
KOSTANJEVICA NA KRKI – Jutri, 8. januarja, ob 14. uri bosta 
minister za promet dr. Patrick Vlačič in župan Mojmir Pu-
stoslemšek slovesno odprla kostanjeviško obvoznico vključ-
no z novim mostom preko Krke. Dolgo pričakovano obvoznico 
– prvi načrti zanjo so bili narejeni že pred osmimi desetletji 

– sta podjetji SCT kot izvajalec in CGP Novo mesto kot po-
dizvajalec gradili od leta 2007, stala pa je osem milijonov 
evrov, od tega je večino sredstev prispevalo prometno mini-
strstvo, 957.000 evrov pa domača občina. Most je bil sicer 
zgrajen že leta 2008, promet po celotni obvoznici pa je ste-
kel na predbožični dan, ko so na občini dobili uporabno dovo-
ljenje in umaknili zaporo. Z odprtjem obvoznice se bo kosta-
njeviško mestno središče končno rešilo tranzitnega prometa 
in nekoliko lažje zadihalo.� P.�P.

Posavski obzornik 
tudi v Bistrici ob Sotli
Drage bralke in bralci!
Iz uredništva Posavskega obzornika vam z zadovoljstvom spo-
ročamo, da se zdaj že veliki družini naših bralcev iz petih po-
savskih občin z izidom prve številke, ki nosi letnico 2010, pri-
družujejo tudi prebivalci občine Bistrica ob Sotli.

V mesecu decembru je časopis za pokrajino Posavje  - Po-
savski obzornik napolnil že 12 let svojega izhajanja. V tem 
času je iz razmeroma majhne mesečne revije s 3.000 izvo-
di zrasel v enega izmed uveljavljenih slovenskih regionalnih 
tiskanih medijev, ki po branosti posameznega izvoda močno 
presega vse druge tiskane medije, ki jih berejo prebivalci  v 
tem delu Slovenije.

Take rezultate smo dosegli predvsem z vztrajnim delom v za-
četku maloštevilne ekipe sodelavcev, ki pa je v okviru nepro-
fitne organizacije in z veliko mero entuziazma, s kombinacijo 
izkušenj in znanja, zrasla v danes najpomembnejšo medijsko 
hišo v regiji. Razmeroma skromno plačilo in iz leta v leto ne-
gotovo prihodnost smo ves čas dopolnjevali z zadovoljstvom, 
ki ga prinašajo vsakodnevni odzivi bralcev in poslovnih par-
tnerjev, ki nam omogočajo preživetje v pogojih neusmilje-
ne konkurence velikih medijev in njihovih močnih lastnikov.

Kot vsak naš podoben korak doslej je tudi odločitev za širi-
tev na področje še zadnje izmed šestih občin t.im. Posavske 
razvojne regije, za nas nekoliko tvegano dejanje. Zanjo na-
mreč nimamo nikakršnih zagotovil o materialni podpori, pač 
pa le želje tamkajšnjih prebivalcev po boljši obveščenosti o 
dogajanju v lokalnem okolju, predvsem pa dobre odzive in 
pozitivne izkušnje, ki jih imamo iz drugih okolij naše regije.

Tako kot vsem dosedanjim bralcem želim v novem letu veliko 
zadovoljstva pri branju Posavskega obzornika, organizacije, 
društva in podjetja ter posameznike pa vabim k sodelovanju!

� Silvester�Mavsar,�odgovorni�urednik
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Slavnostni govornik Matjaž 
Han je spomnil na dogodke, 
ki so privedli do slovenske 
osamosvojitve: »Od samega 
začetka smo se zavedali, da 
lahko enotnost, složnost in 
nesebičnost vodijo do zasta-
vljenih ciljev. To smo v naj-
večji meri pokazali v času 
osamosvojitvene vojne leta 
1991. Tudi na širšem obmo-
čju Posavja, kjer se je odvi-
lo nekaj ključnih aktivnosti 
za osamosvojitev, naj ome-
nim samo boje na Prilipah, 
v Rigoncah in v gozdu Kra-
kovo ter minometni napad 
na letališče v Cerkljah ob 
Krki,« je spomnil Han in do-
dal, da se potreba po složno-
sti kaže tudi danes, a je po-
gosto zmanjka.
»Če pomislimo, smo v krat-
kem času postorili mnogo, 
prepričan sem, da več, kot 
si je upal napovedati kdor-
koli v času neposredno pred 
ali pa po osamosvojitvi. Toda 
sprašujem se, ali smo izpol-
nili vse cilje in ideale, h ka-

»Nismo še izpolnili 
vseh ciljev in idealov«
KRŠKO – Dan samostojnosti in enotnosti je Posavje kot ponavadi obeležilo na 
osrednji proslavi v dvorani Kulturnega doma Krško. Dveurno prireditev, ki se 
jo je udeležil skoraj celoten posavski politični vrh, sta zaznamovala slavnostni 
govor radeškega župana in predsednika Sveta regije Posavje Matjaža Hana in 
izjemen kulturni program Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško s solisti.

terim smo stremeli pred pri-
bližno 20 leti? Moj odgovor je 
zagotovo ne. Kot je pokaza-
lo minulo leto, moramo po-
storiti še marsikaj na podro-
čju strukturnih sprememb, 
konkurenčnosti, dviga oseb-
ne in družbene zavesti o sku-
pnih ciljih naše družbe,« je 
razmišljal Han in nadaljeval: 
»Potrebno je zgraditi druž-
bo, v kateri bo imel vsakdo 

možnost šolanja, zdravstve-
nega varstva, socialne zašči-
te in zaposlitve. Moje drugo 
vprašanje je: je vse to res 
morda utopija? Da, v koli-
kor ne bomo nadaljevali po 
ustaljeni poti, in ne, v koli-
kor bomo znali zopet poiska-
ti skupne temelje za priho-
dnost našega prostora.«
Tudi domačin, krški župan 
Franc Bogovič je poudaril, 
da smo lahko ponosni na uspe-
he, ki smo jih dosegli v komaj 
polnoletni državi. »Tudi v na-
šem, posavskem okolju, se je 
v teh letih marsikaj postori-
lo. Odigrali smo pomembno 
vlogo pri osamosvajanju, po-
sebej pa me veseli, da se v 
našem prostoru v teh 19 le-
tih nismo razdelili glede osa-
mosvojitvenih zaslug,« je po-
udaril Bogovič, izpostavil pa 
tudi uspehe na gospodarskem 
področju, pogoje za osnovno, 
srednje in visoko šolstvo, za 
delo glasbenikov, ostalih kul-
turnikov in športnikov.

Slavnostni�govornik�je�
bil�radeški�župan�Matjaž�
Han.

„Bistveno je, da sprejem 
uredbe o DPN za odlagališče 
nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov s strani vlade po-
meni dokončno potrditev lo-
kacije. Umestitev odlagališča 
pa je v domačem in medna-
rodnem merilu velik uspeh. 
Gledano v celoti je umešča-
nje trajalo pet let, kar je za 
tehnično, okoljsko in družbe-
no zahteven objekt vendar-
le sprejemljiv časovni okvir,“ 
meni direktor ARAO Vladislav 
Krošelj. „Seveda pa je sedaj 
pred nami v ARAO še veli-
ko zahtevnega strokovnega 
dela. Sledi priprava podrob-
nega terminskega načrta, 
tehnične in investicijske do-
kumentacije ter razvoj var-
nostnih analiz. Do pričetka 
gradbenih del bomo potrebo-
vali več kot dve leti. Najprej 
bo zgrajen infrastrukturno 

Lokacija za odlagališče 
dokončno potrjena
LJUBLJANA, POSAVJE – Vlada Republike Slovenije je 30. decembra 2009 po šti-
rih letih usklajevanj sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za odlaga-
lišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško. 
Občinski svet Krško je soglasje k predlagani lokaciji podal že 6. julija lani.

administrativni del, nato teh-
nološki in nazadnje odlagalni 
del. V odlagališču bo dovolj 
prostora za polovico NSRAO 
iz jedrske elektrarne in za 
vse institucionalne kratkoži-
ve NSRAO, nastale v Sloveni-
ji. Če bi se s Hrvaško uspeli 

dogovoriti za odlaganje vseh 
odpadkov iz jedrske elektrar-
ne, kar bi bila po našem mne-
nju najboljša rešitev, je mo-
goče zmogljivost odlagališča 
še povečati,“ prihajajoče po-
stopke pojasnjuje Krošelj, ki 
je prepričan, da z izgradnjo 
odlagališča NSRAO pridobi-
jo vsi, tako lokalna skupnost 
preko vlaganj v infrastruktu-
ro, nekaj novih delovnih mest 
in finančnih nadomestil, kot 
država, ki se bo z izgradnjo 
odlagališča pridružila tistim, 
ki so poskrbele za trajno re-
šitev tega vprašanja.

Na Občini Krško so ob spreje-
tju izrazili zadovoljstvo, saj 
so s tem končno dani pogo-
ji za normalno obratovanje 
jedrske elektrarne in tudi za 
izgradnjo prepotrebnega od-

Vladislav�Krošelj

Jutri otvoritev obvoznice
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KRŠKO - Na konstitutivni seji se je 24. decembra sestal 
nov nadzorni svet (NS) družbe GEN energija in za predse-
dnika izvolil Danijela Levičarja, za namestnika pa Goraz-
da Skubina. Ostali člani nadzornega sveta so še dr. Andro 
Ocvirk, mag. Davorin Dimič in mag. Rudi Brce.

„Moja prva ocena NS je, da je 
strokoven, ima mednarodno ši-
rino in potrebna znanja ter iz-
kušnje za strokovno in samo-
stojno delovanje. V njem smo 
strokovnjaki s področja jedrske 
tehnologije, trženja električne 
energije, menedžmenta, kon-
trole kvalitete in obnovljivih 
virov energije. Naš osnovni na-
men je delovati v dobro družbe 
GEN energija skupaj s sedanjim 
direktorjem, ki ima našo pod-
poro,“ je v izjavi za naš časo-
pis zapisal predsednik Levičar. 
Dodal je, da NS pozna specifiko 
jedrske tehnologije, kar mu bo nedvomno omogočalo razume-
vanje in vpogled v jedro delovanja družbe GEN energija. Sku-
paj z menedžmentom bo sodeloval pri oblikovanju dolgoročne 
poslovne vizije in strateškega poslovnega načrta, ki bo upošte-
val poslovno konkurenčno prednost družbe. Ta se mora odraža-
ti v pozitivnih poslovnih rezultatih, vsekakor pa so bistvenega 
pomena tudi visoko kvalificirani ter motivirani kadri, ki so no-
silci znanja in ključ dobrega delovanja. Poudaril je, da si bo NS 
prizadeval za jasno opredelitev razvojnih scenarijev in alterna-
tivnih strategij, v okviru analize poslovanja družbe bo pregle-
dan poslovni model in temeljna usmeritev poslovanja družbe.
Nadzorni svet se bo ponovno sestal konec januarja, ko bo obrav-
naval informacijo o poslovanju družbe v letu 2009.  
„Predsednik NS je izkušen strokovnjak za jedrsko energijo, kar 
je zelo pozitivno, saj je jedrska elektrarna osrednji proizvo-
dni objekt v skupini,“ je po končani konstitutivni seji poudaril 
direktor  GEN energije Martin Novšak in nadaljeval: „Skupina 
GEN uspešno zaključuje poslovno leto. Z uspešnim in stabilnim 
obratovanjem smo pomembno prispevali k zanesljivi oskrbi Slo-
venije z električno energijo, kar je v sedanjih kriznih časih po-
sebej pomembno. Tako uspešno izpolnjujemo svoje osnovno 
poslanstvo in hkrati, ob razvoju trajnostne narave našega pro-
izvodnega portfelja, ohranjamo okolje.“� S.�Vahtarič�
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Morda še bolj kot po govornikih bo proslava, ki jo je povezo-
vala Petra Rep Bunetič, navzočim ostala v spominu kot izje-
men koncertni dogodek, za kar so zaslužni Simfonični orke-

ster Glasbene šole Krško z dirigentoma Dragom Gradiškom 
in Petrom Gabričem, združene vokalne skupine Lavrencij, 
Aves, Irij in oddelek za petje GŠ Krško, marimbist Lovro Ašič, 
pevka zabavne glasbe Alenka Godec ter operna solista Aljaž 
in Valerija Farasin.� Peter�Pavlovič

»Nismo še izpolnili vseh ciljev 
in idealov izpred dvajsetih let«

»Fakulteta je s tem ustano-
vljena,« je dejal vodja pro-
jektne skupine Akademskega 
zbora prof. dr. Dušan Rado-
njič, potem ko so soglasno iz-
volili senat fakultete, v ka-
terem je za člana senata za 
turizem izbran prof. dr. Franc 
Pavko. Rektor Univerze v Ma-
riboru prof. dr. Ivan Rozman 
je za v. d. dekana Fakulte-
te za turizem imenoval doc. 
dr. Boštjana Brumna. Gre 
za sedmo fakulteto, ustano-
vljeno od leta 2004, in za se-
demnajsto v sklopu Univerze 
v Mariboru.
Radonjič je opozoril, da mo-
rajo najprej študijske progra-
me, ki so spisani že dve leti, 

Prvi študenti v letu 2011/12
BREŽICE - Slavnostna konstitutivna seja Akademskega zbora Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 
ki je 23. decembra potekala v Brežicah, je bila po prepričanju župana Ivana Molana zgodovinski trenu-
tek. Meni, da je možnost študija v domačem kraju izrednega pomena, verjame pa tudi, da bo fakulteta 
dolgoročno domov privabila visokošolane kadre, ki so ostali izven Posavja.

prilagoditi vmesni spremembi 
zakonodaje. Druga naloga bo 

reforma financiranja, saj kot 
so na problem opozorili že na 

krški Fakulteti za energetiko, 
so s strani države financirani 
šele s prvimi diplomanti. Ob-
čina Brežice je po županovih 
navedbah doslej vložila oko-
li 300 tisoč evrov, skupaj pa 
bo vložila še 2 milijona do 
trenutka, ko bo financiranje 
prevzela država ter 2 milijo-
na za zagotovitev objektov.
Po napovedih v. d. dekana bo 
Fakulteta za turizem s sede-
žem v Brežicah prve študen-
te sprejela v študijskem letu 
2011/12, predvidevajo pa 80 
mest na visokošolskem, 90 na 
univerzitetnem in 60 na ma-
gistrskem študiju ter še en-
krat toliko na izrednem vpi-
su.� S.�Vahtarič�

Župan�Ivan�Molan,�v.�d.�dekana�Boštjan�Brumen�in�vodja�
projektne�skupine�Dušan�Radonjič

BREŽICE - Tako je na svoji 13. seji konec decembra soglasno od-
ločil izvršilni odbor brežiškega občinskega odbora SDS. Ivan Mo-
lan se bo že tretjič potegoval za glasove volivcev na lokalnih 
volitvah, ki bodo jeseni 2010. Prvič je kot kandidat nastopil na 
nadomestnih volitvah in dokončal mandat mag. Andreja Vizjaka, 
ponovno je že v prvem krogu zmagal na volitvah 2006. 

Molan bo vnovič kandidiral 

Občinstvo�je�krške�simfonike,�ki�so�decembra�navdušili�
tudi�Ljubljančane�na�zaključku�praznovanja�140.�
obletnice�prostovoljnega�gasilstva�na�Slovenskem,�in�
njihove�goste�nagrajevalo�z�dolgimi�aplavzi.

lagališča. „V skladu z dogovo-
ri, ki smo jih sprejeli z vlado 
RS, pa so sedaj vzpostavljeni 
tudi vsi pogoji, da se izpolni-
jo vsi protokoli, ki so sklenje-
ni kot paralelni dokumenti k 
uredbi o odlagališču. Od vla-

de RS pričakujem, da se se-
daj tudi resno in odgovorno 
obnaša do teh dokumentov in 
da jih v času izgradnje odla-
gališča izpolnimo do zadnje 
črke,“ je sprejem uredbe po-
komentiral krški župan Franc 
Bogovič. Spomnimo: ome-
njeni protokoli se nanašajo 
na državno sofinanciranje iz-
gradnje širokopasovnih pove-
zav, nove ceste Krško – Bre-
žice, nove krške obvoznice, 
projektov ureditve komunal-
ne infrastrukture ter obnove 
gradu Šrajbarski turn. Vre-
dnost naštetih projektov je 
kar 123 milijonov evrov, od 
česar naj bi država prispevala 
približno 40 milijonov evrov. 
Poleg tega sprejem uredbe 
občini Krško prinaša tudi ne-
posredne finančne učinke, 
saj je, ker državni prostorski 
načrt ni bil sprejet do 1. apri-
la 2009, v minulem letu osta-
la brez sredstev v višini kar 
3,4 milijone evrov. 

Ravno na slednje opozar-
ja brežiški župan Ivan Mo-
lan, ki meni, da je vlada po 
nepotrebnem zavlačevala s 
sprejemom uredbe. „S tem 
je bila posavskim občinam 
povzročena finančna škoda, 

saj od marca 2009 niso pre-
jemale sredstev nadomestila 
za omejeno rabo prostora na 
območju jedrskega objekta. 
Upam, da se bo po sprejetju 
uredbe vlada RS držala pod-
pisanih protokolov in da bo 
hkrati ob gradnji odlagališča 
zgradila tudi Vrbinsko cesto 
med Brežicami in Krškim.“

Še bolj kritičen pa je pred-
sednik vodstvenega odbora 
lokalnega partnerstva Breži-
ce Stane Preskar: „Skrbi nas 
vehementnost te in tudi posa-
meznih odgovornih ljudi prej-
šnje vlade, ki se požvižga na 
interese ožje lokalne skupno-
sti v korist visokega kapitala 
in morebitnih osebnih koristi 
posameznikov iz političnih 
in drugih struktur. Razume-
mo in podpiramo širši interes 
slovenskega elektrogospo-
darstva za ureditev razmer 

na tem področju, ne pa ure-
janje razmer za vsako ceno, 
kar je ta trenutek interes lo-

kalnih veljakov, ko še zdaleč 
niso znani vsi varnostni vidiki 
vplivov na okolje, še manj pa 
je poštena shema delitve na-
domestil za vplive na lokalno 
okolje, ki je botrovala spreje-
mu te uredbe.“ Kot še dodaja 
Preskar, bo lokalno partner-
stvo Brežice v nadaljevanju 
svojega delovanja preverilo 
vse pravne in vsebinske posle-
dice sprejema te uredbe in v 
sodelovanju s prizadetimi so-
sedi sprejelo ustrezne ukrepe 
za zaščito interesov občanov 
občine Brežice. 

Zadovoljstvo nad spreje-
tjem uredbe na državni rav-
ni pa izražajo v GEN energiji. 
„Sprejeta uredba predstavlja 
pomemben korak k zagota-
vljanju zmogljivosti za trajno 
odlaganje te vrste odpadkov 
na okolju prijazen način, s či-
mer bodo vzpostavljeni dobri 
pogoji za optimalno obrato-
vanje Nuklearne elektrarne 
Krško. To pa ob dejstvu, da 
jedrska elektrarna proizvaja 
električno energijo brez iz-
pustov CO2, bistveno prispe-

va k ohranjanju okolja. Slo-
venija se tako uvršča med 
razvite okoljsko odgovorne 
države, ki že imajo ureje-
no trajno odlaganje NSRAO. 
Sprejem lokacije za odlaga-
lišče omogoča dolgotrajno 
uporabo jedrske energije za 
pridobivanje elektrike, tudi 
ob morebitni izgradnji dru-
gega bloka jedrske elektrar-
ne v Krškem,“ pravi direktor 

Martin Novšak.

„Z vidika jedrske elektrarne 
Krško je sprejem uredbe o 
DPN za odlagališče NSRAO na 
lokaciji v Krškem dobra no-
vica, predvsem pa pomemb-
na odločitev, ki rešuje dol-
goletno vprašanje trajnega 
odlaganja radioaktivnih od-
padkov,“ je vladni sklep ko-
mentiral predsednik upra-

ve NEK Stane Rožman. Sledi 
postopek pridobivanja grad-
benega dovoljenja, ki bo po 
Rožmanovem mnenju zelo 
zahteven. Leto 2013 kot 
končni rok izgradnje odla-
gališča je po Rožmanovem 
mnenju neuresničljiv, razen 
če vlada z ambicioznim ak-
cijskim načrtom zadolži pri-
stojna ministrstva, da je to 
nacionalna prioriteta. „Če se 
to ne bo zgodilo, bo NEK v te-
žavah, kajti na obstoječi lo-
kaciji skladiščenja odpadkov 
zmanjkuje prostora,“ opo-
zarja Rožman in dodaja, da 
rezervni scenarij sicer ob-
staja, a bi seveda raje vide-
li, da ga ne bi bilo potreb-
no uresničiti. „Pri sprejemu 
uredbe gre tudi za uspeh lo-
kalnega prostora oz. lokal-
ne skupnosti, ki je dokazala, 
da je sposobna po demokra-
tični poti umestiti v prostor 
tudi najzahtevnejše objek-
te, kar je dragocena izkušnja 
za postopke, ki bodo še pred 
nami,“ še ugotavlja prvi mož 
nuklearke.
 � Peter�Pavlovič

Lokacija za odlagališče dokončno potrjena

Levičar novi predsednik 
nadzornikov GEN energije

Danijel�Levičar

Stane�Rožman

Franc�Bogovič

Ivan�Molan

Stane�Preskar

Martin�Novšak
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sti  skupno šest članov občin-
skega štaba CZ, na terenu pa 
je bil v delo vključenih skupno 
dobrih sto gasilcev iz osmih 
gasilskih enot, v občini Sevni-

ca pa je bila aktivirana ena ga-
silska enota.

Na dan samostojnosti in eno-
tnosti si je poplavljena in 
ogrožena območja v Posav-
ju ogledal generalni direk-
tor Uprave Republike Slove-
nije za zaščito in reševanje 
mag. Boris Balant, ki je ob 
sotočju Save in Krke na Čate-
žu pri gostilni Budič zelo po-
zitivno ocenil zlasti sodelova-
nje z upravljavci elektrarn na 
spodnji Savi, ki so s kontro-

liranim spuščanjem in dviga-
njem zapornic pripomogli, da 
ni prišlo do večje ogroženo-
sti. Poudaril je, da se sloven-
ska gasilska društva v zadnjih 

letih vse bolj spreminjajo v 
splošne reševalne službe, za 
kar pa še niso niti dovolj opre-
mljena in tudi ne usposoblje-
na.  Vodja brežiške izposta-
ve URSZR Zdenka Močnik je 
povedala, da je bil to prvi in 
hkrati uspešno prestan preiz-
kus pripravljenosti Posavja s 
tako visokimi vodostaji po iz-
gradnji HE na spodnji Savi, 
vsekakor pa bo potrebno se-
danje načrte za področje za-
ščite in reševanja še ustrezno 
dopolniti. � Bojana�Mavsar

Gorišek Marija, Krško:
Ob prehodu v novo leto se kaj 
posebnega ne zaobljubim, pa 
sem si vseeno rekla, da si bom 
vzela več časa zase, se zatekla 
v naš kotiček v naravi, leto čim 
bolj mirno preživela ter čim 
več v krogu družine. Največ pa 
si želim zdravja. Narava naj bo 
do nas bolj prizanesljiva, da ne 
bi kazala negativne plati. Lepo 
bi bilo, če ne bi bilo recesije, 
da ne bi bili v skrbeh za službe. 

Urška Vuk, Kalce-Naklo: 
V osebnem življenju si želim, da 
bi bili vsi moji trije otroci zdra-
vi in da bi dobro napredovali v 
šoli. Zase si želim, da bi končno 
dobila službo za nedoločen čas 
in da bi se mogoče rešila kak-
šnega kredita. Glede družbene-
ga življenja pa si želim, da bi 
ljudje drug drugemu privoščili 
več dobrih stvari, da ne bi bili 
tako nevoščljivi ter da bi bilo 
več druženja med ljudmi.

Aljoška Najger - Runtas, Bre-
zovica: 
Vsem želim zdravja, zadovolj-
stva in uspeha v novem letu, 
pa da bi recesija šla čim prej 
mimo in da ne bi bilo takih vre-
menskih katastrof. Osebno pa 
si želim zdravja v družini in čim 
več obiska v naši repnici, s tem 
pa seveda dela, saj od tega ži-
vimo. 

ANKETA

Franci Bastardi, Krmelj:
Predvsem si v letu 2010 želim 
uspehov na področju glasbe in 
študija. To sta mi v tem trenut-
ku glavni okupaciji v mojem ži-
vljenju. Ker brez žensk ne gre, 
se tudi teh ne bo branil v letu, 
ki pred nami. Veliko energije 
in moči pa bom s svojo ekipo 
spet vložil v Knapnfest,k i ga 
bo Krmelj gostil letos še drugič. 
Dela ne bo zmanjkalo. Da bom 
le zdrav, pa bo vse ok.

Sreče in zdravja zagotovo, vsakdo pa ima pri sebi 
zagotovo še kakšno bolj ali manj skrito željo, priča-
kovanje ali zaobljubo. Nekaj so nam jih zaupali naše 
tokratne anketiranke in anketiranec.

Česa si želite v letu 2010?

»Visoke vode so bile prva 
preizkušnja sistema protipo-
plavne zaščite mesta Sevnica 
in glede na ocene ter spro-
tno spremljanje stanja ve-
čjih težav ni bilo,« je dejal 
župan Srečko Ocvirk. »Z za-
četkom urejanja levega pri-
toka Save, potoka Sevnična, 
pa bo urejena tudi protipo-
plavna zaščita Šmarja, kjer 
je leta 2005 velika poplava 
povzročila precejšnjo ško-
do tako na zemljiščih kot na 
objektih,« je dodal.
Bogdan Barbič je stanje oko-
li božiča označil kot »burne 
ure«, saj so budno spremljali 
pretok tako Savinje kot Save. 
Bistvenih težav niso pričako-
vali, potem pa je začela na-
raščati Savinja, kar je v pe-
tek zvečer postalo kritično 
za gradbeno jamo HE Krško, 
ki jo je deloma zalila pod-
talnica. »Izlivi podtalnice so 

Protipoplavna zaščita 
uspešno skozi prvo sito
SEVNICA - Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, direktor podjetja HESS Bogdan Barbič, v. d. direktor-
ja podjetja Infra Vojko Sotošek in predsednik Odbora za spremljanje gradnje hidroelektrarn na spodnji 
Savi Niko Galeša so v sejni sobi Občine Sevnica 28. decembra predstavili protipoplavno zaščito mesta 
Sevnica, ki je bila pridobljena ob gradnji verige spodnjesavskih hidroelektrarn in uspešno preizkušena 
ob povodnji v zadnjem vikendu lanskega decembra. 

bili izjemno veliki in se niso 
dali zatesniti,« je pojasnje-
val. V naslednjih treh dneh, 
ko se je voda umaknila, so 
izkoristili za dodatne tesni-
tve, v začetku novega leta pa 

bodo nadaljevali z gradbeni-
mi deli. 
Vojko Sotošek je pojasnil, 
da na območju HE Boštanj 
stanovanjski objekti niso bili 
ogroženi, prav tako ne v sta-

rem delu Sevnice, kjer je 
bila poplava Drožanjske ce-
ste in Florjanske ulice stal-
na praksa. Do razliva vode je 
prišlo na območju HE Blanca, 
in sicer v izlivnem delu po-
toka Blanščica – ogrožena pa 
je bila samo kmetijska povr-
šina. »To območje še ni do-
končno urejeno. Urediti je 
potrebno še drenažne ka-
nale,« je bil zadovoljen So-
tošek ob prvi letošnji preiz-
kušnji. Bogdan Barbič je ob 
tem povedal, da bi še pred 
šestimi meseci Sevnica »pla-
vala«. Niko Galeša je opozo-
ril na pomen protipoplavne 
zaščite celotnega Posavja, 
kar bo temu območju prine-
sla zaključena izgradnja ve-
rige spodnjesavskih hidro-
elektrarn. K nadaljevanju 
gradenj zavezuje tudi kon-
cesijska pogodba.
� Smilja�Radi

Bogdan�Barbič,�župan�občine�Sevnica�Srečko�Ocvirk,�
Vojko�Sotošek�in�Niko�Galeša�pri�predstavitvi�uspešno�
opravljene�prve�preizkušnje�protipoplavne�zaščite�
mesta�Sevnica.

Na podlagi napovedi vreme-
noslovcev ter opozoril Agen-
cije RS za okolje ter Uprave 
RS za zaščito in reševanje so 
se pravočasno aktivirali štabi 
Civilne zaščite in njeni pripa-
dniki na območju posavskih 
občin, ki so svoje delo pred-
nostno usmerili na prečrpava-
nje podtalnih vod, polnjenje 
ter postavljanje protipoplav-
nih vreč na ogrožena območja 
oziroma objekte ter pomoč 
prebivalcem na ogroženih ob-

Tokrat brez večjih posledic
POSAVJE - Narasli vodotoki, katerim je med 21. in 23. decembrom botrovalo obilno deževje ter talje-
nje snega pod mejo sneženja, predvsem v zahodnem predelu Slovenije, so posledično sprožili poplavni 
val tudi v Posavju. Reka Sava je po Krško–brežiškem polju vse do hrvaške meje najbolj ogrožala obreč-
na območja med 24. in 26. decembrom. 

močjih pri umikanju njihove-
ga premoženja. Zaradi tega 
je bila tudi materialna ško-
da manjša, saj je bilo zara-
di narasle Save na odseku od 
Radeč do slovensko-hrvaške 
meje poplavljenih skupno tri-
najst objektov, od tega večina 
na območju občine Brežice, in 
sicer deset, ter trije objekti v 
občini Radeče, kjer je popla-
vilo tudi eno cesto. Za učin-
kovito se je izkazala tudi ob 
izgradnji obeh hidroelektrarn 

v sevniški občini urejena ozi-
roma že skoraj v celoti zgra-
jena protipoplavna zaščita, 
saj stanovanjski objekti, ra-
zen nekaterih kmetijskih po-
vršin, niso bili ogroženi. Nara-
sla Sava in natekle podtalnice 
so zalile sicer gradbeno jamo 
pri HE Krško, ki pa so jo po 
upadu nivoja Save še dodatno 
zatesnili. Za učinkovito proti-
poplavno zaščito je Uprava RS 
za zaščito in reševanje Posav-

ju dodatno dodelila tudi osem 
potopnih črpalk za vodo. 

V občini Brežice je bilo po-
leg osmih članov in poveljni-
ka štaba CZ aktiviranih tudi 
deset članov reševalne ekipe 
civilne zaščite, strokovni so-
delavec za zaščito in reševa-
nje ter gasilske enote devetih 
prostovoljnih gasilskih društev 
s 85 gasilci. V Krškem je spre-
mljalo in koordiniralo aktivno-

V�Krškem�je�Sava�poplavila�nabrežine�reke�na�levem�in�
desnem�bregu�mesta

Voda�je�zalila�kletne�prostore�gostišča�Budič�na�Čatežu�
ob�Savi�(foto:�S.�Mavsar).

Pri�Jesenicah�na�Dolenjskem�se�je�Sava�ustavila�le�2�
metra�pod�nivojem�poplav�leta�1990�(foto:�S.�Mavsar).
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BREŽICE - Vremenske napovedi in nekaj dežnih kapelj ni zmo-
tilo številnih obiskovalcev silvestrovanja na prostem v Breži-
cah, ki so novo leto dočakali ob bogatem kulturnem progra-
mu. Nastopili so ansambla Majolka in Jerneja Kolarja ter DJ 
Bojan; ob polnoči pa je z dobrimi željami z občani nazdravil 
tudi župan Ivan Molan.

 Foto:�G.�Borošak

KRŠKO - Kljub dokaj močnemu deževju se je na prenovlje-
nem trgu Matije Gubca v Krškem zbralo precej ljudi, ki so 
pod dežniki in ob glasbi Okroglih muzikantov pričakali novo 

leto. Opolnoči sta zbrane tradicionalno nagovorila predse-
dnica Sveta mestne KS Krško Jožica Mikulanc in župan ob-
čine Krško Franc Bogovič, ki sta nato tudi nazdravila s šam-
panjcem in zaplesala na odru.� S.�M.

SEVNICA - Silvestrovanje na prostem se je na parkirišču pred 
NLB banko v Sevnici pričelo uro pred polnočjo, ko je začel z 
nastopom domači narodnozabavni ansambel Bratje z Ledi-
ne s prikupno črnolaso pevko. Opolnoči ognjemeta ni bilo, 

zelo kratek nagovor pa je imel že po tradiciji župan Srečko 
Ocvirk, ki je vsem skupaj zaželel srečno in zdravo novo leto. 
Veselo in razposajeno razpoloženje se je nadaljevalo tudi po 
polnoči, ko je ob rahlem pršenju dežja sledilo žrebanje na-
gradnih kartic veselja Turistične agencije Doživljaj iz Bošta-
nja. Ko so bile nagrade podeljene, je obiskovalce popeljala 
v jutranje ure novega leta 2010 mlada skupina Liquf, ki jo 
sestavljajo člani iz Krmelja in Šentjanža.� S.�R.

TRŽIŠČE - Slabo vreme ni pokvarilo prijetnega razpoloženja 
ob uradnem odprtju svetlečih jaslic na hribčku v Tržišču v 
Mirnski dolini (ob regionalni cesti Boštanj - Trebnje), ki se 

ga je lanskega 25. decembra udeležilo lepo število obisko-
valcev. Le-ti so z veseljem in zanimanjem prisluhnili progra-
mu, ki so ga pripravili vrli domačini skupaj z gosti na manj-
šem prostoru ob baru Na mlinu. � S.�R.

BIZELJSKO – Že šesto leto zapored so na Bizeljskem z živimi 
jaslicami uprizorili Betlehemsko zgodbo, staro dva tisoč let, ki 
jo vsako leto uprizorijo v t.i. živih jaslicah z drugo mlado dru-
žino in njihovim otrokom, rojenim v tem letu. Družina Špiler-
Šekoranja je v središču naselja s številnimi sodelujočimi kot 

sveta družina uprizorila popis in iskanje prenočišča. V druž-
bi angelčkov, ki jih je vodil angel Gabrijel, cerkvenega zbora 
in treh kraljev, je Jožef Marijo na osličku pospremil do jaslic 
na hribčku ob cerkvi sv. Lovrenca, kjer se je rodil Odrešenik 
in kjer so se jim poklonili pastirji in jih obdarovali trije kra-
lji. Nato pa je angel detece ob zvokih kapelske godbe odne-
sel v cerkev, kjer je župnik Vlado Leskovar daroval polnočni-
co. Sledil je še ognjemet, zbrani farani in številni obiskovalci 
od drugod, ki se do cerkvice povzpnejo v soju bakel, pa so se 
okrepčali še s kuhanim vinom.� S.�Vahtarič

V Sevnici silvestrovali na 
prostem brez ognjemeta

Ob�zvokih�ansambla�Fantje�z�Ledine�so�obiskovalci�z�
veseljem�zaplesali.

Tradicionalno uprizarjajo 
betlehemsko zgodbo 

Sveta�družina

Svetleče jaslice v Tržišču

Svetleče�jaslice�v�Tržišču�so�v�lanskem�decembru�
privabile�veliko�radovednežev.

Tradicionalno rajanje na 
videmski ploščadi

KRŠKO - Turistično društvo Koprivnica je letos že tretje leto 
zapovrstjo pripravilo žive jaslice, ki so jih na božično popol-
dne uprizorili nad parkiriščem pred krško občinsko zgradbo. 
Družinski praznik je bil odet v zeleno ogrinjalo in nebo je na-
mesto belih snežink pršelo dežne kaplje, ki pa so se od časa 
do časa združile v pravo nevihto. Prav nič obetavno vreme ni 
bilo tako za organizatorje živih jaslic, ki so se pripravljali, da 

bodo uprizorili Jezusovo rojstvo takoj, ko se bo nad Krškim 
pričel spuščati mrak. Vztrajnost čakanja se jim je obresto-
vala in griček nad parkiriščem se je prelevil v izredno lepo 
pripravljeno prireditev, ki jo je spremljala nepregledna mno-
žica obiskovalcev. Z božičnimi pesmimi so prikaz Jezusovega 
rojstva obogatili člani koprivniškega Mešanega pevskega zbo-
ra Anton Aškerc, nastopil pa je tudi Alfi Nipič, ki je v nada-
ljevanju prijetnega druženja zapel še nekaj pesmi iz svoje-
ga bogatega repertoarja. Nevihtna ujma pa se je razbesnela 
nekoliko kasneje, vendar so organizatorji že pospravili vse 
pripomočke in tudi živali. � M.�K.

Žive jaslice v Krškem

Koprivničani�so�v�Krškem�uprizorili�žive�jaslice.

V Brežicah na prostem 

BREŽICE - za praznično dogajanje v decembrskih Brežicah je 
poskrbel tudi brežiški Zavod za podjetništvo in turizem, saj 
je v sodelovanju z gostinskimi lokali v središču mesta organi-
ziral glasbene večere s skupnim imenom »December drobnih 
veselij«. Poleg vokalne skupine DeLight so v sedmih večerih 

gostom, željnim glasbe in druženja, zapeli tudi oktet Orlica 
in zaigrali brežiški skavti, večkrat pa je nastopil tudi doma-
či kantavtor Peter Dirnbek. Na fotografiji je nekaj utrinkov 
iz enega teh večerov, ko je melodije iz strun izvabljal Peter 
Dirnbek, gostje, ki so se tisti večer zbrali v okrepčevalnici 
Vrtnica, pa so se lahko pogreli ob brezplačnem čaju, kuha-
nem vinu in prigrizkih.  M.�M.

ČATEŽ – Terme Čatež so v 
petek, 25. in soboto, 26. de-
cembra organizirale poseb-
na praznična dogodka, na 
katera so prišli gledalci naj-
različnejših generacij: na 
božični dan je pretežno žen-
skemu občinstvu zapel eden 
najpopularnejših slovenskih 
pevcev, Jan Plestenjak, na-
slednji večer pa je številno 
občinstvo glasno nasmejal 
igralec, komik in improviza-
tor Matjaž Javšnik s komedi-
jo Optimist. Jan Plestenjak, 
ki ima na Brežice z okolico 
prijetne spomine tudi zato, 
ker sta se v naših krajih spo-
znala njegova starša, je v 
večnamenski dvorani Hotela 
Toplice v Termah Čatež nastopil v sklopu promocije svoje-
ga zadnjega albuma Klasika. Občinstvo je s temnolasim pev-
cem skozi večer prepevalo stare in novejše hite ter zadovolj-
no plesalo ob nežnih baladah, sedeži pa so bili odveč tudi ob 
bolj poskočnih ritmih.

Plestenjak in Javšnik za lepše 
praznične dni

Jan�je�med�skladbami�
večkrat�spregovoril�
občinstvu�o�osebnih�
izkušnjah,�prijateljstvu�in�
družini.

December drobnih veselij

Prireditve�so�imele�tudi�humanitarno�noto,�saj�je�ZPT�z�
nakupom�rdečih�noskov�podprl�organizacijo,�ki�skrbi�za�
smeh�na�ustnicah�bolnih�otrok.

STOJDRAGA – Na Vlaškem križu je 26. 12. potekalo srečanje 
članov lovskih družin lovskogojitvenega bazena (LGB) Žumbe-
rak – Gorjanci, ki že 35 let skupno gospodarijo na območju slo-
vensko - hrvaške meje od Bregane do Sošica in od Mokric do 
Šentjerneja. Gre za tradicionalno srečanje članov lovskih dru-
žin, ki so ga letos nadgradili še z novo pridobitvijo, in sicer z 
manjšim bivakom oziroma zavetiščem pri meji Stojdraga kot 
simbolnem geografskem stičišču LD Cerklje ob Krki, Čatež ob 

Savi, Mokrice in Žumberak. Za zavetišče, ki ga je izdelal tesar-
ski mojster Jože Šetinc iz LD Dobova, bodo sredstva prispeva-
le vse družine v lov skogojitvenem bazenu. Poleg že navedenih 
lovskih družin LGB Žumberak – Gorjanci sestavljajo namreč še 
lovske družine Podbočje, Kostanjevica na Krki, Šentjernej ter 
Samobor. Kakor je na srečanju dejal predsednik slovensko-hr-
vaških lovcev Maks Maršik, bodo lahko bivak uporabljali poleg 
članov lovskih družin tudi ostali ljubitelji narave oziroma vsi, 
ki jih pot zanese mimo. Ob tem pa je z zadovoljstvom pouda-
ril, da je slovensko-hrvaška lovska naveza lahko vzor politikom 
na obeh straneh meje: „Meja bo slej ali prej zbrisana, mi, spo-
štovani lovci, pa jo brišemo že danes!“� B.�M.��

Skupen bivak slovensko-
hrvaških lovcev

S�srečanja�slovensko-hrvaške�zelene�bratovščine
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PIŠECE - Konjerejci iz Pišec so na Štefanovo izpeljali že deveti 
blagoslov konj, ko je tamkajšnji župnik Anton Kolar pri far-
ni cerkvi sv. Mihaela blagoslovil okoli 30 konj in konjenikov; 
iz Pišec, Bizeljskega, Zdol in ostalih okoliških krajev. Župni-

ku sta pomagala Franc Vranetič in Branko Germovšek, ki je 
pred leti zbral rejce, da so z blagoslovom sploh pričeli. Po-
magala sta pri delitvi blagoslovljenega kruha in soli ter spo-
minskih obeskov. Številne zbrane je na prireditvi pozdravila 
domača godba, predstavnik Krajevne skupnosti in ob župni-
ku še Franc Vranetič v imenu območne enote Kmetijsko-goz-
darske zbornic Slovenije in pobudnik Germovšek. Gospodinje 
pa so napekle dobrote, ki so jih postregli ob kuhanem vinu. 
Obljubili so, da bo jubilejni blagoslov ob letu še bolj bogat. 
� S.�V.

KAPELE - Na Štefanovo so v Kapelah opravili 16. blagoslov 
konj, ki se ga je v sončnem dnevu udeležilo veliko konjeni-
kov in obiskovalcev. Poleg domačih rejcev so se največjega 
blagoslova v občini, ki ga je opravil župnik Vlado Leskovar, 

udeležili tudi rejci iz okoliških krajev, Dobove, Artič, pobra-
tenega Šentjurja in združenja rejcev konj pasme posavc, v 
goste pa so prišli tudi prijatelji s hrvaške strani. Skupaj se 
je zbralo verjetno preko 60 konj, vsekakor pa največ v le-
tih doslej. Prav tako je za kapelski žegen, ki se ga je udele-
žil tudi župan Ivan Molan, značilna udeležba številnih vpreg. 
Za prijetno vzdušje so poskrbeli domači godbeniki ter dobo-
vski Mariachi.� S.�V.�

KRŠKA VAS - Turistično društvo Krška vas je 19. decembra or-
ganiziralo razstavo »Stare fotografije Krške vasi«. Zbrali so 
stare fotografije, ki so v lasti krajanov, jih povečali in oko-

li 150 najboljših razstavili na panojih. Hkrati so fotografije 
shranili na zgoščenko, ki so jo izdali ob otvoritvi razstave. 
Najstarejše fotografije segajo pred leto 1900 in prikazujejo 
zapornico namenjeno pobiranju mitnice. Prikazanih je veli-
ko pomembnih dogodkov, kot je otvoritev gasilskega doma 
1932, velike poplave, ki so odnesle most leta 1933, slike in 
razglednice iz taborišč med drugo svetovno vojno, otvori-
tev spomenika NOB ter otvoritev novega mostu leta 1978...
� S.�I.,�foto:�M.�Tokić

S to Cankarjevo mislijo bi 
lahko predstavili bistvo le-
tošnje Štefanove slovesnosti 
v Nemški vasi, ki je izzvene-
la kot zlitje, skupna govorica 
Cerkve in prebivalstva, du-
hovnega in zunanjega sveta. 

Lepa baročna cerkev je bila 
daleč premajhna za vse, ki so 
v sončnem dnevu dvakratne-
ga praznika prišli na žegnanj-
sko slovesnost k sv. Štefanu 
iz vseh štirih krajevnih sku-
pnosti, ki se v njeni okolici 
srečujejo: leskovške, veliko-
trnske, senuške in gorske, pa 
tudi s Krškega polja in sose-
dnjih župnij. Vabili so glaso-

Jubilejni žegen bo še bolj 
bogat 

Že 16. blagoslov v Kapelah 

V�ospredju�Miha�Urek,�predsednik�kapelskega�društva�
(foto:�M.�Vranetič)�

Stare fotografije Krške vasi

Krajani�med�ogledom�razstavljenih�fotografij

NEMŠKA VAS - »S posebnim domotožjem v srcu se človek ozira v čas in kraje, iz katerih le komaj za-
znavno odseva prastaro izkustvo nekoč skupne svetovne govorice, ki so jo razumeli vsi. Spomin na to je 
še ostal v njegovem srcu in v spominu koprnenje.« 

vi zvonov z značilnim pritrka-
vanjem, praznični mlaj, odet 
v smrečje in z vencem viso-
ko na nebu, poki možnarjev 
na sosednjem hribu in celo 
Krka je vzdignila svoje me-
glice v pozdrav. 

Slovesni nagovor leskovškega 
župnika Ludvika Žagarja, ki 
ga je uvedla prelepa pesem 
Sveta noč, je vseskozi po-
zival k sožitju, ponosu nad 
doseženim, upanju v priho-
dnost..., za vse zbrane in za 
domovino. S prošnjo, naj Go-
spod odpre srca za prijazne 
medsebojne odnose, naj se 
ne ponovi usoda Štefana, ki 

so ga nasprotniki evangelija 
s kamenjem pobili do smrti. 
Pozval je k pomoči potreb-
nim, k prizadevanju vsakega 
posameznika, da v svojem 
času prostovoljno poskrbi 
za take ravni življenja, ki 
so »človeka vredne«, k člo-
veškemu in duhovnemu bo-
gastvu. K temu pa nagovar-
ja tudi bogata simbolika, ki 
se je skozi stoletja ohranila 
pri cerkvi sv. Štefana v Nem-
ški vasi. 

Blagoslovu vode in soli v 
cerkvi je sledil še blagoslov 
precejšnjega števila konj, 
ki so lepo okrašeni čakali 
na pravem prazničnem son-
cu v ogradi. Jezdni, vpre-

žni (delovni, vlečni), špor-
tni, šimli (beli), serci (sivi), 
rjavci, prami ali broni (rja-
vi oz. rdečkastorjavi), švar-
ci ali vranci (črni), pisani ali 
lisci - da bi bili zdravi. Star 
običaj, ki je bil pri tej cer-
kvi zapisan že v 19. stoletju, 
sta organizirala oba cekme-
štra Jože Božič in Jože Bo-
žič s pomočjo družine Žaren, 
pritrkovalcem je kot vsa leta 
dajal takt Janko Gabrič, Žu-
pnijskemu pevskemu zboru iz 
Leskovca pa Kristina Salmič 
Lovšin. Bralka berila je bila 
Doroteja Jazbec, duhovniku 
Ludviku Žagarju pa je stre-
gel Uroš Pavkovič.

� L.�Šribar,�foto:�B.�Zorko

Praznično v krškem gričevju

BRESTANICA - 21. decembra 2009 je malčke naših zaposle-
nih na krožnem parkirišču pred Termoelektrarno Brestani-
ca obiskal dedek Mraz s svojim spremstvom. Med najmlajše 

je razdelil darila, starejše otroke pa je obdaril z darilnimi 
boni. Naši nadobudni otroci so bili zelo veseli in preseneče-
ni. Z dedkom Mrazom so poklepetali, mu zapeli pesmico... 
Bilo je prisrčno videti srečo in zadovoljstvo v otroških očeh. 
Njihovi nasmejani obrazi pa nas bodo še nekaj časa spomi-
njali na lepo gesto našega podjetja. 
� Bojana�Kranjc

VELIKI KAMEN, KOPRIVNICA – Kljub dežnim kapljam, ki so 
tako kot na božični dan v Krškem prinašale žalostno melo-
dijo, je aktivnim članom Turističnega društva Koprivnica v 

nedeljo, 27. decembra, uspelo izpeljati žive jaslice še pri 
cerkvi sv. Martina na Velikem Kamnu. Trud igralcev, kraljev, 
pastirjev, otroškega angelskega zbora, pevcev in krajanov, 
ki so pomagali pri postavitvi jaslic, je bil nagrajen in popla-
čan z aplavzom gledalcev in iskrivimi otroškimi pogledi na 
ovčke in osla. Po predstavi so obiskovalce pogostili s kuha-
nim vinom in čajem, poklepetali ter si izrekli lepe želje za 
novo leto. Na predbožični večer pa je Turistično društvo Ko-
privnica organiziralo pohod z baklami k polnočni maši, ki se 
ga krajani udeležujejo že kakšnih 12 let.� S.�B.

Dedek Mraz v TE Brestanica Žive jaslice na Velikem Kamnu

Koprivniška�sveta�družina

ARTIČE - Četrto leto zapored so se k polnočnici z baklami 
podali iz Arnovih sel, kjer se je pohoda udeležilo med 80 in 
100 vernikov artiške župnije. Na začetku so bili sicer samo 

trije, ostali so se priključevali med potjo. Daljši postanek 
imajo že tudi po tradiciji v Spodnji Pohanci, tako je bilo tudi 
tokrat, kjer so jih pogostili s kuhanim vinom in kostanjem. 
V Artiče so prispeli pol ure pred polnočjo. Že drugo leto za-
pored jih je spremljal tudi Božiček in pohodnike obdaroval 
s sladkarijami.  K.�K.�

Z baklami k polnočnici

Pohodniki�z�baklami

BISTRICA OB SOTLI, BIZELJSKO - Mešani pevski zbor Bistri-
ca ob Sotli in tamkajšnja Vokalna skupina Orans sta pripra-
vila božični koncert v Bistrici ob Sotli, kjer je prepeval tudi 
otroški cerkveni zbor. 27. decembra pa so koncert, sicer brez 

otroškega zbora, ponovili tudi v farni cerkvi sv. Lovrenca na 
Bizeljskem. Pevci so obogatili že mašno daritev in po maši iz-
vedli še lep koncert. Za bogatenje mašne slovesnosti in kul-
turnega utripa tudi v sosednjem kraju se je pevcem iz sose-
dnje občine zahvalil tudi župnik Vlado Leskovar. Zbor deluje 
že več kot 25 let in vokalna skupina več kot 20 let, vodi ju 
Špela Drašler. Po koncertu so obiskovalce s kuhanim vinom 
pogostili člani Društva ljubiteljev Bizeljčana.� S.�V.

Bistričani na Bizeljskem

Zbor�med�nastopom�(foto:�Andrej�Čepin)
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SENOVO - Na Senovem se je na božični večer v razprodani dvo-
rani Doma XIV. divizije predstavil Pihalni orkester DKD Svoboda 
Senovo pod vodstvom prof. Halida Tubeishata. Prvi del koncer-
ta je bil bolj klasično obarvan, v drugem delu pa so zaigrali tudi 
nekaj božičnih in skladb slovenskih avtorjev. Pri skladbah Bosa 

pojdiva in Granada pa je zapel senovski tenorist Karli Prapro-
tnik. Senovski Pihalni orkester pa je bogatejši za tri nove člane, 
ki so se v tem letu pridružili orkestru. To so Miha Senica, Jan 
Češnjevar in Marko Brili, katerim je ob tej priložnosti predse-
dnik Pihalnega orkestra Jože Šoln podaril priložnostna darila. 
Program je povezovala Aleksandra Macur.� J.�M.

BLANCA - V veliki telovadnici OŠ Blanca je na dan samostojnosti 
in enotnosti potekal tradicionalni božično-novoletni koncert God-
be Blanški vinogradniki z mnogimi gosti iz sveta narodnozabavne 
in zabavne glasbe, medse pa so povabili tudi domače glasbeni-
ke in glasbenice. Ob zaključku prireditve se je godbenikom pri-

družil še Otroški pevski zbor OŠ Blanca. Za povezovanje je skr-
bel Marjan Šarec, ki je z izvrstnim posnemanjem znanih oseb in 
s posameznimi humoristični vložki uspel nasmejati številno ob-
činstvo. Ob zaključku koncerta se je obiskovalcem ter donator-
jem za obisk in podporo zahvalil predsednik KD Godba Blanški 
vinogradniki Peter Mirt, predsednik KS Blanca Jože Županc pa 
se je domačim godbenikom zahvalil za ustvarjalno in plodovito 
delo ter njihov prispevek pri dvigovanju kulture v krajevni sku-
pnosti ter širše v občini. S.�R.

SEVNICA - Že po tradiciji je tudi letos zadnjo nedeljo v de-
cembru v Športnem domu Sevnica potekal božično-novoletni 
koncert KD Godba Sevnica z gostjo Nuško Drašček. V nedelj-

ski večer z veliko glasbenega glamurja sevniških godbenic in 
godbenikov, ki so se tokrat predstavili predvsem z znano film-
sko glasbo, z osebno noto dirigenta Matica Nejca Kreče ter 
prijetnega povezovalnega dela vedno nasmejane Bernarde 
Žarn je svojstven nemir na božično-novoletni koncert vnesla 
tudi izjemna vokalistka Nuška Drašček, ki je prvič nastopila 
s sevniško godbo. Zanosa ob vsem tem ni skrival niti predse-
dnik KD Godba Sevnica Dušan Markošek. V svojem kratkem 
nagovoru je med drugim dejal: »Veseli me, da je tradicional-
ni koncert še vedno tako dobro obiskan. To pomeni, da dobro 
delamo, da nas radi poslušate!« Ob tej posebni priložnosti so 
bili predstavljeni tudi letošnji novi člani Godbe Sevnica – sa-
ksofonist Anže Rupnik, klarinetist Blaž Markošek, falvtistka 
Jerca Žuraj, klarinetist Jakob Nečemer,  tolkalist Andrej 
Germovšek, klarinetist Andraž Jene in klarinetistka Sabina 
Androjna. V zaključnem delu koncerta je spregovoril sevni-
ški župan Srečko Ocvirk, ki je obudil spomin na čas pred 19. 
leti, ko smo stopili na pot samostojnosti. 
� S.�R.,�foto:�L.�M

ČATEŽ OB SAVI – 
Glasbena šola Breži-
ce je 20. decembra 
v dvorani Term Ča-
tež pripravila tradi-
cionalni predbožični 
koncert, sijajno pa 
so zaigrali harmoni-
karski, tamburaški, 
citrarski, godalni, 
simfonični in pihalni 
orkester z dirigen-
ti in profesorji, ki so 
pripravili program: 
Danielom Ivšo, Ani-
to Veršec ter Ana-
marijo Šimičić, An-
dreo Haber in Miranom Petelincem, zadnji trije so novi 
dirigenti, ki so se predstavili s prvim javnim nastopom. Kot 
solisti so program podprli Matjaž Predanič, Mihaela Komo-
čar (na fotografiji), Maja Weiss, Barbara Hotko in Matjaž 
Kastelic. Veliko izvajalsko telo se je predstavilo z znanimi 
skladbami tujih in domačih skladateljev. Za povezovanje pro-
grama je skrbel prof. Dragutin Križanić. 
� N.�J.�S.,�foto:�Danica�Rožman����

Božični koncert senovske godbe

Senovski�pihalni�orkester�vodi�Halid�Tubeishat.

Godba Sevnica s 
tradicionalnim koncertom

Na�tradicionalnem�koncertu�Godbe�Sevnica�je�nastopila�
Nuška�Drašček.�

Sijajen koncert orkestrov

Božično-novoletni koncert 
Blanških vinogradnikov

Godba�Blanški�vinogradniki�je�uspešno�izpeljala�že�
deveti�božično-novoletni�koncert.

SEVNICA - Del bogate praznične ponudbe v mesecu decem-
bru je bil tudi koncert domače skupine Patina - prekaljenih 
glasbenih mačkov, ki so obiskovalce v dvorani Alberta Felici-
jana na sevniškem gradu 26. decembra razveseljevali s šte-

vilnimi glasbenimi uspešnicami iz zlatih 60. in 70. let prete-
klega stoletja. Ob dobrem rock’n’rollu so nekateri zaplesali 
in z navdušenjem sprejeli še kratek nastop Romane Košir s 
Šmarčne, ki je zapela skupaj s skupino Patina. Dvourni kon-
cert se je zaključil z malce tršimi ritmi skupine The Kinks in 
s skladbo You really got me ter z glasbenim dodatkom, ki so 
ga navdušeni obiskovalci pridobili z močnim aplavzom. Čla-
ni skupine Patina v sestavu: Renato Klenovšek (bas kitara, 
vokal), Mišo Keršič (ritem kitara, vokal), Zoran Košir (solo 
kitara, vokal), Brane Košar (klaviature, vokal) in vodja sku-
pine Miran Štojs (bobni, vokal) so se prvič predstavili na Ki-
tarijadi starih bendov pred dvema letoma, v načrtu pa ima-
jo še marsikateri glasbeni podvig.� S.�R.,�foto:�R.�P.

Koncert sevniške skupine 
Patina

Na�sevniškem�gradu�je�s�skupino�Patina�nekaj�skladb�
zapela�tudi�pevka�Romana.

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V kulturnem domu v Loki pri Zi-
danem Mostu je zadnjo decembrsko soboto potekal zaključek 
KreArta 2009 s koncertom skupine Feedback iz Tolmina. Sev-
niška skupina Trio K zaradi neodložljivih drugih obveznosti ni 
nastopila, zaradi česar so bili nekateri rahlo razočarani. S kon-
certom je tako izzvenel zaključek letošnjega KreArta, katere-
ga začetki in vse odmevnejše prireditve segajo v leto 1998. 
Takrat je skupina zanesenjakov iz Loke pri Zidanem Mostu pri-
pravila prvo srečanje likovnih in glasbenih ustvarjalcev, foto-
grafov, arhitektov… Želeli so, da bi krajani in širša javnost od 
blizu spoznali likovne in glasbene zvrsti, ki so jim sicer težje 
dostopne. KreArt je nato rasel in se razvijal od skromnega sre-
čanja podobno naravnanih »kreativcev« do širšega srečavanja 
likovnih ustvarjalcev, glasbenikov, literatov in ostalih. In kdo 
so člani KUD-a KreArt? To so pravzaprav vsi tisti, ki so kdaj so-
delovali in ustvarjali v času njegovega obstoja in seveda tisti, 
ki so ga ustanovili in ki ga vsako leto organizirajo - Simon Ser-
nec, Zoran Cvar, Blaž de Gleria, Bojan Dremelj... S.�R.

KreArt zaključil leto

Ozadje projekta
Trdno prepričanje o potencialih, 
ki jih za razvoj turizma premore 
območje občine Radeče, že več 
let spremljajo različne – s turiz-
mom povezane – ideje številnih 
posameznikov. Nekatere so vsem 
dobro znane, druge obstajajo 
zgolj v obliki intimnih misli in 
želja, tretje so popolnoma neiz-
oblikovane, morda zgolj sanje. V 
želji, da bi tem idejam in željam 
prisluhnili, da bi posameznikom 
z idejami ponudili motivacijo in 
roko sodelovanja za realizacijo 
njihovih idej in morebitno vklju-
čitev v turistično ponudbo naše 
občine in tudi pomoč pri vključe-
vanju v turistično ponudbo regi-
je, se je Občina Radeče prek JZ 
KTRC Radeče odločila za prija-
vo projekta na prvi javni poziv 
Lokalne akcijske skupine Posav-
je za sofinanciranje iz nepovra-
tnih sredstev 4. osi Programa ra-
zvoja podeželja RS za obdobje 
2007-2013. 
JZ KTRC Radeče je projekt, po-
imenovan Motivacijski projekt 
udejanjanja turističnih poten-
cialov, zastavil kot skupen pro-

Izvajanje Motivacijskega projekta 
udejanjanja turističnih potencialov

jekt s partnerjema Turističnim 
društvom Radeče in Turističnim 
društvom Ostrovrharji Svibno. S 
tem je projekt poleg strokovne-
ga znanja pridobil dodano vre-
dnost na področju identifikacije 
potencialnih udeležencev pro-
jekta in projektnih motivatorjev.

Trenutne aktivnosti
Aktivnosti v zvezi z izvajanjem 
projekta so pričele poteka-
ti s koncem septembra lanske-
ga leta, ko je JZ KTRC Radeče 
kot prijavitelj prejel odločbo Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, s katero je bil 
projekt dokončno potrjen kot 
eden izmed izbranih projektov 
za sofinanciranje. Vrednost oz. 
znesek sofinanciranja upraviče-
nih stroškov v skladu s prijavo 
znaša 16.025 EUR.  
Projekt, ki bo trajal 15 mesecev, 
je sestavljen iz treh faz, znotraj 
katerih bo potekalo osem časov-
no-zaporednih glavnih aktivno-
sti. Razvoj projekta in nadzor 
nad njim je prevzel projektni 
svet, ki je bil ustanovljen takoj 
po odobritvi projekta, in v kate-

rega so bili imenovani trije pred-
stavniki JZ KTRC Radeče ter po 
dva predstavnika obeh turistič-
nih društev. Kot predsednica pro-
jektnega sveta je bila izvoljena 
direktorica JZ KTRC Radeče Ma-
rija Imperl, vodja projekta pa je 
že od njegove prve prijave na-
prej mag. Matjaž Šušteršič. 
V prvi glavni aktivnosti, ki je 
pričela potekati takoj po usta-
novitvi projektnega sveta, je JZ 
KTRC Radeče skupaj s partnerje-
ma zasnoval teoretični koncept 
projekta, po katerem bo pote-
kalo nadaljnje delo, ter pričel 
prve aktivnosti predstavljanja 
projekta javnosti. Zasnova pro-
jekta je tako predstavljena na 
spletni strani http://www.ktrc-
radece.si, več o samem projektu 
s strani njegovih avtorjev pa je 
moč prebrati na projektnem blo-
gu na spletni strani http://ktrc-
radece.blogspot.com. Znotraj 
prve glavne aktivnosti so že v ok-
tobru pričele potekati aktivno-
sti, povezane s terensko analizo 
območja celotne občine Radeče 
in prepoznavanjem potencialnih 
udeležencev projekta. V sodelo-

vanju s krajevnima skupnostma 
Jagnjenica in Svibno je bila na 
Svibnem organizirana motivacij-
ska delavnica, k sodelovanju so 
bili povabljeni predsedniki kra-
jevnih skupnosti na območju 
občine, opravljeni so bili prvi 
osebni obiski oz. posvetovanja 
s potencialnimi udeleženci pro-
jekta. Pričel je nastajati nabor 
udeležencev, na podlagi katere-
ga je še v lanskem letu stekla 
druga glavna aktivnost projekta, 
osredotočena na analizo poten-
cialov udeležencev in identifika-
cijo posebnih interesnih podro-
čij, ki te udeležence zanimajo. 

Projekt je trenutno sicer v fazi 
priprave tretje glavne aktivno-
sti, enodnevnega motivacijske-
ga programa, v okviru katerega 
bodo udeleženci z ogledi prime-
rov dobrih praks, predstavitvami 

projektnih motivatorjev in sode-
lovanjem na delavnicah spozna-
li priložnosti in možnosti, ki jih 
nudi vključevanje v turistične 
tokove, predvsem pa bodo pre-
jeli spodbuditvene impulze za 
realizacijo teh priložnosti. Mo-
tivacijski program bo izveden 
15. januarja, za udeležence bo 
v celoti poskrbljeno s strani av-
torjev projekta.

Aktivnosti v 
prihodnosti
V naslednji glavni aktivnosti bo 
projektni svet obdelal podatke, 
pridobljene z osebnimi obiski 
udeležencev in vprašalniki, na 
podlagi česar bodo v peti aktiv-
nosti izvedene tehnične delavni-
ce za posamezna interesna ob-
močja. Na njih bodo udeleženci 
prejeli konkretne informacije o 

zakonskih oz. tehničnih možno-
stih realizacije njihovih idej, 
izdana bo brošura z osnovnimi 
informacijami na to temo, izve-
deni bodo individualni sestanki. 
Sklepne aktivnosti projekta bodo 
povezane s spremljanjem na-
daljnjih načrtov projektov, dis-
seminacijo rezultatov projekta 
širši javnosti ter vključevanjem 
novih ponudnikov v aktualno tu-
ristično ponudbo. 
Posebej je potrebno poudariti, 
da je Motivacijski projekt ude-
janjanja turističnih potencialov 
v svojem bistvu zgolj motivacij-
ski projekt brez neposrednih ma-
terialnih učinkov za udeležence 
– vseeno pa je njegova vrednost 
izjemna, saj je usmerjen v pri-
hodnost, v spodbujanje razvoja 
turizma in kreativni razvoj oz. 
realizacijo idej posameznikov 
na območju občine Radeče. 

Posebej velja omeniti, da nabor 
udeležencev še ni dokončno za-
ključen, zato so vsi posamezni-
ki, ki jih zanima razvoj turizma 
na območju občine Radeče, to-
plo vabljeni k pristopu v projekt.  
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Trenutno je v Natovi medna-
rodni vojaški strukturi v Nea-
plju 10 pripadnikov slovenske 
vojske, skupaj z družinskimi 
člani pa jih je 20. Vsako leto 
v oktobru organizirajo dobro-
delni bazar in letos so se ga 
tretjič udeležili tudi pripa-
dniki Slovenske vojske, ki so 
s podarjenimi izdelki  iz 60 
slovenskih podjetij na dobro-
delnem novoletnem bazarju 
zbrali 4000 evrov. Podpol-
kovnik Anton Plazar in nad-
poročnica Vesna Strah, ki sta 
zasebno par in imata 7-letno 
hčer, pred odhodom v Slo-
vensko vojsko pa sta živela 
v Krmelju (zadnja štiri leta 
živita v vojaški bazi v bliži-
ni Neaplja, v kateri je opera-
tivno poveljstvo južnega krila 
Nata), sta se povezala s sev-
niškim centrom za socialno 

KRŠKO – Tiskovni predstavnik Policijske uprave Krško Robert 
Perc s poročilom o družinskem nasilništvu v Posavju med dru-
gim navaja, da je kaznivo dejanje nasilja v družini nemalo-
krat povezano še z drugimi kaznivimi dejanji, predvsem s 
področja zanemarjanja otrok, surovega ravnanja in kazni-
vih dejanj zoper življenje in telo.

Policisti so v prvih enajstih mesecih na številko 113 prejeli prija-
ve 446 kršitev javnega reda in miru v zasebnih prostorih ter 22 
primerov nasilništva. Izrekli so devet ukrepov prepovedi pribli-
ževanja. V treh primerih je bil žrtev kaznivega dejanja mladole-
tnik ali otrok, štirikrat pa so bili primeri nasilništva. Obravnava-
li so 21 primerov sumov kaznivih dejanj lahke ali hude telesne 
poškodbe. OKC je v enajstih mesecih obravnaval nekaj več kot 
2.800 interventnih dogodkov, klicev na 113 je bilo novembra 
1.270. Na območju krške PU je bilo v letu 2009 v obravnavi 147 
kršitev zakona o javnem redu in miru zaradi izzivanja ali spod-
bujanja k pretepu (od tega izrečenih 128 glob in 19 opozoril), 
32 kršitev, ker je že prišlo do pretepa in udarcev (29 glob in tri 
opozorila). Pri interveniranju v zasebnih prostorih so poleg kr-
šitev javnega reda in miru odkrili še druge prekrške in ukrepali 
zaradi kršitev zakona o orožju šestkrat, zakona o prijavi prebi-
vališča desetkrat, po enkrat pa zakona o policiji, zakona o tuj-
cih, zakona o zaščiti živali ter zakona o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami. Do sedaj so izrekli 31 prepovedi pri-
bliževanj po zakonu o policiji (v enakem lanskem obdobju 20). 
V letošnjem letu so zaradi suma storitve kaznivega dejanja na-
silja v družini na Okrožno državno tožilstvo poslali 66 kazenskih 
ovadb ter devet poročil, 15 primerov pa je še v fazi preiskova-
nja in zbiranja obvestil. � M.�Kalčič

»Občutek, da nisi pozabljen, 
je veliko vreden«
SEVNICA - December je mesec obdarovanj in 22. decembra sta podpolkovnik Anton Plazar in nadporoč-
nica Vesna Strah v imenu pripadnikov Slovenske vojske, ki služijo v poveljstvu zveze Nato v Neaplju, v 
prostorih Centra za socialno delo Sevnica podarila znesek v višini  400 evrov materi samohranilki za na-
kup štedilnika in  600 evrov Varni hiši v Krškem.

delo, ker sta želela del izku-
pička z letošnjega dobrodel-
nega bazarja podariti pomoči 

potrebnim v Posavju. Na CSD 
Sevnica so se odločili za sa-
mohranilko z dveletno hčerko 

in za ustanovo, ki nudi pomoč 
ženskam in otrokom žrtvam 
nasilja. Mlada mati samohra-
nilka se je v Sevnico priselila 
iz Ljubljane, je brezposelna 
in čaka na operacijo zara-
di srčne napake. Operacija 
ji daje upanje, da bo potem 
lažje dobila službo, kajti dom 
zase in za hčer, ki je že pre-
stala operacijo zaradi šuma 
na srcu, je našla in kot vse 
kaže tudi dobre ljudi. Social-
na delavka Ljudmila Zupan-
čič, ki vodi Zavetišče Pepcin 
dom v Krškem (le-ta delu-
je že od leta 1991 in je prva 
ustanova v Sloveniji, ki nudi 
zatočišče materam z otroki, 
ki so žrtve nasilja), se je za-
hvalila za donacijo z beseda-
mi: »Občutek, da nisi poza-
bljen, je veliko vreden.«
� S.�Radi

Podpolkovnik�Anton�Plazar,�direktorica�CSD�Sevnica�
Danica�Božič�in�nadporočnica�Vesna�Strah

Nasilništvo pod drobnogledom 
policije

DOLENJA VAS - Ljudski pevci Ajda iz Dolenje vasi so pripravili 
srečanje za starejše krajane, ki so dopolnili 80 let in več. Po-
vabilu se jih je od 27 odzvalo 14, srečanje v kraju pa je bilo 
letos organizirano prvič. Zbranim je spregovorila Irena Ster-
gar, ki je dejala: „Neizmerno smo veseli, da ste se našemu 
povabilu odzvali, potrudili se bomo, da se boste med nami 

prijetno počutili. Ko je vse okoli nas odeto v praznično ble-
ščavo, ko smo že prevzetni od obilja, ki ga ponuja današnji 
čas, težko verjamemo, da nekomu zadostuje le stisk roke in 
topla, prijazna beseda. Občutili smo, da vam to ljudski pev-
ci lahko darujemo. Vsakega od vas je življenje po svoje ko-
valo in oblikovalo, vsakemu je namenilo svojo usodo. A ne-
kaj imate skupnega! To je kraj, v katerem živite. To je kraj, 
kjer ste se mnogi rodili, tu ste rojevali, to je kraj, kjer ste 
obdelovali polja za lastno preživetje in preživetje vaših dru-
žin. To je kraj, od koder ste nekateri odšli za boljšim kruhom 
- a vedno ste se vračali na svoj dom v svoj kraj.“
Ljudski pevci so dogodek obogatili s kulturnim programom, 
s priložnostnimi darilci ter s pogostitvijo. Najstarejši krajan 
srečanja je bil Mirko Rožman s Pesjega, v imenu udeležen-
cev je spregovoril Vladimir Godler, ki se je zahvalil za pri-
jetno druženje, udeležence pa je nagradil s kopijami starih 
razglednic, ki prikazujejo Krško, Stari Grad in Dolenjo vas 
pred davnimi leti. Meh na harmoniki za še prijetnejše raz-
položenje pa je raztegnil Jože Sotelšek.  M.�K.�

Odmev
Do konca pisanja bodo, 
vem, odmevi. Na poseb-
ne ljudi, ki so se ob sreča-
njih spet vsadili v tisto 
nekaj znotraj mene in 
jih tisto znotraj moje biti 
znova dviguje na površ-
je. Za bogatejši trenutek 
– za več njih – za občudo-
vanje, navdušenje, za le-
poto in razkošje Posavja in tega sveta. Vseh, z imeni 
in naslovi, ne bo mogoče izpisati; nekatere že; a dru-
gi, vedoč, da smo se nekje na lepem drenjali skupaj, 
bodo vedeli, da gre(do) odmev(i) tudi njim.

»On je najboljši!« je bil odmev Alenke, skoraj pred 
dvema desetletjema dijakinje, ki je za maturitetno 
nalogo  pri prof. Koncu pisala o Salvadorju Daliju, 
ko sem ji povedala, da sem pokrivala otvoritev raz-
stave akademskega slikarja prof. Alojza Konca in 
sem si imela čast napolniti popolnoma izsušene ba-
terije. Njegova likovna dela in pojasnila še danes 
odmevajo, odkrito, res nekoliko že prekrito, pa ven-
dar odmevajo. Za takšne trenutke mi je nepopisno 
žal, da ne natovorim še diktafona in take vredno-
sti posnamem. Za obnavljanje povedanega, za brez-
časnost razkošnih misli, ki prihajajo iz globokega 
duha. In moja Alenka bi rekla, najboljšega.

Bil je eden zadnjih sončnih jesenskih dni, ko sem v 
»vrtičku« Kavarne sedela z Bebo, Herto, Eriko in Ta-
liko, in je mimo prišel akademski slikar in resta-
vrator Ivan Bogovčič. Še en brezčasen gospod. Ko 
sva se rokovala, si izmenjala nekaj misli in besed, 
še danes nelagodno premlevam, kaj mi je bilo, da 
ga nisem povabila v družbo. Svojim ženskam sem 
del njegovega bistva potem pojasnila, dvema se je 
med razložitvami odkril spomin, drugi dve sta bili 
pač seznanjeni s tem, kar sem povedala. Za bogato 
ustvarjalno življenje je bilo to le telegrafsko sezna-
njanje. Utrinki, izdani ob umetnikovi  šestdesetle-
tnici, so napisan odmev v mojem arhivu.

Odmevajo koncerti Solzic, Vive, orkestrov, skupin 
in posameznikov Glasbene šole Brežice. Odmeva pe-
tje drugih zborov, ljudskih pevcev, odmevajo besede 
literatov, odmevajo barve likovnikov, skulpture ke-
ramičarjev, glasovi Iskric in različnih skupin iz šol. 
Iz naših, posavskih občin, gostov, ki povabljeni radi 
prihajajo k nam. Sinergija ustvarjalnosti in pou-
stvarjalnosti, ki je polnila praznične dni in se pri-
pravlja na nov kulturni pohod. Toliko kulture, toli-
ko lepega na tem enem koščku tega sveta. Ob izteku 
leta, v njegovem začetku, čez vse leto. Iz leta v leto. 
Mreža ljudi, ki nam plemeniti življenje.

Vaja dela mojstra, mojster dela vajo. Velikokrat po-
novim. Iz različnih vzgibov. Tudi če talent je, ga je 
treba graditi. Če ga ni, ga je treba zmolsti in ga še 
bolj gnesti. Življenje je ena velika vaja.

Skoraj do zaključka sem vzdržala brez politike. A se 
mi vsiljuje. Vsiljuje se mi stavek gospe, ki mi je re-
sno povedala, da je vse politika. Politiki imajo svo-
je volivce. Vemo. Naj jim najresneje odmeva, naj mi 
(nam) pod okna in v neposredno bližino naših do-
mov nobeno iztekajoče se leto več ne priredijo raz-
diralnega duha. In naj sprejmejo zakon - nič, niti 
duha ene same kapljice alkohola za volanom. Vozni-
ke z eno roko na volanu in z drugo z mobitelom na 
ušesu nagnati s cest za občutno dolgo časa. Divja-
ke vseh sort na cestah in krožiščih spraviti »na hla-
dno«. Pa ne za dve uri ali samo za samo dva dni. 
Naj se tam poleg osnovnih manir učijo še peti, igra-
ti, risati, modelirati. Zato, da nam bo lepše in boljše.

Dragi naši bralci, želim vam zdravja in denarja. 
Oba imata moč in tudi vaše-naše volje. Želim vam 
dobrih prijateljev. Z njimi gre vse lažje.  Želim vam 
lepih drobnih reči. Čeprav drobne, so velike. Želim, 
da bi bili vsi skupaj dobri ljudje. In verjamem, da 
bomo od vas tudi letos prejemali dobre odmeve. 

Starostniki praznovali z 
Ljudskimi pevci Ajda

Dolenjevaški�starostniki�na�srečanju

BIZELJSKO – Pred prazniki je v prostorih Društva ljubiteljev Bi-
zeljčana na Bizeljskem 23-letna domačinka Suzana Domitrovič 
pripravila razstavo in pokušino božičnih piškotov. Piškote za raz-
stavo so prispevale še Milena Rožman, Lea Babič, Marica Pavlin 
ter Suzanina sestra Vesna Domitrovič. Suzana je sama spekla kar 
10 vrst piškotov in za vse, ki so podprli njeno idejo s peko ali obi-
skom razstave, pripravila darila. Poskusiti je bilo možno 16 vrst 
zelo dobrih in na oko čudovitih piškotov. Društvo ljubiteljev Bi-

zeljčana, katerega članica je, je gostom postreglo s kuhanim vi-
nom in brezalkoholnimi pijačami. Razstave so se udeležili pred-
vsem domačini, ki so bili navdušeni nad piškoti in dekoracijo. Za 
praznično vzdušje so poskrbela dekleta vokalne zasedbe Orans 
iz bližnje Bistrice ob Sotli, kjer prepeva Suzanina sestra. Več re-
ceptov lahko najdete na Suzaninem blogu: sporhet.ednevnik.si 
z naslovom: Poglé v moj šporhet.� S.�V.�

Razstava božičnih piškotov

V�ospredju�Suzana�Domitrovič,�v�ozadju�vokalna�
skupina�Orans�(foto:�Lea�Babič)
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podjetja in posledično kadre, 
ki vodijo in sodelujejo pri iz-
vedbi posameznih projektov 
pri gradnji HE Krško, gradbi-
šču HE Krško in kasneje tudi 
HE Brežice in Mokrice.« Na-
vajajo, da predlagana lokaci-
ja predstavlja približno ena-
ko oddaljenost od HE Boštanj 
kot prve v verigi hidroelek-

trarn na spodnji Savi in od HE 
Mokrice kot zadnje načrtova-
ne hidroelektrarne na spodnji 
Savi. Kot še navajajo, naj bi 
se posledično zmanjšali čas 
in stroški prevozov na posa-
mezna gradbišča, stroški pre-
vozov na delo, pomembno pa 
stroški najemnine za poslov-
ne prostore. Predlagatelji še 
zatrjujejo, da bodo s takšnim 
načinom organizacije dela 
sledili tudi usmeritvam Vla-
de RS po siceršnjem zmanjše-
vanju stroškov in upoštevanju 
ukrepov varčevanja. 

stičarjev« in izdelal drvak. 
Damjan Mlinarič je upodobil 
v lesu pot, ki vodi le navzgor. 
Andraž Kmetič je oblikoval 
znameniti angleški Big Ben, 
Denis Andolšek je z dletom 
oblikoval manjšo piramido s 
faraonom, Igor Bohaček je v 
lesu upodobil manjšega mor-
skega psa, Sandi Grbec je v 
lesenem deblu izdolbel raz-
lične geometrijske like, Jer-
nej Marinč je postavil in okra-
sil steber. Klemna Zupana je 
navdihnila sova, simbol mo-
drosti in učenosti, Simon Li-
pej se je odločil za »poseka-
nega smeška«. Pri delu sta bila 
mladim ustvarjalcem v veli-
ko pomoč in podporo Miloj-
ka Drobne in Aleš Hofman, ki 
sta jim z nasveti in s praktič-
nim vodenjem pomagala sliša-
ti »šepet lesa«. 

Ravnateljica Alenka Žuraj Ba-
log je bila nad izdelki dijakov 
vidno ganjena, saj se šola ves 
čas trudi vnašati v šolski izo-
braževalni sistem tudi kultur-
no komponento. »Fantje, hva-
la za tole predstavitev, za vse 
izrečene besede. Dajete upa-
nje, da nismo zastonj tu!« so 
bile besede Žurajeve, ki ver-
jame, da bo šola z več kot 
100-letno tradicijo obstala v 
kraju in pričakuje ob tem pod-

Les mi šepeta…
SEVNICA - Na srednji šoli v Sevnici so v izobraževalnem programu mizar v času od 14. do 18. decembra iz-
vedli projektni teden pod delovnim naslovom »Les mi šepeta...« Dijaki drugega letnika so v šolski mizarski 
delavnici podjetja Stilles izdelovali lesene skulpture za Formo vivo, ki naj bi stala ob šoli namesto posekane-
ga drevoreda, in tako se je v letošnjem letu lanskoletnim šestim izdelkom pridružilo enajst novih, izvirnih. 

poro celotne lokalne skupno-
sti - pa ne samo v občini, pač 
pa v celotnem Posavju. Di-
rektor podjetja Stilles Sevni-
ca Štefan Teraž, ki se je ude-

ležil predstavitve, je pohvalil 
voljo in ideje, prav tako pa 
sodelovanje srednje šole s sa-
mim podjetjem, ki nudi pro-
store za praktično delo in 
preizkus znanja v posebej za 
tovrstno delo urejeni mizar-
ski delavnici bodočim mizar-
jem sevniške srednje šole. 
Poudaril je še vlogo in pomen 

lesno-predelovalno industrije 
v okolju, bogatim z gozdovi in 
z vodami, pa tudi s tradicio-
nalnim znanjem, ki ga je po-
trebno samo še nadgrajevati. 

Izrazil je tudi željo po ureditvi 
okolice šole, ki je zaradi gra-
dnje nasipa za akumulacijski 
bazen HE Blanca, posekanega 
drevoreda in uničenega špor-
tnega parka šole, neprivlačna, 
za šolski okoliš pa tudi nepri-
merna, saj ni nikjer varovalne 
ograje ob vodi.
� Smilja�Radi

V�izobraževalnem�programu�mizar�so�dijaki�v�
projektnem�tednu�izvedeli�marsikaj�zanimivega�o�
lesu�ter�izdelali�enajst�skulptur�za�Formo�vivo�iz�lesa�
posekanih�dreves�sevniškega�drevoreda,�ki�je�nekoč�
stal�ob�sevniški�srednji�šoli.��

PROIZVODNJA – DECEMBER 2009 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – DECEMBER 2009

KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko
ZP	 -	zemeljski	plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB�1 KOEL 25 350 292 400 47 100 0 2

PB�2 ZP - - 246 300 5 100 - -

PB�2 KOEL 73 350 393 400 18 100 2 2

PB�3 ZP - - 235 300 1 100 - -

PB�3 KOEL 97 350 356 400 8 100 1 2

PB�4 KOEL 5,2 350 80,6 400 1,3 100 0 2

PB�5 KOEL 31,7 350 122,7 400 37,7 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

1.679.371 55 23

Spoštovani.

Obveščamo vas, da je Center za podjetništvo in turizem 
Krško v skladu s predvidenimi aktivnostmi na področju 
turizma s 01.01.2010 prevzel dejavnost Turistično infor-
macijskega centra Krško. 

Informacije o turistični ponudbi občine Krško so dose-
gljive na telefonski številki: 07/490 22 21 in e-naslovu: 
info@cptkrsko.si. 
� Direktor
� Franc�Češnovar

CENTER ZA PODJETNIŠTVO 
IN TURIZEM KRŠKO

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

Javno podjetje Infra d.o.o. 
je začelo s poslovanjem sep-
tembra 2004, ko je od konce-
sionarja Holdinga Slovenske 
elektrarne d.o.o. prevzelo ob-
veznost izvedbe ureditve vo-
dne, državne in lokalne infra-
strukture na vplivnem območju 
izkoriščanja energetskega po-
tenciala spodnje Save. Z drugi-
mi besedami, Infra je od takrat 
dalje s svojimi zaposlenimi (ob 
koncu leta 2009 jih je bilo 14), 
zadolžena, da vodi investicije, 
ki spremljajo gradnjo energet-
skih objektov. Z ureditvijo viso-
kovodnih nasipov naj bi ubrani-
li to območje pred poplavami, 
očistili reko Savo, ter z uredi-
tvijo ostale lokalne in državne 
infrastrukture izboljšali mo-
žnosti za hitrejši razvoj Posav-
ja tudi na področju kmetijstva, 
turizma in drugih dejavnosti. 

Infra je s svojimi izvajalci v 
lanskem letu opravila večino 
infrastrukturnih del v območju 
HE Blanca, njene aktivnosti pa 
se selijo vse bolj po Savi nav-
zdol, kar naj bil tudi eden iz-
med razlogov, da je formalno 
z ministrstva za okolje prišla 
na Vlado pobuda za selitev se-
deža podjetja v Leskovec pri 
Krškem, kar pa je v Posavju iz-
zvalo veliko negodovanja.

Infra namreč sodi med tista 
državna podjetja, za katera 
med posavskimi občinami že 
nekaj časa velja dogovor, da 
si njihove sedeže kolikor to-

liko enakopravno razdelijo. 
Zlasti Sevnica je s prizadeva-
nji pokojnega župana Kristija-
na Janca in velikim investicij-
skim ciklusom v infrastrukturi 
poskušala nekako ujeti dru-
gi dve posavski občini, kar je 
bilo seveda tudi lažje doseči v 
prejšnjem mandatu, ko so vsi 
trije posavski župani in po-
slanci pripadali takratni vla-
dajoči koaliciji v Ljubljani. 

OpOzOrilO iz Sevnice

Občina Sevnica je 16. novem-
bra 2009 obvestila ministra za 
okolje in prostor Karla Erjav-
ca, da je že pri obravnavah 
organizacijskega in projektne-
ga pristopa pri izgradnji HE na 
spodnji Savi v letu 2002 Svet 
pokrajine Posavje predlagal 
ustanovitev podjetja za izva-
janje investicijskih dejavnosti 
ob gradnji elektrarn v Sevnici 
in »da bi selitev podjetja Infra 
d.o.o. iz občine Sevnica pome-
nila negiranje predhodnih so-
glasnih odločitev in policen-
tričnega razvoja Posavja ter 
razporeditev javnih služb po 
posavskih občinah«. 

Na ministrstvu pa se za opo-
zorilo iz Sevnice očitno niso 
zmenili, saj so dober teden 
zatem v gradivu za sejo Vla-
de objavili predlog sklepa, ki 
med drugim spreminja usta-
novitveni akt Infre. V obra-
zložitvi je navedeno, da je 
»potrebno približati sedež 

prihranek državi ali 
kOriSt zaSebniku?

Čeprav te dni predstavnik 
Ministrstva za okolje govo-
ri o 64.000 in celo več evrih, 
je iz gradivu priložene tabe-
le razvidno, da bi Infra s seli-
tvijo državi prihranila slabih 
11.000 evrov letno pri naje-

mnini, poleg tega pa še do-
brih 8.000 evrov pri potnih 
stroških. Vprašanje je, ali so te 
vsote lahko dovolj prepričljiv 
razlog za takšno, vsaj s stališča 
odnosov v regiji, zelo vpra-
šljivo odločitev. Še sploh, če 
vemo, da gre pri poslovanju 
Infre za milijone evrov vre-
dna gradbena in infrastruk-
turna dela, kar ilustrira tudi 
podatek, da je Vlada 10. de-
cembra lani z rebalansom 
zmanjšala investicijski plan 
Infre za leto 2009 za kar 15 
milijonov evrov.  

Infra ima sedaj v Sevnici za 
okoli 70.000 evrov letno na-
jetih skupno površino 324 m2 

pri treh lastnikih (SEL, HSE 
in Anuška Zemljak), pri če-
mer je zanimivo, da so pri-
pravljavci gradiva »pozabili« 
omeniti, kako gre pri sedanji 
najemnini za strošek, ki ga In-
fra v največji meri (90 %) pla-

čuje dvema družbama, ki sta 
večinsko v lasti države, med-
tem ko naj bi, vsaj po gradi-
vu sodeč, v bodoče plačilo šlo 
zasebniku. Novi najemodaja-
lec v gradivu ni naveden, pač 
pa je o njem mogoče sklepa-
ti iz naslova, ki je zapisan v 
spremenjenem ustanovitve-
nem aktu Infre. 

Na naslovu Cesta 11. novem-
bra 34 v Leskovcu pri Krškem 
se namreč po javno dostopnih 
podatkih Ajpesa in po tam sto-
ječi reklamni tabli nahaja se-

dež znanega podjetnika Du-
šana Arha, ki kot samostojni 
podjetnik dela od leta 1987, 
od 1993 pa vodi tudi družbo 
Elektromehanika Arh d.o.o, 
ki je med drugim že vrsto let 
koncesionar za javno razsve-
tljavo v mestu Krško. Arh je 
znan tudi kot dolgoletni pred-
sednik Območne obrtne zbor-
nice Krško in podpredsednik 
Sekcije elektrodejavnosti pri 
Obrtni zvezi Slovenije. Arho-
va ponudba je očitno nižja od 
druge, v gradivu navedene po-
nudbe na CKŽ 47 v Krškem, iz 
katere je mogoče sklepati, da 
gre za Kostakov objekt (bivša 
uprava Mercator Preskrbe). 
Nekaj evrov pa bo državi pri-
hranil očitno tudi sedanji di-
rektor oz. vršilec dolžnosti 
direktorja Infre mag. Voj-
ko Sotošek, ki se bo po pre-
selitvi sedeža bližje svojemu 
domu, iz sosednje 3 km odda-
ljene Velike vasi, v službo lah-
ko odpravil tudi peš.

Na dan 61. seje, 30. decem-
bra, je sevniški župan Srečko 
Ocvirk javnosti, predsedniku 
Vlade RS Borutu Pahorju, ge-
neralnemu sekretarju Milanu 
M. Cviklu in ministru za oko-
lje in prostor Karlu Erjavcu, 
poslal zahtevo, »da Vlada RS 
o predmetni zadevi ne odlo-
ča in da ostane sedež JP Infra 
d.o.o. na sedanjem naslovu v 
Sevnici«. Ali se je Vlada odloči-
la upoštevati opozorila iz Sev-
nice in Posavja ali pa ji je tik 
pred koncem leta le zmanjka-
lo časa za tako (ne)pomembne 
zadeve, bo znano morda že po 
njeni današnji seji.
� S.�Mavsar

Infra kmalu po Savi navzdol?
SEVNICA – Zadnje dni lanskega leta se je v Posavju razširila novica, da bo sedež javnega podjetja Infra iz Sevnice preseljen v Leskovec pri Krškem. Informaci-
ja je izhajala iz gradiva, ki je bilo objavljeno na uradni spletni strani slovenske vlade, zato je bilo tudi pričakovati, da bo ta ustrezen sklep sprejela na svoji 
zadnji lanski seji, ki je bila 30. decembra, vendar se to ni zgodilo.

Nova�zgradba�na�Cesti�11.�novembra�34�v�Leskovcu�pri�Krškem�čaka�najemnika.

Romano Gradič Romih je iz-
delal obraz v deblu, Domen 
Moreše posebno piščal, Grega 
Kalšek se je vrnil v čas »mo-
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glede na konfiguracijo te-
rena, sedanje in bodoče in-
frastrukture ter upoštevajoč 
ostale kratkoročne ter sre-
dnjeročne razvojne politike 
občine Krško, strateško po-
membna in za naslednji dve 
desetletji popolnoma zado-
stna le lokacija t.i. opuščene 
proizvodnje celuloze in seve-
da nekaj kvadratnih metrov 
okoliške površine v smeri se-
ver-zahod (na sliki spodaj).  

Abram pravi, da je za vzpo-
stavitev novega mestnega 
središča na tej lokaciji in s 
tem tudi razvoj novih de-
javnosti v ozadju nujno po-
trebno močno in kakovostno 
gospodarstvo, kot so prav Vi-
pap, energetski sektor, nova 
tovarna Krka ter ostalo go-
spodarstvo, kakor tudi šol-
stvo in druge institucije, v 
katerih bo mogoče pod okri-
ljem Občine Krško poiska-
ti novo sinergijo uspešnega 

SEVNICA - Na manjšem parkirišču med NLB in cvetličarno v centru 
Sevnice je družinska kmetija Krajnc iz Šentjanža postavila mle-
komat z dnevno svežim mlekom z bregov Brunka. Družina Krajnc 
je ena izmed mnogih slovenskih kmetij, ki ni zadovoljna z odku-
pnimi cenami mleka, zato se je odločila za prodajo mleka pre-
ko mlekomata. Prednost nakupa tega mleka je v tem, da  kupec 
ve, kaj kupuje, saj so podatki vedno izobešeni na zunanji stra-

ni avtomata. Sistem je za kupca varen, kajti če je mleko starej-
še od 24 ur ali pa je preseglo določeno temperaturo, mlekomat 
preneha delovati. Uporaba avtomata za mleko je dokaj prepro-
sta - v režo za kovance uporabnik vstavi kovanec, nato v poseb-
no odprtino (v točilni del) postavi steklenico in jo drži rahlo na-
gnjeno, ker se hladno mleko peni. Ko je točenje svežega mleka 
končano, se steklenica vzame iz mlekomata. Če kupec nima pri-
merne steklenice, jo lahko kupi poleg mlekomata. Dnevno sve-
že mleko je mogoče kupiti vsak dan, vse dni v letu, 24 ur na dan. 
Liter mleka iz mlekomata stane en evro.� S.�R.

Mlekomat tudi v Sevnici

Družina�Krajnc�iz�Šentjanža�je�v�Sevnici�postavila�prvi�
mlekomat.

POSLOVNO TURISTIČNI KOMPLEKS KRŠKO

Notranji�prostori:
 1. Razgledni stolp z restavracijo
 2. Notranji bazenski kompleks
 3. SPA in Wellness center
 4. Trgovinski kompleks
 5. Notranji vadbeni center za golf
 6. Zdravstveni in lepotni center
 7. Koncertna dvorana
 8. Poslovni center in tehnološki park
 9. Konferenčni center
 10. Hotel
 11. Restavracije, slaščičarna, pizzeria
 12. Kino dvorani
 13. Diskoteka
 14. Bowling center
 15. Plesna šola, fitness, squash, badminton
 16. Otroška hiša

 17. Vrtec
 18. Razstavni prostor, galerija
 19. Atrij stolpa – multimedijski muzej, 
  energija preteklosti in prihodnosti
 20. Pokrita promenada
 21. Zimsko-letno drsališče
 22. Parkirna hiša 
*  Akademija za jazz in popularno glasbo  
  (še ni predstavljena na sliki)

Zunanji�prostori:
 23. Zunanji bazenski kompleks
 24. Zunanji koncertno-prireditveni prostor
 25. Hotelski park
 26. Solarna elektrarna
 27. Gasilski in reševalni vadbeni poligon
 28. Parkirišča
 29. Železniški podhod
 30. Cestni pohod
 31. Brv, most
 32. Bencinski servis

Prostorska idejna skica
Legenda

R. Abram: Uresničitev zamisli ni utopija,
je pa možna le ob močnem gospodarstvu!

KRŠKO – S sloganom »Vse te-
žave in bolezni, naj se raz-
topijo v svetlobi ljubezni« 
je pred dvema mesecema 
na videmski strani Krškega 
odprla svoja vrata Hiša na-
rave, ki jo vodi 33-letna Na-
taša Doberšek. To je edina 
tovrstna specializirana pro-
dajalna v posavskem okolju, 
kjer so na police postavili 
medicinsko-tehnične pripo-
močke ter negovalne izdel-
ke, naravno, organsko koz-
metiko, harmonijo za telo, 
dušo in duha, bio in vegan-
sko prehrano, čaje, kave ter 
začimbe, pa tudi prehranska 
dopolnila. V prijetno opre-
mljenem prostoru pripra-
vljajo tudi brezplačna sve-
tovanja in degustacije. 

Po besedah Doberškove se 
podjetje imenuje Irnan, ki 
pomeni Vila zdravljenja, 
prodajalno pa so poimeno-
vali Hiša narave. „Ker želim 
sebi vse dobro, sem prepriča-
na, da si isto želijo tudi drugi, 
zato sem poskrbela za odpr-
tje te prodajalne. To je moj 
prvi samostojni projekt, do 
sedaj sem prodajala avtomo-
bile, sedaj pa sem šla v po-
polnoma drugo stroko. Iskala 
sem nekaj, v čemer bi se še 
bolj našla, kar bi želela dela-
ti, da bodo zadovoljne stran-
ke, da se bodo dobro počuti-
le. Tako so na naših policah le 
naravni izdelki brez kakršne-
koli kemije, v njih so le na-
ravne sestavine,“ je še deja-
la sogovornica.

Rojstne korenine je pognala 
v Dobovi, sedaj pa gradi ži-
vljenjsko krošnjo v Krškem, 
kjer si je ustvarila družino 
in ima dva otroka. Po izo-
brazbi je ekonomski tehnik, 
v prodajalni pa je zaposle-
na sodelavka, ki je po pokli-
cu farmacevtski tehnik. „V 
naši specializirani prodajalni 
imamo tako izdelke za zdravo 
življenje in bio pripomočke, 
ponujamo naravno kozmeti-
ko, od nege lasišča do noh-
tov ter dekorativnih izdelkov, 
kreme za obraz, za tuširanje, 

naravne dišave, pa tudi zob-
ne paste,“ še pojasnila. Do-
bavitelje sta s sodelavko izbi-
rali po občutku, kjer je prav 
tako izhajala iz sebe, se spra-
ševala, kaj je dobro in kaj bo 
ponudila strankam. V njiho-
vi ponudbi je preko 20 doba-
viteljev, ki uvažajo izdelke iz 
Anglije, iz Provanse, iz Nem-
čije, za specializirano spo-
dnje perilo pa imajo sloven-
skega proizvajalca.

„Tržna niša so tisti potrošni-
ki, ki so vedno bolj osveščeni, 
vračajo se nazaj k naravi, že-
lijo živeti zdravo, opažam pa 
tudi, da veliko ljudi že tako 
živi, saj sem zelo zadovoljna 
z obiskom, za naše izdelke je 
veliko zanimanje. Ciljna sku-
pina so tako mladostniki kot 
upokojenci, moški in ženske, 
babice ter dedki,“ z nasme-
škom še pove Doberškova ter 
dodaja, da organizirajo tudi 
razna mesečna svetovanja 
in predstavitve, precej pro-
movirajo naravno prehrano, 
prehranska dopolnila, narav-
no kozmetiko in mini nego, 
pripravijo brezplačno liče-
nje. Na dan svetovanja so 
tudi ugodnosti v obliki popu-
sta ali darilca, že v januarju 
pa bodo pripravili farmacevt-
sko svetovanje, ki ga bo imel 
farmacevt, učenec patra Aši-
ča, ki bo svetoval pri uporabi 
čajnih mešanic, tinktur, ma-
zil. Vredno pa se je udeležiti 
svetovalnega kotička o upo-
rabi antibiotikov, na katerem 
prepletejo klasično in home-
opatsko zdravje ter zdravil-
stvo. 
 M.�Kalčič

Hiša narave za zdravo življenje

Nataša�Doberšek

PREDSTAVLJAMO

Kot se bralci najbrž še spo-
mnijo, smo v Posavskem ob-
zorniku prav pred letom dni 
prvi opozorili na nujnost dol-
goročne vizije razvoja mesta 
Krško in le-to podkrepili s 
konkretnim predlogom Krča-
na Romana Abrama za izrabo 
prostora opuščene celuloze 
(v prvotni ideji je bila pred-
vindena lokacija ob avtoce-
sti), šele zatem so se pojavile 
druge zamisli in tudi predsta-
vitve. Prav zaradi tega smo 
sklenili tudi tokrat dati bese-
do Abramu, ki se s takrat še 
ljubiteljsko zastavljeno ide-
jo, sedaj ukvarja že vse bolj 
profesionalno.

»Kot idejnega avtorja te se-
daj že širše željene preu-
smeritve sedanje večinoma 
opuščene lokacije sredi me-
sta me moti, da je bilo v me-
dijih predvsem poudarje-
no in komentirano, kako je 
nujno izseliti sedanjo celo-

tno proizvodnjo papirja, lo-
kacija gradnje nove tovarne 
Krka pa je bila celo označena 
kot neprimerna,« pojasnjuje 
Abram. Pri tem poudarja, da 
je tudi ta razprava, ki sta jo 
odprla posameznika iz ob-
činstva povsem »legalna« in 
seveda tudi željena, saj je s 
tem dana možnost za nove 
ideje ali pa tudi pomisleke. 
Vendar je prav ta zadnji se-
gment razprave prevladal v 
medijih in nekako potisnil de-
janski pomen okrogle mize na 
stranski tir, kar je čutiti tudi 
iz nekaterih kasnejših izjav 
prisotnih.
 
Podjetje Abrams Projekt 
d.o.o. je v večmesečnih ana-
lizah možnih družbeno kori-
stnih infrastrukturnih pro-
jektov in dejavnosti v mestu 
prišel do zelo pozitivnega 
zaključka in rešitve (izdelan 
elaborat), da je za celostni 
razvoj in izgled mesta Krško, 

mesta 21. stoletja. Prav zato 
je infrastruktura na tej loka-
ciji zasnovana tako, da se z 
obstoječo proizvodnjo papir-
ja prav v ničemer ne prekri-
va oz. se celo nadgrajuje, s 
tem pa omogoča večjo bodo-
čo vrednost vseh nepremič-
nin na celotnem obrežnem 
pasu levega brega reke Save 
ter dosega optimalno pozitiv-
no sprejemljivost in prepo-
znavnost teh objektov v me-
stu, državi in svetu. 

»Naslednja, dolgoročna faza 
razvoja mesta, pa bo zara-
di uvajanja novih tehnologij 
tega gospodarstva po narav-
ni poti razbremenila nekate-
ra sedanja zasedena območja 
blizu središča mesta, kjer se 
bo lahko dodatno razvil t.i. 
»Manhattan« Krškega. Ti pro-
jekti niso utopični,« pravi 
Abram, »temveč nuja in re-
alnost jutrišnjega dne.« 
� S.�M.�

KRŠKO – Nedavna okrogla miza o reurbanizaciji opuščene proizvodnje celuloze ter namenu lokacije za 
nakup in uporabo mestu in družbi prijaznih dejavnosti v Krškem je vzbudila kar nekaj odmevov. Mar-
sikdo od sodelujočih namreč ni bil zadovoljen s poudarki, ki jih je predstavila večina medijev in so dali 
vtis, kot da je bila poglavitna želja razpravljavcev, kako industrijske objekte v celoti iztisniti s prostora, 
v katerem se nahajajo sedaj oziroma je načrtovana njihova gradnja v bližnji prihodnosti. 
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ČATEŽ OB SAVI - Člani KUD Anton Kreč Čatež  smo želeli obo-
gatiti čas pričakovanja božiča s pesmijo in besedo, zato smo 
19. decembra v goste povabili Moški pevski zbor KD Slavček 
Velika Dolina, Moški pevski zbor DU Brežice, Mešani pevski 

zbor KUD Brežice, seveda sta se s pesmijo predstavili tudi 
obe pevski sekciji KUD Anton Kreč - Ljudske pevke Žejno in 
Mešani pevski zbor Anton Kreč. Najprej se je vsak zbor pred-
stavil samostojno, za veličasten zaključek večera pa smo vsi 
skupaj zapeli tri pesmi pod vodstvom zborovodij Ignaca Sla-
konje, Elizabete Križanić in Dragutina Križanića. Po kon-
certu je sledilo še druženje ob jedači in pijači, predvsem pa 
ob veselem petju. � K.�Sedeljšak

PODBOČJE - V cerkvi sv. Križa v Podbočju je na praznični 26. 
december potekal božični koncert mešanega pevskega zbo-
ra Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja iz Novega mesta. 
Zbor sestavlja okoli 50 mladih glasbenikov, ki se šolajo na 

omenjenem konservatoriju, vodi pa ga ravnatelj konservato-
rija prof. Aleš Makovac. V prvem delu koncerta so kar pre-
cejšnjemu občinstvu zapeli nekaj sakralnih, v drugem delu 
pa še nekaj božičnih pesmi, med njimi krstno tudi Makovče-
vo Božično kantato. Na klavirju je pevce spremljala Mojca 
Jenič, koncert pa je povezovala Ivanka Černelič Jurečič.
� P.�P.

ŠENTJANŽ - Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž je 
v sodelovanju s Krajevno skupnostjo v telovadnici osnovne 
šole na božični dan organizirala koncert. Pravljično vzdušje 
s prečudovitimi skladbami v bogatem programu božično-no-
voletnega koncerta je pričarala Godba Slovenskih železnic 

iz Zidanega Mosta z Nuško Drašček in Janezem Krivcem (na 
fotografiji). Nastopajoči so z novim repertuarjem navdušili 
množico obiskovalcev. Koncerta so se udeležili še predsednik 
konjenikov Šentjanž, župan občine Sevnica in predsednik KS 
Šentjanž ter Božička z najlepšimi željami - morda pa bo na-
slednje leto prinesel novo športno dvorano.
� F.�Š.

PODBOČJE - Pestri paleti predprazničnih koncertov so se pri-
družile tudi podboške Mavrice, ki so 20. decembra v nabito 
polnem podboškem kulturnem domu pripravile samostojni 
premierni koncert ob spremljavi komornega ansambla. Met-

ka Jurečič, Tatjana Žnideršič, Anja Strgar, Maja Zakšek, 
Sandra Požun, Barbara Sokolovič, Mija Gramc, Vesna Kr-
žičnik Mirt, Jasmina Vučič, Iris Vrhovšek, Helena Baznik in 
umetniški vodja Katarina Štefanič, vse po vrsti iz Podbočja 
in okolice, so zapele samostojno in ob spremljavi komornega 
ansambla. Kot gostje večera so nastopili Mladi harmonikar-
ji (dve članici Mavric sta tudi članici te zasedbe) ter kantav-
tor Peter Dirnbek. Prireditev sta povezovala Natalija Barič 
in Damjan Tršelič.� P.�P.

KRŠKO - Kulturno društvo Grič je 22. decembra v Dvorani v 
parku Krško pripravilo prednovoletni koncert V objemu pra-
znikov. V programu so kot gostje sodelovale pevke vokalne 
skupine Mavrice iz Podbočja, ki jih vodi Katarina Štefanič. 
Z njimi in samostojno je zapel tudi tenorist Marko Železnik 

iz Brestanice, v duetu sta se predstavili Slavica Jarkovič in 
Anamarija Capl, nastopil je tudi baritonist Matjaž Prevej-
šek. Instrumentalne spremljave so dodali pianist Lucijan 
Cetin (orgle, klavir), Katarina Štefanič (klavir, harmonika) 
in Adi Moškon (harmonika). Iskrive misli o božiču, držav-
nem prazniku, novoletnih utinkih in željah so nizali Vidka 
Kuselj, Ivan Mirt in Branka Jenžur. Za praznično dekoraci-
jo je poskrbela članica Društva likovnikov Oko Jožica Petri-
šič. Zbranim je novoletno voščilo izrekla Jožica Mikulanc, 
predsednica KS mesta Krško.

JESENICE NA DOLENJSKEM - Turistično društvo Jesenice na 
Dolenjskem je ob zaključku leta pripravilo božični koncert 
v cerkvi sv. Marije Magdalene. Z velikim veseljem so števil-
ni prisotni prisluhnili sopranistki Mihaeli Komočar in citrar-

ki Tinki Budič. Bogat program priznanih mladih glasbenic je 
izpolnil prostor prijetne, majhne cerkvice. Kljub mrazu je 
bilo z vsako pesmijo vse bolj toplo in prijetno. Strune citer 
in čudovit glas so prijetno zvenele med oboki cerkve, ki se 
prvič omenja že v letu 1444. Srečanje in izmenjava voščil se 
je nadaljevalo v gostilni Magdalena, kjer so člani Društva vi-
nogradnikov Dolina - Jesenice pripravili izbor svojega boga-
tega pridelka. To je bil že tretji božični koncert Turističnega 
društva Jesenice na Dolenjskem z vrhunskimi umetniki, kar 
dokazuje, da je mogoče tudi v manjših krajih in s skromnimi 
sredstvi pripraviti dobre kulturne dogodke.  
� R.�Križanac

CERKLJE OB KRKI – Kulturno društvo MPZ Planina, ki bo v 
letu 2010 praznoval 40-letnico delovanja, je 26. decembra 
v tamkajšnji župnijski cerkvi sv. Marka organiziralo božič-
ni koncert, ki je še dodatno obogatil praznovanje božičnih 
praznikov. Do zadnjega kotička napolnjena cerkev je videla 
raznovrsten in zanimiv program, ki sta ga pripravila predse-

dnik MPZ Planina Andrej Turšič in Vlado Gramc, povezovala 
pa ga je Katarina Štefanič. Koncert so s petjem in z instru-
mentalnimi izvedbami pesmi, značilnih za božični čas, po-
pestrili MPZ Planina Cerklje ob Krki pod vodstvom Mihe Ha-
lerja, Koledniki iz Bušeče vasi, Duo Vlado in Gregor Gramc z 
violinskimi citrami in orglicami, Petra Turšič s flavto, Martin 
Rostohar s havajsko kitaro, Maja Barič s koncertnimi citra-
mi, sopranistka Marija Jerele, MePZ Planina Cerklje ob Krki 
pod vodstvom Stanke Turšič Pungerčar in cerkveni otroški 
pevski zbor pod vodstvom župnika Janeza Žaklja. Slednji je 
imel tudi uvodne in zaključne besede koncerta, v imenu or-
ganizatorja pa se je vsem nastopajočim in številnim obisko-
valcem zahvalil Vlado Gramc. Na koncu so vsi skupaj zapeli 
vsem znano Sveto noč in tako v duhu rojstva Odrešenika za-
ključili koncert.� R.�Retelj

KRŠKO – 20. decembra je Rotary klub Čatež v veliki dvorani 
krškega hrama kulture pripravil že tradicionalni, 12. božič-
ni dobrodelni koncert. Zbrane je pozdravil predsednik klu-
ba Marijan Šunta, ki je med drugim dejal, da so letos svoje 
klubsko poslanstvo usmerili k mladim nadarjenim glasbeni-

kom krškega pihalnega orkestra, saj so prav njim namenili 
izkupiček od prodanih vstopnic. V prijetnem vzdušju so glas-
beniki in glasbenice Pihalnega orkestra Videm Krško koncer-
tirali pod taktirko Dejana Žnideršiča. S pevskimi točkami 
sta se občinstvu predstavila še pevec Milan Ameršek, in pri-
znana pevka, Radečanka Nuška Drašček. Svojo pevsko noto 
so pridodale tudi članice Vokalne skupine Aves. Prireditev je 
skozi besedne iskrice vodila Vidka Kuselj.  M.�K.

Božični koncert na Čatežu ob 
Savi

Ljudske�pevke�Žejno

Božični koncert v podboški 
cerkvi

Mavrični koncert v Podbočju

V objemu praznikov

Nastop�Marka�Železnika�ob�spremljavi�Katarine�
Štefanič�(foto:�B.�Moškon)

Božični koncert na Jesenicah 
na Dolenjskem

Mihaela�Komočar�in�Tinka�Budič

Božično-novoletni koncert v 
pušeljcu Dolenjske

Rotarijci za krške glasbenike

S�krškim�pihalnim�orkestrom�je�zapela�tudi�Nuška�
Drašček.

Božični koncert v Cerkljah

Zaključna�točka�vseh�nastopajočih�s�pesmijo�Sveta�noč

SEVNICA - Na dan sv. Štefana je potekal v župnijski cerkvi sv. 
Nikolaja v Sevnici koncert božičnih pesmi Okteta Jurij Dalma-

tin, kot gostje pa so nastopili člani in članice vokalne skupi-
ne Zvon. Koncert se je zaključil s skupno pesmijo Sveta noč. 
Za prijetno povezovanje je skrbela Tanja Žibert.
� S.�R.,�foto:�R.�P.

Koncert božičnih pesmi v 
Sevnici

V�cerkvi�sv.�Nikolaja�v�Sevnici�je�potekal�koncert�
božičnih�pesmi.��
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Ob začetku novega leta je gotovo priložnost, 
da naredimo bilanco in ocenimo razmere ozi-
roma spremembe v preteklem letu. Splošno 
vzeto bo leto 2009 med slabšimi, na nekate-
rih področjih celo katastrofalno. Če pogleda-
mo opustošenje, ki ga je gospodarska kriza 
pustila na slovenskem gospodarstvu, in po-
rast števila brezposelnih, je bilo to najslabše 
leto v zgodovini samostojne Slovenije.

V 2009 smo zabeležili skoraj 9 % gospodar-
ski padec, izvoz in investicije v Sloveniji so 
padle za okoli 25 %, samo v letu 2009 je bilo 
30.000 brezposelnih več, socialna stiska se 
povečuje, vse več ljudi prejema dohodke 
(plače, pokojnine, nadomestila...), ki ne 
omogočajo dostojnega življenja. Če primer-
jamo podatke Slovenije z drugimi državami 
EU oziroma območja z evrom, lahko ugoto-
vimo, da so posledice gospodarske krize v 
naši državi hujše in padec gospodarstva iz-
razitejši. Vladni somišljeniki razlagajo, da je 
to posledica odprtosti in majhnosti ter s tem 
ranljivosti našega gospodarstva, sam pa oce-
njujem, da to le delno drži in da je v določe-
ni meri za razmere odgovorna tudi naša vla-
da, ki se je prepočasi in v nezadostni meri 
odzvala na krizo in spremenjene razmere. 
Ukrepi so prihajali prepočasi in ne celovito. 
Praktično so bili sprejeti le ukrepi za prepre-
čevanje negativnih posledic izgube naročil in 
dela v podjetjih na položaj zaposlenih, in si-
cer v obliki subvencioniranja polnega delov-
nega časa in čakanja na delo na domu. To so 
potrebni in pozitivni ukrepi, so pa premalo. 

Pogrešali smo predvsem ukrepe za spodbu-
janje gospodarske aktivnosti v smislu zago-
tavljanja ustreznih finančnih virov za poslo-
vanje in razvoj podjetij, ukrepe za davčno 
in administrativno razbremenitev gospodar-
stva, skrajševanje plačilnih rokov države, ve-
čjo finančno disciplino, spodbujanje povpra-
ševanja po določenih proizvodih in podobno. 
Vlada bi morala oklestiti lastno porabo in po-
spešiti državne razvojne investicije na vseh 
področjih, še posebej investicije v (avto)ce-
stno, železniško, informacijsko in energetsko 
infrastrukturo. Ti razvojni projekti so potreb-
ni na dolgi rok in dvigujejo konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva, hkrati bi v času 
krize ustvarjali nova delovna mesta in ohra-
njali obstoječa. 

V opoziciji smo Vladi na začetku prejšnje-
ga leta ponudili roko sodelovanja. Razumlji-
vo bi bilo, da bi si Vlada v času krize take 
ponudbe želela in bi jo sprejela, saj bi se 
s tem razbremenila nenehnih kritik in dela 
odgovornosti. Vlada je to ponudbo zavrgla, 
čeprav menim, da bi bilo sodelovanje in 
skupno prizadevanje pri preprečevanju po-
glabljanja in odpravi posledic krize koristno 
in nujno za optimalne rešitve in s tem bolj-
še razmere za življenje ljudi v Sloveniji. Več 
glav več ve, nikoli ni prepozno. Opozicija ni 
le kritizirala neučinkovitosti vlade, temveč 
je tudi sama predlagala ukrepe za spopad s 
krizo. V prvi polovici 2009 smo v parlamentu 
obravnavali predloge kar 68 ukrepov, spre-
jet ni bil nobeden, tudi takšni ne, ki nimajo 
nobenih finančnih posledic za državo, bi pa 
razbremenili gospodarstvo. Na primer pre-
dlog, da bi podjetja le z enim mesečnim na-
kazilom poravnala vse obveznosti do države 
(davki, prispevki), država pa bi nato plača-
no preusmerila na posamezne podračune. 

Naj omenim še en ukrep, ki se je v Nemčiji in 
Franciji neverjetno obrestoval in od katerega 
smo imeli veliko koristi tudi v Sloveniji. To je 
subvencioniranje nakupa novega, okolju pri-
jaznega avtomobila. Ta ukrep je v Nemčiji v 
letu 2009 privedel do 25 % porasta nakupa 
okolju prijaznih avtomobilov glede na leto 
2008. Pozitivnih učinkov tega ukrepa je več. 
Prvič, je to okrepilo naročila in proizvodnjo v 
nemški (in tudi slovenski) avtomobilski indu-
striji, kar je v času krize pomenilo ohranitev 
velikega števila delovnih mest. Drugič, je ta 
ukrep privedel do zamenjave velikega števi-
la starejših, manj varnih in okolju manj pri-
jaznih avtomobilov z varnejšimi avtomobili, 
z nižjimi izpusti toplogrednih plinov. In tre-
tjič, je bil ta ukrep finančno praktično nev-
tralen, saj je država s pobranimi davki od po-
večane prodaje avtomobilov in davki, ki so 
jih pobrali zaradi ohranitve in povečanja pro-

izvodnje, prak-
tično pokrila 
subvencije, ki 
jih je namenila 
za nakup avto-
mobila. Ker je 
takšne ukrepe 
vpeljala večina 
evropskih dr-
žav (razen Slo-
venije), je po-
sloval uspešno 
tudi novomeški 
Revoz in večina 
slovenske avto-
mobilske doba-
viteljske industrije, kar je pomembno pripo-
moglo k blažitvi posledic krize in ohranjanju 
delovnih mest v Sloveniji. 

In kako naprej? Skrbi napoved premiera za 
leto 2010. Napoveduje le 1 % gospodarsko 
rast (nižja napoved, kot nam jo napovedu-
je EU) in novih več kot 20.000 brezposel-
nih. Če je gospodarstvo v letu 2009 beleži-
lo padec za slabih 9 % in potem najaviti, da 
bomo v letu 2010 zrasli le za odstotek, je 
to neambiciozno. In če smo imeli konec leta 
2008 okoli 69.000 brezposelnih in jih bomo 
imeli konec leta 2010 že 120.000, kot na-
poveduje premier, so to slabe in zaskrblju-
joče napovedi.

Leto 2009 je bilo značilno tudi po kadrovskih 
zamenjavah, od katerih so bile, v nasprotju z 
obljubljenim, številne politične in brez stro-
kovnih razlogov. Vsaka vlada doslej je poli-
tično kadrovala, tudi vlada, katere član sem 
bil. Vendar doslej ni nihče tako glasno in od-
ločno napovedoval, da bo ravnal drugače. Še 
vedno se spominjamo predvolilnih in povo-
lilnih obljub sedanjega premiera, da ne bo 
političnih kadrovskih zamenjav in da na tem 
sedanja vlada ostane ali pade. Bilo pa je kar 
nekaj političnih zamenjav, brez vsebinskih ali 
strokovnih razlogov. 

Ena izmed takšnih je tudi nedavna zamenja-
va nadzornikov v drugem energetskem ste-
bru GEN energiji, d.o.o., s sedežev v Krškem. 
Nadzorni svet (NS) je bil zamenjan brez vse-
binskih razlogov, predčasno. Pri imenovanju 
novih nadzornikov je bil odločilen politični 
kriterij. Kako si drugače razlagati, da mesta 
v NS nista dobila prof. dr. Andrej Predin, de-
kan Fakultete za energetiko, ali davčni sve-
tovalec in revizor ter mag. ekonomije Miran 
Stanko, nadzorniki pa so postali trije s član-
sko izkaznico Zares, eden je tudi predsednik 
občinskega odbora Zares v Krškem. Primer-
java referenc in izkušenj kandidatov in iz-
branih pove vse. 

Drži očitek, da je bil tudi dosedanji NS poli-
tično precej na strani SDS, vendar s pomemb-
nimi cilji in nameni, ki pa so vsebinske na-
rave, in sicer: da se drugi energetski steber 
okrepi, da postane nosilec investicij v spo-
dnjesavsko verigo hidroelektrarn, da posta-
ne nosilec jedrske opcije v Sloveniji in gene-
rator novih projektov na tem področju, da 
postane močno podjetje in Generator stro-
kovnjakov in znanj z energetskega področja. 
GEN energija je zaradi takega pristopa po-
stala eno izmed najuspešnejših posavskih in 
slovenskih podjetij. Ali bo tudi poslej tako? 
Ali se bodo novi posavski predstavniki v NS 
GEN energiji uprli neargumentirani zame-
njavi direktorja Martina Novšaka in finanč-
nem izčrpavanju tega posavskega podjetja, 
ki želi razvijati obnovljive in nizkoogljične 
vire energije in poleg NEK pomembno skrbi 
za jedrske varnost? 

Že nekaj časa je kot na dlani, da si mnogi 
sedanji koalicijski politični veljaki iz šaleške 
doline želijo preusmeriti denar, ki nastaja v 
GEN energiji, v sporno in zelo tvegano in-
vesticijo v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj. 
Ker z dosedanjim nadzornim svetom GEN 
energije to ni šlo lahko, je bila potrebna za-
menjava, da bodo novi nadzorniki ob slabih 
ekonomskih argumentih preusmerili denar iz 
Posavja (kjer bi morali pospešeno nadalje-
vati gradnjo verige hidroelektrarn) v Šale-
ško dolino. Ali se bodo posavske koalicijske 
stranke z novimi nadzorniki vred znale temu 
upreti, bomo še videli…

Čas po volitvah je čas sodelovanja, sem še 
vedno razmišljal po trinajstih letih politič-
nega udejstvovanja v krajevni skupnosti in 
po enajstih letih zaupane mi vloge župana.  
Skupaj z občinskimi sveti v mojih treh man-
datih nam je bilo hitro jasno, da bo naše 
delo uspešno le, če se ne bomo preštevali, 
iz katere stranke kdo prihaja in iz katere-
ga konca občine je kdo doma. Problemi, s 
katerimi smo soočeni kot družba, in ki ter-
jajo nujno razrešitev, so splošno poznani in 
so potemtakem enaki za vse stranke. 

Tako smo zelo hitro spoznali, da rabimo 
nova delovna mesta, nove šole, razvoj vi-
sokošolskih institucij, sodoben zdravstve-
ni dom, urejeno komunalno infrastrukturo, 
obvoznico mesta. Odgovorno smo stopili 
skupaj in ugotovili, da je izgradnja hidro-
elektrarn na Savi priložnost za protipoplav-
no zaščito, za zagon našega gospodarstva 
in povečanje proizvodnje okolju prijazne 
elektrike v Sloveniji. Sprejeli smo težko 
odločitev in po 30 letih od izgradnje nu-
klearne elektrarne v prostor umestili od-
lagališče za nizko in srednje radioaktivne 
odpadke. Seveda smo imeli pogosto tudi 
različna mnenja, a ta različnost se je ve-
dno izšla v enotnosti in z upoštevanjem ti-
stega, kar je bilo v vsakem od pogledov do-
brega za družbo, v kateri živimo. 

V upanju in prepričanju, da je na vsakem 
naslednjem političnem nivoju mogoče na-
rediti še več, me je pot vodila tudi v slo-
venski parlament. Glas ljudstva na volitvah 
je ponovno izkazal njihov interes, pripra-
vljenost in odgovornost za oblikovanje vse-
bine našega prihodnjega življenja, pa tudi 
njihova velika pričakovanja. Z izvolitvijo so 
to odgovornost prenesli na nas, izvoljene. 
Sprejel sem jo v polnem prepričanju, da 
bom lahko, po vseh izkušnjah preteklih let, 
v državni zbor prenesel prepotreben stik 
z realnim svetom in presegel včasih zelo 
ozko politično gledanje. A že kmalu je bilo 
jasno, da v tej »visoki politiki« ni toliko po-
membna vsebina in ni več tako enostavno 
ugotoviti, kaj so naši skupni cilji in kam in 
v čigavo dobro pelje pot. Po letu dni v par-
lamentu ugotavljam, da temu nivoju ni do-
mače operativno sodelovanje, kot smo ga 
vajeni mi. Pogosto gre za tiho diplomaci-
jo, za samovoljne dogovore, ki ne upošte-
vajo stališča tistih, ki menimo drugače. Za-
ključni račun, odnosi s Hrvaško, izbrisani, 
energetika, to je le nekaj tem, ki pričajo 
o tem, da je državni zbor postal prizorišče, 
ki se vse bolj oddaljuje od osnovnih na-
čel demokratične družbe, v kateri je nuj-
no pred sprejemanjem odločitev upošteva-
ti tudi rezultate usklajevanj. 

V javnosti je v preteklem letu odmevala 
tudi namera Vlade po preoblikovanju slo-
venske energetike oz. o združevanju t.i. 
dveh energetskih stebrov – GEN energije 
in Holdinga Slovenske elektrarne. Na osno-
vi mojega poslanskega vprašanja je na fe-
bruarski seji sledila razprava o energeti-
ki. Seja in dogodki po njej so pokazali, da 
so v Sloveniji kljub spremembam na trgu z 
energetiko in kljub zahtevam celega sveta 
po odzivanju na klimatske spremembe in 
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v 
ospredju predvolilne obljube, kako izpelja-
ti investicijo v 600 MW blok v Termoelek-
trarno Šoštanj. Kot poslanec in kot župan 
občine Krško sem ostro nasprotoval načrto-
vanemu rušenju drugega energetskega ste-
bra - GEN energije, si prizadeval za nada-
ljevanje izgradnje Hidroelektrarne Krško, 
umestitev Hidroelektrarne Brežice v pro-
stor, sprejem DPN za odlagališče NSRAO. 

Vendar lahko mirno rečem, da so moji za-
ključki po enem letu sledeči: stranka Zares 
je več kot očitno prevzela popoln primat 
na področju energetike, kljub deklarirani 
opredelitvi za zeleno stranko dela izključ-
no na tem, da se izpelje investicija v blok 

6 – naložba, ki 
bo pobrala in-
vesticijski po-
tencial ener-
getike v celoti. 
Zadnji predlog 
vlade pa gre 
celo tako da-
leč, da bi kapi-
talsko poveza-
li GEN energijo 
in TEŠ, kar po-
sledično po-
meni, da bo 
poceni proi-
zvedena elek-
trična energija iz NEK sofinancirala drago 
in okoljsko nesprejemljivo energijo iz no-
vega bloka TEŠ. Takšno dolgoročno izčrpa-
vanje GEN energije pa posledično tudi po 
mnenju vodilnih v jedrski elektrarni pome-
ni ogrožanje varnosti NEK. 

Neprimeren odnos do Posavja je pokazal 
tudi minister Erjavec, saj je bil precej ne-
zainteresiran za prostorske umestitve HE 
Brežice, nadaljevanje gradnje HE Krško, 
umeščanje NSRAO. Takšen odnos bo pome-
nil časovne zamike v realizaciji za regijo in 
za državo pomembnih projektov.  A dovoli-
te, da sem do ministra malce prizanesljiv. 
Zaključujem z ugotovitvijo, da je ministru 
Erjavcu pač bistveno bolj ustrezalo ministr-
stvo za obrambo kakor mu danes leži mini-
strstvo za okolje in prostor. 

Aktivnosti pogrešam tudi na področju kme-
tijstva, kjer ni učinkovitih ukrepov odpra-
vljanja posledic krize. Perspektivne kme-
tije, ki so v preteklih letih investirale v 
svojo dejavnost, so danes zaradi velikega 
padca cen kmetijskih izdelkov v velikih te-
žavah. Prepočasi se spreminja tudi zako-
nodaja na področju kmetijskih zemljiških 
operacij - komasacije, namakanje… V spre-
membi zakona o kmetijskih zemljiščih pa 
minister dela ključne napake na področju 
ravnanja z gozdovi in z zavračanjem mo-
žnosti, da bi sklad kmetijskih zemljišč pre-
vzel aktivno udejstvovanje na področju ze-
mljiške politike. 

Danes se soočamo še z velikim primanjklja-
jem v proračunu, padcem gospodarske ak-
tivnosti, povečano brezposelnostjo, s teža-
vami v zdravstvu in vprašljivo prihodnostjo 
pokojninskega sistema. Za reševanje teh 
zahtevnih problemov bi morala vlada in ko-
alicija povabiti k sodelovanju opozicijske 
stranke, kajti v bodoče bo potrebno spreje-
ti tudi morda malo bolj nepopularne ukre-
pe. Neusklajena koalicija in neodločna vla-
da, ki nimata dovolj notranje moči, da bi 
se odzvali na največje probleme današnje-
ga časa, vzbujata skrb nad notranjo stabil-
nostjo, gospodarskim ravnotežjem in soci-
alno trdnostjo. 

A vendar, prihodnost je še vedno naša sku-
pna odgovornost, bojim pa se, da je za vo-
denje države, ki je zahtevno managersko 
delo, premalo znanja in izkušenj med ti-
stimi, ki trenutno vodijo to največje »pod-
jetje v državi« - državo. Žal v naši vladi 
manjkajo izkušeni podjetniki in tisti, ki so 
v preteklosti ustvarjali, ne le trošili, kakor 
tudi tisti, ki bi bili kos kriznemu manage-
mentu. Z nastopom svetovne krize je pri-
šel tudi čas kriznega vodenja in potrebna 
je odločnost glede težkih, a na dolgi rok 
nujnih odločitev. Čim kasneje bomo začeli 
voditi državo na ta način, tem večje bodo 
posledice. Naj bo zavedanje slednjega iz-
ziv sposobnostim, zrelosti in odgovornosti 
tistih, ki v imenu ljudstva danes ustvarja-
jo blišč in bedo slovenske politike. In imajo 
moč, da državo in naše skupno sodelovanje 
postavijo na pot prenove. Iz spoštovanja do 
slovenskega ljudstva, ki zasluži odgovorne 
in dobre voditelje.

Blišč in beda državne 
politike

Najslabše leto v zgodovini 
samostojne Slovenije

mag.�Andrej�Vizjak,�
�poslanec�v�DZ�RS

Franc�Bogovič,
poslanec�v�DZ�RS
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„Zgodba leta“ je zagotovo 
iskanje lokacije za odlagali-
šče radioaktivnih odpadkov. 
Kljub številnim zagotovilom 
stroke, da je v bližini jedr-
ske elektrarne mogoče zgra-
diti varno odlagališče, kar je 
med drugim potrdila tudi re-
cenzijska skupina pod vod-
stvom prof. dr. Andreja 

Umeka, je bilo dvomljivcev 
(morda tudi preračunljiv-
cev?) vedno več. Veliko smo 
govorili o t. i. družbeni spre-
jemljivosti umestitve odla-
gališča, ki je nihče ni znal 
niti natančno definirati, kaj 
šele izmeriti - poskus mag. 
Mojce Drevenšek iz podje-
tja Consensus na javni pred-
stavitvi v Krškem se je kon-
čal precej neslavno... Zato 
je krško lokalno partnerstvo, 
ki se je skozi leto ukvarjalo 
predvsem s samim sabo, na 
Fakulteti za družbene vede 
naročilo javnomnenjsko raz-
iskavo, ki jo je konec maja 
v Krškem predstavil dr. Kle-
ment Podnar. Glavna ugoto-
vitev: za več kot pol občanov 
Krškega je umestitev odlaga-
lišča v Vrbino družbeno spre-
jemljiva, delež pa je precej 
manjši v najbolj izpostavlje-
nem, 1500-metrskem pasu 
okoli NEK. Problem ni druž-
bena sprejemljivost, ampak 
delitev nadomestil, je ugoto-
vil dr. Podnar. Kot da nismo 
vedeli že prej...

„Zavrelo“ pa je najprej 7. 
maja, ko je svetniška sku-
pina LDS v občinskem svetu 
Krško predlagala razpis po-
svetovalnega referenduma 
na območju štirih KS, a veči-
na občinskih svetnikov o pre-
dlogu ni želela niti glasova-
ti, nato pa še 20. maja, ko 
so predstavniki krajanov zno-
traj štirih KS županu Francu 
Bogoviču predali s 1425 pod-
pisi podprto zahtevo za raz-
pis referenduma o umestitvi 
odlagališča. Župan je pobu-
do zavrnil in pobudnike po-
zval k dopolnitvi pobude in si 
zato „prislužil“ kar dve tož-
bi na upravnem sodišču. Obe 
tožbi sta bili – iz takšnih ali 
drugačnih razlogov – zavrnje-
ni. Mimogrede: že omenjeni 
dr. Podnar je na podlagi svo-

Posavska energetika v letu 2009

Leto je zaznamovala 
»jedrska« zgodba

Kljub recesiji izvedeni 
številni projekti

POSAVJE – V Posavju se radi pohvalimo – ali pa potožimo, odvisno od priložno-
sti pač -, da živimo v energetski regiji. Znamo povedati, da to prinaša tako po-
zitivne plati, denimo v obliki delovnih mest in socialne varnosti za precejšen 
delež prebivalstva, kot negativne zaradi obremenjenosti okolja in potencialnih 
nevarnosti, ki jih predstavljajo energetski objekti. V vsakem primeru energe-
tika pomeni največji del posavskega gospodarstva, z njo pa se veliko ukvarjata 
tudi politika in civilna družba. V letu 2009 sta se ji posvečali izrazito veliko.

je raziskave napovedal, da bi 
bil izid referenduma na ravni 
celotne občine zelo negotov, 
skoraj zagotovo pa bi odlaga-
lišče zavrnili v 1500 m pasu.

Vmes je konec marca pote-
klo t. i. prehodno obdobje 
za delitev jedrske rente in 
posavske občine so, ker DPN 

za odlagališče NSRAO še ni 
bil sprejet, ostale brez pe-
tih milijonov evrov, največ 
škode je seveda utrpela kr-
ška občina. Svoje so prista-
vili še v Brežicah, kjer so po-
nudili novo varianto lokacije 
za odlagališče v njihovi Vrbi-
ni, a jih nihče ni vzel preveč 
resno.

Potem pa se je zgodil 6. ju-
lij in »zgodovinski dvig rok« 
v občinskem svetu Krško za 
pozitivno mnenje k DPN za 
odlagališče NSRAO. Po mne-
nju nekaterih neizogibna, 
po mnenju drugih samovolj-
na in škandalozna odločitev 
občinskih svetnikov. Vanjo 
so se med drugim obregnili 
tudi v sosednjih Brežicah oz. 
v tamkajšnjem lokalnem par-
tnerstvu.

Svetniki so ob tem sklenili 
tudi, da bodo o načinu deli-
tve nadomestil odločali naj-
kasneje do konca novembra, 
vendar jim v letu 2009 ni bilo 
potrebno zagristi še v to ja-
bolko. Vlada je namreč s po-
trditvijo DPN čakala vse do 
zadnjih dni leta, zato se v Kr-
škem ni bilo kaj pogovarjati 
o delitvi, saj ni bilo česa de-
liti… Je pa vlada malo prej 
našla čas za odpoklic nepo-
slušnih in namestitev (do-
mnevno) poslušnih nadzorni-
kov GEN energije, ki naj bi 
direktorja Martina Novšaka 
prisilili, da bo razvezal mo-
šnjiček za gradnjo zloglasne-
ga šestega bloka TE Šoštanj. 
Razplet te zgodbe bomo 
spremljali v naslednjih te-
dnih in mesecih…

Ravno dilemo, kaj je pame-
tneje graditi, drugi blok NEK 
ali šesti blok TEŠ, je že spo-
mladi dokaj odmevno v Dr-
žavnem zboru sprožil krški 
župan in poslanec Franc Bo-

govič, na čelu spopada med 
Posavjem in Šaleško dolino 
se mu je v prvih vrstah pri-
družil tudi bivši gospodarski 
minister, zdaj pa poslanec, 
mag. Andrej Vizjak. Hkrati 
s tem smo se v drugi polovici 
leta ukvarjali tudi z vladni-
mi načrti, da ponovno zdru-
ži energetska stebra oz. da 

posavski steber, GEN energi-
jo, utopi v Holdingu Sloven-
ske elektrarne. Jeseni se je 
dvignilo precej prahu tudi 
okoli Sklada NEK, ki naj bi v 
letu 2008 posloval slabo in z 
nepravilnostmi, a sta direk-
tor Janko Strašek in pred-
sednica UO dr. Romana Jor-
dan Cizelj obtožbe zavrnila 
kot neutemeljene in politič-
no motivirane.

V drugi polovici leta se je za-
ostrilo tudi pri projektu hi-
droelektrarn na spodnji Savi, 
saj je za nemoteno gradnjo 
verige začelo zmanjkova-
ti denarja, poleg tega so 
dokončanje verige ogrozi-
li načrti za umestitev Natu-
re 2000 na območje spodnje 
Save. Razprava o tem se je iz 
Galeševega Odbora za HE na 
spodnji Savi preselila tudi na 
Svet regije Posavje, ki je na 
martinovo sprejel vrsto skle-
pov, s katerimi pa si v vladnih 
klopeh najbrž niso in si ne 
bodo preveč razbijali glave…

Ob vseh naštetih zapletih 
in razpletih najbrž ni odveč 
omeniti tudi, da so aprila v 
NE Krško tako rekoč neopa-
zno uspešno izvedli redni re-
mont in presegli letni načrt 
proizvodnje, da so konec no-
vembra v TE Brestanica od-
prli obnovljeno stikališče, 
da je v začetku decembra 
začela poskusno obratova-
ti HE Blanca, pa tudi, da je 
maja izšel prvi učbenik o je-
drski tehnologiji, ki ga je na-
pisal ravnatelj Srednje šole 
Krško Robert Rožman, da 
je OŠ Podbočje zmagala na 
energetsko varčevalnem na-
tečaju GEN energije ter da 
so v prvih dneh decembra na 
Fakulteti za energetiko pri-
pravili prve dneve posavske 
energetike...
� Peter�Pavlovič

Prvi ukrepi Vlade za blažitev 
krize so bili dobrodošli, a niso 
zadostovali, so opozarjali po-
savski gospodarstveniki. Kot 
smo poročali, je bila v Posav-
ju najbolj in najprej na udaru 
avtomobilska industrija, priča 
smo bili zatonu tekstilne in-
dustrije v Sevnici, stečaj Vina 
Brežice pa je na borzo spravil 
100 ljudi več. 

V Posavju smo bili deležni na-
daljevanja nekaterih držav-
nih projektov, kot so obnova 

letališča Cerklje ob Krki, gra-
dnje novega mejnega preho-
da Rigonce, začetek izgradnje 
podvoza z železnico v Dobovi, 
obnove južnega mostu v Ko-
stanjevici na Krki. Še bolj pa 
so si tam oddahnili ob koncu 
leta, ko je zaživela kostanje-

viška obvoznica, ki naj bi jo 8. 
januarja letos uradno predali 
namenu. S povsem obnovlje-
no regionalno cesto skozi kraj, 
reguliranim potokom Sušica v 
naselju ter izgradnjo zidov in 
11 slikovitih mostov v Podbo-
čju pravijo, da živijo v najlepši 
vasici v državi. V spominu bo, 
kot prva v Posavju, ostala iz-
gradnja širokopasovnih pove-
zav v krški občini, na območjih 
belih lis, kjer ni komercialnega 
interesa za gradnjo omrežja. 
Začela se je septembra 2008 
in naj bi v 18 mesecih omogo-
čila sodoben dostop do inter-
neta, telefonije in televizij-
skega signala. Občina Krško je 
sredi aprila predstavila novo 
podobo mesta Krško in okoli-
ce v letih do 2013, med kateri-
mi je skupaj 29 projektov, med 
njimi celovita ureditev stare-
ga mestnega jedra, umestitev 
nove knjižnice, obnova Valva-
sorjevega kompleksa, obvozni-
ce, mostu za pešce, bazena in 
drugih. Številnih obnov so bili 

Gospodarstvo in infrastruktura v letu 2009

Leto smo začeli s finančno in gospodarsko krizo, ki se je nadaljevala v socialno, 
nekateri govorijo že o krizi vrednot. Že januarja 2009 je Območna služba Zavo-
da RS za zaposlovanje zabeležila 80 odstotkov več brezposelnih kot leto pred 
tem. Do konca leta so napovedali 3.400 brezposelnih Posavcev, a so to številko 
dosegli že v poletnih mesecih in novembra presegli številko 3.700 brezposelnih. 

deležni v Sevnici, tudi iz na-
slova gradnje hidroelektrarn, 
najbolj pa je v spominu osta-
la julijska predaja obnovljene 
regionalne ceste skozi mesto, 
s prvim semaforiziranim križi-
ščem pri železniški postaji. 

V januarju bo uradno predan 
namenu tudi obnovljen Mla-
dinski center z grajskim par-
kom v Brežicah. Prenovljen je 
v Mladinski hotel in Mladinski 
kulturni center, zaključek, na-
povedan za september, pa se 

je krepko zavlekel. Zadnje dni 
julija je bila olajšana vožnja 
skozi Artiče, saj so zaključili 
asfaltna dela obsežne rekon-
strukcije ceste skozi naselje, 
kjer sta pri financiranju sode-
lovala Občina Brežice ter Di-
rekcija RS za ceste. 

V poletnih mesecih je bila, 
potem ko so se Brežičani ko-
maj oddahnili od obsežnih del 
na osrednji uli-
ci, razkopana tudi 
Černelčeva cesta, 
kjer je bila popol-
na rekonstrukci-
ja sicer izvedena 
v roku do prve-
ga šolskega dne, 
je pa zastala ob-
nova vzporedne 
Levstikove ulice, 
kjer so arheologi 
odkrili prazgodovinsko najdi-
šče. Levstikovo so le dokonča-
li, v decembru pa nadaljevali 
z stičiščem vseh treh omenje-
nih projektov in na marsikomu 
nerazumljiv način z zožitvijo 
razširili še križišče pri stari po-
šti ter ga tako, po zagotovilih 
pristojnih služb, naredili bolj 

preglednega in tudi za avtobu-
se lažje izpeljivega. 

Po vnovičnih govoricah o uki-
nitvi nekaterih oddelkov Splo-
šne bolnišnice Brežice in s 

tem njenega statu-
sa so na  Svetu regije 
Posavje, ki ga sesta-
vljajo župani šestih 
občin,  23. junija 
razpravljali o obstoju 
in razvoju bolnišnice 
in od ministra Boru-
ta Miklavčiča iztrži-
li obljubo „o razvoju 
bolnišnice v skladu z 
doktrino medicinske 
stroke v zdajšnjem 

obsegu, brez krčenja oddel-
kov“. Minister je pritrdil pri-
oritetam razvoja v izboljšanju 
pogojev glavne intenzivne te-
rapije, usmerjanju v speciali-
stične ambulante v okviru po-
sameznih dejavnosti, ureditvi 
bolnišnične urgence, radiolo-
gije, laboratorijev in lekarne, 
pa tudi druge posodobitve, ki 
jih podpirajo tako občine kot 
donatorji. Teh je bilo v minu-
lem letu kar nekaj, januar-
ja je začela delati prenovlje-
na bolnišnična kuhinja, vredna 
1,2 milijona evrov, obnovili so 
prostore otroškega oddelka, gi-
nekološko ambulanto in ambu-
lanto za nosečnice ter več sa-
nitarij in verjetno še kaj. Ko bi 
bili Posavci vsaj še pri zdrav-
ju tako naložbeno učinkoviti, 
saj je tudi Posavce prizadela 
nova gripa, začetek cepljenja 
v novembru pa ni bil pretirano 
obiskan. Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije je 
prve Posavce v maju obdaril s 

prenovljenim sistemom zdra-
vstvene kartice, ki uvaja ne-
posreden dostop do podatkov 
zdravstvenega zavarovanja in 
ukinja tudi njeno potrjevanje. 

Če vas še ni doletela resecija, 
se skušajte izogniti občinskim 
redarjem, saj je maja zaživel 

Skupni prekrškovni organ ob-
činskih uprav Brežice, Bistrica 
ob Sotli, Krško, Radeče in Sev-
nica, ki je z novim letom 2010  
vzpostavil inšpekcijsko in re-
darsko službo ter nadzorstvo 
nad izvajanjem in spoštova-
njem občinskih predpisov, res 
pa je, da bo v januarju bolj kot 
ne preventivno deloval. Kljub 
vsemu pravilno parkirajte av-
tomobile in ne poglejte pre-
globoko v kozarček, čeprav je 
Vinogradniško vinarska zadru-
ga Bizeljsko s šestimi vinogra-
dniškimi društvi na štajerskem 
bregu Save 24. marca dočakala 
zaščito bizeljčana ptp. 
� Suzana�Vahtarič�

V�Podbočju�so�ponosni�na�idiličen�izgled.�

Januarja�so�namenu�
predali�obnovljeno�
bolnišnično�kuhinjo,�ki�
pripravlja�malice�tudi�za�
srednješolce.

Prenovljeno�srce�Sevnice

V�stečaju�Vina�Brežice�je�brez�služb�ostalo�100�ljudi.�

Dela�na�Valvasorjevem�kompleksu

Prenova�Černelčeve�ulice�
v�Brežicah�
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Kuj železo dokler je vroče, je pričela v 
prvem mesecu leta 2009 odmevati raz-
stava v brežiškem gradu z dopolnjeno 
zbirko posavskih najdb od orožja do na-
kita, v Radečah pa so predstavili dreve-
sne vrste in prireditev Varujmo planet – 
uporabljajmo les.

Oživele so tudi odrske deske od leskov-
ških magnolij, dolenjevaške zabavne 
komedije do duhovite radeške pred-
stave klasične pravljice o volku in treh 
prašičkih. Na bralno pot so v Dobovi po-
spremili zbornik Zven besede, aktivna 
pa je postala tudi radeška folklora. Slo-
venska javnost pa je izvedela, da Posa-
vski obzornik bere že tri četrtine Posavk 
in Posavcev, naš časopis pa so pričela 
prejemati tudi vsa radeška gospodinj-
stva. 

Kulturni praznik je bil odet v številne 
prireditve, praznovali so ga v šolah, 
društva so prikazala pestro paleto do-
godkov, podeljevali so priznanja, celo 

najmlajša posavska občina Kostanjevica 
na Krki je pridodala „veliko mero kul-
turnih drobtinic“.

Valvasor je prišel v domače okolje in na 
rajhenburškem gradu je bila otvoritev 
razstave Slovenec po domovini, Evro-
pejec po duhu, Trubarja in Prešerna so 
v Radečah počastili z monografijo, Ne-
viodunumova založba pa je stopila na 
pot novim knjižnim izdajam. Luč sveta 
je zagledala Šebekova knjiga Krško ži-
vljenje z reko Savo. 

Zimske počitniške aktivnosti so bile obo-
gatene tudi s kulturnimi prireditvami in 
ustvarjalnicami, živahno je bilo celo v 
času pustnih norčij. Kulturna društva so 

opravila letne zbore svojega članstva, 
pričele so se priprave za tekmovanja, ki 
so obrodile izvrstne rezultate. Zvrstile 
so se razne dobrodelne prireditve, pa 
tudi dogodki z mednarodno udeležbo. 
Koncertirali so pihalni orkestri, tradici-
ja nekaterih prireditev se je nadaljeva-
la tudi v letu 2009, predvsem pa je bilo 
veliko poudarkov raznim obletnicam. V 
Šentjanžu so obeležili 170 let šole. 

Dobova pa je preštela že 190 let šolstva 
in proslavila s številnimi kulturnimi pri-
reditvami. Sevniška glasbena šola je ob-
kljukala prvo desetletnico obstoja, kr-
ška pa je z dogodki skozi leto obeležila 
60-letnico delovanja. V Pišecah so za-
znamovali 15 let Pleteršnikove domači-
je ter tudi obeleževali 100-letnico piše-

ške kulture, svoj srebrni jubilej pa sta 
praznovala brežiški moški in ženski pev-
ski zbor. Vladka Štoviček je ob 75-letni-
ci pripravila razstavo, vseskozi je bil ak-
tiven vsestranski Rudi Stopar, ki ga je 
dohitela 70-letnica. Kapelski godbeniki 
so prav tako pridno koncertirali in pri-
čeli z obeleževanjem 160-letnice delo-
vanja, ki jo bodo proslavili v letošnjem 
letu. S številnimi kulturnimi prireditva-
mi je svojo 500-letnico proslavila tudi 
župnija Boštanj. 

Na videmski strani Krškega so uredili 
spominski park Jurija Dalmatina. Krška 
občina je novo krško knjižnico umesti-
la v svoje načrte, v knjižnici na sedanji 
lokaciji pa je svoje mesto našla posebna 
speedway zbirka. Kostanjeviška občina 
je uspela najti rešitev za novo kulturno 
dvorano. V počitniškem času kulturnih 
dogodkov ni manjkalo, v leskovški cer-
kvici sv. Ane so tako nastajali že tradi-
cionalni glasbeni večeri. 

Jesen je bila kulturno pestra. V Rade-
čah so se po odru sprehajali rokovnja-
či, nekoliko kasneje so tam pripravili 
mednarodni mažoretni festival, ustvar-
jali so tako krški kot dobovski likovni-
ki, otroško mednarodno likovno koloni-
jo so imeli v Bistrici ob Sotli, blanško 
razglednico pa je napisala godba Blan-
ški vinogradniki. 

Naše gore list režiser Damjan Kozole je 
predstavil svojo novo filmsko stvaritev 

Slovenka. Krška založba Neviodunum pa 
je s polnimi jadri tiskala nove knjige, 
na knjižne 
police je po-
stavila kolu-
mne Alenke 
Mirt Iskra 
Čez mavri-
co in Mese-
čeve kažipo-
te Marjance 
Kočevar, luč 
sveta je za-
gledala tudi 
knjiga Sev-
nica – stole-
tje na raz-

glednicah, nekaj kasneje pa še Gospa, 
če ni dobro, ni treba nič plačat. 

Ob dnevu reformacije so bile na ogled 
Krške identitete. Občinski praznik Breži-
ški oktober pa je bil močno prežet tudi 
s kulturnimi dogodki. V brežiški Mestni 
hiši so pripravili Trubarja za vse čase.

Na Ta veseli dan kulture je kultura seda-
la na pročelja skoraj vseh posavskih kul-
turnih prostorov. Kakor da je leto utru-
jeno od nje, in obiskovalci že prepolno 
kulturno navdahnjeni, je neverjetna 
grafična zbirka Iconotheca Valvasoria-
na ob maloštevilnih našla svoje mesto 
v krški knjižnici. Bogata bera daril kr-
ški knjižnici je bila dopolnjena že pred 
tem s prvim izvodom prevoda Slava Voj-
vodine Kranjske, ki je izšel po 320 letih. 
V Sevnici pa so na posvetu s kultur-
no ministrico izpostavili, da je kultura 
prevečkrat dojeta kot strošek in breme 
družbi. � Marija�Kalčič�

POSAVJE V LETU 2009

Posavska kultura v letu 2009

Se je pisalo, igralo, pelo, plesalo...
Kaj je pomembnejše, se ne bom spraševala. Popolnoma sem prepričana, da se mora vse skupaj dobro 
prepletati, saj se le tako lahko razvija in ustvarja tisto prepoznavno moč, ki nas je ohranjala skozi sto-
letja. Kultura z vseh zornih kotov je del našega vsakdana, sicer naših sekundarnih potreb, ki naj bodo 
vsaj od trenutka do trenutka prednostne. Prireditve potrebujejo tako snovalce dogodka kakor tudi gle-
dalce, tukaj ne bi smelo biti sektaštva ter delitev v smislu „to smo mi, mi smo boljši od njih“, pač pa bi 
morali stopiti skupaj in ustvariti močan kulturni prostor z vsemi kulturnimi vejami, ki so se bogato raz-
rasla med posavskimi kulturnimi društvi.

Radeške�mažoretke

Trubar�na�Rajhenburgu

Kostanjeviške�kulturne�drobtinice

Kulturni�utrip�Šentjanža

Dalmatin�je�dobil�svoj�park�v�
Krškem

Blanška�razglednica�

Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO

ZALOŽBA NEVIODUNUM

objavlja

LITERARNI NATEČAJ
za objavo literarnih besedil 

v antologiji posavskih literatov FANFARE 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rok za prijavo:
Avtorji naj svoje prispevke pošljejo do vključno 15. januar-
ja 2010 na naslov: Založba Neviodunum, Trg Matije Gub-
ca 3, 8270 KRŠKO (s pripisom Za natečaj). 
Prispevki naj bodo podpisani le s šifro, v posebni kuver-
ti, prav tako označeni s šifro, pa naj bodo avtorjevo ime, 
priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka. 
O rezultatih natečaja bomo avtorje obvestili najkasneje 
do 15. februarja 2010.
� Založba�Neviodunum

Literarni natečaj za FANFARE 2 
podaljšan
KRŠKO - Z 31. decembrom lani se je sicer iztekel rok, ki 
ga je založba Neviodunum razpisala v natečaju za zbira-
nje literarnih del avtorjev iz Posavja, ki bodo v letošnjem 
letu objavljena v novi izdaji antologije z naslovom Fanfa-
re 2. Čeprav je bil odziv zelo lep, saj je svoja dela posla-
lo preko 20 avtorjev, smo se v uredništvu založbe odločili, 
da rok za prijavo podaljšamo do vključno 15. januarja 2010, 
saj menimo, da je morda še kdo izmed posavskih ustvar-
jalcev izkoristil praznični čas za pregled svojih predalov ali 
računalnika in se odločil sodelovati na natečaju. Besedilo 
natečaja za Fanfare 2 si lahko ponovno preberete spodaj. 

 Uredništvo

Ločki�godbeniki�z�zlatom�domov
Alenka�je�razpela�svoje�
mavrične�zgodbe.

Damjan�v�pogovoru�z�očetom�in�
glavno�igralko

Brežiške�študije�z�Gospa,�če�ni�
dobro,�ni�treba�nič�plačat

Predaja�grafične�zbirke�Iconotheca�
Valvasoriana�krški�knjižnici

Na�predstavitvi�knjige�Sevnica:��
stoletje�na�razglednicah
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Po Kozmusovem umiku bo 
zazijala velika praznina

medaljami - na svetovnih in 
evropskih prvenstvih in dru-
gih mednarodnih tekmova-

njih izkazali globoški tekmo-
valci v ju-jitsu, krški plesalci 
oz. steparji, krški in sevni-
ški radioamaterji, leskovški, 
brežiški in sevniški strel-
ci, krški, brežiški  in sevni-
ški karateisti ter kikboksar-
ji, krški triatlonci, pestrost 
športov dopolnjujejo pišeški 
igralci badmintona, pa ple-
zalci, orientacijski tekači, 
kajakaši in verjetno še kdo. 
Posavje že nekaj časa velja 
za šahovsko regijo in v minu-
lem letu so šahovski talen-
ti znova opozorili nase. Tudi 
po zaslugi našega časopisa 
in spletne strani so omenje-
ni športi v lokalnem prosto-

ru deležni nekaj publicitete, 
v širšem športnem prostoru 
pa so mnogokrat žal po krivi-

ci prezrti. Posebno poglavje 
pa je krški spidvej, kjer za-
radi narave športa ni mno-
žičnosti, vendar v Krškem 
raste obetaven rod mladih 
spidvejistov. 

Na področju medijsko bolj 
izpostavljenih športov z žogo 
je Posavje podhranjena re-
gija. V nogometu premore-
mo le drugoligaša iz Krške-
ga, pa še temu v tej sezoni 
slabo kaže, v košarki se je 
drugoligaški ekipi iz Podbo-
čja jeseni pridružila še kr-
ška članska ekipa v tretji 
ligi. Odbojkarsko čast rešu-
jejo Brestaničanke v drugi 

ligi, z mladimi delajo tudi 
v Kostanjevici. Prvoligaške 
ekipe imamo tako le v ma-
lem nogometu, kjer nas na 
slovenskem zemljevidu za-
stopajo Sevničani, ter v pa-
radnem posavskem športu z 
žogo – rokometu. Krčanom je 
namreč lani uspel veliki met 
– uvrstitev v prvo ligo, kjer 
so že nekaj sezon tudi Bre-
žičanke, a jim v tej sezoni 
ne gre najbolje. Da imamo 
v rokometu največ želez v 
ognju, dokazujejo tudi člani 
1.B lige iz Sevnice in Radeč 
ter 2. lige iz Dobove. Iz roko-
metnih vrst izhaja tudi naj-
več uveljavljenih športnikov 
v drugih slovenskih in celo 
tujih klubih, denimo Gorazd 
Škof, Matjaž Mlakar in Kle-
men Cehte. Omeniti velja 
še odbojkarja Andreja Flaj-
sa, po rodu iz Sevnice, ki v 
blejski ekipi igra v ligi prva-
kov, iz nogometnih zelenic 
pa Slavišo Dvorančiča in že 
malce pozabljenega Dejana 
Rusiča.

Največja športna prireditev 
leta 2009 v Posavju, sep-
tembrska spidvejska dirka 

za svetovno prvenstvo v Kr-
škem, je bila zaenkrat žal 
tudi zadnja. Še vedno so 
priljubljene motokros dir-
ke na Prilipah ter konjeni-
ške na Bregah. V Radečah so 
konec junija gostili odmevno 
evropsko prvenstvo v ribolo-
vu. Posavski športni klubi in 
društva so nasploh priza-
devni organizatorji številnih 
tekmovalnih, predvsem pa 
rekreativnih prireditev, od 
tekaških in kolesarskih do 
malonogometnih, košarkar-
skih, rokometnih in odboj-
karskih turnirjev in lig, s či-
mer omogočajo množičnost 
posavskega športa. Žal iz 
tega potenciala zraste pre-
malo vrhunskosti.

Morda velja za konec omeni-
ti še problematiko nekaterih 
manjkajočih športnih objek-
tov. V Krškem čakajo na ba-
zen, v Sevnici na atletski 
štadion, v Brežicah na špor-
tno dvorano, v marsikate-
rem manjšem kraju pa mor-
da zgolj na igrišče z dvema 
goloma ali košema… 

� Peter�Pavlovič

POSAVJE V LETU 2009

Posavska športna junaka 
minulega leta sta zagoto-
vo brežiška metalca kladiva 
Primož Kozmus in Barbara 
Špiler. Oba sta poleti posta-
la svetovna prvaka, Primož 
med člani in Barbara med 
mlajšimi mladinkami, oba 
sta zatem postavila še nova 

državna rekorda. Medtem ko 
je pred 17-letno Barbaro za-
gotovo še lepa in uspešna ka-
riera, jo je 30-letni Primož 
oktobra nepričakovano za-
ključil. Konec leta je še tre-
tjič zapored pobral lovoriko 
športnika Slovenije in od-
šel med legende… Poznaval-
ci napovedujejo, da bo Bar-

Ena�najbolj�množičnih�rekreativnih�prireditev�v�Posavju�
je�kolesarski�maraton�po�deželi�cvička,�ki�ga�po�novem�
organizirajo�v�Krškem.

Šport v Posavju v 2009

bara nekoč ponovila njegove 
uspehe.

Tudi poleg omenjenih dveh 
premorejo posavski atletski 
klubi, v Brežicah, Sevnici in 
Radečah, še nekaj uvelja-
vljenih pa tudi perspektivnih 
atletov, ki so v minulem letu 

opozorili nase. Ravno tako v 
krškem plavalnem klubu, v 
brežiškem in krškem gimna-
stičnem društvu ter v teni-
ških klubih. Sicer pa so po-
savski športniki lani nanizali 
vrsto uspehov na mednaro-
dnem nivoju predvsem v me-
dijsko manj izpostavljenih 
športih. Tako so se – tudi z 

Med�športi�z�žogo�po�uspehih�prednjači�rokomet.�Krčani�
(na�fotografiji)�in�Brežičanke�igrajo�v�prvi�ligi.

Barbara�Špiler�na�sprejemu�po�vrnitvi�s�svetovnega�
prvenstva.�Ob�njej�trener�Vlado�Kevo,�ki�je�prepričan,�
da�lahko�Barbara�postane�šampionka�Kozmusovega�
kova.
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Številni obiskovalci silvestr-
ske prireditve so se skupaj z 
županom Občine Krško Fran-
cem Bogovičem in predse-
dnico Krajevne skupnosti 
mesta Krško Jožico Mikulanc 
poslovili od starega leta v ve-

selem in izvirnem vzdušju, za 
katerega so tokrat poskrbe-
li Okrogli muzikanti. Obisko-
valci so kljub dežju rajali vse 
do jutranjih ur novega leta.
 
Zavod Regio je v okviru sil-
vestrovanja, 30. decembra, 
pripravil tudi veliki Energy 
žur z Radiem Center, pri ka-

Prijava škode zaradi posledic poplav
Občina Krško obvešča, da na osnovi sklepa Uprave RS za 
zaščito in reševanje zbira vloge oškodovancev, ki so ime-
li škodo na kmetijskih zemljiščih zaradi posledic poplav v 
času od 25.12.2009 do 26.12.2009.

Vloge lahko oškodovanci oddajo na predpisanem obraz-
cu Občini Krško, Oddelku za gospodarske dejavnosti od: 
04.01.2010 do 14.01.2010 in sicer vsak delovni dan od 
8. ure do 14. ure Kontaktna oseba je Magda Krošelj, tel 
07-49 81 319.

Predpisani obrazec 1 »Ocena škode na kmetijskih zemlji-
ščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči« je na vo-
ljo na sedežu Občine in spletni strani Občine www.krsko.
si, v rubriki razpisi in objave.

V dneh pred božičnimi prazniki se je tudi Posavje sooča-
lo z visokimi vodami, ki so prestopile bregove rek. Vodo-
toki so se umirili 26. decembra, ko so bili izven nevarno-
sti tudi nekateri stanovanjskih objekti. V občini Krško so 
zaradi neurejenih protipoplavnih zaščit, ki so odvisne od 
dokončne ureditve hidroelektrarn na reki Savi, nivo viso-
kih vodotokov že 23. in 24. decembra spremljale enote 
za zaščito in reševanje. 

Slednje je omogočilo še pravočasno ukrepanje gasilskih enot 
in lastnikov objektov na Valvasorjevem nabrežju in Dalmati-
novi ulici, ki sta bili poplavno najbolj ogroženi. Gasilci so 25. 

decembra že v popoldanskih urah začeli s črpanjem vode iz 
jaškov pri stanovanjskih hišah ob Valvasorjevem nabrežju in 
v starem mestnem jedru. Lastniki stanovanjskih in poslov-
nih objektov so preventivno umaknili materialna sredstva in s 
protipoplavnimi vrečami zaščitili lastnino. Aktiviranih je bilo 
osem gasilskih enot v občini, ki so med drugim poskrbele tudi 
za umik vozil iz Dalmatinove ulice, svoje delo pa je opravila 
tudi tehnično reševalna enota Civilne zaščite občine Krško, 
ki je poskrbela za polnjenje več sto vreč s peskom, name-
njenih za zasilne nasipe ob objektih v starem mestnem jedru 
in za zaščito športnega kompleksa Stadiona Matije Gubca.

Vse sile za zaščito in reševanje v občini Krško so se ponov-
no pokazale kot izredno učinkovita in odzivna veja pomoči, 
hkrati pa se je potrdilo tudi dejstvo, da je potrebno dolgo-
ročno urediti protipoplavno zaščito, h kateri bo pomembno 
prispevalo tudi dokončanje projektov izgradnje hidroelek-
trarn na spodnji Savi. „Za Posavje hidroelektrarne torej ne  
pomenijo le vira električne energije, ampak so nujno potreb-
ne tudi zaradi izgradnje prepotrebne protipoplavne zaščite,“ 
je ob umiku reke Save v svojo strugo dejala podžupanja ob-
čine Krško Ana Nuša Somrak.

Kriteriji za podeljevanje so navedeni v Pra-
vilniku o podeljevanju Prešernovih plaket in 
priznanj ZKD, ki je objavljen na spletni stra-
ni Občine Krško (www.krsko.si) ter je zain-
teresiranim na voljo tudi na naslovu anton.
petrovi@siol.net. Predloge za podelitev Pre-
šernovih plaket in priznanj ZKD lahko podajo 
posamezniki, skupine in društva v pisni obli-
ki na naslov ZKD Krško, CKŽ 23, 8270 Krško, 
s pripisom, »Ne odpiraj, predlog za plaketo 
- priznanje« .

Predlog za Prešernovo plaketo ali priznanje 
mora vsebovati: podatke o predlagatelju, vr-
sto predlaganega priznanja ali plakete, po-
datke o predlaganem prejemniku ter obra-
zložitev predloga.

Podeljenih bo največ do 12 bronastih, 9 sre-
brnih ter 3 zlate Prešernove plakete ter po-
ljubno število priznanj za dosežek leta na 
posameznem področju kulturnega ustvarja-

nja ter priznanj z zahvalo za omogočanje po-
gojev za kulturno dejavnost.

Plakete in priznanja bodo podeljene na osre-
dnji občinski proslavi ob slovenskem kultur-
nem prazniku, Prešernovem dnevu.

V postopku za podelitev plaket in priznanj 
po razpisu bodo upoštevani predlogi, odpo-
slani ali prineseni na zgoraj navedeni naslov 
ZKD, do 19. 1. 2010. Predloge bo najprej 
pregledala komisija, ki bo podala predlo-
ge v potrditev UO ZKD. Komisijo sestavlja-
jo predstavniki ZKD Krško, Občine Krško, OI 
JSKD Krško ter dva prejemnika zlate Prešer-
nove plakete.

Kontaktna oseba za dodatne informacije v 
času zbiranja predlogov je podpredsednik 
ZKD Krško, Anton Petrovič (anton.petrovic@
siol.net). 

Krško v novo leto 2010
Za vesel zaključek leta so v Krškem poskrbeli organizatorji Občina Krško, Krajevna skupnost Krško in izvajalec 
Zavod Regio. Na prireditvah se je zabavalo nekaj tisoč Krčanov, ki jim dež predprazničnega vzdušja ni pokvaril.

terem je tudi letos v polni 
meri sodeloval Radio Center, 
ki je letos praznoval  dese-
to obletnico radia. Najmlaj-
še obiskovalce je za začetek 
s svojimi darili razveselil de-
dek Mraz, nato pa so se na-

daljevali nastopi različnih 
plesnih in glasbenih skupin: 
Korni, Plesna šola Lukec, ple-
sna skupina Unique, Rusko, 
Peter Dirnbek in Vox Popu-
li, E.V.A., Glam, Pika Božič, 
Nude in Kingston. 

V petek, 25. decembra, je 
Turistično društvo Koprivni-

ca na prizorišču pri Občini 
pripravilo že druge jaslice v 
Krškem. Letos je z njimi so-
deloval tudi Alfi Nipič, pri-
pravili pa so nepozaben do-
godek, ki je pritegnil več kot 
500 obiskovalcev.

V nedeljo, 27. decembra, 
pa so na svoj račun prišli vsi 
navdušeni tekači, ki so se 
lahko udeležili že drugega 
novoletnega teka po ulicah 
Krškega. Bilo jih je več kot 
150, med njimi pa smo lahko 
opazili tako najmlajše, pred-
šolske otroke kot tudi starej-
še tekače.

Vsem obiskovalcem prire-
ditev velja zahvala, da so 
upoštevali navodila organi-
zatorjev in se držali navodil 
prepovedi uporabe piroteh-
ničnih izdelkov. S sloganom 
»pokam od veselja, ne rabim 

petard« lahko zaključimo, 
da smo več kot uspešno pre-
prečili metanja pirotehnič-
nih izdelkov med obiskoval-
ce, ki so na teh prireditvah 
lahko po dolgih letih uživali 
v samem programu, ne pa v 
strahu pred petardami. 

Poplave opozorile na nujnost 
protipoplavne zaščite

Razpis za Prešernove plakete 
in priznanja ZKD 
Zveza kulturnih društev Krško v sodelovanju z Občino Krško objavlja razpis 
za podelitev Prešernovih plaket in priznanj ZKD.

Prečrpavanje�vode�v�starem�delu�Krškega�(foto:�Miloš�
Kukovičič)

www.krsko.si

KRŠKO – Prireditveno sezono v 
Dvorani v parku sta 2. januar-
ja odprla tenorist Marko Že-
leznik in mlada sopranistka 
Katja Glas in na koncert z na-

slovom Zimska pravljica pri-
vabila številne ljubitelje glas-
be, saj dvorana že dolgo ni bila 
tako polna. Zadnjo pesem ve-
čera, Silvestrski poljub, so na-
stopajoči zapeli skupaj z ob-
činstvom. Koncert prijetnih 
melodij so spremljale pianist-
ka Estera Cetin, violinistki Ta-
tjana in Jerneja Vakselj in po-
vezovalka Mirjana Marinčič.

Zimska 
pravljica

Katja�Glas�in�Marko�
Železnik Občinski svet občine Krško je na decembrski seji med drugim 

sprejel osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško. Kot mo-
žne organizacijske enote zavoda so v njem navedeni Kulturni 
dom Krško, Mestni muzej Krško, Galerija Krško in grad Raj-
henburg in druge. Sprva predlagano preimenovanje v Dom 
kulture Krško je bilo umaknjeno iz osnutka.

Nova ureditev za KD Krško
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Spoštovani!

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdra-
vilo, ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, prepre-
čevanje posledic in preprečevanje smrti. To omogočajo 
krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko poma-
gamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo je torej odsev 
človečnosti, ki temelji na načelih prostovoljnosti, brez-
plačnosti in anonimnosti. Da zadostimo potrebam zdra-
vstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.
Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za 
krvodajalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari 
od 18 do 65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske 
lahko dajejo kri vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice v 
sodelovanju z RKS IN ZZTM Ljubljana organizira 

krvodajalsko akcijo v

petek, 22. januarja 2010 
od 8.30 - 13.00 ure

v EKONOMSKI ŠOLI BREŽICE
- Bizeljska cesta 45

Vljudno vabljeni!

OBVESTILO
Občina Brežice obvešča, da bo na podlagi sklepa Upra-
ve za zaščito in reševanje RS pričela zbirati  vloge oško-
dovancev, ki so imeli škodo na stvareh zaradi poplav 25. 
in 26. 12. 2009. Vloge se bodo zbirale na Oddelku za go-
spodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Bre-
žice od 29. 12. 2009 - 14. 01. 2010 (kontaktna oseba Ro-
man Zakšek, tel: 49-91-506), in sicer vsak delovni dan od 
8.00 – 14.00 ure. Na osnovi prijav bo občinska komisija po-
pisala škodo na terenu. Poleg osnovnih podatkov naj ima-
jo oškodovanci pripravljene še podatke o parcelni številki 
in katastrski občini, na kateri stoji objekt, letu gradnje in 
neto uporabni površini. Obrazec lahko oškodovanci dobijo 
na prej navedenem naslovu ali pa na spletni strani občine 
Brežice www.brezice.si. 

Možno je prijaviti tudi škodo na kmetijskih zemljiščih, ven-
dar zgolj v primerih, če je voda odnesla zemljišče ali pa je 
šlo za nanos mulja. Škode na samih kulturah ni možno pri-
javiti, ker je za primer poplav možno skleniti zavarovanja 
in so zavarovalne premije za tovrstno naravno nesrečo sub-
vencionirane s strani države v višini 50 %. Kontaktna ose-
ba je Roman Matjašič (tel.: 49-91-516). Termini za prija-
vo škode na kmetijskih zemljiščih so isti kot pri  objektih.

� Ivan�Molan,�župan

aktiviranje gaSilcev in 
civilne zaščite

Služba za zaščito in reševanje 
je od napovedi močnih deže-
vij pričela spremljati razvoj 
dogodkov. Glede na intenziv-
no  padavin in posledično rast 

vodostaja reke Save in načrta 
za izvajanje zaščite in reše-
vanja v primeru poplav ter še 
neznanih vplivov verige posa-
vskih hidroelektrarn je sklican 
Štab CZ Brežice. Poleg štaba 
(8 članov in poveljnik CZ) so 
bili aktivirani tudi pripadniki 
tehnično reševalne ekipe ci-
vilne zaščite (10), strokovni 
sodelavec za zaščito in reše-
vanje ter gasilske enote 9 pro-
stovoljnih gasilskih društev s 
85 gasilci, vse aktivnosti izva-
janja ukrepov ob poplavi  in 
ogled  na poplavnega obmo-
čja je spremljal župan Obči-
ne Brežice Ivan Molan. 

Decembrske poplave 
ogrožale brežiške vasi
Tudi v brežiški občini so prebivalci poplavno ogroženih vasi prebedeli nekaj noči v strahu, da bodo po-
plave spet uničevale. Po spletu srečnih naključij se je brežiškim občanom uspelo izogniti katastrofi, za-
dnje poplave so resno opozorilo, da je čim prej potrebno urediti protipoplavno varnost. Edina konkre-
tna rešitev pred poplavami v teh krajih je nadaljevanje z izgradnjo HE Brežice in HE Mokrice.

Spremljanje pOplav 
v brežiški Občini in 
intervencije

Na božični dan, 25.12.2009, 
ko je reka Sava vsako uro  na-
rašča v povprečju za 20 cm, 
je Štab CZ Brežice posredo-

val obvestilo  prebivalcem   
vasi Loče, Rigonce, Mihalo-
vec, Mostec, Čatež ob Savi, 
Vel. Malence in Krške vasi, 
da so ogroženi najbolj izpo-
stavljeni objekti  v območju 
navedenih vasi in se svetu-
je  pripravljenost na preven-
tivno evakuacijo materialnih 
dobrin in živali iz nižje leže-
čih prostorov in spremljanje 
nadaljnje  situacije. V teku 
noči  so že posredovale ga-
silske enote PGD Krška vas, 
PGD Mihalovec in PGD Cerina 
- izvajali so zaščito objektov 
z vrečami s peskom, poma-
gali pri reševanju dobrin in 

črpanju vode iz kletnih pro-
storov. Iz poplavljenih objek-
tov je voda odtekla čez noč 
do jutranjih ur 27.12.2009, 
ko so gasilske enote še črpa-
le vodo in pomagale pri či-
ščenju poplavljenih objek-
tov od vode in nanošenega 

mulja. Gasilke enote so bile 
na intervenciji tudi v Termah 
Čatež in črpale vodo iz po-
plavljenih objektov vse do 
večera 26.12.2009. Prav tako 
so enote PGD črpale mete-
orno vodo iz poplavljenega 
objekta v kraju Ribnica na 
Dolenjskem.

rešitev pred 
pOplavami – izgradnja 
načrtOvanih he 
brežice in he mOkrice 
Poročilo službe za zaščito in 
reševanje navaja naslednje 
podatke - V občini Brežice je 

po prvih ocenah poplavlje-
no 250 ha obdelovalnih po-
vršin in 10 objektov (stano-
vanjskih hiš in gospodarskih 
objektov).  Gmotna škoda je 
velika, posebno na zimskih 
posevkih in namočenih po-
dih ter zidovih na stanovanj-

skih objektih. Služba za za-
ščito in reševanje je podala 
oceno, da bi poplava zajela 
večji del  območja vasi Loče 
in tudi vasi Rigonce, če bi bil 
vodostaj Sotle  višji. Glede 
na čedalje večji vpliv pod-
nebnih sprememb so zelo 
zaskrbljujoča predvideva-
nja glede možnih obsežnej-
ših  poplav v spodnjem delu 
Posavja v naši občini, za za-
ščito poplavnega območja v 
občini Brežice je več kot oči-
tno edina konkretna rešitev 
nadaljevanje z izgradnjo HE 
Brežice in HE Mokrice.

Poplave�so�nekatere�hiše�odrezale�od�sveta.

Konferenco je s petjem od-
prl pevski zbor Osnovne šole 
Brežice z zborovodkinjo Zin-
ko Škofca – šola je namreč 
osvojila naziv Kulturna šola 
leta 2009. Predsednica ZKD 
Brežice Lučka Černelič je 
prisotne seznanila, da v kul-

turnih društvih občine Breži-
ce deluje okoli 1100 članov 
oz. skoraj pet odstotkov nje-
nega prebivalstva. Kultura je 
bila in je utrjevalka sloven-
ske samobitnosti, danes pa 
imajo kulturna društva po-
membno socialno funkcijo v 
tem praznem in le na videz 

Združujejo 24 društev in 
1100 članov
BREŽICE – Zveza kulturnih društev Brežice je že konec lanskega novembra v dvorani Glasbene šole opravi-
la letno konferenco predstavnikov 24 društev, povezanih vanjo, udeležili pa so se je tudi podžupanja Mi-
lena Jesenko, vodja JSKD – OI Brežice Simona Rožman Strnad ter poslanec v DZ RS mag. Andrej Vizjak. 

bogatem globaliziranem sve-
tu. Občinska kulturna dru-
štva sooblikujejo vsako po-
membno prireditev in občino 
s svojimi dosežki in presežki 
predstavljajo doma in v med-
narodnem prostoru. To sta v 
pohvali ljubiteljskim kul-

turnikom potrdila podžupa-
nja Jesenkova, tudi v ime-
nu župana Ivana Molana, ki 
podpira kulturno dejavnost 
v občini, in mag. Vizjak, od 
katerega ZKD Brežice priča-
kuje pomoč v DZ zaradi ne-
primerne politike države do 
kulturnih društev v Sloveni-

ji. Černeličeva in vodja bre-
žiškega sklada KD Rožman 
Strnadova sta potrdili dobro 
sodelovanje med ZKD in JSKD 
ter tudi opozorili na proble-
me s SAZAS-om (odvajanje 
finančnih sredstev za avtor-
ske pravice) in na množico 

administrativnega dela, zla-
sti zahtevnih financ in prijav 
na razpise.

Sprekeli so nov letni načrt 
dela, v katerem med dru-
gim konec marca načrtujejo 
letno konferenco vseh slo-
venskih kulturnih društev v 

Brežicah, želijo vsebinsko 
oživeti grad Pišece z razni-
mi delavnicami, organizira-
ti skupno prireditev kultur-
nih društev, izdati zgibanko 
s predstavitvijo posameznih 
društev, uvesti simbolično 
članarino – 20 evrov na dru-

štvo, se prijavljati na razpise 
in izobraževanja... Ob koncu 
je Andreja Pavlin predstavi-
la PRSTaN, ki je društvom 
odprto za nudenje različnih 
oblik pomoči.

� N.�Jenko�Sunčič

Pevski�zbor�OŠ�Brežice�in�predsednica�ZKD�Brežice�
Lučka�Černelič

Predstavniki�društev,�povezanih�v�Zvezo�kulturnih�
društev�Brežice

BREŽICE - Z januarjem 2010 je Center za avtizem iz Ljubljane 
razširil svojo dejavnost tudi na področje Posavja in odprl svo-
jo enoto v Brežicah na Maistrovi ulici 6. Center namreč beleži 
veliko število uporabnikov s področja Posavja, še večje pa je 
verjetno število tistih, ki ne vedo, kam se obrniti po pomoč. 
Strokovni delavci Centra za avtizem želijo osebam z avtiz-
mom in njihovim družinam nuditi ustrezno strokovno pomoč 
in podporo (diagnostika, delavnice socialnih spretnosti, pro-
stočasne dejavnosti, podporne skupine za starše, izobraže-
vanja …), nuditi strokovno podporo in možnost izobraževanj 
strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, hkrati pa širši 
skupnosti predstaviti avtizem in osebe z avtizmom.  
Več informacij o avtizmu, Centru za avtizem in dejavnostih v 
Posavju lahko preberete na spletni strani www.avtizem.org.

Pomoč osebam z motnjami 
avtizma tudi v Brežicah

www.brezice.si
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V decembru je 96. rojstni dan praznovala Štefanija Zupan-
čič iz Sevnice. V Domu upokojencev v Sevnici jo je ob tej 
priložnosti obiskal tudi župan Srečko Ocvirk skupaj s pred-
sednikom Krajevne skupnosti Sevnica Dragom Slukanom in  
predsednico Območnega združenja Rdečega križa Sevnica 
Ivico Lindič. Ker je slavljenka kot učiteljica svojo poklicno 

pot uspešno in z veliko dobre volje ter potrpežljivosti vodi-
la na sevniški osnovni šoli, se je čestitkam in dobrim željam 
pridružila tudi ravnateljica Osnovne šole Sava Kladnika Sev-
nica Jelka Slukan. Ob svojih domačih in ostalih zbranih je 
srečanje minilo v prijetnem druženju.

O poplavni varnosti Sevnice 
po izgradnji hidroelektrarn
Visoke vode, ki so v času božiča ogrožale dobršen del Slovenije, niso obšle niti občine Sevnica. Glede 
na to, da na našem območju ni bilo intenzivnih padavin, je nevarnost prihajala iz osrednje Slovenije v 
obliki povečanega vodostaja Save. 

Kljub črnim napovedim stro-
kovnjakov hidrologov, se na-
povedi o poplavah na ob-
močju sevniške občine niso 
uresničile, saj so nasipi ob 
Hidroelektrarni Boštanj in 
Blanca predstavljali zaneslji-
vo zaščito pred visokimi voda-
mi. Nadzor in oglede je poleg 
Službe za zaščito in reševa-
nje Občine Sevnica opravljal 
tudi poveljnik Gasilske zve-
ze Sevnica in dežurni gasi-
lec Prostovoljnega gasilskega 
društva Sevnica, pri ogledu 
lokacij morebitnega ogroža-
nja zaradi poplav pa sta so-
delovala tudi poveljnik Ci-
vilne zaščite Občine Sevnica 
in član štaba iz  vrst polici-
je. Ogledi in dežurstva so po-
tekali 25. decembra ves dan. 
Člani Prostovoljnega gasilske-
ga društva Boštanj so izvajali 
dežurstvo tudi ob reki Mirni, 
kjer je bil ogrožen en objekt 
v neposredni bližini Mirne. Ob 

Savi težav ni bilo, ta je naj-
višji pretok, ki je znašal 2700 
m3/s, dosegla 26. decembra 
okrog 3. ure zjutraj. V obr-
tni coni v Boštanju je zato 
pri podjetju Termoglas pote-

kalo črpanje podtalnice. Pri 
takem obsegu poplav je bilo 
v preteklosti v Sevnici kar ne-
kaj predelov na območju Dro-
žanjskega in Florjanskega po-
toka, na cesti na Gobavcah in 

na Blanci poplavljenih. Proti-
poplavna zaščita se je pri tem 
pretoku izkazala za uspešno, 
nujno pa je sistem redno pre-
verjati, nadgrajevati in uskla-
jevati, da bi bila protipoplav-
na zaščita tudi pri visokih 
vodah, kakršne so bile leta 
1990 in 2005 zadostna. 

Župan Srečko Ocvirk je sku-
paj z direktorjem podjetja 
Hidroelektrarne na spodnji 
Savi d.o.o. Bogdanom Barbi-
čem in vršilcem dolžnosti di-
rektorja podjetja Infra d.o.o. 
Vojkom Sotoškom sklical ti-
skovno konferenco, na kateri 
so medijem predstavili uspe-
šnost protipoplavne varnosti 
po izgradnji hidroelektrarn, 
hkrati pa so opozorili tudi na 
nujnost nadaljevanja gradnje 
verige hidroelektrarn za za-
gotavljanje večje poplavne 
varnosti celotnega območja 
Posavja. 

Direktor�podjetja�HESS�d.o.o.�Bogdan�Barbič,�župan�
Srečko�Ocvirk�in�v.�d.�direktorja�podjetja�Infra�d.o.o.�
Vojko�Sotošek�so�na�novinarski�konferenci�spregovorili�
o�poplavni�varnosti�Sevnice�ob�poplavah,�ki�so�Slovenijo�
zajele�med�božičnimi�prazniki�(Vir:�arhiv�Občine�Sevnica).

Srečanje sevniških 
gospodarstvenikov
Na Gradu Sevnica je v decembru potekalo že tradicional-
no srečanje gospodarstvenikov. Na srečanju, ki ga je organi-
ziral župan Srečko Ocvirk s sodelavci in so se  ga  udeleži-
li sevniški gospodarstveniki, 
je bil osrednji gost prizna-
ni ekonomist dr. Jože P. Da-
mijan. Srečanje se je priče-
lo s pregledom statističnih 
podatkov, kjer je bilo med 
drugim prikazano, da je sto-
pnja brezposelnosti v sevni-
ški občini narasla iz 6,8 % v 
letu 2008 na 10,9 % v okto-
bru 2009. V nadaljevanju je 
dr. Jože P. Damijan predsta-
vil gospodarsko krizo v svetu 
in obete za leto 2010, kjer je 
napovedal, da se bo brezpo-
selnost v Sloveniji povzpela 
do 130.000 oseb. V drugem 
delu so sledila konstruktivna 
vprašanja in predlogi sevni-
ških gospodarstvenikov priso-
tnemu  gostu. Po končanem 
uradnem delu so udeleženci 
nadaljevali z druženjem v novi galeriji, kjer so se v sprošče-
nem vzdušju pogovorili o aktualnih zadevah s področja go-
spodarstva.

Osrednji�gost�na�srečanju�
gospodarstvenikov�v�Sevnici�
je�bil�ekonomist�dr.�Jože�P.�
Damijan�(vir:�arhiv�Občine�
Sevnica).Okrogla miza o prihodnosti 

srednjega šolstva v Sevnici
Pred prazniki je na sevniškem gradu potekala okrogla miza 
na temo kadrovske dileme Posavja in prihodnost srednješol-
skega poklicnega usposabljanja v sklopu Šolskega centra Kr-
ško – Sevnica, Organizacijska enota Srednja šola Sevnica za 
potrebe posavskega gospodarstva. Okroglo mizo je organi-
zirala Gospodarska zbornica Posavje, ki je predstavila pro-
bleme, s katerimi se srečujejo gospodarstveniki na območju 
Posavja, predvsem v smislu pomanjkanja kadrov in znanja. 
Gospodarstveniki so pripravljeni sodelovati pri načrtovanju 
ustreznih logističnih povezav, ki bi dijakom približale šolanje 
v Srednji šoli Sevnica. Vsi člani okrogle mize so se strinjali, 
da se za deficitarne poklice na področju Posavja pa tudi dru-
gje po Sloveniji t.i. glavarina na sme upoštevati, glede na to, 
da se v srednje šole vpisujejo generacije, ki so številčno naj-
šibkejše. Predstavnica Ministrstva za šolstvo in šport je po-
udarila, da javne mreže srednjih šol ne bodo krčili in da je 
potrebno, da se na podlagi predvidenih programov zagotovi 
zadosten vpis dijakov. Vključenost in pripravljenost lokalne 
skupnosti za izboljšanje nastale situacije, je še dodaten ga-
rant, da vsi udeleženci v tem procesu skupaj poiščejo ustre-
zne rešitve, ki bodo ohranile srednje šolstvo v občini Sevnica.

Razpisi na področju 
gospodarstva 
Občina Sevnica je v mesecu septembru objavila Javni razpis za 
dodelitev sredstev za naložbe v nakup nove opreme in nema-
terialnih investicij. Skupna višina razpisanih in dodeljenih sred-
stev je bila 60.000,00 EUR. Tovrstni razpis je bil razpisan pr-
vič in zanimanje zanj je bilo veliko. Na razpis se je prijavilo 23 
vlagateljev, od tega dve vlogi nista izpolnjevali pogojev. Glede 
na število popolnih vlog in razpoložljivih proračunskih sredstev 
je znašal delež sofinanciranja 17,18 % upravičenih stroškov na 
upravičenca. Za pomoč samostojnim podjetnikom, malim ter 
srednjim podjetjem so bili v letu 2009 na področju gospodar-
stva razpisani še naslednji ukrepi: usposabljanje in izobraževa-
nje zaposlenih v podjetjih, odpiranje novih delovnih mest, pod-
jetniško svetovanje, pogodbena obrestna mera ter promocija 
izdelkov in storitev. Na omenjene ukrepe se je skupno prijavi-
lo 49 vlagateljev, od tega je bilo odobrenih 46 vlog. Skupna vi-
šina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnih raz-
pisov s področja gospodarstva je bila 250.000 EUR, dodeljenih 
pa je bilo 212.000 EUR. Na ukrep novih delovnih mest je v le-
tošnjem letu kljub težkim časom devet podjetij oziroma samo-
stojnih podjetnikov s pomočjo sofinanciranja občine na novo za-
poslilo devetnajst oseb, v zadnjih treh letih pa skupno 90 oseb. 
Proračun občine Sevnica za leto 2010 je bil v decembru lanske-
ga leta že sprejet in za področje gospodarstva predvideva ena-
ke ukrepe ter 275.000 EUR sredstev za razpise tudi v letu 2010. 

Razpisi s področja kmetijstva
Občina Sevnica je objavila kar nekaj razpisov tudi na podro-
čju kmetijstva in sicer za: naložbe v kmetijska gospodarstva 
za primarno proizvodnjo, to je za posodabljanje kmetij, ure-
janje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih 
zemljišč, delno kritje obrestne mere, nadalje za pomoč za 
zaokrožitev zemljišč, zagotavljanje tehnične podpore kme-
tijskemu sektorju, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, 
naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 
podpora za delovanje strokovnih društev, štipendije za bo-
doče prevzemnike kmetij ter pokrivanje operativnih stroškov 
transporta iz odročnih krajev. Leta 2008 je vloge za nepo-
vratna sredstva iz občinskega proračuna oddalo več kot 120 
kmetov, v letu 2009 pa je bilo vlog kar 151. Višina razpisa-
nih sredstev je znašala 177.000 EUR, od tega je bilo dodelje-
nih 164.000 EUR. Največje zanimanje je bilo za ukrep poso-
dabljanja kmetij, in sicer za nakup kmetijske mehanizacije. 
Proračun občine Sevnica za leto 2010 je bil v decembru lan-
skega leta že sprejet, tako da bodo razpisi s področja kme-
tijstva, za katere je predvidenih 185.000 EUR sredstev z ena-
kimi ukrepi kot lani, objavljeni v januarju 2010.

S seje sveta zavoda KŠTM 
Sevnica
Svet zavoda KŠTM Sevnica je na 31. redni seji obravnaval pre-
dlog programske zasnove Grajskih novic. Člani sveta so pod-
prli predlog, da se Grajske novice preoblikujejo tako z vse-
binskega kot tudi tehničnega vidika. V nadaljevanju so bili 
člani seznanjeni z Javnim pozivom za oddajo predlogov pro-
jektov in aktivnosti za program delovanja KŠTM za leto 2010, 
kjer lahko posamezniki podajo svoje predloge, projekte in 
ideje vezane na področje kulture, športa, mladine in turiz-
ma. Izpolnjene obrazce pričakujejo do 15. januarja 2010. Na 
pobudo članov sveta je KŠTM Sevnica pripravil predlog pri-
jav na Javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2010. 
Predvideva se zaposlitev javnih delavcev na področju špor-
ta, kulture in turizma. Delež sofinanciranja zavoda je tudi 
do 100 %, zato je bil sprejet sklep, da se poskuša pridobiti 
javna dela, vendar pod pogojem, da se zmanjšajo sredstva 
za študentsko in pogodbeno delo. Ob zaključku poslovnega 
in koledarskega leta, se je predsednik sveta zavoda Robert 
Perc zahvalil vsem članom sveta za korektno sodelovanje in 
zaželel vsem prijetne praznike. 

Sevnica v prednovoletnem 
času
V prednovoletnem času so se po občini odvijali številni kul-
turno družabni dogodki, ki so prispevali k prazničnemu vzduš-
ju v iztekajočem se letu. Čarobnost praznikov so tako še 
polepšali v  Tržišču, kjer so v soju tisočerih lučk ponovno za-
sijale svetlobne jaslice, na Šmarčni pa so tudi letos pripravili 
žive jaslice. S slavnostnim koncertom se je za božič zaključi-
lo praznovanje 500-letnice župnije Boštanj, v Šentjanžu pa 
so božič polepšali s koncertom Godbe Slovenskih železnic in 
gostjo Nuško Drašček. Praznovanje dneva samostojnosti in 
enotnosti so z osrednjo proslavo obeležili v Krškem, tradici-
onalno  so na ta dan v Vranju in v Šentjanžu pripravili blago-
slov konj, Godba Sevnica pa je priredila tradicionalni božič-
no novoletni koncert, kjer je kot gostja prav tako nastopila 
Nuška Drašček. Novoletno dogajanje se je zaključilo s silve-
strovanjem na prostem, ki je bilo tokrat nekoliko bolj skro-
mno, z domačimi ansambli in skupinami in brez ognjeme-
ta, a zato nič manj veselo. Tradicionalnega silvestrovanja 
na prostem z ognjemetom v Krmelju letos zaradi gradbenih 
del, ki potekajo v središču kraja zaradi varnosti udeležencev 
ni bilo mogoče izvesti, bo pa silvestrovanje na prostem v Kr-
melju zato prihodnje leto v urejenem kraju še toliko lepše.

96 let Štefanije Zupančič

Župan�Srečko�Ocvirk�je�voščil�Štefaniji�Zupančič�ob�
njenem�visokem�življenjskem�jubileju�(vir:�arhiv�Občine�
Sevnica).

VRANJE - Na praznik sv. Šte-
fana je v Vranju v sevniški 
občini potekalo tradicional-
no, že osemnajsto žegna-
nje konj. Udeležilo se ga je 
17 konj z območja Sevnice, 
Blance, Boštanja, Brestani-
ce in Senovega. Večina je 

Žegnanje konj v Vranju nad Sevnico
prijezdila, nekateri pa so se 
pripeljali z vpregami – zapra-
vljivčki. Z zbirnega mesta ob 
kmetiji Lončar na Marofu so v 
povorki prispeli do cerkve sv. 
Štefana, kjer je župnik Vinko 
Štrucelj najprej podelil bla-
goslov konjem in njihovim 

spremljevalcem ter 
jih zdrave priporo-
čil v zavetje sv. Šte-
fana, nato pa daro-
val še sv. mašo. 

� T.�Košar,�
� foto:�J.�Teraž
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KRŠKO - Društvo Izvir je zopet dejavno in se je skupaj s svo-
jimi starimi in novimi prostovoljci odločilo, da bo ponovno 
otroke in mladostnike povabilo na tabor. Tokrat bo to zim-
ski tabor »Ledena doba«, ki se bo od 5. do 8. februarja od-
vijal v Počitniškem domu Srednji vrh na Gozdom Matruljek. 
V upanju na obilo snega in zimske radosti pripravljajo veliko 
zabavnih iger tako na toplem kot seveda tudi na snegu. Po-
skrbljeno bo za prevoz, prehrano, animacijo, zabavo, oskr-
bo in vse ostalo, kar bodo otroci in mladostniki potrebovali. 
Pripravlja pa se tudi promocijska akcija tabora, zato vse za-
interesirane vabijo, da si pridobite vse ustrezne in potrebne 
informacije 11. januarja ob 13.00 uri pred OŠ Leskovec pri 
Krškem ali pa na tel 07 49 01 810 in 031 762 779. 

SEVNICA – Zadnje ponedeljkovo in sredino dopoldne v decem-
bru sta na oddelku za cicibane sevniške knjižnice potekali 
otroški ustvarjalni delavnici, ki ju je vodila mojstrica ročnih 
spretnosti Anita Jazbec. Otroci, ki so pridno sledili jasnim 

navodilom, so v ponedeljkovi otroški delavnici  ustvarili pre-
čudovite velike in majhne zvezde v različnih barvnih odtenkih 
in kombinacijah. Nad samo idejo, nad izvedbo in nad pomo-
čjo je bila navdušena mamica 3-letnega Luke in 5-letne Neže, 
ki se je tudi sama preizkusila v izdelovanju velike zvezde. 
»Izkušnja je enkratna. Na otroški delavnici sem z otrokoma 
sodelovala prvič. Doslej smo se udeleževali samo pravljičnih 
uric v sevniški knjižnici. Tudi pot z Bučke, od koder prihaja-
mo, nam v klepetu hitro mine, saj se vedno peljemo nove-
mu doživetju naproti,« je povedala  mlada mamica Petra. 
� S.�R.

KRŠKO�-�Na�Trgu�Matije�Gubca�v�Krškem�so�na�pred-
zadnjo�noč�v�letu�2009�zbrano�večtisočglavo�množi-
co�na�t.i.�Energy�žuru�z�radiem�Center�navduševali�naj-
prej�dedek�Mraz,�potem�pa�Peter�Dirnbek�z�Vox�Populi,�
Korni,�plesni�skupini�Lukec�in�Unique,�Rusko,�E.V.A.�in�
Glam,�za�vrhunce�nepozabnega�večera,�ki�mu�je�vsesko-
zi�grozil�dež,�pa�so�poskrbeli�Pika Božič Kontrec,�Nude�
in�Kingston,�program�pa�je�z�nalezljivo�dobrovoljnostjo�
suvereno�povezovala�Dagmar Pečovnik.�M.�Slapšak

SEVNICA – Najmlajši obiskovalci so skupaj s starši doživeli 
17. decembra pravljičen grajski večer na gradu Sevnica. V 
dvorani Alberta Felicijana so si ogledali lutkovno predstavo 
z naslovom Zajček išče mamo, ki jo je premierno uprizorila 
skupina vzgojiteljic Vrtca Ciciban Sevnica pod mentorstvom 

Snježane Pungerčič in si nato z grajskim vodičem Cirilom 
ogledali še grajske sobane. V veliki jedilnici je »grajska go-
spoda« ravno sedela pri večerji, v stolpu s freskami Štirje le-
tni časi so obiskovalcem ogled  gradu polepšali prijetni zvo-
ki saksofonistov Glasbene šole Sevnica. V grajski vinoteki je 
potekalo okraševanje sočnih pomaranč z žbicami. V grajski 
kašči se je bilo mogoče okrepčati z zeliščnim čajem in z graj-
skim »štrudlom«. Odhod z gradu se je zaključil s svetilkami – 
lanternicami, ki so jih izdelali otroci z vzgojiteljicami v vrt-
cu. Dogodek, ki je privabil zelo veliko število obiskovalcev 
(okoli 500), sta že tretjič tradicionalno pripravila Vrtec Cici-
ban Sevnica in KŠTM Sevnica. Namesto vstopnine so ob vho-
du v grad zbirali donatorska sredstva za nakup igral na igral-
nih površinah vrtca in za otroke iz socialno ogroženih družin.
� S.�R.,�foto:�R.�P.

Z Izvirom na zimski tabor

Otroški ustvarjalni delavnici v 
sevniški knjižnici 

Luka,�mamica�Petra�in�Neža

Pravljičen obisk sevniškega 
gradu za otroke 

Grajska�vrata�sevniškega�gradu�so�bila�odprta�za�
nepozaben�pravljični�večer,�ki�ga�je�polepšala�tudi�
lutkovna�skupina�Marioneta.�

Recital je - poleg tega, da ga 
je bilo privilegij slišati in do-
živeti - vsekakor imel pose-
ben namen…
Ja, bil je stopnička oziroma 
priprava na maturitetni na-
stop na Srednji glasbeni šoli 
v Ljubljani. Moj redni mentor 
skozi vsa štiri leta je bil prof. 
Slavko Goričar. Nižjo glasbe-
no šolo pa sem obiskoval v GŠ 
Brežice pri prof. Igorju Požar-
ju. Če smem izkoristiti prilo-
žnost, se zahvaljujem prof. 
Požarju in prof. Dragu Križa-
niću, ki mi je vedno prisko-
čil na pomoč in mi omogočil 
tudi nastop v dvorani glasbe-
ne šole.

Kako to, da ste se odločili za 
šolanje klarineta?
V 1. razredu osnovne šole sem 
v glasbeni šoli obiskoval pri-
pravnico, po pripravnici pa 
sem se moral odločiti za in-
štrument, s katerim bom na-
daljeval šolanje. Najprej sem 
si zamislil citre, pa je bil ci-
trarski oddelek poln. Pravza-
prav je bilo na voljo skromno 
število inštrumentov, ven-
dar je beseda klarinet naj-
bolj zazvenela v mojem uše-
su, čeravno nisem vedel kaj to 
točno je. Najprej sem bil pre-
senečen nad obliko inštrumen-
ta, potem pa še nad zvokom, 
a mi je oboje priraslo k srcu 
že ob prvem srečanju. Danes 
mi seveda ni žal. V 4. razre-
du nižje glasbene šole sem se 
odločil, da bom šolanje nada-
ljeval, po končani osnovni šoli 
pa sem se nato vpisal na Sre-
dnjo glasbeno šolo v Ljubljani.

Klarinetist Tomaž Zevnik

Od glasbene šole do Avsenikov 
in Akademije in - še naprej
Nekaterim uspe narediti vtis. Globok, nepozaben. Oboje ima še večjo težo, če je to mlada duša. S katero 
gre uspešno v svet – kot Tomaž Zevnik iz Zakota pri Brežicah. Lani proti koncu marca je na klarinetu odi-
gral recital, navdušil tako, da je zgoščeno občinstvo v dvorani brežiške Glasbene šole izprosilo še bis, saj 
tak dogodek redko slišimo v našem okolju. S Tomažem pa sva izbirala ure, da sva ujela pravo in prosto.

Ob poslušanju recitala se mi 
je igranje na klarinet zdelo 
naporno…
Mogoče je naporno, vendar 
tisto zadovoljstvo na koncu 
opravljenega vse poplača in 
vlije vsaj dvakrat toliko ener-
gije, ki jo porabiš med igra-
njem.

Je glasba doma v družini?
Vsekakor že od starih star-
šev Gerjevičevih. Pokojni de-
dek je ob večerih igral orglice 
in prepeval ob spremljavi ba-
bičine kitare. Starša pojeta v 
cerkvenem pevskem zboru na 
Čatežu, ati pa še v mešanem 
pevskem zboru KUD Brežice.

Vi pa ste prišli v stik z znanim 
slovenskim ansamblom Avse-
nik. Kako?
To je ansambel Saše Avseni-
ka, Slavkovega vnuka, ki je 
pripravil avdicijo klarineti-
stov. Od šestih prijavljenih 
so me izbrali in me povabili 
k sodelovanju. To je odlična 
priložnost, da sodeluješ tudi 

s takšnim ansamblom, z an-
samblom na tako visoki rav-
ni, pa tudi ta zvrst glasbe mi 
je pri srcu.

Kaj pomeni ta prehod iz kla-
sike v narodnozabavne vode?
Sicer sploh ni nekega preho-
da, saj Vilkova in Slavkova 
glasba temelji na klasiki s pri-
dihi dixielanda, jazza in več 
drugih zvrsti. In vsi Avseniki 
so umetniki. Gregor je usta-
novil svoj ansambel Gregorji, 
Slavko Avsenik mlajši je skla-
datelj in aranžer, pa še slikar, 
saj je v Begunjah tudi Galerija 
Avsenik. Ansambel Saše Avse-
nika pa je klasični sedemčlan-
ski »oberkrain« kvintet s pev-
ko in pevcem.
Kdo je danes pri Avsenikih 
skladatelj in kdo piše besedi-
la za pesmi?
Za skladbe sta danes spet v 
igri Vilko in Slavko, besedi-
la pa so nam pripravljeni dati 
različni avtorji, tudi Tone For-
nezzi Tof.

Ko sva se dogovarjala, sva 
pogovor prestavljala zaradi 
snemanja…
Ja, naše prve zgoščenke. To je 
bilo večurno trdo delo v stu-
diu, novembra je izšla v nem-
škem jeziku, z njo smo se že 
predstavili v Nemčiji, v slo-
venskem jeziku pa je bila 
predstavljena 23. decembra 
pri Jožovcu. 

Prestavljala sva ga tudi zara-
di nastopov…
Da, nastope imamo v Gostil-
ni pri Jožovcu, kjer se zlago-

ma odkrivamo širši javnosti. 
Publika, gosti nas zelo dobro 
sprejemajo, gosti pri Jožov-
cu pa niso samo Slovenci, 
temveč mnogi tudi iz tujine.

Imate vzornika?
To je Mate Bekavac, ki se 
uveljavlja v klasiki, več-
krat nastopa v Cankarjevem 
domu, v slovenski filharmo-
niji in sodeluje z največjimi 
orkestri po Evropi in širše.

Kako pa ste si začrtali na-
daljnjo glasbeno pot?
Najprej končati Akademijo 
za glasbo v Ljubljani, kjer bo 
moj mentor še naprej prof. 
Slavko Goričar, nato opravi-
ti specializacijo, poleg tega 
pa še uveljavljanje v drugih 
glasbenih žanrih. Ampak kla-
sika ostaja prioriteta.

Ko sem ob zgoščenem ur-
niku pasla zvedavost, kako 
raztegljiv sploh je še lahko, 
mi je Tomaž odgovoril, da je 
utrjen že od ranih nog. Va-
dil je gimnastiko in atleti-
ko, igral pri več orkestrih, ki 
niso bili pod okriljem glas-
bene šole, vzporedno tudi v 
šolskem orkestru, iz spomi-
na pa so se nizale še druge 
šolske in obšolske aktivno-
sti. Veliko. Mnogo. Kar se je 
znova nalagalo na tisti prvi 
vtis. In še nekaj se je naloži-
lo na vtis – skromnost, spon-
tanost in prijetnost, ki poleg 
virtuoznosti odlikuje mlade-
ga moža.

� Natja�Jenko�Sunčič

Tomaž�Zevnik

KRŠKO�–�Dan�pred�božično-novoletnimi�počitnicami�so�
na�oder�v�dvorani�Glasbene�šole�Krško�stopili�tudi�učen-
ci�predšolske�glasbene�vzgoje,�glasbene�pripravnice�in�
1.d�nauka�o�glasbi,�katerih�mentorica�je�prof.�Natali-
ja Mustar Krajnc.�Po�njenih�besedah�so�se�predstavili�s�
pesmijo�in�plesom�ter�odigrali�glasbeno�pravljico�Zajč-
kova�hišica.�Prijetno�pa�jih�je�s�svojim�nenapovedanim�
obiskom�presenetil�tudi�dedek�Mraz�ter�se�z�njimi�po-
stavil�pred�fotoaparat�(na�fotografiji).�M.�K.�

BISTRICA OB SOTLI - Predpraznično vzdušje so na Osnovni 
šoli Bistrica ob Sotli polepšali z božično novoletno priredi-
tvijo. Vsi razredi in tudi najmlajši iz vrtca so pripravili izvir-
ne nastope, veliko mero njihove izvirnosti pa je bilo videti 
tudi na stojnicah.

Ker praznični čas vsem, ki se učijo in delajo na OŠ Bistrica ob 
Sotli, še posebej veliko pomeni, so se odločili, da v predpra-
zničnem času pripravijo skupno prireditev. Po razredih so se 
pogovarjali o praznikih in o dobrodelnosti, ki je v tem času 
še posebej pomembna ter se pripravljali vsak na svoj nastop. 
Vse točke so potem smiselno povezali v celoto in medse po-
vabili starše in krajane. Poskrbeli so za izvirno sceno, ki se 
je med samim nastopom bogatila s pisanjem želja med sne-
žinkami. Prispevali so jih učenci in kasneje tudi obiskovalci. 
Vsak njihov nastop je bil nekaj posebnega, zaokrožila pa jih 
je točka o razlikah med otroki po svetu. Za konec so si obi-
skovalci ogledali stojnice, ki so jih pripravili učenci in otro-
ci iz vrtca z učitelji. Med drugim so prodajali tudi svojo prvo 
zgoščenko s pesmimi otroškega in mladinskega pevskega zbo-
ra, ki ju vodi Polona Pevec. � Z.�I.

Želje med snežinkami

Plesna�točka�najmlajših�iz�vrtca

Albumi dAnAšnjih dni
za jutrišnje spomine: www.posavje.info
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SEVNICA - V mesecu novembru se je v sevniškem športnem domu 
(pri bazenu) začela vadba borilne veščine aikido, ki je nekoli-
ko primernejša za osebe, starejše od 12 let. Aikido je zelo mla-
da, sodobna japonska borilna veščina, ki se je začela razvijati 
v Sloveniji sredi 80-ih let preteklega stoletja. »Veščina aikido 

uči, kako doseči popolno zmago nad seboj, kar temelji na fi-
lozofiji miru. To pomeni opuščanje agresivnosti, napadalnosti, 
kakor tudi to, da z vztrajno vadbo poskušamo doseči stanje, ko 
negativne misli preusmerimo v 
pozitivno in ustvarjalno energi-
jo,« je pojasnil mojster te ja-
ponske veščine Ambrož Karlo-
všek, ki je znanje pridobival pri 
priznanih slovenskih mojstrih 
ter pri Japoncu Kenji Shimizu. 
»Prav zaradi te miroljubne filo-
zofije se aikido močno razlikuje 
od ostalih borilnih veščin - goji 
nenapadalnost, mir ter ljube-
zen do sočloveka,« je še dodal 
vaditelj, ki je prepričan, da bi 
lahko aikido uporabljali tudi v 
različne terapevtske namene, 
na primer kot pomoč osebno-
stnemu razvoju mladih, ki jim 
je telesna dejavnost blizu. Vadba, ki traja uro in pol in je pri-
merna tako za moške kot ženske, se prične s pozdravom in z 
ogrevalnimi vajami, nato sledi učenje posameznih tehnik, kjer 
ni v ospredju moč posameznika, ampak moč notranjega ravno-
vesja, notranje energije in pozitivnega mišljenja.� S.�R.�

KOSTANJEVICA NA KRKI - Potapljači Potapljaškega društva Kr-
ško so za gostiščem Kmečki hram v Kostanjevici na Krki že 
devetič organizirali božično-novoletni potop. Potopa v neu-

godnih razmerah, čemur je 
botrovalo obilno deževje, so 
se udeležili potapljači iz vse 
Slovenije. V vodo je odšlo in 
okrasilo novoletno jelko de-
vet potapljačev, pred tem pa 
jih je nagovoril župan občine 
Kostanjevica na Krki Mojmir 
Pustoslemšek.

BREŽICE - V decembru 2009 je minilo 30 let od ustanovitve 
Košarkarskega kluba Brežice. Ob tej priložnosti so se zbrali 
nekateri bivši igralci in trenerji KK Brežice ter odigrali med-
sebojno tekmo. Zmagala je ekipa »svetlih«, ki je bila v pov-
prečju tudi nekoliko mlajša. Druženje se je nadaljevalo na 
Turistični kmetiji Vimpolšek.

Ekipa KK Brežice je leta 1980 pričela z nastopanjem v Do-
lenjski ligi, pozneje pa tekmovala v II. SKL, območni in B. 
SKL. Največji uspeh je članska ekipa dosegla leta 1996, ko 
se je prebila v A2 SKL. Članske ekipe ni več, veteranska eki-
pa KK Brežice pa se redno dobiva ob petkih in igra prijatelj-
ske tekme. S pomočjo KK Posavje Krško so lani obnovili delo 
s pionirji po osnovnih šolah v občini Brežice.

BREŽICE, LJUBLJANA - Sve-
tovni prvak v metu kladi-
va Primož Kozmus je bil v 
glasovanju športnih novinar-
jev že tretjič zapored izbran 
za športnika leta v Sloveni-
ji. Prejel je 369 točk, svetov-
ni prvak v slalomu na divjih 
vodah, kajakaš Peter Kau-
zer 154, hokejist Anže Ko-

pitar pa 108. Kozmus, ki je 
oktobra napovedal zaklju-
ček športne kariere, je ob 
robu prireditve Športnik leta 
v Cankarjevem domu pove-
dal, da je njegova odločitev 
dokončna, vseeno pa pustil 
odstotek možnosti za vrnitev 
po odmoru... V ženski konku-
renci je naziv športnica leta 
osvojila Petra Majdič, med 
ekipami pa nogometna re-
prezentanca.

POSAVJE, LJUBLJANA - Strelska zveza Slovenije je že 29-ič 
razglasila strelce leta 2009 ter podelila plakete za izstopa-
joče dosežke. Med prejemniki plaket najdemo tudi Posavce 
iz Leskovca in Brežic. Zlata plaketa je šla v roke Leskovčank 
Jelice Majstorovič in Simone Levičar, ki sta kot članici dr-

žavne reprezentance na evropskem prvenstvu v samostrelu 
na razdalji 18 metrov v Malinski na otoku Krku z novim dr-
žavnim rekordom osvojili 3. mesto. Za državni rekord v isti 
disciplini sta omenjeni Leskovčanki skupaj s Sašo Pacek pre-
jeli tudi bronasto plaketo. Ta je za kar tri državne rekorde v 
disciplinah malokalibrske pištole na razdalji 25 metrov pri-
padla tudi ekipi brežiških mladincev v postavi Tadej Sečen, 
Marko Pšeničnik in Karlo Fundak. Sečen je plaketo enake-
ga sijaja prejel še za posamični rekordni dosežek v discipli-
ni standardna malokalibrska pištola. 
Posavci so se visoko uvrstili tudi v izboru za najboljše strelce 
in društva iztekajočega se leta. Med društvi so Brežice pri-
stale na tretjem mestu, med mladinci pa je njihov član Ta-
dej Sečen zasedel drugo mesto. Visoko sta se zavihteli tudi 
Leskovčanka Jelica Majstorovič s četrtim in njihova mladin-
ka Simona Levičar s petim mestom. Najboljšo deseterico v 
mladinskih kategorijah sta za las ujela še Brežičana Simona 
Molan in Marko Pšeničnik.  

Božično-novoletni potop

30 let brežiškega 
košarkarskega kluba

Vadba aikida v športnem 
domu v Sevnici

Z�aikido�borilnimi�veščinami�poskušamo�doseči�stanje,�
ko�negativne�misli�preusmerimo�v�pozitivno�ustvarjalno�
energijo.

Kozmus 
tretjič 
zapored 
športnik leta

Posavci med strelci leta

Marko�Pšeničnik,�Karlo�Fundak,�Tadej�Sečen�(vsi�
Brežice),�Jelica�Majstorovič�in�Simona�Levičar�(obe�
Leskovec),�desno�član�predsedstva�SZS�Anton�Ajster�iz�
SD�Rudar�Globoko.�����

Primož�Kozmus

Šport v Posavju
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VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO 
V JANUARJU

RAZSTAVA ROČNIH DEL

ponedeljek, 11. januarja, ob 18. uri – 
Izposojevališče Senovo

Vabljeni na otvoritev razstave izdelkov, ki so jih pod men-
torstvom Ine�Čebular ustvarile pridne udeleženke krož-
ka ročnih del v okviru projekta Točke vseživljenjskega 
učenja na Senovem.

ZIMSKE URICE 
četrtek, 14. januarja, ob 17. uri – 

Osrednja knjižnica v Krškem
V okviru Zimskih uric se bomo srečali z domačinom in avtor-
jem spomenika v parku na Vidmu, posvečenega trem veli-
kim protestantom, Vojkom�Pogačarjem. Gost nam bo pred-
stavil svoje delo pri nastajanju in oblikovanju spomenika. 
Še posebej ste na srečanje vabljeni člani Slovenskega pro-
testantskega društva Primož Trubar – Podružnica Posavje.

»RAZMIŠLJANJA O ŽIVLJENJU« 
Z VLASTO NUSSDORFER

petek, 15. januarja, ob 19. uri – 
Dvorana v parku Krško

Vabljeni na pogovor z avtorico knjige Razmišljanja o življenju, 
državno tožilko in predsednico društva Beli obroč Vlasto�Nus-
sdorfer.�Z gostjo se bo pogovarjal knjižničar Vilko�Planinc.

PREDAVANJE »NIČESAR NI, KAR NE BI MOGLI 
BITI, DELATI ALI IMETI« 

četrtek, 21. januarja, ob 18. uri –
 Dvorana v parku Krško

Vabljeni na predavanje Slave�Čeak, voditeljice Društva 
ENO, Centra za radost življenja o mogočnih zakonih vesolja 
v knjigah Zakon privlačnosti; Prosite, dano vam je; Osuplji-
va moč čustev in Denar in zakon privlačnosti.

IZPOSOJEVALIŠČE KOSTANJEVICA NA KRKI
Od letošnjega januarja je Izposojevališče Kostanjevica na 
Krki poleg torka in četrtka, odprto tudi ob sredah, med 
9. in 15. uro. Prijazno vabljeni k obisku.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

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.

Vaš oglas v tem 
časopisu bo videlo 
49.000 

bralcev!
Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info

ZAKONSKI IN DRUŽINSKI INŠTITUT 
NOVO MESTO 

NUDI VERIFICIRANO STROKOVNO 
TERAPEVTSKO POMOČ TUDI V POSAVJU

Glavno poslanstvo inštituta, ki je od leta 2008 z enoto Kr-
ško prisoten tudi v Posavju, je strokovna pomoč pri razvi-
janju zadovoljujočih in osrečujočih medosebnih odnosov. 
Njihov program »Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizič-
nem in spolnem nasilju« je pred kratkim prejel strokov-
no�verifikacijo�s�strani�Socialne�zbornice�Slovenije in 
tako postal edini�na�ta�način�strokovno�potrjeni�speci-
alizirani�terapevtski�program, namenjen razreševanju 
stisk ob nasilju v medosebnih odnosih, na�področju�Jugo-
vzhodne�Slovenije�in�Posavja. 

Vabijo vas, da se vključite v naslednje programe:

• Individualna TERAPEVTSKA POMOČ IN SVETOVANJE v pri-
meru partnerskih, družinskih ali osebnih težav (konflikti, 
afere, nasilje in alkoholizem, depresija, nizka samopodo-
ba, motnje hranjenja ipd.) 

• TERAPEVTSKE SKUPINE: 
 ◦ Skupina za samske je namenjena posameznikom obeh 
spolov, ki si želijo oblikovati pozitivno samopodobo, po-
večati samozavest, okrepiti stik s sabo in izboljšati svo-
je medosebne odnose (prijave do 7.1.10).

 ◦ Terapevtska skupina »Ženska v odnosih« je namenje-
na ženskam, ki čutijo, da so v njihovem življenju še 
odprta in boleča vprašanja v odnosu do sebe in/ali bli-
žnjih ter bi jih želele razrešiti ob strokovni podpori (pri-
jave do 22.1.10).   

 ◦ Skupina za ločene in vse, ki so izgubili partnerja 
»Ostal/a sem sam/a – kako naprej?« (vključitev do za-
sedbe prostih mest, pokličite čimprej!)

 ◦ Skupina za zdravljene alkoholike (v pripravi) 
 ◦ Skupina za mlade mamice (preventivna skupina, v pri-
pravi)

• PREVENTIVNE DEJAVNOSTI: šole za starše, delavnice, 
obvezne izbirne vsebine in predavanja o medosebnih od-
nosih, družini, stresu, nasilju, zasvojenostih ipd. 

Več na 07/33 211 33, 031/489 309, info@zdi-nm.si ali 
www.zdi-nm.si. 

Delovanje njihovih programov finančno podpirajo MDD-
SZ, MŠŠ in številne občine s področja Dolenjske, Bele kra-
jine in Posavja (Občina Brežice in Občina Krško) ter ne-
katera podjetja.

Posavska regionalna stična točka 
za nevladne organizacije

pripravlja:

delavnico

OSNOVE RAČUNOVODSTVA ZA DRUŠTVA

torek 19. januarja 2010 ob 1600 v Sevnici
(prijave zbiramo do 18.01.2010) 

in

torek 26. januarja 2010 ob 1600 v Krškem
(prijave zbiramo do 25.01.2010) 

UDELEŽBA JE BREZPLAČNA! Vabljeni! 

MODERATORSKO DELAVNICO

sobota 30. januarja 2010 ob 900 v Brežicah

Število udeležencev za to delavnico je že zapolnjeno. V 
kolikor vas ta delavnica zanima, nam to vseeno sporočite 

in v primeru dovolj velikega števila prijav bomo v 
prihodnje organizirali še eno! 

Svoj interes nam sporočite do 20.01.2010

UDELEŽBA JE BREZPLAČNA! Vabljeni!

seminar

ZAKLJUČNI RAČUN ZA DRUŠTVA

torek 23. februarja 2010 ob 1600 v Brežicah
(prijave zbiramo do 19.02.2010) 

in
torek 2.marca 2010 ob 1600 v Sevnici

(prijave zbiramo do 26.02.2010)

UDELEŽBA JE BREZPLAČNA! Vabljeni!

PRSTaN praznuje 
svoj 1. ROJSTNI DAN!

Vabljeni 20. januarja 2010 ob 1800, 
da skupaj upihnemo prvo svečko! 

(Mestna hiša, Cesta prvih borcev 22, Brežice) 

V nadaljevanju vam predstavljamo Zakonski in družinski in-
štitut Novo mesto, PE Krško. Tudi vaši organizaciji omogo-
čamo brezplačno predstavitev. Če želite, da se vaše dru-
štvo, ustanova ali zasebni zavod predstavi na tem mestu, 
pohitite in nam to čimprej sporočite!

Posavska regionalna stična točka za NVO, 
Lokalna razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice, 

tel.:059 955 046, 070 550 395
info@prstan.eu, www.prstan.eu

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

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

Lutkovno gledališče Ljubljana:
KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO

lutkovna predstava za otroke
ZA RUMENI ABONMA IN IZVEN

torek, 19.1., ob 18. uri, 

DOKUMENTARNI FILM MESECA:
TOK: V IMENU LJUBEZNI DO VODE  

/ FLOW: FOR LOVE OF WATER
angažirani dokumentarni film

sreda, 20.1., ob 18. uri, 
in četrtek, 21.1., ob 19. uri 

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Mednarodna šola Zlatega rožnega križa 

vabi na predavanje z duhovno-�lozofsko vsebino:

Potovanje Christiana Rosenkreuza
Krško, Kulturni dom Krško, Trg Matije Gubca 2, 

v sredo, 20. januarja 2010, ob 19. uri

Predavanju bodo sledili pogovorni večeri, o katerih dobite več informacij 
na http://www.lectoriumrosicrucianum.org/slovenia/index.htm 

in GSM: 041 744 879

STRAŽA - Pri Kerinovih na Straži nad 
Krškim se je na novo leto zbralo 20 
ljudi in ročno specljalo oktobra na-
branih 500 kg grozdja. Ker se je to 
grozdje posušilo in postalo podobno 
rozinam, je iz preše priteklo le 100 li-
trov sladkega nektarja, ki je imel 200 
Oe stopinj sladkorja. To bo že drugo 
vino iz naravno sušenega in zorjenega 
grozdja pri Kerinovih, prvega so pre-
šali 1. januarja 2007 in jim je prine-
slo visoke ocene na več ocenjevanjih, 
med drugim tudi veliko zlato medaljo 
v Gornji Radgoni in s tem tudi najvišjo oceno med vsemi franki-
njami. Obe vini, letošnje in iz leta 2007, imenujejo „fantazija“.

500 kg posušenega grozdja za 
100 litrov „fantazije“

Posušeno�grozdje�so�
ročno�specljali.
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S staro trgovsko šolo v Brežicah, s katere te dni izginja ope-
ka za opeko pod rušilno močjo mehanskih naprav, je pove-
zano ogromno lepih spominov mnogih generacij. 

Spomini so danes, ko gledam, kako stavba izginja pred mo-
jimi očmi, še bolj živi. Predvsem s telovadnico v stari šoli je 
povezanih vsaj 15 let mojega življenja,  odkar sem se s sed-
mimi leti uvrstil v takratni športni razred osnovne šole in se 
odločil postati »sokol«. Gimnastiko sem poleg obveznega do-

poldanskega predmeta v brežiški osnovni šoli obiskoval vsaj 
še trikrat na teden. To je bil prostor, kjer si z vsemi športa 
željnimi mladimi in seveda zagriženimi trenerji z veliko do-
bre volje (Jože, Zdenka, Berto in ostali) iz sebe iztisnil naj-
boljše, gradil vztrajnost, pogum in dihal s športom cele dne-
ve. Trenerji gimnastike in akrobatike so bili naši drugi starši, 
prav tako pomembno pa je bilo, da smo mladi športniki po-
stali zavezniki in dobri prijatelji. Stara trgovska šola je bila 
tudi prostor, kjer so se »lovile« prve simpatije telovadcev, 
še posebej po zapuščenih hodnikih stare šole, po katerih naj 
sploh ne bi smeli hoditi. Vsakodnevno se s pogledom usta-
vim ob poslopju, vedno znova se mi pred očmi zavrti celotna 
zgodba iz otroštva, ki me navda s pozitivno energijo. 

Sedaj bodo ti hodniki, skrivališča, telovadnica in znameni-
ta »jama s peno«, v katero smo delali salte in najbolj drzne 
akrobacije ter so nam jo glasno zavidali celo veliko večji te-
lovadni klubi po Sloveniji, počasi za vedno izginili. V telova-
dnici stare trgovske šole smo tako rasli tudi mladi brežiški so-
koli. Upam, da rušitev stare šole ne pomeni tudi dokončnega 
zloma novih gimnastičnih in akrobatskih peruti, ki jih mladi 
in navsezadnje brežiški šport zagotovo potrebuje.
� Za�vedno�sokol,�Gregor�Borošak���

nem zboru in svoja stališča 
glede nekaterih aktualnih 
področij, ki zanimajo mlade.

Doslej so osnovnošolci v Kr-
škem razpravljali o devet-

najstih aktualnih temah, fe-
bruarja pa bo v Krškem v 
organizaciji ZPM potekal že 
20. otroški parlament, to-
krat na temo Stereotipi, rasi-
zem in diskriminacija. Temo 

 NAGRADE:

1. nagrada: darilni bon v vrednosti 25,00 €
2. nagrada:  pena za britje in fluid za obraz - Moška skriv-

nost v vrednosti 20,00 €
3. nagrada:  masažna ploščica Calendula nativ z bio shea 

maslom in oljem jojobe v vrednosti 10,00 €

Geslo prejšnje, 26/2009 številke: 

KNJIGE IZ POSAVJA

Nagrade, ki jih podarja ZALOŽBA NEVIODUNUM, prejmejo:
1. nagrada: komplet slikanic Brinove zgodbe: 

Marija Valenčak, Črnc 41, Brežice
2. nagrada: knjiga Čez mavrico: 

Viktor Hlebec, Dol. Leskovec 6, Brestanica
3. nagrada: darilna knjižica Mesečevi kažipoti: 

Milka Slemenšek, Poklek 1, Blanca
4. nagrada: darilna knjižica Mesečevi kažipoti: 

Milojka Burger, Oražnova 21, Kostanjevica
5. nagrada: darilna knjižica Mesečevi kažipoti: 

Mihael Kovačič, Gaberje 60, Dobova 

Geslo križanke pošljite do četrtka, 14.01.2010, 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

HIŠA NARAVE, 
Cesta 4. julija 41, 8270 Krško

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

PREJELI SMO

POROČILI
SO SE

• Damjan Kocjan, Zagrad in 
Alenka Pajk, Šmarjeta,

• Aleš Slovenc in Nuša 
Slovenc, oba s Curnovca,

• Oleh Hratson, Ljubljana in 
Pavlina Keše, Krško,

• Boštjan Petan, Curnovec in 
Vanja Jakovina, Dečno selo. 

ČESTITAMO!

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

• Urška Lobnikar Paunović, 
Krško – deklico,

• Zlata Zidanič, Piršenbreg 
- dečka,

• Dušanka Jurkovič, Gazice 
- deklico,

• Tanja Tratar, Sevnica – 
deklico,

• Ana Petric, Brežice - 
dečka,

• Klavdija Šober, Brezina - 
dečka,

• Tjaša Rakar, Brestanica – 
deklico,

• Danijela Kosec, Lokve – 
deklico,

• Janja Ivanež, Gabrje – 
deklico,

• Nataša Črnelič, Brežice – 
dečka,

• Marjetka Motore, Sevnica 
– deklico,

• Mateja Colarič, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Marjana Šoln, Dovško – 
dečka,

• Tatjana Kos, Brežice – 
dečka,

• Dijana Dvorančić, Pristava 
pri Leskovcu – dečka,

• Nataša Malus Steiner, 
Bukovje – dečka,

• Majda Rotovnik, Radeče – 
deklico,

• Urška Grilc, Sevnica – 
deklico,

• Karmen Resnik, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Melita Špiler, Spodnji Stari 
Grad – deklico,

• Erika Kern, Jelenik – 
deklico,

• Marija Kovče, Virštanj – 
deklico,

• Špela Dejak Motoh, 
Cerklje ob Krki – deklico,

• Karolina Očkerl, Spodnji 
Stari Grad – deklico, 

• Andreja Marolt Espinoza, 
Žabjek – deklico,

• Sabrina Kosec, Gazice – 
dečka,

• Karmen Firšt Grmšek, 
Vojsko – dečka,

• Urška Šalamon, Krmelj – 
dečka,

• Daniela Hornik Račič, 
Brežice – deklico,

• Klavdija Putrih, Brezovica 
– deklico.

ČESTITAMO!

Petdeset mladih parlamentarcev na 
obisku v Državnem zboru 
LJUBLJANA - Zveza prijate-
ljev mladine Krško je 4. ja-
nuarja organizirala sprejem 
petdesetih osnovnošolcev - 
mladih parlamentarcev in 
njihovih mentorjev iz ob-
čin Krško in Kostanjevica 
na Krki v Državnem zboru 
Republike Slovenije. 

Mlade je v avli parlamenta 
sprejel predsednik DZ RS Pa-
vel Gantar. Pohvalil je inte-
res mladih in mentorjev, ki 
ga namenjajo vzgoji za de-
mokracijo. V nagovoru je po-
hvalil mlade in njihove men-
torje ter organizatorje zdaj 
že tradicionalnih srečanj v 
okviru projekta otroški par-
lamenti. Po Državnem zbo-
ru jih je popeljala Gordana 
Vrabec iz Službe DZ RS za sti-
ke z javnostjo, nato pa jih je 
sprejel tudi poslanec iz Kr-
škega Franc Bogovič in jim 
na zelo aktualen način pred-
stavil delo poslanca v Držav-

so izbrali mladi na zadnjem 
nacionalnem otroškem par-
lamentu. ZPMS je v namen 
otroških parlamentov na 
omenjeno temo že organizi-
rala seminarje za organiza-

torje in mentorje otroških 
parlamentov, ZPM Krško pa 
bo v začetku februarja izve-
dla tudi aktiv mentorjev za 
šole v Posavju, kjer se bodo 
podrobno dogovorili o izved-

bi letošnjih parlamentov na 
šolskem, občinskem in re-
gijskem nivoju. Pripravili 
pa so tudi anonimno anke-
to med učenci 8. in 9. razre-
dov v obeh občinah. Rezulta-

te bodo predstavili februarja 
na občinskem parlamentu v 
Krškem, kjer bodo v organi-
zaciji ZPM Krško poskrbeli za 
ustrezno ozračje in dobro po-
čutje vseh udeležencev.

Skupinska�fotografija�udeležencev�obiska�v�DZ

Dokončno razdrto »gnezdo« 
brežiških sokolov
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MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, krajanom in 
prijateljem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob stra-
ni, nam izrekli sožalje, pokojnemu darovali cvetje, sveče 
in svete maše. Posebna zahvala gospodu župniku Ludviku 
za lepo opravljen pogrebni obred, Lovskemu društvu Ve-
liki Podlog, pogrebni službi Žičkar, Darjinim sodelavcem 
in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Še 
enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in znancem, ki ste z nami sočustvovali, se po-
klonili v tako velikem številu in ga pospremili na zadnji 
poti. Hvala za darovano cvetje in sveče, pevcem in izva-
jalcu melodije s trobento. Hvala gasilcem prostovoljnega 
društva Krmelj za izkazano čast, govornikoma za ganljive 
besede, delovnim organizacijam otroškega vrtca Ciciban 
Sevnica, carinskemu uradu Ljubljana, carinski izpostavi 
Metlika, podjetju Inkos Krmelj, G1 Celje in Sigas Krmelj. 
Posebna zahvala gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi. 

IVAN SINTIČ – ŽAN
Jelše 21, Leskovec pri Krškem

ALOJZIJA HOČEVARJA
iz Krmelja

Srce�je�omagalo,�tvoj�dih�je�zastal,
a�nate�spomin�bo�večno�ostal.

V 73. letu starosti nas je za vedno 
zapustil naš dragi mož, oče, tast, 

dedek in brat

Ob boleči izgubi našega dragega 
očeta, moža, deda, pradeda in brata

ZAHVALA
ZAHVALA

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

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

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

NEPREMIČNINE 

Prodam enosobno stanova-
nje, 3 km iz Senovega, s kle-
tjo in vrtom, potrebno manj-
še obnove, cena 9000 €. 
Tel.: 051 424 716 

Prodam dvosobno opremlje-
no stanovanje v Dobovi, ve-
liko 60 m2. Tel.: 041 548 390 

V najem oddamo vinograd 
25 a. Tel.: 07 49 64 534 

AVTOMOBILI, DRUGA 
VOZILA, OPREMA

Prodam Citroen Xsaro 1.4 I, 
l. 1999, metalik rdečo, 4x 
airbag, klima, elek. paket. 
Tel.: 040 796835

Prodam VW Polo 1.0, modre 
barve, letnik 1999, 1. lastnica, 
zelo lepo ohranjen, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 56 473 

Prodam VW Polo 1,9 diesel, 
l. 1996, 3 vrata, 1. lastnik, 
servisiran, dobro ohranjen, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 99 66 47 

Prodam Škodo Octavio 1,6 
Elegance, l. 2004, z vso opre-
mo, zelo lepo ohranjen, pre-
voženih 79.000 km. 
Tel.: 051 467 559 

Prodam Megane 1,4 RT, l. 
1997, 145.000 km, rdeč, ka-
talizator, obnovljene zavore, 
servisiran, 2. lastnica, cena 
1250 €. Tel.: 051 838 959 

Prodam Seat Cordobo, l. 
1996, motor 1,4 ccm, 1. la-
stnik ter mlado vino in štedil-
nik Kiperbuš. 
Tel.: 051 321 948 

Prodam Hyundai Lantro, 1. 
reg. 1999, klima, ABS, meta-
lik, prevoženih 199.500, do-
bro ohranjena, reg. do 4/10, 
cena 1.100 €. 
Tel.: 041 356 987

Prodam zimske gume Sem-
perit, 235x60x16, l. 2006, še 
dobrih 5 mm profila, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 591 379 

KMETIJSTVO, LES

Prodam traktor IMT 542 s hi-
dravličnim volanom, kosilni-
co BCS Acme motor in 3-fa-
zni kovinski cirkular. 
Tel.: 041 552 915

Prodam traktor Goldoni 945 
RSDT, dobro ohranjen, re-
dno vzdrževan in registriran. 
Tel.: 041 277 669 

Kupim traktor, 60-70 km,  
Ursus, Univerzal ali Zetor. 
Tel.: 040 309 402 

Prodam nakladalec hle-
vskega gnoja Riko 3, sadilec 
krompirja in pajek Sip, 2 vre-
tena ter 2 prašiča,  težka 180 
kg. Tel.: 041 222 914 

Prodam enoredni silokom-
bajn v okvari, lahko po de-
lih. Tel.: 041 997 441 

Ugodno prodam vrtavkasti 
obračalnik Claas, širine 4,5 
m in dvobrazdni plug Olt -Al-
kar 12 col. Tel.: 041 243 343 

Prodam sadilec krompirja, 
zelo dobro ohranjen, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 868 346 

Kupim „grod“ za mlin šrotar 
Mio standard, plastični in pe-
telinčka cvergla. 
Tel.: 07 81 43 294 

Prodam suha bukova drva, 
kratko žagana, ter parcelo v 
izmeri 14 a, bližina Čateških 
toplic. Tel.: 07 49 65 331 

Prodam 250 l inox cisterno 
za vino. Tel.: 041 557 447 

Prodam električni mlin za 
grozdje rostfrei peclar in 2 
kadi (700 in 800 l) ter prešo. 
Tel.: 051 618 345

Prodam smrekove fosne 5 
cm in mešana drva, naža-
gana po želji (bukev, gaber, 
cer, hrast),  možnost dosta-
ve. Tel.: 041 910 307 

Prodam 3 m3 drv za kurja-
vo, možen razrez in dostava, 
cena 110 €. Tel.: 031 893 718 

Prodam bukova drva, cviček 
ter kolje za vinograd, okoli-
ca Sevnice. Tel.: 040 319 448 

Prodam suha mešana in bu-
kova drva za centralno ter 
suha cerova drva. 
Tel.: 051 219 625 

Prodam bukova drva po 45 € 
za m, pripeljem tudi na dom. 
Tel.: 041 695 452 

Prodam 20 m3 bukovih drv. 
Tel.: 041 359 543 

Lesni briketi za ogrevanje, 
ugodno prodam. 
Tel.: 031 306 573

Prodam silažne bale, koruzo 
v zrnju ter oves, pridelan l. 
2009. Tel.: 041 560 136 

Prodam silažne bale, treh 
košenj ter suhe okrogle bale. 
Tel.: 031 507 111

Prodam  seno v refuzi – 
mrvo in otavo, bio pridela-
ve, odlične kakovosti, delno 
ročno spravilo, okolica Trži-
šča. Tel.: 041 342 070

Iščem stare vrste trt, pred-
vsem rdečo šmarnico. 
Tel.: 07 8142 652

ŽIVALI

Prodam bikca limuzina, tež-
kega 160 kg, in pet odojkov, 
težkih 40 kg, cena po dogo-
voru. Tel.: 07 4975 301 

Prodam bikca simentalca, 
starega 2 meseca. Tel.: 031 
738 479 

Prodam bikce črno bele, sta-
re od 10 do 50 dni. Tel.: 031 
868 337 

Prodam 2 bikca simentalca, 
stara 2 in 8 tednov. Tel.: 031 
486076 

Prodam  2 prašiča, 160 in 
100 kg. Tel.: 041 565 142 

Prodam kravo za zakol, sta-
ro 4 leta. Tel.: 07 49 74 048 

Prodam kravo simentalko, 
staro 5 let, brejo 7 mesecev. 
Tel.: 07 49 51 092 

Prodam kravo simentalko, 
brejo 6 mesecev, staro 6 let. 
Tel.: 070 71 20 89 

Prodam telico v 8 mesecu 
brejosti, sive barve, mleč-
ne pasme. Tel.: 041 985 670 

Prodam prašiče, težke od 80 
do 100 kg. Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča 160 kg, lah-
ko tudi polovice. 
Tel.: 07 49 67 169

Prodam prašiče, težke cca. 
130-140 kg, možen zakol. 
Tel.: 07 49 75 272

Prodam prašiča, težka 150 in 
220 kg, krmljena z domačo 
hrano. Tel.: 070 865 757

Prodam prašiča, težkega 
okoli 170 kg, krmljen z do-
mačo hrano, možen tudi za-
kol, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 940 419 

Prodam odojke in 2 svinji, 
težki 200 in 250 kg. 
Tel.: 051 361 635 
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Prireditve med 7. in 20. januarjem

Četrtek, 7. 1.
• ob 19.30 v Kulturni dvorani Sevnica: Duohtar pod mus, 

burka s petkem in streljanjem

Petek, 8. 1.
• ob 18.00 v Kulturni dvorani Sevnica: novoletni koncert 

Godbe slovenskih železnic
• ob 20.00 v SMC Sevnica: filmski večer po izboru gledalcev

Sobota, 9. 1.
• ob 10.00 v Mestni hiši Brežice: sobotni živ žav - sankači

Nedelja, 10. 1. 
• ob 9.00 po maši v cerkvi sv. Lovrenca na Bizeljskem: kon-

cert Ženskega pevskega zbora Pišece 

Ponedeljek, 11. 1.
• v Knjižnici Sevnica: razstava Opletene vrbe avtorja Da-

mjana Popelarja

Torek, 12. 1.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Bernarde 

Jeklin „kaj beremo, gledami in poslušamo“

Sreda, 13. 1.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu za januar 2010
• ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predstava za otroke 

„To je Ernest“, za abonma in izven

Četrtek, 14. 1.
• ob 17.00 v Prosvetnem domu Brežice: otroška predsta-

va „Miška Minka“
• ob 18.30 v MC Sevnica: starševski čvek s Sonjo B. Simončič

Sobota, 16. 1.
• ob 9.00 v OŠ Boštanj: medobčinsko ekipno šolsko šaho-

vsko prvenstvo 2009/10
• ob 10.00 v Mestni hiši Brežice: sobotni živ žav – vremenko
• ob 19.00 v KD Krško: koncert Tanje Žagar z glasbenimi 

gosti 
• ob 19.00 v kulturni dvorani na Blanci: premiera komedi-

je „Pridi gola na večerjo“
• ob 19.30 v Domu krajanov na Razborju: 1. razborski ve-

čer v letu 2010

Nedelja, 17. 1.
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-

tropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen Sevnica 
za januar 2010

• po sveti maši pri sv. Antonu v Gorenjem Leskovcu: licita-
cija krač in ostalih mesnih izdelkov

Torek, 19. 1.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Ljobe Jan-

če „Ljudsko izročilo skozi pesem in pravljico“
• ob 17.00 v knjižnici Krmelj: pravljična urica
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni meseč-

ni hitropotezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica 
za januar 2010

• ob 18.00 v KD Krško: lutkovna predstava za otroke „Kdo 
je napravil Vidku srajčico“, za rumeni abonma in izven 

Sreda, 20. 1.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica 
• ob 18.00 v KD Krško: dokumentarni film meseca - „Tok: 

V imenu ljubezni do vode“, angažirani dokumentarni film
• ob 19.00 v KD Krško: predavanje z duhovno-filozofsko vse-

bino „Potovanje Christiana Rosenkreuza“

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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:

Kontaktni telefon:

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda 
le fizična oseba, izključno pre-
ko objavljenega obrazca v Posa-
vskem obzorniku in za nekomer-
cialne namene. Obrazcev poslanih 
preko E-pošte ali faksa ne spreje-

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

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

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

Naročila malih oglasov sprejema-
mo najkasneje tri dni pred obja-
vo, t.j. vsak ponedeljek pred izi-
dom časopisa, na naslovu: Posavski 
obzornik, Trg M. Gubca 3, 8270 
Krško.

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

-  izdelava, barvanje 
in obnova vseh vrst fasad

- talne obloge
-  ureditev dvorišč
-  adaptacija starejših 

stanovanjskih hiš
-  svetovanje

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

tel.: 051 814 104

Prodam prašiča, težkega 170 
kg, in mladico za pripust, fi-
žol sivček in češnjevec ter 
beli in rdeči krompir. 
Tel.: 07 49 67 826 (po 19.00) 

Prodam plemenske svinje 
ter merjasca, starega 1 leto 
in 3-fazni šrotar. 
Tel.: 07 770 868 

Prodam 2 prašiča, od 150 do 
180 kg, krmljena z domačo 
hrano. Tel.: 041 580 983 

Prodam odojke, od 25 do 
30 kg, cena po dogovoru ter 
parcelo 80 a in vinograd 30 a 
z vikendom, dostop v vsakem 
vremenu. Tel.: 031 858 594 

Prodam več odojkov, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 031 539 710 

Ugodno prodam odojke za 
rejo ali zakol, od 20 do 40 
kg, zelo ugodno. 
Tel.: 07 49 56 563 

Prodam odojke, od 25 do 40 
kg, domače hranjene. 
Tel.: 041 778 087 

Prodam prašiča 200 kg, kr-
mljenega z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 67 530 

Prodam odojke za zakol ali 
nadaljnjo rejo, od 25 do 35 
kg, ugodno. 
Tel.: 041 48 75 72 

Prodam dve ovci z mladiči, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 712 124 

Podarim tri leta staro psico, 
kratkodlako mešanko zlati 
prinašalec, zelo prijazno in 
igrivo. Tel.: 041 93 9860 

Kupim kunca samca pasme 
kalifornijec za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 255 050

Prodam race japonke, odoj-
ke, koruzo, ječmen, oves, 
ajdo in moko. 
Tel.: 031 834 173 

Prodam svinjo, težko 350 kg. 
Tel.: 07 49 67 825

VINO, ŽIVILA

Prodam večje količine žga-
nja in 2 prašiča, težka oko-
li 130 kg. Tel.: 07 49 77 259 

Domači jagermajster pro-
dam. Tel.: 041 524 287 

Prodam belo in zelo temno 
rdeče vino, bizeljski okoliš, 
možna dostava, cena po do-
govoru. Tel.: 041 813 074 

Prodam cviček po 1 €, možna 
dostava. Tel.: 030 329 828 

Prodam cviček odlične kva-
litete, možna dostava, večje 
količine, cena 0,90 €. 
Tel.: 041 849 858 

Prodam cviček dobre kvali-
tete, cena 0,80 €, nad 50 l 
liter sadjevca gratis. 
Tel.: 041 294 162 

Prodam rdeče vino, krški 
okoliš, cena 0,80 €/l. 
Tel.: 07 49 77 455 

Prodam 400 l rdečega vina, 
okolica Sromelj, cena 0,80 €, 
zelo kvaliteten. 
Tel.: 041 903 120 

Prodam modro frankinjo, 
rdeče mešano ter schardo-
nay in laški rizling, vse odlič-
ne kvalitete, okolica Senove-
ga. Tel.: 031 564 785 

Prodam rdeče vino po 0,80 
€. Tel.: 041 223 957

Prodam koruzo v zrnju, je-
čmen, silažne bale in elek-
tromotor 28 KW 2800 obra-
tov. Tel.: 041 581 488 

Prodam oves, primeren za 
setev ali krmo. 
Tel.: 031 519 566 

Prodam ječmen, lahko večjo 
količino. Tel.: 07 45 22 056 
(po 16.00)

Prodam fižol češnjevec in 
krompir - pridelan kot bio. 
Tel.: 041 738 338

Prodam orehova jedrca in 
cele orehe. Tel.: 041 630 491 

POHIŠTVO, OTROŠKA 
OPREMA

Prodam spalnico, posteljo in 
3 omare za 200 €, kupcu po-
darim posteljnino za 2 osebi. 
Mali Kamen, Koprivnica. Tel.: 
051 815 513 

Prodam fantovska oblačila št. 
148-152 in smučarski kombine-
zon št. 152, ohranjeno, cena 
v kompletu 55 € ter zimske 4 
pnevmatike Sava 195-55 R15, 
malo rabljene. Tel.: 031 789 408 

RAZNO 

Prodam smuči Fischer S 300 
ICE in vezi Fischer FX 12, 
cena kompleta 200 €. Tel.: 
040 808 299

Prodam novo diatonično har-
moniko štajerko C-EF-B v ga-
ranciji, novi model, ugodno. 
Tel.: 031 793 132 

Prodam hišni kino s petim 
zvočniki, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 912 817 

Prodam barvni TV Gorenje, 
diagonala 55 cm. 
Tel.: 040 80 4486

Prodam orbitrek Hammer 
Pro Mag za 100 €. 
Tel.: 041 695 542 

Prodam mizo za namizni te-
nis, komplet, zložljiva, ne-
rabljena, na kolesih, boljša, 
cena 100 €. Tel.: 07 49 22 692 

Prodam stensko omaro za 
shranjevanje vijakov ali drob. 
materiala s 346 prozornimi 
„kip“ predali, 2,60x2,00 m, 
cena 600 €. Tel.: 041 644 663

Prodam večjo količino kovin-
skih elementov, za večnamen-
sko uporabo (stopnice, ogra-
je...) ali menjam za 10 cm 
siporeks. Tel.: 051 457 759 

Prodam električno pečko-
termalni PH-15 LIPH-20l Me-
rok z daljincem, novo, zapa-
kirano, cena 40 €. 
Tel.: 040 208 353 

Za simbolično ceno prodam ko-
vinska krila dvojnih garažnih 
vrat, kot nova. Tel.: 07 49 64 109 

Prodam masažno mizo Rode, 
50 €. Tel.: 041 503 767 

Dobro ohranjena polkna, mi-
zarska izdelava, ugodno pro-
dam ali menjam za drva. 
Tel.: 041 803 425 

Prodam štedilnik za central-
no gretje, cisterno za olje 
3000 l, malo rabljeno. 
Tel.: 07 81 42 171

V Dobovi ali širši okolici ku-
pim 16 m2 rabljenih pločevin 
iz Mašinhausa, lahko so rja-
ve. Tel.: 49 67 545 

Prodam oljni gorilec Olimp, 
redno servisiran, brezhi-
ben in balkonska vrata ter-
mo pan s polknami 210x100. 
Tel.: 040 745 262 

Prodam mešalec za meso ali 
testo, 75 l, enofazni, inox, 
na prekuc, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 64 54 88 

Prodam nov krznen plašč nu-
trija, št. 44-46. 
Tel.: 040 292 568 

STIKI 

Samski 48-letnik s podeželja 
bi rad spoznal žensko do 55-
let, ki bi prišla k meni. 
Tel.: 041 887 130 

Stroške pošiljanja krije založba!

Mesečevi kažipoti
Marjanca Kočevar

format 150 x 150 mm, 32 strani trda vezava

cena 9 €
Naročila:
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debudnež se imenuje Simon, 
ob rojstvu je tehtal 4000 g in 
meril 53 cm, doma pa ga pri-
čakuje triinpolletni bratec 
Gašper. Mamica je v pogovo-
ru dejala, da med nosečno-
stjo ni imela težav, tudi po-
rod ni bil težak, prav gotovo 
pa se za povečanje družine 
ne bo več odločila, čeprav se 
je rahlo nasmehnila in doda-
la, da se  pravzaprav nikoli ne 
ve, kaj bo življenje prineslo. 

Prvo novoletno zgodnje jutro, 
ko so mnogi še vedno prosla-
vljali, pa je svojega prvega 
otroka ob pomoči dežurne 
ekipe že omenjenega gine-
kologa Grulovića, babice Kar-
men Vrtačič in otroške sestre 
Mateje Černelič ob 6.48 ro-
dila 16-letna Sabrina Kosec z 
Gazic. Mala štručka, ki bo sli-
šala na ime Duško, je tehta-
la 2550 g in je merila 47 cm. 
Mlada mamica je nosečnost 
preživela brez težav, dodala 
pa je, da se ji je porod zdel 
kar malo dolg in težak. Še ve-
dno rahlo utrujena je deja-
la, da si nekaj časa še ne želi 
otrok, izrazila pa je željo, da 
bi bil sinek zdrav. 
� M.�Kalčič

je novorojenci, sedem drob-
nih štručk pa je še ostalo v 
njihovi negi. 

31. decembra sta na svet 
privekala deklica in deček. 
Ob 11.31 je Andreja Marolt 
Espinoza iz Žabjeka pri Pod-
bočju rodila Najo, ki je teh-
tala 3750 g in merila 51 cm. 
Pridružila se je dveletnemu 

bratcu Arauko 
Lanu, mamica 
pa je primerja-
la oba poroda. 
Tokrat je rodila 
po naravni poti 
točno na pred-
videni rok ter 
izrazila never-
jetno zadovolj-
stvo ob stiku z 
otrokom, saj je 
imela prvič car-

ski rez, zato je bilo okrevanje 
dosti daljše. Za konec pogo-
vora pa je zgovorno dejala, 
da pogled na otroka vedno 
odtehta in poplača vsakršen 
napor pri porodu.

Ob 14.58 pa je kot zadnjega 
dojenčka brežiške porodnišni-
ce v letu 2009 rodila Vesna 
Horvatič s Sromelj. Mali na-

BREŽICE – Prav nič zimsko ni 
bilo vreme v zadnjih dneh 
leta 2009, pa tudi prvi dan 
novega leta je bilo naveliča-
no turobno. Ko sem se tako 
prvega januarja peljala pro-
ti Brežicam, da bi sestavi-
la zgodbo novorojenčka, ki 
je zaključil minulo leto oz. 
na novo odprl statistiko bre-
žiške porodnišnice, so bile 
ulice mesta skoraj opustele. 
Osameli sprehajalci so tu in 
tam dodajali popoldanski no-
voletni utrip, sivi oblaki pa so 
skoraj sedli na pročelja hiš. 

Vedno prijazno osebje me 
je tudi tokrat z nasmeškom 
sprejelo in izrekli smo si ti-
ste prijazne besede o sreči in 
zdravju, ki se izrekajo v teh 

prazničnih dneh. V delovni iz-
meni so bili ginekolog Bojan 
Grulović, ki je dežural tudi 
v silvestrski noči, glavna se-
stra Metka Glogovšek, otro-
ška sestra Silva Sajovec in 
babica Sonja Ferenčak, s ka-
tero sva odstrnili nekaj osta-
lih statističnih podatkov. V 
dopoldanskem času so breži-
ško porodnišnico zapustili tri-

Vse skupaj se je zgodilo 31. 
maja 2009 v Novem mestu. V 
sklopu že 37. tedna  cvička so 
razglasili novo princeso. Vesna 
Perko je bila za nekaj nians 
boljša od Maje Režek iz Mir-
ne peči, odločilo pa je, tako 
komisija, poznavanje vin ter 
nastop. Vesno takoj povpraša-
mo, ali je imela kaj treme pred 
tem velikim dogodkom. »Mal-
ce treme je že bilo, a saj ve-
ste, ko sem videla moje navi-
jače, ki so se zbrali v Novem 
mestu, je bilo vse lažje. Brez 
pomoči moje družine in Dru-
štva vinogradnikov Šentjanž 
nam ne bi uspelo priti do tega 
naziva.« Na tem mestu je Ve-
sna nadomestila Vesno Koma-
tar iz Gadove peči, ki se je s 
tem laskavim priznanjem oki-
tila leta 2008.
Obveznosti pa v minulem letu 
Vesni Perko ni manjkalo. »Bilo 
je precej sprejemov in promo-
cij. Tako na Dolenjskem kot po 
celi Sloveniji, saj smo z ostali-
mi vinskimi kraljicami združeni 
v Vinsko kraljestvo Slovenije.« 
Jasno je tudi njeno poslanstvo: 
»Moja glavna naloga je promo-
cija cvička, te žlahtne kapljice 
na Dolenjskem in po Sloveniji. 
Če pa bo možno, pa bomo to 
počeli tudi zunaj meja.« Bolj 
ali manj pa je jasno, da ljudje 
tudi zunaj Dolenjske spoštljivo 
govorijo o tej žlahtni tekočini.
Cvičkova princesa s svojo dru-
žino premore vinograd s skoraj 
2000 trtami v gorici Marendol. 

Po Vesni – Vesna, tokrat iz 
Šentjanža
ŠENTJANŽ - V Šentjanžu imamo cvičkovo princeso. S to za Dolenjke in Do-
lenjce, pa tudi za Posavke in Posavce častitljivo lento se je okitila 19-letna 
študentka nemščine in slovenščine Vesna Perko.

Tam dela zlepa ne zmanjka, 
aktivni in pridni pa so ves čas. 
»Vsa družina z veseljem popri-
me za delo in pomaga pri ob-
delavi in kletarjenju,« pripo-
mne Vesna, ki se je predstavila 
tudi v Ljubljani: »Vsako leto je 
tretji četrtek v novembru re-
zerviran za prihod mladega 
cvička v Ljubljano. Tako je bilo 
tudi zdaj že lanskega decem-
bra, slovesnost pa je bila pred 
ljubljanskim Maximarketom.« 
V decembru je Vesna gostova-
la tudi v priznani oddaji nacio-

nalne televizi-
je Na zdravje. 
Ponosna in ve-
sela je, da je 
tudi preko ma-
lih ekranov šir-
ši slovenski 
javnosti pove-
dala par dobrih 
besed o cvičku.
Leto 2009 je 
vzelo slovo. 
»Bilo je napor-
no, a zelo lepo 
in uspešno,« 
začne Vesna. 
»Za mano je 
uspešno opra-
vljena matu-
ra, poleg tega 
sem postala 
cvičkova prin-
cesa.« Za leto 
2010 nima po-
sebnih želja. 
»Le zdravja 
sebi in mojim 

bližnjim želim.« Ob vsem tem 
se bo potrebno pripraviti na 
predajo žezla.  Več časa pa bo 
tudi za študij.  »V tem času je 
študij malce trpel, obveznosti 
je bilo precej. Sedaj se bom 
posvetila študijskim obvezno-
stim,« pristavi Vesna, ki ji tudi 
v veselem decembru ni zmanj-
kalo obveznosti. Ob koncu tudi 
prizna, da so ob njej ostali tisti 
pravi prijatelji, ki so jo spre-
mljali že poprej. Naj bo tako 
tudi v letu 2010.
  Drago�Perko

Vesna�Perko,�cvičkova�princesa�iz�
Šentjanža

Simon zadnji, Duško prvi 
novorojenček 

Vesna�Horvatič�s�sinkom�
Simonom

Sabrina�Kosec�s�sinkom�
Duškom

Dežurna�zdravniška�ekipa�v�brežiški�
porodnišnici�prvega�januarja

Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
Tel.: 07 4905 780, fax: 07 4905 781, marketing@posavje.info
www.posavje.info            www.neviodunum.si

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

Brežiške študije 3

Naročila: 07 49 05 780:
Knjigo lahko kupite na sedežu založbe in v:

DARILA DON, Cesta prvih borcev 17, Brežice
Prodajna galerija AMBIENTA, Cesta krških žrtev 44, Krško

Zbornik recenziranih razprav odgrinja tančico z življenj posamezni-
kov, ki jim je trgovina predstavljala temeljni ali dopolnilni vir za-

služka. Tretja knjiga v zbirki Brežiške študije, ki smo jo izdali v 
sodelovanju z Društvom za oživitev mesta Brežice (urednik 

Jože Škofljanec) je celovit pogled na trgovino v Brežicah. Ta 
je namreč omogočila rast in napredek naselja ter ključ-

no prispevala k njegovemu razvoju v mesto in središče 
spodnjega Posavja. Ugodna zemljepisna lega, ki je 

predvsem brežiškim trgovcem omogočila vključitev 
v regionalne in mednarodne trgovske tokove, pa 

je prispevala ne le h gmotni pač ampak tudi 
kulturni in duhovni bogatitvi meščanov.

392 strani, 165 x 235 mm, trda vezava
Cena: 28,00¤


