosti dobrih idej in energije za premagovanje 
vsakodnevnih nalog in doseganje ciljev, 

ki nam bodo v skupno veselje in zadovoljstvo. 

Ohranimo partnerstvo in sodelujmo tudi v letu, 
ki prihaja.

 
PE Kmečke Zadruge Sevnica, Trgovina, Klavnica 

in proizvodnja mesnin,  Kmetijski odkupi

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

Tel.: 07/499 21 50

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

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

uresničite svoje želje.
Srečno, zdravo in uspešno leto 2010
vam želi kolektiv Radanovič Brežice.
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Vsem malčkom, njihovim 
staršem in občanom želimo, 

veselo, zdravo, uspešno in 
smeha polno leto 2010!

vam želi 
kolektiv Vrtca Krško

Dragi dijaki, 
študenti, odrasli 

udeleženci 
izobraževanja in 
vsi prijatelji naše 

šole!
 

Želimo vam 
srečno, prijazno, 

ustvarjalno, 
darežljivo,   

uspehov in dobrih 
priložnosti ter 

pravih odločitev 
polno novo leto 

2010.

Ekonomska 
in trgovska šola 

Brežice

 

Vsako uro, 
ves dan in vso noč
– še v sanjah – čakam,
da bi zazvenelo 
kakor v pravljici
in da bi se mi odprlo
v tisto čudežno, bleščečo zimsko luč.
	 	 															Alfonz Gspan

Prijetne praznike 
in prijazno novo leto.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

V letu 2010 Vam želimo,
naj bodo dnevi srečni in zdravi,

poti uspešne in nasmehi zadovoljni!
 

VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER 
KRŠKO

Želimo vam prijetne 
božične praznike 
in srečno, zdravo, 

prijazno ter uspeha 
in novega znanja polno 

novo leto 2010.

Kolektiv 
Osnovne šole Brežice

KRAJEVNA
 SKUPNOST

 DOLENJA VAS

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

LETO 2010

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

                                               Svet in KS Dolenja vas

Vse želje, ki letos se niso izpolnile, 
vse sanje, ki niso sadu obrodile, 

v prihodnjem naj letu dobijo polet, 
naj čimprej izpolni se njihov obet!  

 
Vesele božične praznike in srečno 2010!

 
predsednik Marko Hercigonja 

in svet KS ZAKOT - BUKOŠEK - TRNJE

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Oko naj se očesu nasmeji,
roka toplo seže naj v pozdrav,
beseda naj besedo obogati - 
ljubezni, sreče, zdravja zaželi!

Svet KS Krško polje
vošči vsem krajanom in občanom 

lepe božične praznike
ter srečno v letu 2010!

predsednik Franc Žibert
in svet KS Krško polje

KRAJEVNA 
SKUPNOST 
SENOVO

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

Prijetne božično - novoletne praznike, 
vse dobro in srečno 
v letu 2010 vam želi

  
 Svet KS Senovo,

 predsednik Vlado Grahovac

Ponovno lučke bomo zdaj prižgali,
se spomnili preteklih dni,
vse slabo bomo pozabili,
zapomnili vse dobre si stvari.
 
Zato zdaj sezimo si v roke,
zazrimo si v oči,
zaželimo si sreče, zdravja
v letu, ki kmalu se rodi.

KRAJEVNA SKUPNOST 
MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško 

Svet KS mesta Krško vošči 
vsem krajanom in občanom prijetno 

praznovanje božičnih praznikov, 
v letu 2010 pa naj vas spremlja obilo sreče,

zdravja in medsebojnega razumevanja.

Jožica Mikulanc,  predsednica

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

 
Veselo praznovanje in zdravje, 

mir, uspeh in srečo
v letu 2010 za vas in vse, 

ki jih imate radi.

predsednik Darko Kodrič
in svet KS Podbočje

KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE

so zdravje, mir, uspeh 
in sreča bolj dosegljivi.in sreča bolj dosegljivi.

Veselo praznovanje in zdravje, 

in sreča bolj dosegljivi.

Veselo praznovanje in zdravje, 

v letu 2010 za vas in vse, 
ki jih imate radi.

Veselo praznovanje in zdravje, Veselo praznovanje in zdravje, 
mir, uspeh in srečo

Veselo praznovanje in zdravje, Veselo praznovanje in zdravje, Veselo praznovanje in zdravje, 
mir, uspeh in srečo

v letu 2010 za vas in vse, v letu 2010 za vas in vse, 
ki jih imate radi.

v letu 2010 za vas in vse, 
ki jih imate radi.ki jih imate radi.ki jih imate radi.ki jih imate radi.ki jih imate radi.ki jih imate radi.ki jih imate radi.

Novice 
iz Posavja

na
www.posavje.info
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Dobra zamisel, 
ki je ne delimo z drugimi, 

počasi zbledi.
Kadar pa jo delimo, živi večno,

ker prehaja od človeka 
do človeka in ob tem raste.

V letu 2010 vam želimo 
povezanosti in sodelovanja!

Kolektiv Regionalne razvojne agencije Posavje, 
Destinacije Posavje d.o.o. ter Centra za razvoj podeželja Posavje. 

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

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

Vam in vašim najbližjim želimo, 
da bi bilo prihajajoče leto 2010 

zaznamovano s srečo, zdravjem, 
uspehi in zadovoljstvom.

Kolektiv Centra za podjetništvo in turizem Krško

Vse, kar lahko storiš ali o čemer sanjaš, 
da lahko narediš, poskusi narediti. 

V drznosti je genialnost, je moč in čarovnija. 
Začni zdaj! 
(Goethe)

V letu 2010 Vam želimo obilo zdravja, veselja 
in poslovnih uspehov.

Kolektiv podjetja TIMI Krško d. o. o.

Božič in novo leto nam prinašata posebno veselje in skrite želje.
Naj vam prihajajoče leto izpolni veliko skritih želja 

in prinese veselje v osebno in poslovno življenje.

Cenjeni poslovni partnerji, drage občanke in občani!

Želimo vam prijetne praznike ter srečno, 
uspešno in ustvarjalno leto 2010!

W W W . Z A R N K R S K O . S I

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO!

Vaš kabelski operater

Novo leto je pred vrati 
in z njim nove priložnosti.

Želimo vam vesele praznike, 
veliko sreče, zadovoljstva

in dobrih priložnosti v letu 2010.
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- OKULISTIČNA AMBULANTA
- KONTAKTNE LEČE
- SONČNA OČALA

KRŠKO
DALMATINOVA 1

TEL.:07 49 22 812

SEVNICA
TRG SVOBODE 14A
TEL.: 07 81 62 620

OB PRIHAJAJOČIH PRAZNIKIH
VOŠČIMO VSEM STRANKAM

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO.
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Nudimo vam popolno zdravstveno varstvo za velike in male živali, oskrbo z zdravili in hrano. 

Obiščete nas lahko:
- AMBULANTA ZA VELIKE IN MALE ŽIVALI (TEL. 07 4961 156, 07 4963 147)
PONEDELJEK – PETEK OD 7. DO 15. URE
- IZDAJA ZDRAVIL, SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI:
PONEDELJEK – PETEK OD 7. DO 10. URE IN OD 16. DO 17. URE
SREDA OD 7. DO 10. URE IN OD 16. DO 18. URE 

SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIK OD 7. DO 8. URE
ZA STRANKE SMO DOSEGLJIVI OD 00 DO 24. URE

V mesecih januarj, februarj in marec 2010 kastriramo in steriliziramo pse in mačke s popustom pri 
storitvi -15%, za večje število živali pri istem lastniku nudimo dodatno ugodnost; opravimo tudi 
brezplačen preventivni pregled ušes na prisotnost parazitov…

Za dobro zdravje in počutje vaših živali skrbimo že več kot 50 let

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

Vsem imetnikom in ljubiteljem živali 
voščimo vesele božične in novoletne praznike, 

srečno novo leto in polno zdravja vam in vašim ljubljencem.

Vsem imetnikom in ljubiteljem živali 
voščimo vesele božične in novoletne praznike, 

V življenju so dnevi, ure zapisani z zlatimi črkami.
To so dnevi, ko srečamo ljudi, ki nas navdušujejo kot lepa pesem,
ljudi katerih stisk rok prekipeva od topline in katerih življenjsko moč
napolni naš duh s čudovitim mirom. 
                                                              (Helen Keller)

Lepe božične praznike in srečno 2010.
 Člani DGN Posavja Krško

Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.

ljudi katerih stisk rok prekipeva od topline in katerih življenjsko močljudi katerih stisk rok prekipeva od topline in katerih življenjsko močljudi katerih stisk rok prekipeva od topline in katerih življenjsko močljudi katerih stisk rok prekipeva od topline in katerih življenjsko močljudi katerih stisk rok prekipeva od topline in katerih življenjsko moč

Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.

ljudi katerih stisk rok prekipeva od topline in katerih življenjsko moč

Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.Lepe božične praznike in srečno 2010.

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH
POSAVJA

Ker lahko enostavno pridete do specialističnega pregleda (že z enim 
klicem na telefonsko številko 080 20 60).
Ker lahko hitreje pridete do specialističnega pregleda.
Ker se lahko izognete stroškom samopolačniških zdravstvenih 
storitev.
Ker nudi mrežo kakovostnih pogodbenih izvajalcev zdravstvenih 
storitev širom po Sloveniji.
Ker vas v primeru, da nimate napotnice vašega osebnega zdravnika, 
lahko napotimo k našemu zdravniku skrbniku.
Ker je cena zavarovanja ugodna in dostopna.

»

»
»
»

»

»

*Akcija traja od 5.10.2009 do 31.12.2009. Ugodnost velja za sklenitev zavarovanja VzajemnaDiagnoza+ s 
pogojno čakalno dobo. Pravila in pogoji za koriščenje bona se nahajajo na hrbtni strani darilnega bona.

V
e

se
le

 b
o

ži
čn

e
 p

ra
zn

ik
e

 i
n

 s
re

čn
o

 v
 l

e
tu

 2
0

1
0

!

Med dvema trenutkoma se nenadoma
odpro vrata v nov čas,
a sreča vendarle ni v tem času,
temveč v nas.
 
         Vesel Božič in srečno Novo leto.

ZDRAVSTVENI CENTER

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

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

SREČNO 2010

Naj vam bo lepo v naslednjem letu,
naj diši v tem krhkem svetu

po ljubezni, miru, zdravju, sreči!
www.zd-krsko.si

ZDRAVSTVENI DOM
KRŠKO

Prijetne božične praznike, 
v novem letu pa vsega tistega, 

kar lajša, lepša in bogati življenje.

Srečno 2010!

Vesel božič 
in srečno novo leto!

NAROČANJE
041 37 1234

www.okulistika.si

V skrbi za vaše zdravje in z najboljšimi željami 
v novem letu 2010. 

kolektiv ZD Brežice
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Hotel Ajdovec Sevnica

Jože G
orišek s.p.,Trg svobode 1, S

evnica

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

Naj vam v prihajajočem letu
izpolnita veliko takšnih želja!

Srečno 2010

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

Mnogo je želja
in

mnogo je poti.

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

 
Vsem našim gostom, prijateljem in poslovnim 

partnerjem želimo,
naj vas dobre misli,

izrečene v prazničnih decembrskih dneh,
navdihujejo in vodijo vse dni novega leta,

da bo le - to zadovoljno, ustvarjalno in uspešno!
 

Mi pa se bomo tudi v letu 2010 trudili za vas!
 

Kolektiv Penziona Splavar

GOSTILNA ŽOLNIR
Krška cesta 4, 

Kostanjevica na Krki

Kolektiv gostilne Žolnir v prihajajočem letu 2010 želi svojim 
gostom, prijateljem in poslovnim partnerjem prijetne 
praznike, obilo toplih trenutkov, ter zdravja in sreče.

Najlepše v življenju
je prièakovanje,

kaže nam pot v prihodnost.
V letu 2010
vam kolektiv

želi
izpolnitev vseh prièakovanj.

Zavoda za podjetništvo
in turizem Brežice
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Vsako leto znova se zaprejo duri,
pogled nazaj, korak naprej

v polnočni uri.
Želje naše so zveneče:
naj vzkalijo vaše Sreče!

Imeti prave ljudi,
sejati dobre stvari,

spoznati svoj vir moči!

Z vami tudi v letu 2010

RUDAR SENOVO d.o.o.

T U M A
OBRTNI SERVIS d.o.o.
CKŽ 34, Krško

Naj leto 2010 prinese 
obilo sreče, zdravja in uspehov!

Čiščenje prostorov in objektov
Kontakt: tel.: 031 324 476, e-pošta: tuma@siol.net

SREČNO 2010 vam želimo 
iz kolektiva KOP Brežice!

Naj se vam v letu 2010 uresničijo vse želje 

in izpolnijo vsa pričakovanja 

in da bi naše skupno prizadevanje 

za zdravo in čisto okolje obrodilo sadove!

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

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

Številne želje, tiha upanja in mnoga pričakovanja 
naj postanejo resničnost. Srečno v letu 2010!
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Vesele božične praznike

in srečno novo leto 2010

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

naj čarobnost zimskega ivja
zasenči črne misli,

naj toplina in iskrenost
osrečujeta vse leto.

EFEKT Krško d.o.o., Cesta 4. julija 25, 8270 Krško
Tel.: 07/49 028 60, www.efekt-krsko.si

Srečno v letu 2010!

LJUDJE PREVEČ RAZMIŠLJAMO O TEM, ČESAR NIMAMO, 
IN PREMALO O TEM, KAR IMAMO.

Adi Smolar

NAJ VAS V LETU 2010 SPREMLJAJO 
PRIJETNA SPOZNANJA IN ISKRENI LJUDJE.

Namesto voščilnic smo v letošnjem letu sredstva namenili 
za otroke s posebnimi potrebami OŠ dr. Mihajla Rostoharja.

Poslovnim partnerjem, zaposlenim 
in ostalim sodelavcem želimo, 

da vas v letu 2010 
spremljajo iskreni nasmehi,

topli stiski rok in pogum, 
da si izpolnite tiste najbolj skrite želje.

 
SREČNO 2010!

PODRUŽNICA KRŠKO
Handte-ost Zaščita okolja d.o.o.
CKŽ137, 8270 KRŠKO

GRADBENIŠTVO, KOMUNALA IN VZDRŽEVANJE

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

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

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

SREČNO 2010!
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Z zaupanjem, da bomo s hotenji današnjih dni,
z medsebojnim razumevanjem in modrostjo
ustvarili obetavno prihodnost za nas vse 
in prihodnje generacije, 
vam želimo prijetne božične praznike 
ter uspešno novo leto 2010! 

Ker je zdravje ena najpomembnejših vrednot, 
smo tudi letos namesto za nakup voščilnic denar namenili 
Posavskemu in obsoteljskemu društvu za boj proti raku.

Agencija za radioaktivne odpadke

Vesel božič 
in srečno novo leto.

Kovis d.o.o.
Brezina 102, 8250 Brežice

www.kovis.s i

good  ideas  c reate  future

  Sreča ni vedno na  dosegu roke,
  včasih jo moramo znati tudi izzvati,  

  da nam prinese prave stvari.

  Želimo Vam zdravo, zadovoljno
  in poslovno uspešno Novo leto 2010.

Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Spoštovani bralci !

Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo preteklosti 
in pričakujemo prihodnost. 
Čas, ko se želje po sreči, 
zdravju in uspehu selijo iz srca v srce. 
Naj se vam uresničijo sanje, 
udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja!

Vesel božič in srečno v letu 2010.

Kolektiv Termoelektrarne Brestanica

Sredstva namenjena za novoletne  voščilnice poslovnim partnerjem 
je naša družba namenila v dobrodelne namene.
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1939—2009; SEDEMDESETLETNICA USTANOVITVE 
MUZEJSKEGA DRUŠTVA V KRŠKEM

Leta 1939 je bilo ustanovljeno Muzejsko društvo za politična 
okraja Krško in Brežice v Krškem, prostor pa so imeli v takrat že 
odposvečeni cerkvi sv. Duha in v Valvasorjevi hiši. O ustanovi-
tvi je v Kroniki slovenskih mest poročal prof. dr. Balduin Saria. 
Društvo je bilo ustanovljeno 30. septembra 1939 za okrožje Kr-
ško—Brežice—Sevnica s sedežem v Krškem. V Krškem so imeli 
namen zasnovati tudi lokalni muzej, in sicer najprej v nekdanji 
špitalski cerkvi sv. Duha (danes Galerija Krško). Saria poroča, 
da je delokrog novega muzeja določila kraljeva banska uprava 
tako, da ne bo konkurence z Narodnim muzejem v Ljubljani. 
Navedel je tudi pomembno nalogo novega društva: varstvo 
raznih zgodovinskih spomenikov na terenu. V nadaljevanju je 
poročal o antičnih najdbah v okolici Krškega. Na koncu prispev-
ka je zaželel dobro delo društva, razumevanje z nacionalnim 
muzejem in veliko entuziazma, ki bi zagotavljalo, »da se bodo 
vedno našli ljudje, ki bodo z veseljem in z navdušenjem delali 
na polju domoznanstva«. Gonilna sila društva muzeja sta bila 
Otto Aumann in Franjo Stiplovšek. Obeh se starejši Krčani še 
dobro spomnijo. 

Otto Aumann se je rodil 27. marca 1897 v Krškem, umrl je ob 
koncu druge svetovne vojne neznano kje. Odraščal je v trgo-
vski družini, z zbiranjem in hranjenjem starin pa se je začel 
ukvarjati v tridesetih letih dvajsetega stoletja. Izkopaval je v 
Ajdovski jami pri Nemški vasi, Jermanovi jami, na Pijavškem, 
Libni, Drnovem in bil vesten zapisovalec – dokumentalist vse-
ga zbranega. Med drugo svetovno vojno je nadaljeval z delom, 
bil je član Kulturbunda in nemoteno delal tudi med nemško 
okupacijo. Aumann je uspel prepričati patra Hugolina Praha, 
gvardijana Kapucinskega samostana, da je zbirki dodal knjige iz 
samostanske knjižnice in jih prenesel v Valvasorjevo hišo, kjer 
je nastajalo nadaljevanje muzeja. Predmete za zbirko so daro-
vali tudi drugi ustanovni člani društva: trgovec Engelsberger, 
učitelj Stiplovšek, kipar Štoviček, župan Lazarini, župnik Kurent 
idr. Po vojni je izginil, njegovo delo oziroma delo društva je na-
daljeval Stiplovšek. 

Slikar in grafik Franjo Stiplovšek (1898—1963) je zapustil moč-
ne sledi v likovni umetnosti Posavja, na kar sta opozorila tudi 
oba umetnostna zgodovinarja, pisca prispevkov v zborniku 
Krško skozi čas Emilijan Cevc in Jože Curk ter Oži Lorber, ki je 
njegovo delo predstavila ob razstavi leta 2007 v Dvorani v par-
ku v Krškem. Lorberjeva je v predstavitvi izpostavila besede 
Emilijana Cevca: »Pri enem samem umetniku je svet ob Savi 
našel tudi svojo podobo in odsev – v delu Franja Stiplovška. 
Iz Obsotelja je očetova služba popeljala družino v Malinsko na 
Krku, kjer se je slikar rodil; Trst, Gorica in Tolmin so ga šolali, 
čez Koroško in Maribor ga je življenje vodilo do dunajske in za-
grebške akademije ter nazadnje v službo na meščansko šolo v 
Krškem.« Predstavila je tudi njegovo delo v Krškem v času, ko 
je na meščanski šoli poučeval risanje in opisno geometrijo. Od 
leta 1945 do 1953 je služboval kot profesor risanja na gimnaziji 
v Krškem, leta 1949 je postal upravnik, leta 1953 pa ravnatelj 
Posavskega muzeja Brežice. 

Aumann in Stiplovšek sta skupaj s člani društva zbirala »stari-
ne« oziroma predmete, ki so počasi dobivali lastnosti zbirke, 
ki je bila oziroma je zametek muzeja. Druga svetovna vojna je 
sicer delno prekinila aktivnosti, po pripovedovanju pa naj bi 
ravno Valvasorjeva hiša bila shramba oziroma zatočišče zbranih 
predmetov. Po vojni je idejo o mestnem muzeju nadaljeval Fra-
njo Stiplovšek, muzej pa je bil tako kot že leta 1939 predviden 
v Valvasorjevi hiši. 

Ker je bila hiša na robu mesta ena lepših v mestu, ob Savi s po-
gledom na sosednji Videm, si je hišo leta 1948 za sedež izbral 
Okrajni ljudski odbor oziroma nova mestna občina Krško in čez 
noč so morali vse, kar je bilo v hiši, odstraniti. Veliko predmetov 
je končalo v Savi, kar so lahko rešili, so na lojtrnikih odpeljali v 
Brežice. Stiplovšek je brez dovoljenja napolnil nekaj prostorov 
v gradu, bil za to tudi kaznovan, epilog zgodbe pa je, da je bil 
leta 1948 v gradu ustanovljen Posavski muzej Brežice. 

Zgodba o Valvasorjevi hiši se začne z graditvijo leta 1609, o 
kateri priča letnica na portalu. Različni lastniki in prebivalci so 
oblikovali »življenje« hiše vse do leta 1886, ko jo je premožni 
Krčan Martin Hočevar v svoji oporoki podaril mestu za hiralni-
co. Oznako Valvasorjeva hiša pa je dobila leta 1894. Ob ustano-
vitvi Župnije Krško so v začetku oktobra na hišo številka 85 tik 
ob cerkvi Sv. Janeza Evangelista pritrdili ploščo iz repentabor-
skega marmorja z napisom: »V tej hiši je umrl JANEZ BAJKORT 
VALVASOR 19. septembra 1693.«

Hiša je bila izbrana, čeprav je bil že takrat prisoten in izražen 
dvom o pravi izbiri. Danes vemo, da hiša ni prava, vendar pa je 
poznorenesančna hiša »prava« glede na arhitekturne vrednote, 
slogovne značilnosti in umeščenost v prostor. Skupaj še z Jarno-
vičevo in Kaplanovo hišo tvori pomemben del mesta, ki priča o 
različnih stoletjih in prebivalcih, ki so sooblikovali mesto.

O življenju hiše v prvi polovici dvajsetega stoletja ne vemo veli-
ko, v desetletjih po drugih svetovni vojni pa je v njej imela pro-
store tudi Komunala (danes podjetje Kostak) ter Center pred-
vojaške vzgoje za kmečko in delavsko mladino, v letih od 1952 
do 1965 pa je tu delovala občinska razglasna postaja. Prebivalci 
so hišo začeli naseljevati leta 1957, zadnji stanovalci naj bi se 
izselili leta 1976, saj je bila za jubilejno leto 1977 (500-letnica 
mestnih pravic) predvidena obnova in nova funkcija Valvasor-
jeve hiše. Hiša je takrat dobila samo novo fasado.

Večino podatkov iz druge polovice dvajsetega stoletja je zapisal 
in spremljal Krčan Slavko Šribar, zaslužen za številna odkritja, ki 
nam omogočajo nadaljnje raziskovanje in delo.

Ponovno so se Krča-
ni z Valvasorjem in 
njegovo hišo začeli 
ukvarjati na začet-
ku devetdesetih let. 
Čas velikih družbe-
nih sprememb je 
bil tudi čas, ko je v 
ospredje prihajala 
slavna preteklost 
posameznih krajev, 
predvsem tista, ki 
je bila povezana s 
Slovenijo kot eno 
celovito enoto. Ob 
tem je bilo blizu leto 
1993, torej 300-le-
tnica Valvasorjeve 
smrti v Krškem, 
pred tem pa še leta 
1991 350-letnica 
njegovega rojstva. 
Najbolj konkreten 
rezultat prizadevanj 
je zakonska zaščita 
območja kot spome-

nika lokalnega pomena (Odlok o razglasitvi urbanistični kom-
pleks Valvasorjeve hiše, župna cerkev sv. Janeza Evangelista in 
kapela sv. Duha; Ur. l. RS, štev. 61/93), ob tem pa so mesto za-
znamovali še drugi, predvsem kulturni dogodki različnih oblik.

Leta 2009, sedemdeset let po ustanovitvi Muzejskega društva, 
pa se po korakih uresničuje ideja številnih snovalcev, ki so se 
zavedali pomena ohranjanja, varovanja, predstavljanja in inter-
pretiranja naše dediščine. Med njimi je bil tudi akademski kipar 
Vladimir Štoviček, ki je prav tej hiši namenil svoja dela. 

Vladimir Štoviček in Božidar Jakac. Devetdesetletnica 
Vladimirja Štovička, Leskovec, 27. 6. 1986.  

(Last Valvasorjeve knjižnice Krško)

PRVA RAZSTAVA MESTNEGA MUZEJA KRŠKO: DELA 
VLADIMIRJA ŠTOVIČKA

Vladimir Štoviček (1896—1989), kipar in medaljer, je obiskoval 
umetnostno šolo v Ljubljani in študiral na akademiji v Pragi. 
Kot svobodni umetnik je živel v Leskovcu pri Krškem. Svoja dela 
je leta 1977 zapustil Občini Krško z željo, da so predstavljena v 
Valvasorjevi hiši. Danes so na ogled v Galeriji Vladimirja Štovič-
ka ob Šrajbarskem turnu v Leskovcu, ki jo upravlja njegova hči, 
prav tako akademska kiparka Vladimira Štoviček. V njegovih 
delih, portretih v bronu in kamnu, je dokumentirano skorajda 
celotno dvajseto stoletje na Slovenskem in v nekdanji Jugo-
slaviji. Njegovo doprsje, delo hčerke Vladimire, je postavljeno 
v Gaju zaslužnih občanov v starem mestnem jedru v Krškem. 
Štoviček je bil tesno povezan z mestom, mesto pa zaznamujejo 
tudi tri njegova dela, portret dr. Mihajla Rostoharja v Gaju za-
služnih občanov v parku, kip Janeza Vajkarda Valvasorja pred 
Valvasorjevo hišo in Deček z ribo, ostanek vodnjaka, ki je leta 
2008 dobil mesto v mestnem parku. 

Ob pripravi sinopsisa postavitve prve razstave njegovih del v 
Valvasorjevi hiši so bila skupaj z Galerijo Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki izbrana dela, ki vsebinsko sodijo v sklop do-
moznanstva. Izbrane plakete, medalje so podobe Štovička, 
njegove družine, drugih Krčanov in Posavcev, ki so sooblikovali 
posamezna področja življenja mesta, občine in regije. Ob tem 
bodo predstavljena tudi dela v kamnu, manjše plastike v bronu, 
posebej pa bodo v začetku leta 2010 za razstavo odliti tudi trije 
večji kipi. 

Tloris postavitve Štovičkovih del.  
Avtorica zasnove Polona Zupančič.

Pogled na steno. Avtorica zasnove Polona Zupančič. 

PRI VALVASORJU DOMA V KRŠKEM

Poleg Štovičkovih del bo v letu 2010 zasnovana tudi stalna po-
stavitev Valvasorjeve zbirke, v vmesnem času pa bo za vpogled 
na voljo Iconotheca Valvasoriana, faksimile v 17-ih knjigah 
zbrane Valvasorjeve grafične zbirke, ki jo je v imenu mesta pre-
jela Valvasorjeva knjižnica Krško 8. decembra 2009. 

Stalna zbirka, postavljena predvidoma leta 2011, bo vključe-
vala predvsem njegovo življenje v Krškem in ne bo posegala 
v zbirko, ki je in se oblikuje na gradu Bogenšperk. Razstava bo 
oblikovana na osnovi ohranjenega in prevedenega Zapuščin-
skega inventarja Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je vezan na 
njegovo imetje in hišo v Krškem. V prvem prostoru bo pred-
stavljeno Valvasorjevo osebno in družinsko življenje – njego-
vo bivanjsko okolje. Poudarek ne bo na originalnih predmetih, 
ampak na replikah, ki bodo »uporabne« – v smislu možnosti 
dotikanja, sedenja, uporabe idr. Vizualno bo predstavljen Val-
vasorjev sprehod skozi Krško, njegov pogled skozi okno erkerja 
na reko in pristanišče, slušno pa glasba tistega časa, kjer bo 
poudarek na izvajanju z instrumenti, ki jih je imel – harfa, dude, 
rog, šalmaj idr. V sosednjem prostoru - Valvasorjevi »delovni 
sobi« bodo postopoma predstavljeni tudi njegovi matematični 
in drugi instrumenti, ki jih je predvidoma še uporabljal tudi v 
Krškem.

Prva in zadnja stran Zapuščinskega inventarja Janeza Vajkarda 
Valvasorja. (Arhiv RS, Zapuščinski inventar, Janez Vajkard 

Valvasor, fsc. LIV, lit. Z, št. 7)

Prva razstava v obnovljeni cerkvi sv. 
Duha, poimenovani Galerija Krško, je 
bila odprta 25. junija 1966. Istočasno 

so odkrili tudi spomenik J. V. Valvasorju, 
delo akademskega kiparja Vladimirja 

Štovička. (Vir: Občina Krško)

Mestni muzej Krško
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POT MEDIČARSTVA IN LECTARSTVA MED KRŠKIM 
IN ZAGREBOM

Regionalna razvojna agencija Posavje je skupaj z Občino Kr-
ško ter s hrvaškimi partnerji Regionalno razvojno agencijo 
Zagrebačke županije ter Zagrebačko županijo uspešno prija-
vila projekt Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi z 
akronimom »Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Za-
grebom«. Projekt je preplet vsebin, povezanih z rokodelstvom, 
ponudbo delno predelanih kmetijskih izdelkov s kmetij (med in 
suho sadje), oblikovanjem novih turističnih produktov in kul-
turnih storitev ter ohranjanjem kulturne dediščine čezmejnega 
območja. 

Medičarstvo je bilo eno najdlje ohranjenih obrtnih dejavnosti v 
Krškem, saj je medičarska delavnica Stary delovala v mestu vse 
do leta 1956. V Spodnjeposavski statistični regiji medičarjev in 
lectarjev danes ni več, je pa razširjeno čebelarstvo. Na podro-
čju Zagrebačke županije je medičarska in lectarska dejavnost 
še živa in precej razširjena. Na osnovi teh dejstev je oblikovana 
raziskava, načrtovana izdelava elaborata in postavitev sodobne 
zbirke o medičarstvu in lectarstvu na čezmejnem območju v 
sklopu Valvasorjevega kompleksa v Krškem ter ureditve promo-
cijskega prostora na hrvaški strani, v katerem bo predstavljen 
del raziskav o medičarstvu. Sodelovanje v raziskavah, skupen 
razvoj izdelkov ter ogledi dobrih praks na obeh straneh meje 
bodo omogočili vzpostavitev novih povezav na čezmejnem ob-
močju obeh regij. Rezultat skupnega razvoja bo tudi vzposta-
vljena etnološko - turistična Pot medičarstva in lectarstva med 
Krškim in Zagrebom.

Med ostalimi rezultati projekta, ki se bo zaključil februarja 
2012, bodo vzpostavljeni skupni razstavno promocijski prostor 
v Valvasorjevem kompleksu, muzejski zbirki o Valvasorju in o 
18. stoletju. Razviti bodo skupni turistični paketi na temo medi-
čarstva ter skupni katalog rokodelskih izdekov, v katerem bodo 
predstavljeni rokodelski izdelki čezmejnega območja.

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

Medeni set (SI)

Tradicionalni lectarski izdelki rokodelcev 
Zagrebačke županije (HR)

ROKODELCI KOT DEL VSEBINSKE ZASNOVE VALVA-
SORJEVEGA KOMPLEKSA

O rokodelstvu in obrteh na Dolenjskem, v Posavju in v Krškem 
nekoč je pisal že Janez Vajkard Valvasor v svojem delu Slava 
vojvodine Kranjske. Pomemben vir za razmišljanje o rokodel-
stvu in rokodelcih v današnjem času in vsebinah v Kaplanovi 
hiši v sklopu Valvasorjevega kompleksa je tudi delo Ivana La-
pajneta Krško in Krčani iz leta 1894, v katerem piše o mestu, 
njegovih prebivalcih in obrteh predvsem do konca 19. stoletja. 
Piše tako o usnjarjih, krojačih, čevljarjih, gostilničarjih, o bro-
darstvu, načinu življenja brodnikov, o sejmih, o oblačilnem vi-
dezu krških meščanov in okoličanov v 19. stoletju, povezanosti 
mesta in rokodelstva ter obrti, delu rokodelskih zadrug itd. O 

nekaterih preostalih krških obrtnikih in rokodelcih v knjigi Kr-
ško: stoletje na razglednicah piše poznavalka mestne zgodo-
vine Ljudmila Šribar. Omenjena dela in odlomki predstavljajo 
vpogled v del rokodelske in obrtniške preteklosti mesta Krško 
in njegove okolice. Zanimivi so tudi zaradi dejstva, da nam lah-
ko ponudijo izhodišča za nove vsebine in nadaljnje delo na po-
dročju dediščine rokodelskih znanj in posameznih rokodelcev 
lokalnega okolja.

Tem, ki se odpirajo, in idej, ki se porajajo ob prebiranju literatu-
re, je veliko. Ena izmed prihodnjih nalog je tako izvedeti več o:

• povezanosti mesta in rokodelstva ter obrti, kot so: lectar-
ska delavnica Stary, usnjarji, krojači, čevljarji, vozniki in 
brodniki na Savi, tovorniki ali vodniki tovornih konj itd;

• pomembnih osebnostih: Josipina Hočevar, Janez Vajkard 
Valvasor, Adam Bohorič, Jurij Dalmatin; 

• oblačilnem videzu krških meščanov in okoličanov v 19. 
stoletju in njihovem vsakdanjem in prazničnem načinu 
življenja;

• izboru, izdelavi in uporabi replik ter novo nastalih izdelkov 
iz inventarja zapuščine Janeza Vajkarda Valvasorja za po-
trebe zbirk itd.

Pri dosedanjem delu z rokodelci in delu na terenu smo se že 
srečali s pestro rokodelsko dediščino s področja naravne de-
diščine, znamenitih osebnosti ter kulinaričnih posebnosti Po-
savja. Prav tako smo prišli do nekaterih ključnih ugotovitev in 
hkrati možnih rokodelskih vsebin: prenosi rokodelskega zna-
nja; obujanje ali nadaljevanje družinskih tradicij in nekaterih 
rokodelskih znanj; delavnice in praktični prikazi rokodelskih 
znanj za vse generacije; oblikovanje priročnikov in povezovanje 
rokodelske in kulinarične dediščine z razvojem turizma, spo-
minkarstva in promocije.

Jaslice iz medenega testa (SI)

Izdelki iz medu s področja Zagrebačke županije (HR)

SOBA MEDIČARSTVA IN LECTARSTVA

Medičarstvo je bilo eno najdlje ohranjenih obrtnih dejavnosti 
v Krškem. Medičarski mojster Engelbert Stary se v obrtnih regi-
strih omenja proti koncu 19. stoletja, ko je v Krško prišel s Koro-
ške. Obrt je vodil najprej mojster sam, po njegovi smrti njegova 
vdova Fani Stary, ki je obrt zaradi bolezni kasneje prepustila 
hčerki Elzi, poročeni Sluga. Po njeni smrti je obrt prevzel Franc 
Markovič, ki je tu že prej delal kot pomočnik. Delal je do leta 
1956, ko je medičarstvo v Krškem usahnilo. Brežiške medičarje 
in svečarje, imenovane tudi lécetarji in voščeninarji, je razisko-
vala dr. Ivanka Počkar in ugotovila, da so vsi prišli v Brežice od 
drugod, večinoma s Koroške. Tako iz pisnih virov kot iz ustnega 
izročila je o njih malo znanega. Od konca 18. stoletja do druge 
svetovne vojne je bilo v mestu izpričanih vsaj sedem delujočih 

medičarjev in lectarjev, medičarsko obrt pa so v Brežicah začeli 
opuščati po prvi svetovni vojni.

V sklopu projekta in na osnovi izdelane raziskave bo zasnovana 
muzejska zbirka Soba medičarstva in lectarstva. Ob upošteva-
nju določenih meril in kriterijev nameravamo s pomočjo roko-
delcev in njihovega znanja razvijati in nadgrajevati specifične 
nove rokodelske prepoznavne izdelke višje kakovosti, replike, 
spominke ali darila, ki izhajajo iz lokalne dediščine in so v prvi 
vrsti povezane z medičarstvom in lectarstvom in izpričujejo 
prepoznavnost, vsakdanji in praznični način življenja prebival-
cev Spodnjeposavske regije tako v širšem slovenskem prostoru 
kot na skupnem čezmejnem območju. 

Dekorativni figuralni medenjak 
(SI)

Medeni srečenosci 
(SI)

VALVASORJEV KOMPLEKS – MESTNI MUZEJ KRŠKO 

Občina Krško izvaja projekt celovite obnove Valvasorjevega 
kompleksa, ki je sestavljen iz dveh delov; gradbenega in vse-
binskega. Tako gradbeni kot vsebinski del nastajata že daljše 
obdobje. Gradbena obnova je tik pred koncem, rezultati so že 
vidni, vsebinski del pa je v polnem teku, rezultati opravljenih 
raziskovalnih projektov pa so na voljo v različnih publikacijah. 

V letu 2008 je bila pripravljena prijava projekta na razpis, ki je 
predstavljen, leta 2009 pa je Občina Krško preko javnega na-
ročila izbrala izvajalko Celovitega oblikovanja Valvasorjevega 
kompleksa v Krškem. Izbrana je bila Polona Zupančič, ki deluje 
v okviru Mi ka do d. o. o. iz Ljubljane. V tem času je bila poleg 
zasnove postavitve Štovičkovih del izveden tudi projekt osve-
tlitve muzejskih prostorov, oblikovanje vhodnega prostora v 
muzej, oblikovanje večnamenskega prostora v pritličju Valva-
sorjeve hiše in zasnovana Celostna grafična podoba Mestnega 
muzeja Krško. 

Pomemben del celovite zgodbe smo prebivalci mesta, občine, 
regije in vsi, ki prihajate v to mesto. Vsak muzej potrebuje svoje 
podpornike, tiste, ki veliko ali pa samo nekaj veste o preteklo-
sti, tiste, ki imate predmete, ki pričajo o preteklosti, tiste, ki s 
svojim znanjem in veščinami želite sodelovati v tej zgodbi.

Kmalu, predvidoma konec marca 2010, se srečamo na otvoritvi 
Mestnega muzeja Krško. Že sedaj prijazno vabljeni! 

Pripravile:
Alenka Černelič Krošelj (Občina Krško), Mojca Pompe 
(Center za razvoj podeželja Posavje) in Anita Radkovič 
(Regionalna razvojna agencija Posavje)
Viri fotografij:
Občina Krško, Valvasorjeva knjižnica Krško, Center za 
razvoj podeželja Posavje in Regionalna razvojna agencija 
Zagrebačke županije.
Oblikovanje: Nathalie Letullier, Neviodunum
Krško, december 2009

v Valvasorjevem kompleksu
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Veleposlanika je sprejel žu-
pan občine Krško skupaj z di-
rektorico občinske uprave 
Melito Čopar in direktorjem 
regionalne gospodarske zbor-
nice Darkom Goriškom. V 
pogovoru sta se župan Franc 
Bogovič in veleposlanik Repu-
blike Češke, ki ga je na ura-
dnem obisku spremljal direk-
tor podjetja Vipap Oldrich 
Kettner, dotaknila sodelova-
nja s podjetjem Vipap in ne-
davnih pogajanj o prenosu in 
sanaciji opuščenega območja 
celuloze. 
Visokemu gostu je župan pred-
stavil tudi geografske in kul-
turne značilnosti občine ter 
koncept gospodarskega razvo-
ja. Pri slednjem je izpostavil 
prostorski razvoj in priložnosti 
za domače in tuje investicije, 
ki jih je Občina Krško vzposta-
vila z umeščanjem in ureja-
njem poslovnih con. Dobri re-

Fakulteti za energetiko in logistiko v Krškem pomembno kre-
pita njegovo vlogo izobraževalnega središča. Oktobra je s 
svojimi študijskimi obveznostmi začela peta generacija štu-
dentov logistike in druga generacija študentov na Fakulteti 

za energetiko, ki nudita možnosti za redni in izredni študij v  
visokošolskem strokovnem programu, v univerzitetnem, ma-
gistrskem in doktorskem študijskem programu. Na Fakulteto 
za logistiko je v tem študijskem letu vpisanih 1337 študentov, 
261 v Krškem in 1076 v Celju; medtem ko je bilo prvo študij-
sko leto na fakulteto skupaj vpisanih 470 študentov. Fakul-
teto za energetiko v tekočem študijskem letu obiskuje 273 
študentov, od tega 187 v Krškem in 86 na dislocirani enoti v 
Velenju.  foto: Anže Golob, Bisera Zahovič

V božično-novoletnem času 
bosta Občina Krško in Krajev-
na skupnost mesta Krško po-
skrbela za raznolikost dogaja-
nja, hkrati pa tudi za to, da 
bodo prazniki ponovno minili 
»brez petard«. Občina Krško 
bo z obdaritvijo v tem času 
posebej razveselila tudi naj-
mlajše. 

Kot vsako leto, bo tudi tokrat 
poskrbela za obdaritev otrok 
in za obisk dedka Mraza, ki na 
več lokacijah v občini že obi-
skuje številne otroke, razve-
selil jih bo okoli 1400. Izved-
bo programa je Občina Krško 

Krško	obiskal	veleposlanik	
Republike	Češke
Občino Krško je 15. decembra obiskal veleposlanik Republike Češke Petr Voznica. Za svoj prvi obisk izven 
Ljubljane je zaradi dobrega sodelovanja med občino in podjetjem Vipap, ki je v češki lasti, izbral Krško.

zultati na tem področju so v 
trenutnih razmerah gospodar-
ske šibkosti tudi med najpo-
membnejšimi temelji stabil-
nosti krškega gospodarstva. 
Župan je omenil tudi projekt 
izgradnje hidroelektrarne Kr-
ško in obvoznice, umeščanje 
odlagališča NSRAO ter se do-

taknil visokošolskega izobra-
ževanja in obeh tukajšnjih fa-
kultet. Energetika je namreč 
nosilna veja tega prostora in 
največji zaposlovalec. 
Županu se je v predstavitvi pri-
družil tudi direktor regionalne 
gospodarske zbornice Darko 
Gorišek, ki je izpostavil uspe-

šnost številnih gospodarstveni-
kov, ki se odraža tudi v tem, da 
je regija Posavje v letu 2008 
beležila največji dobiček na 
zaposlenega in največjo do-
dano vrednost na zaposlene-
ga. Slednja je znašala 43.000 
evrov, kar za 6000 evrov prese-
ga slovensko povprečje. 
Njegova ekscelenca Petr Voz-
nica je pohvalil uspešen razvoj 
občine Krško in zaželel uspe-
ha pri nadaljnjih razvojnih ak-
tivnostih. Zgledno sodelova-
nje med občino in podjetjem 
Vipap je veleposlanik označil 
kot odlično osnovo za nadalj-
nje aktivnosti češke države v 
občini Krško. Sodelovanje pa 
bi želel nadgraditi tudi na dru-
gih področjih. Na kulturnem 
slednje že poteka, saj Glasbe-
na šola Krško in Moški pevski 
zbor Svoboda Brestanica s če-
škimi mesti že tketa prijatelj-
ske vezi.  

Češki veleposlanik z delegacijo v pogovoru s 
predstavniki Občine Krško

Število	vpisanih	študentov	
na	fakultetah	v	Krškem	se	
povečuje

Decembrsko	veselje	z	dedkom	Mrazom	
in	ostalimi	dogodki

Dedek Mraz z obdarovanci v krškem kulturnem domu

Turistično društvo Koprivnica se letos že tretjič predstavlja 
z živimi jaslicami. TD Koprivnica je k sodelovanju povabilo 
tudi MePZ Antona Aškerca Koprivnica, ki prepevajo božične 
pesmi. Tako se bodo 25. 12. , ob 16.30 uri, zopet požrtvo-
valni krajani prelevili v angelčke, svete tri kralje, prebival-
ce Betlehema in pastirje, ki se bodo greli ob ognju, čuvali 
ovce in osla, ter prinesli čudovito vest o rojstvu Odrešeni-
ka. Za popestritev oziroma glasbeno spremljavo bodo le-
tos prav tako poskrbeli sveti trije kralji in otroški angelski 
zbor. Manjkal pa ne bo tudi zvok citer izpod prstov mlade-
ga pastirja. Sveto noč bo letos odpel, nam vsem znani, Alfi 
Nipič, ki bo po živih jaslicah za vse obiskovalce pripravil 
tudi mini koncert.

Če boste žive jaslice v Krškem zamudili, vljudno vablje-
ni na ponovitev, na Veliki Kamen, v nedeljo 27. decem-
bra, ob 17. uri.

Vabljeni na zanimivo predstavitev Jezusovega rojstva 
v besedi, igri in petju.

zaupala Zvezi prijateljev mla-
dine Krško, za obdarovanje in 
veselo dogajanje pa je name-
nila 46.300 evrov.  

Prav tako se v letošnjem letu 
nadaljuje priprava priredi-
tev, na katerih bo prepove-
dana uporaba pirotehničnih 
sredstev, ki je za večino ljudi 
neprijetna in moteča pa tudi 
nevarna. Da bi se prazničnega 
dogajanja udeležilo čim večje 
število ljudi, bo Občina Krško 
nadaljevali vsakoletno prakso 
in poskrbela za brezplačen 
prevoz z mini avtobusom. Ta 
bo na lokaciji Videm – Grič – 

Tabu - staro jedro Krško vozil 
v času prireditev 30. in 31. de-

cembra. Takrat bo za promet 
zaprta tudi Cesta 4. julija. 
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Življenjska pot Franca Polo-
viča se je začela 11.12.1929 
v vasi Gabrje pri Dobovi, kjer 
je preživljal tudi otroška leta 
skupaj s starši in sestrama.  
Med drugo svetovno vojno je 
bil izseljen v nemško Šlezijo. 
Že kot najstnik je moral pre-
vzeti skrb za družino, saj je 
izgubil očeta. Po končani voj-
ni se je skupaj z družino vrnil 
v rodni kraj. V skrbi za dru-
žino in obnovo doma pa je v 
sebi odkril tudi »trgovsko žili-
co«, saj je bil uspešen v vseh 
dejavnostih, ki se jih je lotil. 
Nekaj let je delal v Nemčiji, v 
domačem kraju je zgradil hišo 
in ustanovil svoje prvo podje-
tje FRAPO, ki se je ukvarja-
lo z izvozom mešanega blaga 
iz Nemčije v takratno Jugo-
slavijo. 

Danes je najbolj prepoznaven 
po podjetju AFP d.o.o (leta 
1990 ga je ustanovil skupaj z 
vnukom), ki zastopa prizna-

Dolgoletna predsednica dru-
štva Sožitje Brežice Anica 
Ajlec je spregovorila ob za-
četku prireditve. Zahvali-
la se je vsem donatorjem, 

ki so prispevali za darila, 
spomnila je na letošnjo 30. 
obletnico delovanja Varstvo 
delovnega centra Krško - Le-
skovec in svoj nagovor je za-
ključila z mislijo: »Danes je 
dan veselja in radosti za naše 
otroke.« Župan občine Bre-

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice, ki letos proslavlja 
45-letnico delovanja, v društvu pa je bila pred tremi leti 
ustanovljena tudi sekcija keramikov, je 17. decembra v 
sejni sobi Upravne enote Brežice organiziralo otvoritev 
študijske razstave unikatne keramike - razstave keramič-
nih del, nastalih na tečajih Oblikovanje unikatne kera-
mike.

Tokratna razstava prikazuje dela 16 avtorjev, ki so nastala 
na dveh tečajih keramike (leta 2008 15 in leta 2009 18 ude-
ležencev). Na vseh tečajih je bila mentorica Nevenka Ru-
škovič, ki je pomagala pri izvedbi zamisli s svojimi bogatimi 
izkušnjami in jih je nesebično delila z udeleženci. Dela so 
izvedena v raku tehniki, ki je starodavna japonska tehnika 

dekorativnega žganja v keramiki in omogoča atraktivne, ne-
ponovljene vzorce, vsak keramični izdelek pa je pri tej teh-
niki žganja unikat.

Branka Ereš, ki je predstavila programe delovanja društva, 
je poudarila, da jim je Upravna enota Brežice že drugič omo-
gočila izvesti razstavo keramičnih del, v zahvalo pa so ji po-
klonili dvoje avtorskih del, in sicer Branke Benje in Nevenke 
Ruškovič, likovna dela članov društva so poklonili tudi Ob-
čini Brežice, MC Brežice, glasbeni šoli, Zavodu za podjetni-
štvo in JSKD-OI Brežice.

Simon Roguljič in Kristian Zidarič, učenca prof. Tomislava 
Vrandečiča, sta z igranjem brazilskih plesov na kitari pope-
strila prijetno otvoritev razstave.
 N. Jenko S.

80	let	Franca	Poloviča,	
oktobrskega	nagrajenca
DOBOVA, BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan je ob visokem jubileju voščil oktobrskemu nagrajencu 
Francu Poloviču, enemu prvih in najuspešnejših podjetnikov v brežiški občini, ki je veliko pripomogel k ra-
zvoju svojega kraja z zaposlovanjem, dobrodelnimi aktivnostmi in podporo različnim društvom v občini. 

no športno blagovno znam-
ko Adidas za Slovenijo in Hr-
vaško. Podjetje se je uspešno 
razvijalo in dosegalo zavidlji-
ve poslovne rezultate. Iz trgo-
vine na veliko se je preusmeri-
lo v maloprodajo in odprlo 10 
trgovin Prva liga po Sloveniji. 
Trenutno podjetje zaposluje 
53 ljudi. 

Kot uspešen in odgovoren po-
slovnež pa Franc Polovič ni po-
zabil na svoje sokrajane, saj 
je veliko pripomogel k razvoju 
domačega kraja, tako z zapo-
slovanjem ljudi iz okolice kot 
tudi s številnimi dobrodelnimi 
aktivnostmi, redno je z dona-
cijami pomagal Splošni bolni-
šnici Brežice ter številnim dru-

štvom v občini (Lovski družini 
Dobova, Rokometnemu klu-
bu Dobova, Pihalnemu orke-
stru Loče in Kapele ter drugim 
društvom). Za njegov doprinos 
k razvoju in dobrodelnost je 
Franc Polovič prejel priznanja 
KS Dobova in občine Brežice. 
Poleg razvijanja posla je nje-
gova strast tudi lov – popoto-
val je v Zimbabve in še v Kana-
do. Leta 2000 je zgradil lovski 
muzej, kjer so na ogled posta-
vljene številne lovske trofeje. 
Poleg muzeja na posestvu goji 
tudi muflone in jelene.

Svoj 80. rojstni dan je pra-
znoval v krogu svojih najdraž-
jih (žena Jožefa, sin Franc in 
snaha Marija ter vnuki Sabina, 
Aleksander in Sarita s svoji-
mi družinami) in tudi s tradi-
cionalno zabavo, skupaj s po-
slovnimi partnerji, prijatelji 
in sorodniki.

Jubilantu želimo vse najboljše!

Tri generacije Polovičevih z županom Molanom in 
podžupanjo Čularjevo

BREŽICE - Pod sožitje so se podpisali MePZ Viva Brežice, Vo-
kalna skupina Solzice Glasbene šole Brežice ter instrumen-
talisti, ki so z zborovodkinjama Simono Rožman Strnad in 
Marjetko Podgoršek Horžen 12. decembra zvečer v župnijski 
cerkvi sv. Lovrenca izvedli koncert, ki so ga izvajalci naslovi-
li »Sožitje prazničnih zvokov« ter dokazali, da glasba zbližu-

je, greje in povezuje tako izvajalce kot številne poslušalce.
V prvem delu koncertnega programa smo slišali izvedbo 
»Nove maše 1997« Damijana Močnika (1967) za mešani zbor, 
ženski zbor, tri trobente in soliste, ki so jo v domači cerkvi 
vrhunsko izvedli pevci in pevke obeh brežiških zborov ter in-
strumentalisti - na orglah Tamara Krajnc Stepišnik, na tro-
benti Boštjan Bone, Gregor Gubenšek in Rudolf Strnad ter 
solista sopranistka Marjetka Podgoršek Horžen in na trobenti 
Gregor Gubenšek. V drugem delu programa so zapele pevke 
Solzic ter pevke in pevci Vive s solistkama Vlasto Rožman in 
Ireno Hribar. V imenu izvajalcev se je Simona Rožman Str-
nad zahvalila za izvedbo koncerta v domači cerkvi župniku 
Milanu Kšeli, ki je vsem nastopajočim vrnil zahvalo in pohva-
lo za tako lep glasbeni, kulturni in predvsem duhovni večer.
 N. J. S., foto: M. Tokić

Sožitje	prazničnih	zvokov

Božiček	in	župan	obiskala	
člane	Sožitja	Brežice
BREŽICE – V predprazničnih dneh so pripravili prednovoletno  srečanje člani društva Sožitje Brežice. 
Župan Ivan Molan jim je zaželel veliko veselja v novem letu, skupaj so si ogledali predstavo Izgubljena 
snežinka, vrhunec prednovoletnega rajanja pa je bil obisk težko pričakovanega Božička. 

žice Ivan Molan je pozdravil 
zbrane z besedami, da je bil 
tudi letos vesel njihovega po-
vabila. Dejal je, da je sre-
čanja prijetna priložnost za 
druženje, poudaril je tudi, 
kako pomemben je oddelek 
VDC v Brežicah, kjer se varo-
vanci vsakodnevno družijo in 
ustvarjajo. Župan jim je za-
želel predvsem čim več vese-
lja v medsebojnem druženju. 

Dramska skupina Snežinka, 
ki jo sestavljajo vzgojiteljice 
iz Vrtca Mavrica Brežice, je 
s predstavo Izgubljena sne-
žinka popestrila pričakova-
nje prihoda Božička. Preden 
pa so manjši in večji otroci 
dočakali Božička z darovi, so 
se zavrteli ob veselih pesmih 
Vilka Ureka, brez katerega 
ni prednovoletnih srečanj. 
Srečanja sta se udeležila tudi 
direktorica VDC Krško – Le-
skovec Bojana Tkalec Štra-
ser in predsednik Sožitja Kr-
ško Dane Mižigoj. 

Županov nagovor članom društva Sožitje Brežice

Najbolj pričakovan je bil 
decembrski dobri mož - 
Božiček 

Novoletno rajanje

Keramika,	ena	od	pravih	reči

Branka Ereš in Nevenka Ruškovič

GLOBOKO - Ljudski pevci Globoko so minulo soboto napolni-
li dvorano tamkajšnjega Prosvetnega doma na promocijskem 
koncertu ob izidu zgoščenke napitnic in pesmi o vinu, ki so 
jo poimenovali Primi, bratec, kupico! Pevce, ki delujejo kot 
sekcija Kulturnega društva Globoko že 13 let, ves čas vodi 
Franc Kene. Na zgoščenki je 17 pesmi, od tega 9 napitnic, 
med katerimi so nekatere že pravi venčki, ter dva tematska 
sklopa ljudskih ali ponarodelih pesmi o vinu in vinski trti. Tri 
so povsem lokalno značilne in jih drugje ne poznajo. V goste 
pa so na svoj promocijski koncert privabili še Ljudske pevce 
iz Sromelj, Kolednike iz Bušeče vasi ter žensko skupino Šmar-
jetke iz Šmarjeških Toplic. Prav posebne gostje pa so bile na 
koncertu domačinke, pevke Ženskega pevskega zbora Glo-
boko, ki so se združile septembra in tokrat prvič javno pred-
stavile, vodi jih Franc Kene.
 S. V.

Primi,	bratec,	kupico!

 Ljudski pevci Globoko
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Župan Srečko Ocvirk je ob zaključku leta obiskal podjetje 
Preis Sevnica d.o.o. Ob tej priložnosti mu je direktor Hu-
bert Plümper predstavil dosedanje dosežke podjetja in na-
črtovane aktivnosti v prihodnosti ter ga popeljal po proizvo-
dnih prostorih. Kljub gospodarski krizi je poslovanje podjetja 
stabilno, kar omogoča tudi stabilno zaposlenost. V podjetju, 
kjer je zaposlenih 240 delavcev, so kupce pridobili tudi v 
Nemčiji in Belgiji. Zavedajo se, da je gonilo napredka v raz-
iskovalni in razvojni dejavnosti, zato so odprli raziskovalno 
razvojni oddelek. Z lastnimi razvojnimi projekti želijo pro-
dreti na nove trge s področja solarne in vetrne energije. Z 
načrtovanimi investicijami v letu 2010, to je s postavitvijo 
nove proizvodne hale s 700 m2 in nadaljnje investicije v letu 
2011 v obdelovalni center z novimi sodobnimi obdelovalnimi 
stroji, se bo njihova konkurenčnost še povečala. Načrtova-
ne investicije so ocenjene na 1,5 mio EUR. V podjetju veliko 
investirajo tudi v strokovne kadre. Vse zaposlene nenehno 
spodbujajo in jim omogočajo pridobivanje novih znanj pre-
ko raznovrstnih oblik izobraževanj in usposabljanj. Rezultati 
procesa nenehnega učenja so prepoznavni v bolj strokovnem 
pristopu do dela, inovativnem delovanju in dvigu izobrazbe-
ne strukture. Pomemben prispevek k delovanju podjetja na 
dani lokaciji je tudi pridobljena nova infrastruktura, to je 
urejeno vodovodno omrežje, rekonstruirana Savska cesta ter 
novo kanalizacijsko omrežje. Vodstvo podjetja s svojim ko-
lektivom tako optimistično zre v prihodnost delovanja pod-
jetja Preis Sevnica d.o.o.

Na	Direkciji	RS	za	ceste	o	
projektih	na	državnih	cestah
Upravljanje državnih cest v naši državi je v pristojnosti Direk-
cije Republike Slovenije za ceste, ki je organ v sestavi Mini-
strstva za promet. Upravljanje zajema tako vzdrževanje kot 
investicijsko dejavnost, ki je namenjena dvigu nivoja tega 
pomembnega področja prometne infrastrukture. Občina Sev-
nica ohranja poslovne povezave z državno cestno upravo v 
cilju reševanja nekaterih lokalnih prometnih zagat in splo-
šnega izboljšanja stanja cestnega prometa. S tem v zvezi se 

je župan Srečko Ocvirk sestal z direktorjem Direkcije Repu-
blike Slovenije za ceste mag. Gregorjem Fickom s sodelavci. 
Tema sestanka so bili konkretni dogovori za napredovanje in-
vesticijskih projektov, ki so že uvrščeni v Načrt razvojnih pro-
gramov proračuna Republike Slovenije za obdobje 2010-13 in 
možnosti za uvrstitev novih. Tako je v navedenem obdobju 
pričakovati nadaljevanje aktivnosti za ureditev izven-nivoj-
skega cestno-železniškega križanja v Dolenjem Boštanju, gra-
dnjo novega nadvoza v Šmarju, nadaljevanja ureditve regio-
nalne ceste skozi Sevnico ter rekonstrukcijo ceste in gradnjo 
pločnikov od Šentjanža do Glinega. Obravnavane so bile mo-
žnosti za sofinanciranje projektov, ki so že v proračunu Obči-
ne, ali pa se zanje izdeluje projektna dokumentacija, to pa 
so pločniki Planinska, Dolnje Brezovo, Loka - Račica in Breg 
- Šentjur. Za navedeno so dogovorjene nekatere operativne 
aktivnosti, ki naj bi jih izpeljali do naslednjega sestanka, ki 
naj bi bil predvidoma v marcu. Splošna ocena je, da se tudi 
Direkcija za ceste v neugodnih gospodarskih razmerah sooča 
z velikimi racionalizacijami investicijske dejavnosti, ki pa se 
na področju državne prometne infrastrukture trenutno kaže 
ugodnejša za področje železnic. S tega naslova tudi pričaku-
jemo večji napredek na področju nekaterih problematičnih 
točk stikov cestnega in železniškega omrežja. 

Breg (Vir: arhiv Občine Sevnica)

Nadaljevanje	ureditve	ceste	
skozi	Sevnico
Investitor ureditve regionalne ceste skozi Sevnico Direkcija 
Republike Slovenije za ceste je skupaj s sofinancerjem Ob-
čino Sevnica, konzultantom Družbo za državne ceste d. o. 
o. ter odgovornim nadzornikom ZIL inženiring d. d. izpelja-
la uvedbo izvajalca v delo za ureditve na težko pričakovani 

drugi etapi ceste skozi Sevnico. Ta obsega pododsek Prešer-
nove in Kvedrove ceste od Ajdovca do parkirišča pri Gasil-
skem domu v skupni dolžini približno 450 m. V sklopu pose-
gov je predvidena ureditev vozišča, fekalne kanalizacije, 
meteornega odvodnjavanja, vodovoda, telekomunikacijskih 
vodov ter gradnja pločnikov s kolesarskimi stezami. Predvi-
dene so tudi prometne preureditve križišča pri avtobusni po-
staji v krožno, pričakujemo pa tudi semaforizacijo prehodov 
za pešce pri Lisci in Knjižnici. Izbrani izvajalec, ki je dela pri-
dobil na javnem razpisu Direkcije za ceste je Kostak d. d. iz 
Krškega. Skupna pogodbena vrednost investicijskega projek-
ta skupaj z davkom na dodano vrednost znaša približno mili-
jon evrov. Delež Občine pri tem je slaba polovica, pogodbe-
ni rok dokončanja pa je do konca novembra 2010. Izvajalec 
bo letos pridobil vso potrebno dokumentacijo za zaporo dr-
žavne ceste ter predvidoma izvedel zakoličbo meja posegov, 
gradbena dela pa naj bi se začela izvajati po novem letu.

V drugi etapi ureditve ceste skozi Sevnico se bo 
uredil odsek ceste od Hotela Ajdovec do parkirišča pri 
gasilskem domu (Vir: arhiv Občine Sevnica).

Podpora	srednjemu	šolstvu
Občina Sevnica že od leta 2008 sodeluje v delovni skupini 
za obstoj srednjega šolstva v Občini Sevnica, kjer se aktivno 
vključuje v pripravo raznih razvojnih dokumentov, pripravlja 
medijska poročila, pomaga pri vzpostavljanju stikov s ključ-
nimi partnerji kot so šole, gospodarska podjetja in obrtna 
zbornica. Srednja šola Sevnica s 100-letno tradicijo je bila 
občini vedno v ponos, saj je le-ta edina šola s srednješolskim 
programom v naši občini. Programi so se vedno spreminjali in 
prilagajali gospodarski situaciji. Dejstvo je, da gospodarstvo 
v naši občini, ki še vedno temelji na lesnopredelovalni indu-
striji, kmetijstvu, vinogradništvu in turizmu, še vedno pri-
čakuje določene kadre, ki bi jih lahko vzgojila Srednja šola 
Sevnica. Srednja šola Sevnica je pomembna za naš nadaljnji 
razvoj tako z vidika ohranjanja mladih v domačem okolju, 
saj je odliv dijakov v centre izven Posavja, predvsem v Novo 
mesto in Celje, 40-odstoten, kot tudi za kadrovsko vzdrževa-
nje gospodarstva, saj vemo, da so deficitarni poklici v naše 
območje pripeljali veliko tuje delovne sile. Prepričani smo, 
da bi vzpostavitev novega srednjega strokovnega izobraže-
vanja v središču lokalne skupnosti pritegnila mlade, ki sedaj 
iščejo to znanje drugod in da bo gospodarstvo bogatejše za 
znanje iz domačega okolja. Kljub temu, da Občina Sevnica 
ni ustanovitelj Srednje šole Sevnica in zato nima neposredne 
možnosti odločati oziroma usmerjati delo Srednje šole, pod-
piramo vse postopke, ki jih vodi Šolski center Krško – Sevnica 
za pridobitev programa gastronomija in turizem.

Srečanje	s	Cirilom	Smrkoljem
Občina Sevnica in sevniški Odbor izpostave Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije sta na gradu Sevnica organizirala delovno 
srečanje s Cirilom Smrkoljem, predsednikom Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije. V dveurni predstavitvi so bili seznanjeni 
s pregledom kmetijstva v občini Sevnica, z nameravano izvedbo 
komasacije Arškega polja in namakanjem Arškega polja ter ob-
močja Sadjarstva Blanca. Prav tako je bila predstavljena proble-
matika načrtovanja prostorskih ureditev na najboljših kmetijskih 
zemljiščih zunaj območij naselij ter projekti Lokalne akcijske 
skupine Posavje »Lokalna trajnostna oskrba s hrano« in »Pride-

lano v Posavju«, katerih nosilec je Kmečka zadruga Sevnica. Ci-
ril Smrkolj je pohvalil posluh Občine Sevnica in ostalih za razvoj 
podeželja in kmetijstva, kajti v vseh občinah tega ni. Poudaril 
je, da bodo tudi v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Sloveni-
je poskušali pomagati pri nadaljevanju razvoja. Povedal je tudi, 
da je Zbornica seznanjena s hudim problemom na nivoju odku-
pnih cen kmetijskih izdelkov ter se še dotaknil črpanja sredstev 
iz Evropske unije. Sledil je ogled grajske vinoteke ter klavnice 
Kmečke zadruge Sevnica.

Z delovnega srečanja s predsednikom Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije Cirilom Smrkoljem (Vir: 
arhiv Občine Sevnica)

Srečanje	zavoda	KŠTM	
Sevnica	z	društvi
V sejni sobi Športnega doma Sevnica je potekalo srečanje Zavo-
da KŠTM Sevnica z delujočimi društvi iz Občine Sevnica, pred-
stavniki krajevnih skupnosti in drugimi institucijami, ki delujejo 
na področjih kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti 
v naši občini. Direktorica zavoda Mojca Pernovšek je v uvodni 
predstavitvi izpostavila načrte za delovanje zavoda v prihajajo-
čem letu, obenem pa povabila vsa društva k trdnejšem sodelo-
vanju. Predstavila je možnosti sodelovanja društev s KŠTM-jem, 
ki jim lahko nudi svetovanje in strokovno pomoč pri javljanju na 
razpise, pomoč pri oglaševanju in promociji prireditev, prostor-
sko, infrastrukturno ali materialno pomoč, to je najem prosto-
rov, tehnične opreme za prireditve ter finančno pomoč. Po uvo-
dni predstavitvi direktorice ter nagovoru župana Občine Sevnica 
so svoja vprašanja in mnenja glede medsebojnega sodelovanja 
izrazila še društva. Delovanje društev sicer finančno podpira tudi 
Občina Sevnica, ki vsako leto nameni sredstva za delovanje ozi-
roma projekte in programe društev na področju kulture, športa, 
mladinskih dejavnosti, turizma ter sociale in zdravstva.

Ureditvena	dela	na	Drožanjski	
cesti
Zimske razmere bodo začasno upočasnile tudi gradbena dela, 
ki se izvajajo na ureditvi Drožanjske ceste. Izvajalec je si-
cer izkoristil ugodne dneve za gradnjo in opravljenih je bilo 
precej del. Tako je zgrajen nov most in oporni zidovi za ši-
ritve na spodnjem pododseku, na zgornjem pa je vgrajen 
kanal meteorne kanaliza-
cije, na katerega so izve-
dene prevezave obstoječih 
meteornih priključkov. Prav 
tako so izpusti fekalne ka-
nalizacije iz stanovanjskih 
objektov, kolikor je možno, 
prevezani na nov kanal ozi-
roma so za končne naveza-
ve pripravljeni jaški izven 
ureditev vozišča in pločnika. 
Sledi urejanje zgornjega ce-
stnega ustroja in polaganje robnikov z ureditvijo javne raz-
svetljave ter vozišča, ko bodo razmere dopuščale. Predvido-
ma v januarju, se bodo začela tudi ureditvena dela na vozišču 
ceste spodnjega pododseka do križišča za Grič ter preosta-
lega srednjega pododseka od priključka naprej. Asfaltacija 
pripravljenih pododsekov z osnovnim slojem, se bodo izva-
jala takoj ko bo možno.

Drožanjska cesta (Vir: arhiv 
Občine Sevnica)

Tudi	na	Florjanski	cesti	se	
dela	nadaljujejo
V sklopu izgradnje hidroelek-
trarne Blanca in regulacije Flor-
janskega potoka se nadaljujejo 
dela na zgornjem odseku Flor-
janskega potoka. Nad zaprtim 
profilom Florjanskega potoka se 
tako izvajajo zaščite leve in de-
sne brežine. Zaradi del je tako 
popolna zapora občinske lokal-
ne ceste Cesta na grad – Škovc – 
Gline jame – Florjanska ulica na 
omenjenem odseku. Po zagoto-
vilu izvajalca del, podjetja Ko-
stak d.d., bodo z deli prekinili 
med 24.12.2009 in 4.1.2010, v 
vmesnem času pa bo cesta nor-
malno prevozna. Vsa dela so 
predvidena za dokončanje do 
konca meseca januarja 2010.

Dela ob Florjanskem 
potoku (Vir: arhiv Občine 
Sevnica)

Nadvoz	nad	železniško	progo	
na	Blanci
Pri načelnici Upravne enote Sevnica mag. Darji Drnovšek je 
na pobudo Družbe za državne ceste, d. o. o. iz Ljubljane, 
potekal uskladitveni sestanek, ki so se ga udeležili tudi pred-
stavniki občinske uprave in strokovnih služb Upravne enote. 
Govora je bilo o možnih in najučinkovitejših postopkih za 
umestitev objekta nadvoza nad železniško progo na Blanci v 
prostor. Znana problematika je povezana z dokončanjem in-
frastrukturnih ureditev ob hidroelektrarni Blanca, ki so bile 
v državnem lokacijskem načrtu predvidene drugačne, kot 
se je naknadno izkazalo za zakonsko dopustno. S tem v zve-
zi je minister za promet marca 2008 izdal odločbo, s katero 
je Infri d. o. o. in Slovenskim železnicam d. o. o. naložil iz-
gradnjo izven-nivojskega križanja na, sedaj že zgrajeni, ob-
voznici Blance do konca leta 2013. Direkcija za investicije v 
železniško infrastrukturo pri Ministrstvu za promet je letos 
pooblastila Družbo za državne ceste d. o. o. za vodenje po-
stopka prostorske umestitve omenjenega nadvoza v prostor. 
Na sestanku je bilo ugotovljeno, da je takšno ureditev, mo-
žno in najenostavneje umeščati v prostor v okvirih toleranc 
veljavnega državnega prostorskega načrta za hidroelektrar-
no Blanca in določil veljavnega Odloka o prostorsko uredi-
tvenih pogojih za območje občine Sevnica. Dogovorjeni so 
predvideni postopkovni koraki in okvir nadaljnjega sodelo-
vanja, ki je v skupnem interesu.   

Župan	obiskal	podjetje	Preis	
Sevnica	d.o.o.
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SEVNICA - V dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica je 
26. novembra potekal literarni večer, ki ga je organiziralo 
Društvo upokojencev Sevnica. Na njem so se predstavile be-

sedne umetnice, ljubiteljice lepoglasne ter čustveno boga-
te pisane besede. Ob prebiranju pesniških in kratkih proznih 
besedil je bilo v prostoru čutiti posebno toplino in vznese-
nost. Zapisane in izgovorjene besede so bile izraz doživlja-
nja sveta, čustvenega odnosa do narave in do ljudi. V bese-
dah je bilo čutiti radost in mir, spomin in upanje, bolečino in 
žalost, pa tudi svežino, hrepenenje in tolažbo. Za bogat lite-
rarni večer so s prebiranjem pesmi in proze poskrbele Anica 
Perme, Gabrijela Kolar in Vida Križnik. Za vmesne glasbe-
ne vložke s petimi pesmimi pa pevska skupina upokojencev 
Prijatelji, ki jo vodi zborovodkinja Milena Krajnc. S. R.

Literarni	večer	sevniških	
upokojencev

Pevska skupina sevniških upokojencev Prijatelji

BREŽICE - Na mednarodnem tekmovanju mladih glasbeni-
kov v Italiji 10. decembra je učenka Glasbene šole Breži-
ce Eva Marija Stopar, pod 
mentorstvom prof. Karo-
line Vegelj Stopar, dose-
gla drugo nagrado. Na kla-
virju je izvajala dela J. B. 
Pescettija in F. Chopina in 
svojo nalogo v močni kon-
kurenci iz številnih držav 
odlično opravila. 

BREŽICE – Tamkajšnja območna izpostava JSKD je 9. decembra 
v Mestni hiši pripravila 12. območno srečanje literarnih ustvar-
jalcev z naslovom „Če beseda bi doma ostala...“. Na razpis 
se je prijavilo šestnajst avtorjev, ki pišejo poezijo ali se izra-
žajo v proznih delih. Izdali so tudi zbornik, ki sta ga omogoči-

la Občina Brežice in JSKD. Strokovni selektor srečanja je bil 
Samo Dražumerič (avtor pesniških zbirk in romanov, član no-
vomeškega literarnega kluba, območni in regijski strokovni se-
lektor za literarno dejavnost), ki je bil predvsem presenečen 
nad proznimi deli. Sodelujoči literarni ustvarjalci Janez Br-
šec, Lazo Grujičić, Jerica Hriberšek, Antica Marijanac, Rudi 
Mlinar, Karmen Molan, Stanislava Pernišek, Drago Pirman, 
Erna Rožman, Nada Srpčič, Rudi Stopar, Vladimira Sumrek, 
Dragomila Šeško, Zlatka Teropšič, Ivana Vatovec in Franc Ži-
vič so prejeli priznanja, vodja brežiškega sklada Simona Ro-
žman Strnad pa se jim je ob tem zahvalila za sodelovanje. 
Uvod v igro besed pa so pospremili starodavni zvoki aborigi-
nov na gongu in didžeridu Romana Stoparja. N. J. S.

SENOVO - 3. decembra so imeli na Senovem že 4. literarni 
večer, s katerim so zaključili cikel večerov pod skupnim na-
slovom „Pesem svojo na ogled postavim“ v organizaciji in iz-
vedbi Dramske sekcije DKD Svoboda Senovo. Tokrat so medse 
povabili pisateljico Naniko Žibert (Kušar), nekdanjo učite-
ljico na OŠ XIV. divizije Senovo. Predstavili so tri njene knji-
ge, ki so izšle v letošnjem letu: Veroniko, Pod Stražnim vr-
hom in Ukradeno srečo. Za publiko so bile najbolj zanimive 
zgodbe iz druge knjige, saj v njih slika življenje Senovča-
nov in okoličanov. Marsikdo se je prepoznal v opisanih likih 
in marsikatero oko se je orosilo ob prebranem in slišanem. 
Med poslušalci je bilo veliko njenih nekdanjih učencev, ki so 
nanjo v teh 35-ih letih, ko se niso videli, ohranili lep in spo-
štljiv spomin. V programu so sodelovale tudi pevke Ženske-
ga pevskega zbora DU Senovo in citrarka Anja Drstvenšek.

KRŠKO - Krška glasbena šola je 9. decembra pripravila pri-
reditev „Glasbena šola malo drugače“, kjer so pred nabito 
polno dvorano tudi ob svojih učiteljih koncertirali učenci na 
odlično zasnovanem glasbenem utrinku. To je bil le eden od 
številnih, ki jih je po besedah ravnatelja Draga Gradiška pri-

pravila krška glasbena ustanova ter dodobra obeležila šest 
desetletij svojega delovanja. Nastopili so Kaja Kovačič in 
Boštjan Senica, Tolkalska skupina, Harmonikarski orkester, 
Komorna skupina godal, 3. in 4. razred sodobnega plesa, Di-
atonične harmonike, Orkester klarinetov, Peter Gabrič, Ro-
bert Pirc, Matjaž Škoberne in Dejan Učakar, Pihalni orke-
ster, Otroci in revijski orkester, Jure Medvešek in revijski 
orkester, Big band in Jure Urek ter Tajda Božič. Prireditev 
je vodila Maša Žveglič.  M. K. 

Izvrsten	uspeh	mlade	
pianistke

Če	beseda	bi	doma	ostala...

S srečanja literatov v Mestni hiši Brežice

Glasbena	šola	malo	drugače

Harmonikarski orkester, ki muzicira pod mentorstvom 
Staneta Cetina, Martine Horvat in Mateje Pirc, je 
zaigral Abaheidschi tuteitschi in Rudolfa.

Literarni	večer	na	Senovem

BRESTANICA - 11. decembra je na gradu Rajhenburg poteka-
la prireditev z enostavnim naslovom Večer poezije Mile Ka-
čič, v kateri so skušali zajeti njeno bogato izpovedno pesem 
v različnih življenjskih obdobjih, zato so vse pesmi recitira-

le ženske, ki so se razlikovale po starosti in tako, poleg vse-
bin pesmi, ponazarjale življenjska obdobja pesnice. Literarni 
večer so pripravili člani literarne sekcije KD Svoboda Bresta-
nica, idejni snovalec večera je bil Žiga Kump. Več na www.
posavje.info. M. M., foto: J. M.

Večer	poezije	Mile	Kačič

Z literarnega večera na brestaniškem gradu

KRŠKO – 12. decembra so svoja glasbena krila razpele pevke 
Vokalne skupine Aves, ki so si ime poiskale v latinščini, ra-
zložile pa so, da pomeni ptice. Med preletom pesmi, ki so si 
ga zastavile za 2. samostojni koncert, se je znašlo deset ti-
stih, ki so jih delile z obiskovalci, ti so do zadnjega kotička 

napolnili dvorano v Glasbeni šoli Krško. Skoraj vse aranžma-
je za zapete pesmi sta napisali Nika Tkalec in Darja Dobr-
šek, korepetitor je bil Peter Urek.
Zborovodsko mesto med dvanajstimi dekleti ima Nika Tkalec, 
glasove pa oblikujejo še Mateja Kaplan, Tjaša Štrasner, Ma-
teja Felicijan, Anja Jukič, Romana Žnideršič, Tanja Božič-
nik, Tina Brečko, Tatjana Žoher, Tamara Vardič, Aleksan-
dra Žnideršič in Darja Dobršek, ki na nastopu sicer ni bila 
prisotna. Ideja o skupini se je udejanila konec leta 2008, od 
takrat pa so zabeležile že več kot 20 nastopov.  M. K.

Aves	razprle	glasbena	krila

„Ptice“ - Aves so navdušile zbrane.

RADEČE - V decembru je Glasbena šola Radeče pripravila 
štiri koncerte za starše in ostale obiskovalce v Domu kultu-
re v Radečah. Na Miklavževem koncertu orkestrov so zaigra-
li kitarski orkester »Temperamenta«, pod vodstvom Iztoka 
Grahka, godalni orkester sta vodila Maja Glavač in Kristian 
Kolman, harmonikarski orkester je zaigral pod taktirko Bo-

risa Razborška ter pihalni orkester pod vodstvom Boštjana 
Župevca. Prizadevne učence v orkestrih je na ta dan obiskal 
tudi Miklavž in jim podaril nekaj dobrot. Vsako sredo do kon-
ca meseca decembra pa so se vrstili še naslednji koncerti: 
Zimska pravljica, kjer so zaigrali in zaplesali najmlajši učen-
ci GŠ, Novoletne glasbene želje so voščili učenci v različnih 
komornih skupinah, na koncertu Božična zgodba pa so zai-
grali starejši učenci GŠ.  R. Jakšič

Glasbena	doživetja	v	Radečah

SEVNICA - V organizaciji Študentskega kluba Sevnica in SPP 
Zavoda za promocijo fotografije je potekalo 10. decembra v 
galeriji na sevniškem gradu odprtje razstave fotografij nate-
čaja »Slovenia Press Photo 2009«. Pri izboru med 2200 prispe-
limi fotografijami slovenskih 
fotoreporterjev je sodelova-
la močna mednarodna žirija, 
razglasitev avtorjev najboljših 
fotografij v petih kategorijah – 
Ljudje, Šport, Novice, Zabava 
in Kultura, Narava in okolje pa 
je potekala letos marca v Na-
rodni galeriji Ljubljana in od 
takrat razstava potuje po Slo-
veniji. Za izpeljavo natečaja 
»Slovenia Press Photo 2009«, 
ki je bil letos pri nas prvič or-
ganiziran, se je odločil direk-
tor Zavoda SPP in fotoreporter 
Matej Leskovšek iz Sevnice, 
ker se je v slovenskem prostoru pokazala potreba po njem. 
Kakšni so dolgoročni cilji? »Naj se pokaže, da so naši fotore-
porterji res odlični in naj se jim da ustrezno mesto na sve-
tovnem zemljevidu,« je bil prepričljiv Leskovšek, ki bi želel 
s tem dvigniti tudi standard produkciji. V mesecu januarju 
prihodnje leto bo organiziran že drugi natečaj za najboljšo 
slovensko fotografijo in fotoreportažo, njen zmagovalec pa 
bo nato razglašen marca.

S. R., foto: Ljubo Motore

Najboljši	slovenski	fotografi	
na	sevniškem	gradu

Matej Leskovšek

BREŽICE – Učenci Glasbene šole Brežice so s profesorji 17. decem-
bra pripravili tradicionalni predbožični koncert s 27 skladbami 
različnih skladateljev in na različnih inštrumentih, ki jih pouču-
jejo na šoli. Program so ljubko pričeli učenci glasbene priprav-
nice Artiče, ki jih vodi prof. Elizabeta Križanić, nato pa je poz-
dravno besedo prevzel ravnatelj prof. Dragutin Križanić rekoč, 
da se da z glasbo povedati veliko več kot z besedami. In vendar 
se zdi, kot da je tak koncert napovedal zelo pred kratkim ča-
som, a je minilo celo leto, ko so v letu iz šole z glasbo zaželeli 
mnogim veliko lepega in pripravili veliko veselja; polna dvora-
na spremljevalcev pa znova pomeni, da smo Slovenci kulturno 
opredeljeni, da ima kultura v Sloveniji svoj domicil, kar mu je 
nenazadnje pomembno izročilo, pohvala in ugotovitev številnih 
izven meja domovine, je sklenil misli prof. Križanić ter poslušal-
ce prepustil glasbenim užitkom. Brežiška glasbena šola je 18. de-
cembra pripravila še koncert svojih bivših učencev, 20. decem-
bra pa v Termah Čatež še koncert orketsrov in Solzic. N. J. S.

Z	glasbo	se	da	povedati	veliko	več

Elizabeta Križanić (levo) z artiškimi malčki.

Albumi dAlbumi dAlbumi dAAAnnnAAAšnjih dnišnjih dnišnjih dni
za jutrišnje spomine: za jutrišnje spomine: za jutrišnje spomine: www.posavje.infowww.posavje.infowww.posavje.infowww.posavje.infowww.posavje.infowww.posavje.info
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RADEČE - V športni dvorani v Radečah je 12. decembra potekal 
prvi mednarodni mažoretni pokal »Radeče open«, ki je prine-
sel zmago in denarno nagrado v vrednosti 1000 evrov mažore-
tni skupini iz Mostarja (BiH). Kot posebne gostje so v uvodnem 
delu nastopile članice mažoretne skupine iz Sevnice, v zaključ-
nem delu netekmovalnega  programa pa sta se predstavili še 
mlajši skupini mažoretk iz Radeč. Poseben dodatek prireditvi 

je bil nastop izvrstne domače vokalistke Nuške Drašček. Pro-
gram je povezoval Alen Podlesnik, nekaj besed pa je v zaključ-
nem delu prireditve navzočim namenil tudi župan občine Rade-
če Matjaž Han. Obiskovalci so vse nastope prečudovitih deklet 
v značilnih uniformah s škornji in s klobučki (s čimer se loču-
jejo mažoretne skupine med seboj) nagradili z močnim aplav-
zom, ki je bil izraz njihovega navdušenja in priznanje za trud 
mladih deklet. Deset sodelujočih mažoretnih skupin  je s sliko-
vitimi samostojnimi nastopi ob temperamentni glasbi spretno 
vrtelo palice in jih metalo visoko v zrak, zato je tu pa tam ka-
kšna palica padla tudi na tla, a deklet to ni zmedlo – točko so 
izpeljala, kot so vadila. Na koncu je zmaga pripadla, tako kot 
na vseh tekmovanjih, le eni mažoretni skupini. S. R.

Mednarodni	mažoretni	pokal	
v	Radečah

Mažoretna skupina Radeče

KRŠKO – Na krški šoli Jurija 
Dalmatina ima radioamater-
ski krožek že dolgoletno tra-
dicijo. Mentor je Janko Ku-
selj, ki se mladim sekcijam 
ARG-jevcev neutrudno pre-
daja, podmladek pa na tek-
movanjih posega po najviš-
jih mestih. „Letošnje leto 
je bilo za naše radioamater-
je zelo uspešno. Tudi na je-
senskem državnem prven-

stvu Zveze radioamaterjev 
Slovenije, ki ga je pripravil 
naš Radioklub Krško na Gori, 
je 2. mesto zasedel krški ra-
dioamater Blaž Hrvatin, če-
trti je bil njegov klubski ko-
lega Bojan Jelič,“ je dejal 
Kuselj, ki je aktiven tudi 
kot tekmovalec. Bil je tre-
ner slovenske reprezentan-
ce ARG, kot radioamaterski 
operator najvišjega »A« ra-
zreda vodi tečaje v Radioklu-
bu Krško za operatorje vseh 
razredov. Odlične rezultate 
dosega na tekmovanjih sve-
tovnih prvenstev v vzposta-
vljanju radijskih zvez v te-
legrafiji, govornih zvezah, 
radio teleprinterskih zve-
zah, prenosu barvnih slik, 
v digitalnih ali PSK zvezah, 
kar pričata tudi pred kratkim 
prejeti diplomi, dve od mno-
gih, ki jih je prejel v prete-
klem obdobju, saj se celo 
trikrat ponaša z nazivom 
svetovnega prvaka. 
  M. K. 

Radioamater-
stvo	kot	hobi	
in	strast

KRMELJ - Delavsko kulturno športno društvo Svoboda Krmelj 
je v tehnični izvedbi Šahovskega kluba Milan Majcen Sevnica 
6. decembra v Gostilni Majcen v Vrhku pri Tržišču organizira-
la že 28. šahovski memorial Borisa Debeleka v ekipni in po-
samični konkurenci. Tekmovanja se je udeležilo 10 štiričlan-

skih ekip in v posamični konkurenci 26 šahistov in šahistk. 
Pred pričetkom tekmovanja so vsi tekmovalci s trenutkom ti-
šine počastili spomin na pokojnega Borisa Debelaka in osta-
le šahiste Mirnske doline. Ekipno je zmagala ekipa Krmelj 1 
pred Sevnico in Trebnjem 1, posamično pa Zvonko Mesoje-
dec pred Martinom Povšetom (oba Sevnica) in Tomažem Ma-
rinškom (Trebnje). Tekmovanje je odlično sodil državni šaho-
vski sodnik Ludvik Cvirn iz Sevnice.  J. B.

Janko Kuselj s čisto sveže 
prejeto diplomo

28.	šahovski	memorial	Borisa	
Debelaka

Zmagovalna ekipa Krmelja 1 v dvoboju z ekipo Radeč 
1, zadaj stoji sin pokojnega Borisa Debelaka.

„Želim, da bi vsaj enkrat letno 
izvedli skupno potapljaško 
akcijo, na kateri bi se med 
seboj družila vsa društva, ki 
jih druži občudovanje flore 
in favne podvodnega sveta 
ter ekologija lokalnih rek ter 
izmenjali dragocene izkušnje 
in doživetja,“ pravi Petrišič 
in doda, da jim je junija letos 
to že uspelo z organizacijo 
dneva krških potapljačev na 
Velikih Malencah, kjer jih je 
obiskal tudi krški župan Franc 
Bogovič in načelnik podvodne 
reševalne službe Vladimir 
Ban. Društvo Potapljač (www.
potapljac.com) sicer izvaja 
predstavitve potapljanja 
namljašim, pomaga tudi 
raznim društvom, ki so pri 
svoji dejavnosti tako ali 
drugače v stiku z vodo, 
dvakrat letno pa pripravi 
tečaje za potapljaške 
izpite in letno izobrazi 15 

V	morskih	globinah	
postarali	vrhunsko	vino
POSAVJE – Posavska potapljaška društva in klubi, največ jih je v Krškem, združujejo kar okoli 120 
ljubiteljev te dejavnosti. Eden najbolj znanih posavskih potapljačev je Krčan Sandi Petrišič, ki je z 
željo po popularizaciji potapljaškega športa, izobraževanju in združevanjem teh klubov pred dvema 
letoma ustanovil potapljaško društvo Potapljač. 

do 25 novih 
potapljačev. 
V nekaterih 
večjih podjetjih 
si potapljanje 
izberejo tudi 
kot način t.i. 
team buildinga. 
  
Kot zanimivost 
pa lahko izpo-
stavimo akcijo, 
v kateri so no-
vembra lani v 
morje, na glo-
bino 20 me-
trov, potopi-
li steklenice 
vina (vrhunsko 
vino modri pi-
not barique in 
modro franki-
njo vinogradni-
ka Jožeta Ko-
dele) in ga tam 
pustili natanč-

no eno leto. „Francoski vi-
narji to počno že dolgo. Na 
proces staranja vina blago-
dejno vplivajo spreminjanje 
tlaka, konstantna tempe-
ratura in posebna filtrirana 
svetloba, zato to vino delu-
je bolj mladostno v primerja-
vi z vinom, staranim v vinski 
kleti,“ pojasni Petrišič. Pora-
bili ga bodo predvsem za ob-
daritve sponzorjev, nekaj pa 
ga želijo ponuditi tudi trgu, 
saj gre za res unikatno dari-
lo. Letos so v morje potopili 
nove steklenice. 
  
Potapljači pa vabijo tudi na 
tradicionalni božično-novo-
letni potop, ki ga v soboto, 
26. decembra, ob 16. uri pri 
Kmečkem hramu v Kostanje-
vici na Krki, ki ga organizira 
Potapljaško društvo Krško. 
 
 P. Pavlovič 

Sandi Petrišič s steklenico v morju 
staranega vina

KRŠKO - Odbojkarsko društvo 
Brestanica je 12. decembra v 
telovadnici OŠ Jurija Dalmati-
na v Krškem organiziralo prvi 
mednarodni turnir v odbojki 
za mlajše deklice. Poleg dveh 
domačih ekip se je povabilu 
odzvalo pet ekip iz Sloveni-
je in ena iz sosednje Hrvaške. 
Domače odbojkarice so osvo-
jile 3. ter 7. mesto. 

Nogometna	šola	se	predstavi
KRŠKO – V Kulturnem domu Krško se je 16. decembra pred-
stavila nogometna šola NK Krško, ki jo vodi Rok Zorko. Gre 
za nadgradnjo otroške nogometne šole Posavje, ki je začela 

delovati pred šestimi leti in ki skupaj z nogometnim klubom 
deluje vse od Krškega, do Radeč, Kozjega, Brežic, Cerkelj, 
Kostanjevice in Šentjerneja. Njihova ciljna skupina so nadar-
jeni otroci in mladostniki od 8. do 19. leta, ki jim v priho-
dnosti obetajo še boljše pogoje za vadbo. Kmalu bo namreč 
končano dodatno veliko pomožno igrišče z novo umetno tra-
vo, na katerega so v klubu čakali že vrsto let. Prireditev je 
povezoval Peter Poles.

Mladi nogometni nadebudneži na predstavitvi
Tiskarsko srediπËe

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

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

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

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

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

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

◗ letakov v opisanih in tudi drugih formatih

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

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

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

Posavje v sliki in besedi:
fotogalerije dogodkov na www.mojeposavje.info

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, Svet zavoda, Ce-
sta prvih borcev 18, 8250 Brežice na podlagi 11. člena Odlo-
ka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in tu-
rizem Brežice (Ur. list RS, št. 17/2006, 115/2007 in 35/2006) 
ter 16. in 17. člena Statuta javnega zavoda Zavod za podje-
tništvo in turizem Brežice objavlja javni razpis za položaj

Direktorja	javnega	zavoda	
Zavod	za	podjetništvo	in	turizem	Brežice

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev določenih z 
zakonom o Zavodih (Ur.l. RS, 12/1991, 45I/1994 Odl.
US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 
36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP)  izpolnjevati še nasle-
dnje pogoje:
• univerzitetna izobrazba družboslovne ali naravoslovno 

tehnične smeri in najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj 
ali magisterij z najmanj 3 (tri) leti delovnih izkušenj,

• aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
• predloži program dela za mandatno obdobje.

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
• fotokopija diplome,
• fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna de-

lovna doba,
• fotokopije dokazil iz katerih je razvidno poznavanje 

dela na področju dejavnosti zavoda (potrdila o opra-
vljenih strokovnih izpitih, potrdila o delih na področju 
dejavnosti zavoda, itd.).

2. Ostala dokazila in priloge:
• življenjepis,
• fotokopija potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice,
• izjava o nekaznovanosti oz. da zoper kandidata ni spro-

žen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti,

• program dela zavoda za mandatno obdobje z ukrepi za 
dosego programskih ciljev.

Mandat direktorja javnega zavoda Zavod za podjetništvo 
in turizem Brežice traja štiri leta.  Kot svetovni jeziki se 
upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik (za kar se 
predloži ustrezno dokazilo).

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovoj-
nici z označbo » Ne odpiraj – za razpis direktorja« pripo-
ročeno na naslov: Zavod za podjetništvo in turizem Bre-
žice, Svet zavoda, Cesta prvih borcev 18, 8250  Brežice. 
Rok za prijavo je 11.1.2010 (velja poštni žig). Svet za-
voda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prija-
ve. Prijava je popolna če vsebuje vsa zahtevana doka-
zila navedena pod točko 1. In 2. tega javnega razpisa. 
Kandidati bodo pozvani na razgovor.

Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni v 15 
dneh po objavi javnega razpisa. Sklep o izbiri stopi v ve-
ljavo z danim soglasjem ustanovitelja.

 Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
 Predsednik Sveta zavoda
 Davor Račič

Drugačen	pogled
Več kot mesec dni sem preživljala najtežje trenutke v svojem 
življenju v brežiški bolnišnici. Prestala sem dve težki operaciji v 
14 dneh. Človek je nagnjen k temu, da razmišlja: “Kaj sem ven-
dar zgrešila, da moram toliko trpeti?“ Najbrž so krivi vzorci ka-
toliške vzgoje, kjer je kar naprej govora o grehu, krivdi, kazni, 
vse se gradi na strahu. Neke noči brez spanja me je obšlo spo-
znanje: na vse lahko gledam tudi s pozitivne plati.
Brez tega trpljenja ne bi prišla v stik s prečudovitimi ljudmi v od-
delku intenzivne nege. Tu si priča toplim medčloveškim odnosom 
do bolnikov in to do vseh enako, enako pa tudi med osebjem v 
timu. Koliko potrpežljivega dela z vsemi temi aparaturami, ko-
liko zapletenih postopkov za pomoč bolnikom. Poleg tega nega: 
dvakrat dnevno smo bili umiti in namazani, s preoblečenimi po-
steljami. Kako težko je negovati boleča telesa, ki ne morejo do-
sti pomagati pri obračanju. Niti enkrat nisem zaznala drugačne 
barve glasu, ki bi kazala na utrujenost ali naveličanost. 
Zvezda tega tima pa je sestra Majda Krošl. Polna je ljubezni, do-
brote in znanja, ki jih nesebično razdaja. Ko vstopi v prostor je, 
kot da je prinesla s seboj svetlobo, melodijo... Ob njej se poču-
tiš varno kot otrok v naročju staršev: potolaži, pouči in razloži, 
se duhovito pošali. Enako dobrohotno potrpežljivost sem zazna-
la, ko je uvajala mlajše kolegice v zapletene postopke na oddel-
ku. Ob takšnem človeku se moraš plemenititi in postati boljši člo-
vek. Tako sem hvaležna za trpljenje, bilo je vredno.
Torej vsem iskreno hvala – močnejših besed žal ne poznam. 
 Marjana Kračun, Brestanica

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju St 1673/2008 z dne 
27.11.2009 nad stečajnim dolžnikom PRODEKS trgovina in stori-
tve d.o.o., Šentlenart 71, Brežice – v stečaju ter na podlagi čl. 
334 ZFPPIPP stečajni upravitelj objavlja

PRVO JAVNO DRAŽBO,
ki bo dne 27.01.2010 ob 10.00 uri

v Celju, na naslovu Prešernova ulica 23, 3000 Celje 
v prostorih upraviteljeve insolvenčne pisarne 
Finančni inženiring, Zlatko Vili Hohnjec s.p., 

Poslovna enota Celje (mansarda), pod sledečimi pogoji:

I. OPIS PREMOŽENJA, KI SE PRODAJA:   
NEPREMIČNINE :
ZKV 1116, k.o. Šentlenart, parcelna številka: 
• 68/13 – poslovna stavba v izmeri 552 m²; 

dvorišče v izmeri 809 m²
   do celote.

Premoženje iz točke 1 se prodaja ZA IZKLICNO CENO 243.762,32 
EUR, povečano za javne dajatve, davke in vse stroške prodaje, 
vezane na to premoženje.

ZNESEK VARŠČINE za premoženje iz točke 1 tega razpisa zna-
ša 24.376,23 €.  

Podrobneje je nezavezujoč opis nepremičnega premoženja razvi-
den iz cenitvenega poročila stalnega sodnega cenilca za gradbe-
ništvo Franc Repinca z dne 22.11.2008 s prilogami (potrdilo o na-
menski rabi zemljišča, z.k. izpisek, mapna kopija …).

Nepremičnina je opredeljena kot stavbno zemljišče. Podrobnej-
ša namenska raba kot izhaja iz Potrdila o namenski rabi zemlji-
šča št. 35010-979/2009 z dne 19.11.2009: urbanistične zasnove 
za Brežice-območje za proizvodne dejavnosti. Zemljiška parcela 
se nahaja v vodovarstvenem območju. 

II. NAČIN PRODAJE:
Vse nepremično premoženje, ki je predmet prodaje, se v skla-
du z členom 340 ZFPPIPP prodaja na javni dražbi in brez jamstva 
za stvarne napake.

III. POGOJI JAVNE DRAŽBE so v celotnem tekstu dražbenega ogla-
sa objavljeni na spletnem portalu AJPES: www.ajpes.si (eObjave 
v postopkih zaradi insolventnosti)

Ogled premoženja ter nezavezujočih cenilnih poročil je možen 
vsak delovni dan od 10.00 do 14.00 ure, in sicer po predhodnem 
dogovoru s stečajnim upraviteljem Zlatkom Hohnjecem, tel. št. 
03 42 81 840.

Sem eden izmed članov stranke DeSUS iz vrst izgnancev med 
drugo svetovno vojno. V stranko me je povabil mag. Franc 
Žnidaršič, ki je tudi sam izgnanec. Misleč, da je stranka soci-
alno usmerjena, sem na povabilo pristal. Še več, pristal sem 
tudi na kandidaturo za poslanca v državni zbor in to ne z na-
menom, da bi bil izvoljen, ampak da stranka pridobi nekaj 
glasov, predvsem pa v pomoč izvolitvi g. Franca Žnidaršiča, 
kar se je tudi zgodilo. Lahko rečem, da so ravno volilni gla-
sovi, ki sem jih jaz pridobil, pripomogli k temu, da je stranka 
v prejšnjem mandatu prišla v parlament. Tako bi lahko rekli 
tudi kolegi iz vrst izgnancev, ki so kandidirali. Mag. Žnidar-
šič je med izgnanci in upokojenci zelo priljubljen. Rad se je 
udeleževal naših zborov, na katerih je pridobival veliko sim-
patizerjev stranke DeSUS. Z njegovim udejstvovanjem smo 
pridobili veliko novih članov. Z njegovo pomočjo smo ustano-
vili v občini Sevnica dve krajevni organizaciji stranke DeSUS. 
Pred zadnjimi volitvami v državni zbor se je udeležil števil-
nih srečanj z volivci, jim razlagal program stranke in tako 
veliko prispeval k ugodnemu volilnemu rezultatu stranke.
Spomnim se tudi sestanka kandidatov za državnozborske vo-
litve leta 2004 v Ljubljani, ko nam je bil predstavljen kot 
novi član stranke g. Karl Erjavec. Od njega smo veliko pri-
čakovali. G. Žnidaršič ga je močno podpiral in tudi nam de-
legatom kongresa svetoval, naj damo glas zanj. To smo tudi 
storili. Štiri leta kasneje, na naslednjem kongresu, pa ni-
sem dal več volilnega glasu njemu, kajti ves čas ministrova-
nja je kazal, da je zanj pomembneje osebna kariera kot pa 
realizacija programa stranke. To se je pokazalo še poseb-
no po zadnjih volitvah, na katerih niti ni bil izvoljen kot po-

Odpoved	z	mesta	predsednika	
OO	DeSUS	Sevnica	in	izstop	iz	
stranke	DeSUS

S programi za pomoč otrokom, mla-
dostnikom in družinam Zveza Prija-
teljev mladine Krško v sodelovanju z 
donatorji in Komisijo za socialno hu-
manitarna vprašanja pri ZPMS zmanj-
šuje socialno izključenost otrok in 
družin na področju občin v Posav-
ju. V okviru programa ZPM Krško so 
bile skozi vso zgodovino organizaci-
je razvite različne oblike material-
ne, finančne in moralne pomoči naj-
bolj prizadetim oz. socialno šibkim. 
Še posebno se organizacija posve-
ča družinam oz. otrokom s posebni-
mi potrebami  ter številčnejšim dru-
žinam. 

V mesecu juliju 2009 je bila preko 
komisije dodeljena denarna pomoč 
v višini 7.511 evrov  družini iz obči-
ne Krško. Še vedno pa poteka tudi 

štipendiranje srednješolke iz Krške-
ga  iz Štipendijskega sklada NIVEA - 
Podajte nam roko. 17 otrok in mlado-
stnikov je letos letovalo v Nerezinah 
iz zbranih donacij tradicionalne ak-
cije POMEŽIK SONCU Omogočimo po-
čitnice vsem otrokom. 3. decembra 
letos pa je ZPM zaključila program 
zbiranja sredstev za invalidno dekli-
co družine iz občine Brežice,  katere 
družina se je v svoji stiski v začetku 
leta obrnila na ZPM Krško s prošnjo 
za pomoč pri ureditvi stanovanja pri-
lagojenega invalidni deklici, nakupu 
ambu – lifta oz. določenega pripo-
močka za kopanje ter prilagojenega 
sedeža za vožnjo v avtu. Za zbira-
nje pomoči družini se je organizacija 
ZPM odločala ob pomoči strokovnih 
mnenj dekličine izbrane zdravnice, 
odgovornih v prilagojenem progra-

mu za predšolske otroke ter mnenja 
pristojnega centra za socialno delo.  
Zbrana sredstva v višini 14.010 € so 
bila v celoti nakazana družini za na-
men potrebe invalidne deklice. 

V mesecu decembru pa je na predlog 
ZPM Krško Komisija za socialna in hu-
manitarna vprašanja pri ZPMS (v ko-
misiji sodelujejo predstavniki lokal-
nih ZPM) preko oddaje Spet doma 
zbrala skupaj 15.161 € za številč-
no družino iz občine Sevnica. V dru-
žini so trije predšolski otroci in šo-
lar. Družina sama ne najde izhoda iz 
težke situacije, kjer je prisotna bole-
zen in brezposelnost. Tudi v primeru 
te družine predlog podpirata osnov-
na šola, ki jo obiskuje najstarejši iz-
med otrok, in pristojni center za so-
cialno delo.  O razporeditvi zbranih 

finančnih sredstev v okviru nacional-
nih akcij ZPM  o predlogih ZPM Krško 
za pomoč družinam iz Posavja odlo-
ča Komisija za socialna in humanitar-
na vprašanja pri ZPMS, medtem ko 
so lokalne humanitarne akcije ZPM v 
Posavju organizirane in izvajane sa-
mostojno v organizaciji ZPM Krško. 

Tako je ZPM v letu 2009 s prostovolj-
ci izvajala programe počitnikovanj v 
času zimskih ter letnih in jesenskih 
počitnic za otroke iz Posavja, ki brez 
pomoči ZPM zagotovo ne bi mogli na 
počitnice. Trenutno pripravljajo no-
voletne počitnice za 20 otrok iz Kr-
škega na Srednjem vrhu nad Gozd 
Martuljkom. Počitnice bodo pote-
kale s pomočjo donacije Mobitela in 
bodo vključevale otroke iz vse Slo-
venije tudi na lokaciji Zg. Gorje pri 

Bledu. Skupaj je ZPM v letu 2009 ob 
pomoči zbranih donatorjev iz celo-
tne Slovenije izvedla brezplačne po-
čitnice za 77 otrok iz Posavja. Noben 
otrok oz. mladostnik, katerega starši 
oz. skrbniki so se obrnili na ZPM za-
radi pomanjkanja v družini, ni ostal 
doma, ker bi mu starši ne zmogli pla-
čila počitnic. Za naslednje leto pa v 
pisarni ZPM Krško že načrtujejo po-
čitnice za otroke na Pohorju v času 
zimskih počitnic. V sodelovanju z 
društvi prijateljev mladine, vodstvi 
šol in svetovalnimi službami na šo-
lah zbirajo predloge otrok in pošilja-
jo prošnje podjetjem in posamezni-
kom za prispevke, ker je od zbranih 
sredstev odvisno, koliko otrok iz so-
cialno šibkih družin v Posavju bo na-
slednje leto lahko zimovalo v organi-
zaciji ZPM na Pohorju. V. B.

Socialno	humanitarna	dejavnost	
Zveze	prijateljev	mladine	v	letu	2009

slanec. Več energije je usmerjal v to, katero ministrstvo bo 
zasedel, kot pa v to, kaj bo za stranko sprejeto v koalicij-
ski pogodbi. Da je ta misel prava, mi potrjujejo številni kli-
ci in vprašanja članov stranke in ostalih volivcev, predvsem 
pa izgnancev, „kaj počenja predsednik DeSUS-a, saj se sme-
ši s tem, da se močneje bori za svoj položaj, za svojo funk-
cijo, kot pa za stranko“.
Da pa sem se odločil za to, kar sem se, je nesoglasje med 
predsednikom stranke in poslansko skupino. Na vse načine 
se je trudil in na koncu tudi uspel, spraviti iz poslanske sku-
pine poslanca Vilija Rezmana in mag. Franca Žnidaršiča, ki 
sta veliko, če ne največ, prispevala s svojim delom k ugledu 
stranke. Številni volivci mi potrjujejo, da si predsednik Er-
javec s tem dejanjem slabi pozicijo stranke.
Glede na vse navedeno sem se odločil, da nepreklicno odsto-
pam s položaja predsednika Občinskega odbora stranke De-
SUS Sevnica in iz članstva stranke.
P.S.: Prebrano na sestanku Pokrajinskega odbora DeSUS 
11.12.09 v Krški vasi, ob prisotnosti predsednika stranke g. 
Karla Erjavca.
 Alojz Rupar, Dolenji Boštanj 
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Videmski skavti Urban Lesjak, Špela Černič, Teja 
Omerzel in Urša Bernardič so se v ponedeljek z 
betlehemsko lučko miru, ki jo spremlja poslanica „Kaj 
ti bo plamen, če srca ni zraven?“, podali na obisk po 
krških zavodih in ustanovah. Med drugim so jo prinesli 
tudi na naše uredništvo, danes pa jih bodo sprejeli še v 
kabinetu krškega župana. 

 NAGRADE:
1. nagrada: komplet slikanic Brinove zgodbe
2. nagrada:  knjiga Čez mavrico
3. - 5. nagrada:  darilna knjižica Mesečevi kažipoti

Geslo prejšnje, 25/2009 številke: 

ZNANJE VODI V SANJE

Nagrade, ki jih podarja Yurena – šola tujih jezikov Novo me-
sto, prejmejo:
1. nagrada: nahrbtnik Yurena: 

Marinka Selko, Stanka Škalerja 21, Brežice
2. nagrada: torbica za okoli pasu Yurena: 

Alojz Lah, Šolska pot 5, Radeče
3. nagrada: denarnica Yurena: 

Darja Deželak, Palmejeva ul. 8, Ljubljana

Geslo križanke pošljite do četrtka, 31.12.2009, 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

ZALOŽBA NEVIODUNUM, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

POROČILI
SO SE

albumi današnjih dni
za jutrišnje spomine: www.posavje.info

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Zlatka Škrban, Mostje – 

dečka,
• Natalija Radej, Sevnica – 

dečka,
• Monika Koprivnjak, Sp. 

Stari Grad – dečka, 
• Mojca Požgaj, Dolšce – 

dečka, 
• Darja Jordan Pacek, Jelše 

– deklico,
• Alenka Vučič, Kalce-Naklo 

– deklico, 
• Darja Cesar, Sevnica – 

dečka,
• Ljudmila Juntes, 

Zabukovje nad Sevnico – 
deklico,

• Bojana Pešec, Vrh pri 
Boštanju – deklico,

• Mihaela Brajdič, Drnovo – 
dečka,

• Andreja Baznik, 
Kostanjevica na Krki – 
deklico,

• Maja Očko, Dolnje Brezovo 
– deklico, 

• Mojca Strašek Dodig, 
Brežice – dečka,

• Natalija Zorko, Krško – 
dečka,

• Natalija Pertinak, Veliki 
Dol – dečka,

• Jetmire Bekiri, Brežice – 
deklico,

• Tina Kralj, Mirna – deklico,
• Barbara Zevnik, Laze - 

dečka,
• Jožica Podgoršek, Pišece 

– dečka,
• Vanja Moškon, Gradnje – 

deklico,
• Suzana Župevc, Krško – 

deklico,
• Ankica Jakša, Sevnica – 

deklico.
ČESTITAMO!

Stroške pošiljanja krije založba!

Mesečevi kažipoti
Marjanca Kočevar

format 150 x 150 mm, 32 strani trda vezava

cena 9 €
Naročila:

IŠČETE ZAPOSLITEV?
ŽELITE IZBOLJŠATI SVOJE NAČINE ISKANJA ZAPOSLITVE?

BI RADI NAPISALI DOBRO PROŠNJO?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6

/ stavba stare glasbene šole /
v

 ZAPOSLITVENI KOTIČEK 
VSAK DAN med 8.00 in 12. 00, 

OB SREDAH med 14.00 in 18.00

na BREZPLAČNO svetovanje o iskanju zaposlitve.

Pomagali vam bomo pri: iskanju ustreznih delodajalcev, izdelavi načrta 
iskanja zaposlitve, pisanju prošenj in življenjepisov ter pripravi na 

zaposlitvene razgovore z delodajalci.

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-62.

KRŠKO - Vsi ljubitelji gaminga, torej igranja iger preko mre-
že z več igralci v istem prostoru, so lepo vabljeni na pose-
ben dogodek – LAN Party, ki se bo odvijal v petek, 15. in so-
boto,16. januarja 2010 v prostorih Mladinskega centra Krško. 
Dogodek, ki bo privabil navdušence preigravanja najrazlič-
nejših računalniških iger, organizira neformalna skupina raču-
nalniških entuziastov F.R.A.G. Pravijo, da je s seboj potrebno 
prinesti le lasten računalnik, za vse ostalo bo poskrbljeno. 
Več informacij o januarskem računalniškem druženju najde-
te v novički na portalu www.mojeposavje.info ter na spletni 
strani http://frag.si., prijave pa zbirajo na infotočki v Mc 
Krško ali pa po elektronski pošti na fragkrsko@gmail.com.

Januarja	LAN	Party	v	Krškem

• Matej Zorko in Romana 
Šalamon, oba iz Brežic,

• Bojan Levec, Dobova in 
Mila Beno Piltaver, Krška 
vas. 

ČESTITAMO!

Vaš oglas v tem 
časopisu bo videlo 
49.000 

bralcev!
Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info
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NEPREMIČNINE

Prodam hišo z gospodarskim poslo-
pjem v Presladolu blizu Brestanice, z 
zemljiščem 1,6 ha. Tel.: 041 970 729

Prodam hišo v Dečnem selu, zgrajena 
1970, obnovljena streha v letu 2008, 
zraven hiše dve garaži, zelenica in vrt, 
velikost parcele 2070 m2, cena: 110.000 
€. Tel.: 041 834 594 (po 16. uri)

Prodam ali menjam hišo 130 m2 z 2300 m2 
zemljišča, v Sevnici na lepi in sončni lo-
kaciji, cena: 76.000 €. Tel.: 041 751 695

Prodam hišo 160 m2 in dve garaži 50 
m2 na parceli 1662 m2, v Sevnici, cena: 
45.000 €. Tel.: 041 717 220

Prodamo zemljišče 11,5 a, k.o. Loče, 
v postopku spremembe v gradbeno. 
Tel.: 07 45 22 056 (po 16. uri)

Prodam enosobno opremljeno stano-
vanje v Brežicah, cena: 50.000 €. 
Tel.: 070 848 461

Prodam lesen vinski hram, postavljen ob 
zapuščenem vinogradu. Tel.: 041 726 086

Prodam parcelo 24 arov, pol travnika 
pol vinograda, v Gazicah, možnost gra-
dnje. Tel.: 051 305 520

Prodam parcelo v „Straži“ nad Mrzlavo 
vasjo, 1665 m2, pol vinograd pol trav-
nik, južna lega. Tel.: 07 49 59 531

Prodamo dvosobno opremljeno stano-
vanje v Dobovi, veliko 60 m2. 
Tel.: 041 548 390

Oddam v najem enosobno stanovanje v 
bližini železniške postaje v Krškem, za 
določen čas, samski ženski osebi. Tel.: 
031 648 056 (po 18. uri) 

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam na poti žalosti in bolečine sočutno stali ob 
strani, darovali cvetje, sveče, svete maše in ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi poslednji poti.

Hvala gospe Slavici Molan, osebju ZD Senovo, dr. Martini Reberšek, 
dr. Roku Malavašiču in dr. Vladu Mlinariču. Hvala gospodu Hrvatiču za 
organizacijo pogreba, duhovnikoma, govornici, pevcem, kvartetu in 
izvajalcu Tišine.

Žalujoči: žena Anica, hči Irena in sin Janez z družinama.

FRANCIJA CIGLARJA 
iz Reštanja

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre -

ampak le daleč, daleč je.

Ob boleči izgubi našega dragega 
moža, očeta, starega očeta in brata

Prodam družinsko hišo s poslovnim 
prostorom, vrtom in sadovnjakom na 
Obrežju. Tel.: 07 49 57 500

Prodam hišo, 150 m2, v okolici Sevnice 
(Konjsko), s pripadajočim zemljiščem 
818 m2, zazidljivo. Tel.: 031 859 651

Prodamo pritlično hišo s sadovnjakom 
in vrtom, na relaciji Krško – Brežice, 
vredno ogleda. Tel.: 041 705 958 

Ugodno oddam starejšo leseno hišo, 
hiša je opremljena in takoj vseljiva, 
okolica Kapel. Tel.: 041 652 663

V najem za daljše obdobje oddam 
3-sobno stanovanje v Krškem. 
Tel.: 041 291 536

Oddam mansardno opremljeno dvoin-
polsobno stanovanje v Pohanci, ugo-
dno. Tel.: 041 862 178

V Sevnici oddam v najem garsonjero. 
Prodam dvosed, raztegljivo zakonsko 
posteljo, in fotelj v kompletu. 
Tel.: 040 357 901

Poceni oddam večje enosobno stano-
vanje, delno opremljeno, v centru Bre-
žic. Tel.: 030 372 733

V Krškem oddamo v najem za daljše 
obdobje trisobno stanovanje. 
Tel.: 041 281 536

Iščem stanovanje v Krškem za mla-
do tričlansko družino, po ugodni ceni. 
Tel.: 031 541 913

Vzamem v najem stanovanje v Kr-
škem, za petčlansko družino, po ugo-
dni ceni. Tel.: 031 564 222

Najamem manjšo kmetijo, možen ka-
snejši odkup. Tel.: 051 351 730

Iščemo zanesljivo nekadilko, ki bi bivala 
v naši hiši z vrtom v bližini Sevnice. Hiša 
ima ugodno prometno lego in jo upora-
bljamo le občasno. Tel.: 01 518 44 27

AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA, OPREMA

Prodam moped Tomos, dve prestavi, 
lastnik od 1958, še vozen, cena: 300 
€. Tel.: 041 875 093

Prodam Tomos Colibri AOS tri presta-
ve, l. 1972, generalno obnovljen mo-
tor in ogrodje, oldtimer, cena: 650 €. 
Tel.: 041 247 427

Prodam Fiat Punto 1,2, 60 KM Aktual 
plus, l. 2005, metalno grafitne modre 
barve, 2 x airbag, ABS, klima, city vo-
lan, el. paket. Tel.: 041 746 788

Prodam Škodo Felicio, 1,3 LXI, l. 1996, 
113,500 prevoženih km, samo resni, 
cena cca. 600 €. Tel.: 040 802 504

Prodam Mercedes C, 200 D, l. 1994/95, 
original 185.000 km, dobro ohranjen, ve-
liko dodatne opreme. Tel.: 041 860 260 

Prodam Polo 1,9 TDI, 74 kW, l. 2004, 5 
vrat, Comfortline, metalik, 93.000 km, 
odlično ohranjen, 1. lastnik, cena 6900 
€. Tel.: 031 647 780 

Ugodno prodam Toyoto RAV 4/2,0 4D, 
l. 2003, srebrne barve, lepo ohranjena, 
cena po dogovoru. Tel.: 041 840 601

Prodam Alfa Romeo 166 2,4 JTD, l. 
2003, 160.000 km, servisna knjiga, vsa 
oprema, modra, cena: 7.000 €. 
Tel.: 031 333 048

Prodam Corso bele barve, l. 2002/10, 
prev. 85.000 km, nove zimske gume, tri 
vrata, radio, cena: 3.000 €. 
Tel.: 041 219 546 

Prodam Polo 1,4 l. 1996, 3 vrata, prev. 
185.000 km, zelo dobro ohranjen, servi-
siran, cena po dogovoru. Tel.: 031 769 730

Prodam karambolirano vozilo Fiat Pun-
to, letnik 1999, s klimo, reg. do 01/10. 
Tel.: 040 309 408

Prodam Golf Diesel letnik 2002, s klimo, 
registrirano do 10/10. Tel.: 040 309 408

Prodam Golf 1,4-16 V, letnik 2000, 
odlično ohranjen, redno servisiran, 
reg. vse leto, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 724 608

Prodam letne gume Bridgestone Tu-
ranza ER-300, 6,5 mm profila, dimen-
zija 205/60/15, cena: 100 € za 4 kom. 
Tel.: 041 625 917

Prodam zimske gume Sava Eskimo M+S 
175/70 R13, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 391 623 (po 17. uri)

KMETIJSTVO, LES

Prodam traktor Univerzal 64 DTC l. 
1998, 4x4, registriran, grelna kabi-
na, kom. z napeljavo, čelna hidravli-
ka, lepo ohranjen. Tel.: 070 356 340

Prodam traktor New Holand 5020, 4x4, 
72 km, 12 del. ur, vsa oprema, zelo 
ugodno, ter nov mesarski stol, zložljiv, 
200x70x8. Tel.: 041 923 192 

Prodam IMV 542, kosilnico BCS 127 
Acme motor, z malimi kolesi in 3-fa-
zni kovinski cirkular. Tel.: 041 552 915

Kupim prikolico s kardanom za motokul-
tivator Labinprogres. Tel.: 07 49 73 280

Prodam cepilec za drva domače izde-
lave, nov cilinder, ima lastno črpalko, 
stisne 18 ton. Tel.: 041 843 079

Prodam škropilnico Solo 80 l, 8 razpr-
šilnih šob, samohodka, okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 56 080

Prodam seno, otavo, v kockah cca. 20 
kg, cena: 2 €, ter rdeče vino, ugodno. 
Tel.: 07 49 77 455

Prodam ali menjam za koruzo ali ječmen 
10 m suhih bukovih drv. Tel.: 070 701 210 

Prodam seno, mrvo in otavo, odlične 
kakovosti, delno ročno spravilo, cca. 4 
tone, Tržišče. Tel.: 041 342 070

Prodam dvobrazdni plug IMT 12’’, kli-
naste traktorske brane, samonakladal-
ko Sip Pionir 17 m3 – hidravlični dvig. 
Tel.: 041 389 410

Prodam 1000 kg tehtnico Libela, koru-
zo v zrnju, ječmen, silažne bale in ele-
ktromotor 28 kw 2800 obratov. 
Tel.: 041 581 488 

Prodam hlevski gnoj ali zamenjam za 
seno, silažo, slamo ali žito. 
Tel.: 031 306 072

Prodam suha mešana drva ali sveža buko-
va drva, možna dostava. Tel.: 041 709 486

Prodam bukova drva za štedilnik ali 
centralno kurjavo, možna dostava, 
ter motorno žago. Tel.: 07 49 56 186

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

Prodam suha bukova drva za štedilnik 
ali centralno kurjavo, možna dostava 
na dom. Tel.: 041 717 760

Prodam kalano kostanjevo kolje, dolži-
na 2 m, ter suha mešana drva. 
Tel.: 031 356 762

ŽIVALI

Prodam par voznih kobil, stiskalnico 
grozdja 150 l, kosilnico Gorenje Muta 
s frezo, motorno škropilnico in kadi za 
grozdje. Tel.: 040 496 167

Prodam kobilo šeko, mirno, ujahano, 
ter žrebico in žrebca posavca. 
Tel.: 031 304 172

Prodam žrebičko posavko, staro 7 me-
secev, 2 odojka, težka 40-45 kg, puhal-
nik Sip za na traktor, seno v kockah ter 
krožne brane. Tel.: 07 49 68 535

Zamenjam ponija za seno, lahko so 
kocke. Tel.: 031 876 668

Prodam kravo, staro 4 leta, za zakol. 
Tel.: 07 49 74 048

Prodam kravo simentalko s prvim te-
letom. Tel.: 031 304 172

Prodam telico pasme ls, zelo lepa, za 
nadaljnjo rejo, staro 6 tednov. 
Tel.: 051 306 556

Prodam telico simentalko, težko 500 
kg, pašno, primerno za pripust. 
Tel.: 041 523 708

Prodam telico simentalko v 5. mese-
cu brejosti, je mirna in vajena paše. 
Tel.: 031 209 199

Prodam rjavega bikca, težkega 150 kg. 
Tel.: 041 359 543

Prodam ali menjam bikca, križanega 
med ČB in BP, starega 12 tednov, za te-
ličko simentalko, ter garažna vrata 2,3 
x 2,8 m. Tel.: 031 302 355

Prodam pašno kravo simentalko, staro 
6 let, brejo 6 mesecev, in telico, staro 
4 mesece, mesnate pasme. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam meso polovice krave, hranje-
ne z domačo krmo, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 75 301

Prodam bikce, črnobele, stare od 4 do 
8 tednov. Tel.: 031 868 337

Prodam bikca simentalca, 2 prašiča, 
težka cca. 170 kg, beli in rdeči krom-
pir ter fižol sivček in češnjevec. 
Tel.: 07 49 67 826 (po 19. uri)

Prodam ovna, starega 10 mesecev, 
cena 80 €. Tel.: 041 849 795

Prodam dve ovci z mladiči, stari dve 
leti, lepo rejeni, okolica Sevnice. 
Tel.: 040 770 662

Prodam burskega kozla ter kozo, staro 
3 leta, ter zadnjo klop VW Transporter-
ja. Tel.: 041 704 230

Prodam prašiče, težke 180 in od 80-
100 kg, ter odojke. Tel.: 051 895 099

Prodam prašiče, od 80 do 130 kg, kr-
mljene z domačo hrano. Tel.: 07 49 
67 135 

Prodam prašiča 150 kg, hranjenega s 
kuhano hrano. Tel.: 03 56 84 144 

Prodam prašiča, od 150 do 180 kg in ži-
gosano žrebičko, posavko, staro 10 me-
secev ter žrebeta za zakol. 
Tel.: 031 209 951 

Prodam prašiče, od 80 do 230 kg, hra-
njene z domačo hrano. Tel.: 07 49 67 697

Prodam svinjo, težko cca. 150 kg, hra-
njeno s kuhano domačo hrano in telič-
ko simental, staro 3 mesece. 
Tel.: 07 49 67 149 

Prodam svinjo z mladiči, stari 14 dni, ter 
3-fazni mlin za koruzo. Tel.: 07 49 56 009 

Prodam več prašičev za zakol ali na-
daljnjo rejo, možen zakol pri proda-
jalcu, ter cviček, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 366 161

Prodam prašiča, 120 kg, krmljenega 
z domačo kuho, možen zakol, okolica 
Blance. Tel.: 031 369 773

Prodam svinjo, težko cca. 250 kg, hra-
njeno z domačo hrano, in 1000 kg ovsa, 
pakirano v vrečah. Tel.: 041 591 354

Prodam prašiče teže od 30 do 120 kg, 
mesnate pasme, krmljene z domačo 
hrano, okolica Sevnice, po zelo ugo-
dni ceni. Tel.: 031 522 478

Prodam več prašičev, težkih od 80 do 
130 kg, po 1,8 € za kg. Tel.: 07 49 79 098

Prodam dve 125 kg mesnati svinji, do-
mača hrana, možen zakol. 
Tel.: 07 49 69 474

Prodam dva težka prašiča, tri 100 kg 
težke in več odojkov, možna menjava 
za drva. Tel.: 051 895 099

Prodam prašiča, težkega cca. 160-170 
kg, možen zakol. Tel.: 041 255 556

Prodam dva prašiča, težka 120-150 
kg, hranjena z domačo hrano, ugo-
dno. Tel.: 07 49 22 781

Prodam dva prašiča, 200 kg, ugodna 
cena, in nasekana suha drva. 
Tel.: 031 727 724

Prodam prašiča, 170 kg, lahko tudi po-
lovico, in koruzo v zrnju, okolica Šen-
tjerneja. Tel.: 041 254 509

Prodam prašiča, 150 kg, in 5 m suhih ga-
brovih drv, sečnja 2008. Tel.: 07 49 67 169

Prodam prašiča za zakol, 250 kg, in 
dva prašiča od 120 do 130 kg, hranje-
na z domačo hrano. Tel.: 040 774 468

Prodam prašiča za zakol, težkega cca. 
200 kg, krmljenega z domačo kuhano 
hrano. Tel.: 07 49 74 048

Prodam prašiča, težkega 200 kg, krmlje-
nega z domačo hrano. Tel.: 041 896 592

Prodam prašiča, težkega 135 kg, do-
mača kuhana hrana, možen zakol. 
Tel.: 07 49 71 844

Prodam prašiče, težke cca. 100-200 
kg, možen zakol. Tel.: 07 49 75 272

Prodam prašiča za zakol, težkega cca. 
180 kg, hranjen z domačo hrano, mo-
žen zakol. Tel.: 031 312 613

Prodam prašiče, težke 100 kg, hranje-
ne z domačo hrano, možen zakol, in po-
lovico 170 kg prašiča. Tel.: 041 572 431

Prodam prašiča, težkega cca. 125 kg, 
hranjenega z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 67 279

Prodam prašiča, težkega 120 kg, mo-
žen zakol. Tel.: 031 843 282

Prodam prašiče mesnate pasme, tež-
ke 140 kg, hranjene z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 56 073

Prodam prašiča 150 kg, kunce novoze-
landce ter fazane, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 558 852

Prodam dva pujska, težka do 50 kg. 
Tel.: 07 49 69 140

Ugodno prodam prašiče. Tel.: 051 680 283

Prodam 4 odojke, težke od 40 do 50 
kg, in dva prašiča, težka 140 in 250 kg, 
možen zakol, okolica Senovega. 
Tel.: 051 870 839

Prodam mlade pse, križane med šar-
planincem in ruskim kavkaškim psom. 
Cena: 100 € ali menjam za prašiče. 
Tel.: 041 205 941 

ZAHVALA

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

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

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

Vsi njegovi.

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

FRANCIJA GERMEKA
iz Krškega
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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

Prodamo štiri odojke, težke 25-30 kg. 
Tel.: 031 531 760 

Prodam odojke, težke okoli 30 kg, 
cena po dogovorov. Tel.: 07 49 67 013 
(po 18. uri) 

Prodam odojke, težke 25 kg, dve svi-
nji, težki 200 in 250 kg, in jedilni krom-
pir desire. Tel.: 051 361 635

Prodam odojke, možen zakol. 
Tel.: 040 878 623

Prodam odojke od 25 do 30 kg. 
Tel.: 041 587 261 

Prodam zajce za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 222 350

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

Prodam zajca, belgijski orjak – samec, 
plemenski, menjam za samico, po mo-
žnosti bele barve. Tel.: 041 514 135

Zbiramo rezervacije za leglo rotweiler-
jev, ravno skoteni, rodov. staršev brez 
rodovnika, cena: 350 €. Tel.: 040 637 453

Prodam pudlje po ceni 200 €, črni in 
rjavi, so cepljeni in čakajo vaš ogled 
na Čatežu. Tel.: 031 461 013

Če imate namen podariti dogodlake 
morske prašičke, bi jih naš vnuk z ve-
seljem vzel. Tel.: 040 637 453

VINO, ŽIVILA

Prodam svinjsko mast z ocvirki ali 
brez. Tel.: 031 760 323

Prodam domač bel krompir kenebek, 
enkrat škropljen, cca. 150 kg, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 27 056

Prodam rdeči jedilni krompir, sorta 
dezire. Tel.: 041 825 153

Prodam več vrst jabolk – idared, jona-
gold, zlati delišes. Tel.: 07 49 67 390 

Prodam suhe gobe in koše. 
Tel.: 041 972 897 

Prodam modro frankinjo. 
Tel.: 040 796 835

Prodam rdeče vino, cena: 0,8 €/liter. 
Tel.: 041 294 162

Prodam cviček po zelo ugodni ceni ali 
zamenjam za prašiča, prodam tudi je-
dilni krompir. Tel.: 041 739 565

Prodam mlado rdeče vino, kupim me-
šalno žlico za kombinirko JCB. 
Tel.: 031 826 509

Prodam rdeče in belo vino ter prešo, 
posode za vino, več vrst, vse nerjave-
če. Tel.: 041 562 977

Prodam belo in rdeče vino, bizeljski 
okoliš, možna dostava, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 813 074

Prodam cviček, možna dostava. 
Tel.: 041 581 602

Prodam rdeče in belo vino, cena: 0,8 
€/l, ter vinsko žganje po 3,5 €/l. 
Tel.: 07 49 51 577

Prodam cviček ali ga zamenjam za 
gumi voz 16 col ali molzni stroj Virovi-
tica. Tel.: 07 49 20 331 

Prodam belo in rdeče vino ali menjam 
za prašiča, cena ugodna. 
Tel.: 031 510 872

Prodam modro frankinjo. 
Tel.: 041 703 276

Prodam cviček in mešano belo vino, 
cena po dogovoru. Tel.: 041 521 203

Prodam belo in rdeče vino, zelo kvali-
tetno, 1 €/l, večje količine pripeljem, 
kupim mešalec za beton. 
Tel.: 041 720 308

Prodam dober cviček in frankinjo. 
Tel.: 031 570 494

Prodam sadjevec starinske tepke in 
letošnji cviček. Tel.: 041 913 016 (po 
16. uri)

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Prodam dnevni regal, bukev–modra 
kombinacija, moderen stil, odlično 
ohranjen, prodam eno leto staro kuhi-
njo, bukev-rumena. Tel.: 041 499 991 

Ugodno prodam komplet dnevno sobo, 
regal, trosed, dva fotelja, klubsko mi-
zico, kot novo, vredno ogleda. 
Tel.: 031 441 008

Prodam doma narejeno previjalno mizo 
s funkcijo omare, lahko za nad bide, 
68x83, cena 50 €. Tel.: 041 265 381

Prodam mizo in kotno klop, domače iz-
delave, češnja in kuhinjsko kredenco, 
staro 50 let. Tel.: 041 828 324

Prodam lesena okna, dvojna zastekli-
tev, različnih dimenzij, niso termopan, 
lepo ohranjena. Tel.: 07 81 43 201

Prodam dvokrilna garažna vrata, izde-
lana iz plošč Trimo Trebnje, mere: 280 
širime, 230 višine. Tel.: 031 582 012

Prodam PVC okno Kli Logatec, dimen-
zije 130x100 cm. Tel.: 041 959 933

Prodam otroško posteljico, kot nova, 
Lip Poljčane, za 110 €, in dva stolčka 
za hranjenje po 40 €. Tel.: 041 883 675

Podarim otroški stolček za hranjenje, 
možna dostava. Tel.: 040 166 688

Prodam otroški avtomobilski sedež 
Brevi, 0-13 kg. Tel.: 051 629 300

RAZNO

Prodam kitaro Almansa. Tel.: 041 657 550

Prodam novo diatonično harmoniko Re-
har, duri C-F-B, ugodno. Tel.: 031 793 132

Prodam rabljeno jadralno desko F2 z 
jadrom 5,7 m3. Tel.: 041 657 550

Prodam mizarsko delovno mizo – hubl 
pank, star 60 let, v odličnem stanju, 
cena: 400 €. Tel.: 040 745 262

Prodam tračno žago, kolesa premer 53 
cm, trifazni motor 3 kw. Tel.: 030 332 552

Prodam lepo ohranjene starine: lese-
ne brane, telege, mlatilnica za žito, 
ter modro frankinjo. Tel.: 041 439 908

Prodam gepl z mlatilnico za žito z vso 
opremo, primerno za zbiratelje starin. 
Tel.: 051 824 443

Prodam 20 novih až 10 satarjev, nekaj 
až 7 sat ter lesen čoln, star eno leto. 
Tel.: 031 501 801

Ugodno prodam rastlinjak-dvojni tunel 
250 m in mešano rdeče vino iz področja 
Sromelj, po 0,80 €. Tel.: 031 721 431

Prodam skoraj nov akvarij za ribe, z 
vso dodatno opremo in vgrajeno lučko, 
ugodna cena. Tel.: 041 736 012

Prodam litoželezni kamin, nerabljen, 
shranjen, lepo oblikovan, dimenzije 
90x60x40, cena: 250 €. Tel.: 041 725 115

Prodam štedilnik Kiperbusch s pečico, 
na drva, š. 50 cm, levi, malo rabljen, 
cena: 100 €. Tel.: 031 466 504

Prodam šivalni stroj overlock, enoigel-
ni, z mizo in 3-faznim motorjem. 
Tel.: 041 893 733

Prodam starejši električni štedilnik 
znamke Gorenje, štiri rinke, cena: 30 
€. Tel.: 040 464 927

Prodam dvostopenjski električni radia-
tor, 2000 W, cena: 20 €. Tel.: 051 380 065

Prodam aparat za peko kruha, skoraj 
nov, 2-3 x rabljen, cena: 35 €. 
Tel.: 070 323 869

Prodam kurilno olje, 400 l s sodi, 20 % 
popusta. Tel.: 041 425 582 

Ugodno prodam nov sesalec Elektrolux 
in enobrazdni plug. Tel.: 040 796 143

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFOKAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 23. decembrom in 6. januarjem

Sreda, 23. 12.
• ob 16.00 v MC Sevnica: otroška delavnica 
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
• ob 17.00 v Domu kulture Radeče: novoletni koncert Glas-

bene šole Radeče
• ob 19.00 v MC Krško: ogled filma „It’s a wonderful life“
• ob 20.00 v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar 

Jakac Kostanjevica na Krki: predstava Anton Podbevšek 
Teatra „Zgodovina večnosti“ 

Četrtek, 24. 12.
• ob 22.30 iz Arnovega sela: pohod z baklami k polnočnici v 

Artiče
• ob 23.00 iz Velikega Kamna: pohod z baklami k polnočni maši
• ob 23.30 v centru Bizeljskega: začetek živih jaslic s polnoč-

nico ob 24.00 v cerkvi sv. Lovrenca 

Petek, 25. 12.
• ob 16.30 nad parkirišči pri Občini Krško: žive jaslice
• ob 18.00 v Domu XIV. divizije na Senovem: božični kon-

cert Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo
• ob 19.00 v župnijski cerkvi v Boštanju: slavnostni koncert 

božičnih pesmi MePZ župnije Boštanj z gosti
• ob 20.00 v dvorani hotela Toplice v Termah Čatež: kon-

cert Jana Plestenjaka
• ob 21.00 na Šmarčni: žive jaslice
• pri župnišču v Artičah: uprizoritev jaslic z živimi živalmi v 

hlevčku (do petka, 1.1.2010)

Sobota, 26. 12.
• ob 9.30 s parkirišča Galerije Božidar Jakac Kostanjevica 

na Krki: 12. tradicionalni pohod na Polom
• od 14.00 dalje v atriju gradu Sevnica: božično-novole-

tni sejem
• ob 16.00 v župnijski cerkvi svetega Križa v Podbočju: bo-

žični koncert Mešanega pevskega zbora Konservatorija za 
glasbo Jurij Slatkonja, dirigent: prof. Aleš Makovac

• ob 16.00 pri gostišču Kmečki hram v Kostanjevici na Krki: 
10. tradicionalni božično-novoletni potop

• ob 17.00 v Kulturnem domu Krško: proslava ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti s koncertom Simfoničnega orke-
stra Glasbene šole Krško

• ob 17.00 v cerkvi sv. Marka Cerklje ob Krki: božični kon-
cert MoPZ Planina Cerklje ob Krki

• ob 18.00 na Blanci: božično-novoletni koncert Godbe 
Blanški vinogradniki

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: bo-
žično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Kostanjevica 
na Krki

• ob 18.00 v Bivaku Senovo: kino Bivak – Najbolj nori božič
• ob 18.00 na Šmarčni: žive jaslice
• ob 19.00 v župnijski cerkvi v Sevnici: tradicionalni kon-

cert božičnih pesmi – Oktet Jurij Dalmatin in sevniška vo-
kalna skupina

• ob 20.00 v kulturnem domu na Loki pri Zidanem Mostu: 
zaključek KreArta 2009 – pregledna razstava plakatov in 
vabil preteklih KreArtov avtorja Simona Serneca ter kon-
cert skupine Feedback in Tri K orkestra

• ob 20.00 v dvorani hotela Toplice v Termah Čatež: pred-
stava Matjaža Javšnika „Optimist!“

• ob 21.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica: 
koncert skupine Patina – glasba 60-ih let 20. stoletja

Nedelja, 27. 12.
• ob 13.00 na ploščadi pred KD Krško: 2. novoletni tek po 

ulicah Krškega
• ob 16.00 v Domu krajanov na Čatežu ob Savi: prihod ded-

ka Mraza

• ob 17.00 na Velikem Kamnu: žive jaslice
• ob 17.00 v Prosvetnem domu Radeče: otroška predstava 

„Vrabček Živžav najde prijatelja“
• ob 18.00 v župnijski cerkvi v Kapelah: prireditev „Pe-

sem med sosedi“
• ob 18.00 v cerkvi sv. Petra v Radečah: božični koncert 

zbora vokalno instrumentalne skupine sv. Peter, gostje: 
Petrovi otroci, GŠ Radeče, komorni zbor sv. Jožef

• ob 19.00 v Športnem domu Sevnica: tradicionalni božično-
novoletni koncert Godbe Sevnica z Nuško Drašček

Ponedeljek, 28. 12.
• od 9.00 dalje v Športni dvorani Sevnica: prednovoletno 

dogajanje v Sevnici – tekmovanje v igri med dvema ognje-
ma

• ob 10.00 v Knjižnici Radeče: ustvarjalna delavnica
• ob 12.00 v Bivaku Senovo: počitniški kino, ob 14.00: po-

čitniški srečelov (vsak dan do 31. 12.)
• ob 14.00 v Bivaku Senovo: obisk dedka Mraza z darili
• ob 18.00 v gostilni in pizzeriji Santa Lucija v Brežicah: 

„December drobnih veselj“ - brežiški skavti
• ob 19.30 v klubu KD Krško: prednovoletni koncert Big 

banda Krško

Torek, 29. 12.
• od 9.00 dalje v Športni dvorani Sevnica: prednovoletno 

dogajanje v Sevnici – tekmovanje v badmintonu in košar-
ki, od 12.00 dalje: tekmovanje v družabnih igrah

• ob 17.00 v Prosvetnem domu Brežice: zaključek Praznič-
ne vasice – prihod Božička s čarovnikom Grego

• ob 18.00 v MC Krško: žur za mlajše od 18 let
• ob 19.00 med okrepčevalnico Vrtnica in penzionom Spla-

var: „December drobnih veselj“ - oktet Orlica

Sreda, 30. 12.
• ob 10.00 v Domu kulture Radeče: kino predstava – sinhro-

nizirani risani film „V višave“
• od 17.00 dalje na Trgu Matije Gubca Krško: Energy žur z 

Radiem center

Četrtek, 31. 12.
• od 21.00 dalje na Trgu Matije Gubca Krško: tradicionalno 

silvestrovanje z nagovorom župana občine Krško in pred-
sednice KS mesta Krško

• od 21.00 dalje pred Občino Brežice: silvestrovanje z an-
sambli Majolka, Jerneja Kolarja in DJ Bojana ter nagra-
dnim žrebanjem

• od 22.00 dalje v parku Radeče: silvestrovanje z DJ Jure-
tom in animatorjem

• od 23.00 dalje na parkirišču pred Central’s Sevnica: sil-
vestrovanje na prostem z ansamblom Bratje z Ledine in 
Liquf, nagovorom župana in ognjemetom

Petek, 1. 1.
• ob 13.00 pri hiši na Magolniku: srečanje ob krušni peči

Sobota, 2. 1.
• ob 19.00 v športni dvorani Radeče: božično-novoletni kon-

cert Godbe slovenskih železnic z urošem Peričem in Nu-
ško Drašček

Ponedeljek, 4. 1.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-

venstvo veteranov ŠK Milan Majcen Sevnica in odprto pr-
venstvo upokojencev za januar 2010

Sreda, 6. 1.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica

Prodam sušilnik, likalnik, stiskalnik, 
stroj za pranje tal na paro, cena po do-
govoru. Tel.: 07 81 40 842 (po 18. uri)

Prodam mešalec za mešanje mesa ali 
testa, inox, enofazni, 75 l, na prekuc, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 645 488 

Prodam žensko krzneno bundo, rja-
ve barve, št. 44, ohranjena. Tel.: 030 
911 534

Prodam krzneno jakno št. 40, ženska, 
nikoli nošena, kratka, dolgodlaka, sve-
tlo rjava. Tel.: 070 317 905

Prodam manjši bronasti kip, lovski mo-
tiv, primeren za lovske sobe ali salone. 
Tel.: 041 795 778

Zbiram nemške marke, če jih kdo ima, 
prosim, če mi jih podari, vnaprej hva-
la. Tel.: 07 81 40 842

Kupim vse vojaške predmete iz 1. in 
2. svetovne vojne. Tel.: 070 816 330

STIKI

Vdovec, 47 let, išče preprosto žensko 
ali mamico od 37 do 46 let, otrok ni 
ovira. Tel.: 040 899 853

Prijateljica, pogreša te samski 49-le-
tnik s svojo hišo. Vabim te na kavo in 
pogovor. Urediva si življenje skupaj. 
Tel.: 041 205 032

58-letni vdovec išče gospo, od 49 do 
62 let, za skupno življenje. 
Tel.: 031 289 319

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico

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