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Srebrno plaketo so prejeli: 
Ivan Orešnik za uspešno delo 
na področju širšega družbe-
nega življenja v KS Šentjanž, 
Martin Gorenc iz Rovišča pri 
Studencu za dosežene špor-
tne uspehe kot eden boljših 
slovenski športnih invalidov in 
skupina jasličarjev iz Tržišča 
za turistično promocijo kra-
jevne skupnosti Tržišče in ob-
čine Sevnica. Prejemnika zlate 
plakete sta bila: podjetja Preis 
Sevnica ob 20-letnici uspešne-
ga delovanja na področju go-
spodarstva v sevniški občini in 
Mešani pevski zbor Primož Tru-
bar iz Loke pri Zidanem Mo-
stu ob 30-letnici prizadevne-
ga in uspešnega delovanja na 
področju zborovskega petja. 
Najvišje priznanje, Grb Obči-
ne Sevnica, je prejela Kmeč-
ka zadruga Sevnica za dosežke 
pri gospodarskem razvoju obči-
ne in negovanju bogate zadru-
žne tradicije.

Najvišje	občinsko	priznanje	
Kmečki	zadrugi	Sevnica
SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani je 26. novembra potekala letošnja osre-
dnja slovesnost ob prazniku občine Sevnica. Na njej je župan Srečko Ocvirk 
podelil po svojem slavnostnem nagovoru občinska priznanja in Grb Občine 
Sevnica zaslužnim posameznikom, organizacijam in društvom.

Po podelitvi so si obiskovalci 
in obiskovalke z zanimanjem 
ogledali še dokumentarni 
film z naslovom Od prazni-
ka do praznika, ki sta ga pri-
pravila Tomaž Pavkovič in 
Vili Zupančič, prikazoval pa 
je najpomembnejše dogod-

ke v času od lanskega do le-
tošnjega praznovanja občin-
skega praznika. Prireditev, ki 
jo je popestril nastop učen-
cev in učenk GŠ Sevnica ter 
OŠ Boštanj, je povezovala 
Tanja Žibert. 
 S. Radi, foto: P. Perc

Na osrednji slovesnosti ob prazniku občine Sevnica je župan 
Srečko Ocvirk podelil občinska priznanja in Grb Občine Sev-
nica zaslužnim posameznikom, organizacijam in društvom.

Predlog racionalizacije mre-
že porodnišnic, ki so ga pri-
pravili na ministrstvu za 
zdravje, namreč ukinja po-
rodniške oddelke v Trbo-
vljah, Brežicah, Kranju in v 
Izoli, v lokalnih okoljih pa je 
seveda naletel na nasproto-
vanje. Direktor Splošne bol-
nišnice Brežice Dražen Levo-
jević meni, da za zapiranje 
porodnišnice v Brežicah ni 
nobenih strokovno uteme-
ljenih razlogov, ukinitev pa 
bi pomenila bistveno zmanj-
šanje dostopnosti zdravstve-
nih storitev za nosečnice in 
porodnice. Levojević pravi, 
da sistemske spremembe na 
področju zdravstva potrebu-
jejo širši družbeni konsenz in 
temeljito javno razpravo.  

Predsedujoči Svetu regije Po-
savje, župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk, je mnenja, 
da bi ukinitev porodnišnice 

Z	vsemi	močmi	proti	
zaprtju	porodnišnice	
BREŽICE, POSAVJE – „Brežiške porodnišnice ne damo!“ so si bili na novinar-
ski konferenci, ki so jo 1. decembra sklicali v Splošni bolnišnici Brežice, eno-
tni direktor bolnišnice, posavski župani in poslanca. Po njihovem prepričanju 
gre pri načrtovani ukinitvi brežiške porodnišnice oziroma njeni priključitvi 
novomeški porodnišnici za strokovno neutemeljeno, posavskemu prebival-
stvu škodljivo in zato nedopustno namero.

znižala standard življenja 
najbolj vitalnemu delu po-
savskega prebivalstva – mla-
dim družinam. Nad vladno 
namero so v Brežicah zgro-
ženi, pravi župan Ivan Mo-
lan, zato se ji bodo z vsemi 
močmi uprli, če bo potreb-

no, tudi z državljansko nepo-
korščino. Krški župan Franc 
Bogovič meni, da se z napo-
vedanimi ukinitvami regij-
skih ustanov, zlasti policij-
ske uprave in porodnišnice, 
ruši mir in zdravje posavske-

POSAVJE – Posavski občinski sveti v teh dneh začenjajo nov 
krog zasedanj. Že včeraj popoldne so se prvič po oktobrski 
konstitutivni seji sestali sevniški občinski svetniki in svetni-
ce ter predvidoma obravnavali kar 24 točk dnevnega reda. 
Seznanili so se s sklepom župana o začasnem financiranju 
proračuna Občine Sevnica v obdobju januar-marec 2011, 
nato pa obravnavali predlog terminskega načrta obravna-
vanja in sprejemanja odloka o občinskem proračunu za leti 
2011 in 2012. V skladu z dnevnim redom naj bi tudi imeno-
vali člane komisij in odborov občinskega sveta ter nadzor-
ni odbor, v katerega so bili predlagani Dušan Žičkar, Miran 
Grubenšek, Tatjana Povalej, Andrej Štricelj in Franc Erne-
stl. Med kadrovskimi točkami omenimo še imenovanje članov 
občinske volilne komisije ter nadzornih svetov javnih podje-
tij Komunala in Plinovod Sevnica.

V ponedeljek, 13. decembra, pa bosta zasedala krški in bre-
žiški občinski svet. V Brežicah imajo med drugim na dnev-
nem redu predlog sprememb in dopolnitev prostorsko uredi-
tvenih pogojev za območje občine Brežice, predloga odloka 
o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odme-
ro komunalnega prispevka v občini, predlog stanovanjskega 
programa občine, po skrajšanem postopku pa naj bi spreje-
li odlok o organizaciji in delovnem področju občinske upra-
ve in odlok o krajevnih skupnostih občine Brežice. Obetajo 
se tudi spremembe cen vrtcev.

Osrednja točka seje krškega občinskega sveta bo osnutek 
rebalansa letošnjega občinskega proračuna, s katerim se pro-
računski prihodki iz prvotno predvidenih 48 milijonov evrov 
zmanjšujejo na slabih 41 milijonov evrov, odhodki pa iz 55 
na 46,5 milijonov evrov. Rebalansu botruje slabša realizaci-
ja od načrtovane v obdobju do 31. oktobra. Z dnevnega reda 
izpostavljamo še pravilnik o financiranju krajevnih skupno-
stih v občini Krško, ki krajevnim skupnostim za delovanje v 
letošnjem letu prinaša dodatnih 360 tisoč evrov iz naslova 
nadomestila za omejeno rabo prostora. P. P.

Občinski	sveti	spet	dejavni

Minuli konec tedna nas je obiskal prvi od treh dobrih de-
cembrskih dobrotnikov – sveti Miklavž s svojim sprem-
stvom, angelčki in parklji. V spomin na plemenita dela 
škofa sv. Nikolaja, ki se je rodil ob koncu tretjega sto-
letja v Mali Aziji, tudi v številnih posavskih krajih ohra-
njajo tradicijo obdarovanja otrok na t. i. miklavževa-
njih, med drugim tudi na Krškem polju, kjer je Miklavž 
(na fotografiji) v soboto, 4. decembra, obiskal in obda-
ril preko 70 otrok. 

Brežiški porodnišnici grozi ukinitev.

Več na www.pivnicaapolon.com ali 07/490 23 60Decembrski praznični meniji že od 12 €
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SLOVENIJA - V nedeljo, 12. decembra, se bodo znova odprla 
volišča, saj bomo volivke in volivci na referendumu odločali o 
novem zakonu o RTV Slovenija, ki so ga pripravili na ministr-
stvu za kulturo. Tako politika kot strokovna javnost sta glede 
novega zakona zelo deljenih 
mnenj, saj nekateri menijo, 
da zakon prinaša osnovo za 
bolj profesionalno delo no-
vinarjev in njihovo samo-
stojnost, drugi pa, da odpira 
vrata politiki v osrednji na-
cionalni medij ter spodbuja 
njegovo komercializacijo. Po 
mnenju številnih pa gre še za 
enega v vrsti nepotrebnih re-
ferendumov, s katerimi poli-
tiki prelagajo odgovornost na 
državljane. 

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.
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Naslednja številka (26/2010) bo izšla v 
četrtek, 23. decembra 2010.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
15. december.

ga življa. Zapiranje brežiške porodnišnice je nesprejemljivo tudi 
za občino Bistrica ob Sotli, pravi župan Franjo Debelak, saj ima-
jo že do Brežic 20 km, ob zaprtju pa bi se pot do najbližje po-
rodnišnice, bodisi v Celju bodisi v Novem mestu, podaljšala na 
50 km. Kostanjevičani so sicer bližje Novemu mestu, a se ravno 
tako zavzemajo za ohranitev porodnišnice v Brežicah, na kate-
ro so se navadili, je povedal župan Mojmir Pustoslemšek. Z žu-
pani se strinja tudi poslanec mag. Andrej Vizjak, ki od ministra 

za zdravje Dorijana Marušiča pričakuje, da bo na reorganizaci-
jo zdravstva pogledal s širšega aspekta, zato ga bodo povabili 
na odprto javno razpravo o tej temi, pozval pa je tudi posavske 
odbore koalicijskih strank, da se uprejo vladni nameri o ukini-
tvi porodnišnice.

Za ohranitev brežiške porodnišnice se zavzema tudi civilna inici-
ativa, ki so jo ustanovile ženske z izkušnjo poroda v Brežicah, na 
čelu z Goranko Krošelj, Zinko Kristarič in pevko Nušo Derenda. 

„Ženske smo zgrožene nad idejami o ukinitvi porodnišnice, zato 
smo se odločile, da ne bomo tiho,“ je povedala Krošljeva, ki ve-
liko zaslug za srečen konec prezgodnjega poroda svojih dvojčic 
pripisuje ravno strokovnosti osebja brežiške porodnišnice. Pre-
pričanje, da ima v bližino dobro bolnišnico in porodnišnico, v ka-
teri je rodila dva sinova, pa je precej pripomoglo tudi k odloči-
tvi Nuše Derenda, da ostane v teh krajih in podpre prizadevanja 
za njeno ohranitev. „Ginekologija in porodništvo sta stvar žen-
sk, od moških pa pričakujemo, da nas boste podprli,“ je na po-
litike apelirala Kristaričeva in dodala, da je nenehno ukinjanje 
brežiške porodnišnice neresno in neodgovorno, Brežice in Posav-
je pa spreminja v „slepo črevo“ Slovenije. Peter Pavlovič 

Z	vsemi	močmi	proti	
zaprtju	porodnišnice
nadaljevanje s 1. strani

„Kako pomembna je bližina ginekologa in porodnega oddel-
ka, ve večina žensk, ko so bolne ali imajo težave čustvene 
narave (poporodna depresija). Topel sprejem v v ginekolo-
ški ambulanti pri izbranem zdravniku, ki kasneje spremlja 
potek zdravljenja ali nosečnost in porod, je veliko boga-
stvo. Zaupanje, ki se zgodi med ginekologinjo porodničar-
ko in pacientko, je pogosteje pomembnejše kot zdravlje-
nje samo. … Zato ne sme biti varčevanja za vsako ceno na 
plečih žensk, ki smo tudi volivke in plačujemo davke. Ne 
damo porodnišnice v Brežicah, ne damo ginekološko-poro-
dnega oddelka, ne damo naših ginekologov in porodničar-
jev. Pravica žensk je, da imamo dobro oskrbo,“ so ženske 
in matere zapisale v pobudi, pod katero bodo poskušale 
zbrati čim več podpisov, vabijo pa tudi v facebook skupino 
Ohranimo brežiško porodnišnico. 

Na čelo prizadevanj za ohranitev porodnišnice v Brežicah 
so stopile ženske; v ospredju brežiška podžupanja Patri-
cia Čular in pevka Nuša Derenda, zadaj Zinka Kristarič 
in Goranka Krošelj.

Pokličite 
uredništvo!

V ponedeljek,
13. decembra,

od 19. do 21. ure
na 07 49 05 782

Več na strani 20

Občina Krško je občina, ki je v javnosti največkrat predsta-
vljena kot občina z Nuklearno elektrarno Krško ter z različ-
nimi, predvsem gospodarskimi in z energetiko povezanimi 
objekti in projekti. Ob strmem gospodarskem razvoju v za-
dnjih desetletjih pa se je strmo razvijala in razvila pestra 
kulturna dejavnost, ob tem pa je Občina posebno skrb po-
svetila tudi nepremični kulturni dediščini, njeni obnovi in 
ustreznim vsebinam. Ravno leto 2010 je leto velikih premi-
kov oziroma dosežkov, saj smo 30. marca 2010 slovesno od-
prli Valvasorjev kompleks v Krškem in ga namenili javnemu 
predstavljanju in skrbi za dediščino, saj v večini prostorov 
deluje Mestni muzej Krško, ki smo ga ustanovili kot enoto 
Kulturnega doma Krško.

Junija letos smo se prijavili na javni razpis za Celostno pre-
novo gradu Rajhenburg in z ustrezno ter kakovostno pripra-
vljeno dokumentacijo uspešno pridobili sredstva za obsežen 
projekt – obnovo gradu, ki je spomenik državnega pomena v 
lasti občine in je prav tako z raznovrstnimi vsebinami name-
njen najširši javnosti v okviru muzejske in prireditvene de-
javnosti. Z obnovo in novimi vsebinami ter celostnim upra-
vljanjem, ki ga prevzema enota grad Rajhenburg, prav tako 
ustanovljena konec leta 2009 pod okriljem občinskega jav-
nega zavoda Kulturni dom Krško, bo grad še utrdil svoj po-
men v slovenskem in evropskem prostoru.

Občina Krško je podprla in sofinancirala tudi druge projek-
te celostnih prenov ter v zadnjih letih poskrbela za več kot 
20 odlokov o razglasitvi posamezne nepremične dediščine 
za spomenik lokalnega pomena. Pri tem je naša prizadeva-
nja podpiralo tudi Ministrstvo za kulturo, npr. s sofinanci-
ranjem obnove Valvasorjevega kompleksa in  obnove cerkve 
sv. Rozalije v Krškem.

Ob vseh drugih prizadevanjih je Občina Krško intenzivno so-
delovala tudi pri iskanju ustreznih rešitev, ki bi omogočile 
celostno prenovo (gradbeno in vsebinsko) gradu Šrajbarski 
turn v Leskovcu pri Krškem, spomeniku državnega pomena, 
ki je ravno zaradi izjemnega pomena za slovensko istove-
tnost v državni lasti. Občina Krško je večkrat pripravljala in 
sodelovala pri projektih obnove, intenzivneje v zadnjih le-
tih, ko je poskrbela za izselitev prebivalcev, sodelovala pri 
projektu izdelave potrebne projektne dokumentacije, pred-
vsem pa aktivno sodelovala pri iskanju ustreznih vsebin, nji-
hovih nosilcih in financerjih. Prenovo in ustrezno vsebino 
gradu je Občina Krško vključila tudi v protokole v zvezi z ra-
dioaktivnimi odpadki, v katerem je bila dogovorjena obnova 
gradu oziroma vključitev projekta v dejavnost Ministrstva 
za kulturo na področju obnove državnih spomenikov, ki jih 
sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regional-
ni razvoj. V protokolu so zapisani tudi partnerji, med kate-
rimi je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), ki naj bi 
v gradu imela sedež. Dejavnosti bi dopolnjevale tudi dru-
ge dejavnosti v skladu s cilji Operativnega programa krepi-
tve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 
in prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov«.

Vrednost investicije je ocenjena na 5 do 6 milijonov EUR.  
Občina Krško je izpolnila vse dogovorjene pogoje in ves čas 
deluje v skladu z dogovori s ciljem, da se grad obnovi in slu-
ži načrtovanemu namenu. 

Nameravana prodaja gradu pomeni ponoven začetek iskanja 
vsebin, namembnosti in nosilcev ter financerjev obnove in 
dejavnosti. Pomen gradu v istovetnosti občanov Občine Kr-
ško ni mogoče izmeriti s številkami. Grad je del naše dedi-
ščine, pomemben spomenik naše preteklosti, predvsem pa 
priložnost za razvoj in dokaz, da je tudi dediščina pomem-
ben del sodobnega tehnološkega napredka.

Napovedana prodaja, pa čeprav brez znanega ali potenci-
alnega kupca, je za Občino Krško nesprejemljiva in nerazu-
mljiva poteza Ministrstva za kulturo.  

Pričakujemo, da se bodo prizadevanja in sodelovanje pri 
projektu prenove gradu Šrajbarski turn  nadaljevala v skla-
du z dogovori in skupnim ciljem – ustrezna obnova in vsebi-
na gradu v državni lasti v tesnem sodelovanju z lokalno sku-
pnostjo in slovenskim gospodarstvom, zato želimo, da se v 
najkrajšem možnem roku dobimo na skupnem sestanku z va-
šimi odgovornimi predstavniki, kjer bi se lahko dogovorili za 
nadaljnje razvijanje projekta. 
 Franc Bogovič, župan

*Poslano: Ministrstvu za kulturo RS, Kabinetu predsednika 
vlade RS, Ministrstvu za gospodarstvo, Agenciji za radioak-
tivne odpadke RS, medijem

Odprto	pismo	Občine	Krško	o	
nameravani	državni	prodaji	
gradu	Šrajbarski	turn,	
Leskovec	pri	Krškem*

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

Zakaj voščiti v Posavskem obzorniku?

Zato ker bo vaše voščilo na voljo vsem prebivalcem Posav-
ja in še mnogim drugim, videlo pa ga bo 54.000 rednih 
bralk in bralcev, česar ne more  zagotoviti noben drug me-
dij na tem območju (Nacionalna raziskava branosti, 2010).

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

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

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

Prostor za svoje voščilo lahko rezervirate na tel.: 07 49 
05 780 ali preko e-pošte: marketing@posavje.info do pet-
ka, 17. decembra!

Vabljeni k sodelovanju!

VOŠČITE		
V	POSAVSKEM	
OBZORNIKU!

Letošnja zadnja številka našega časopisa 
bo izšla v četrtek,  

23. decembra 2010.

Medtem ko so v nekaterih občinah načrtovano prodajo poz-
dravili, so se v drugih odzvali z nasprotovanjem. Med temi 
je tudi občina Krško, saj je obnova gradu Šrajbarski turn, 
predvidoma za potrebe Agencije za radioaktivne odpadke, 
pa tudi za turistične namene, predmet enega izmed šestih 
protokolov, sklenjenih v zameno za soglasje lokalne sku-
pnosti h gradnji odlagališča za radioaktivne odpadke v Vr-
bini. „Napovedana prodaja, pa čeprav brez znanega ali po-
tencialnega kupca, je za Občino Krško nesprejemljiva in 
nerazumljiva poteza Ministrstva za kulturo. Pričakujemo, 
da se bodo prizadevanja in sodelovanje pri projektu preno-
ve gradu Šrajbarski turn nadaljevala v skladu z dogovori in 
skupnim ciljem – ustrezna obnova in vsebina gradu v držav-
ni lasti v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo in slo-
venskim gospodarstvom,“ je v odprtem protestnem pismu 
(ki ga na tej strani objavljamo v celoti) zapisal krški župan 
Franc Bogovič.

V gradu Bizeljsko že skoraj 40 let živi družina Klakočar, ki je 
z veliko lastnimi sredstvi preprečila propadanje gradu, zla-
sti dragocene kapele iz leta 1624, ter v njem uredila vinsko 
klet, vedno pa so ga ohranjali tudi odprtega za javnost, saj 
služi denimo kot kulturno prizorišče in pohodniška postojan-
ka. Kot pravi Bojan Wisell Klakočar, bi bila bolj kot proda-
ja smotrna obnova gradu s pomočjo evropskih sredstev po 
vzoru gradu Pišece. Za komentar smo prosili tudi brežiške-
ga župana Ivana Molana. „Občina Brežice je o nameri Repu-
blike Slovenije oz. Ministrstva za kulturo, da namerava grad 
Bizeljsko prodati, izvedela iz medijev, do danes ni še nih-
če od predstavnikov ministrstva o tem obvestil Občine ali se 
posvetoval. Občina Brežice želi, da ostanejo gradovi – naci-
onalni spomeniki kulturnega pomena povezani z okoljem, v 
katerem se nahajajo, predvsem pa da ostanejo dostopni jav-
nosti,“ nam je odgovoril Molan.  P. Pavlovič

Naprodaj	tudi	grad	Bizeljsko	
in	Šrajbarski	turn	
POSAVJE - Državni zbor RS je sredi novembra soglašal s 
prodajo šestih slovenskih gradov, med katerimi sta poleg 
gradov Otočec, Socka pri Vojniku, Rihemberk nad Brani-
kom, Borl, Viltuš, Gradac pri Metliki in Turnišče pri Ptuju 
tudi dva posavska gradova, Bizeljsko in Šrajbarski turn v 
Leskovcu pri Krškem, katerih prodaja je predvidena leta 
2012. Grad Bizeljsko s površino 2.546 m2 je ocenjen na 2,1 
milijona evrov, grad Šrajbarski turn s površino 2.769 m2 pa 
na 1,4 milijona evrov.

V	nedeljo	referendum	o	RTV
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Omenjajo vas kot bodočega 
podžupana ...
Verjamem, da so pritiski in pri-
čakovanja občanov po hitrem 
imenovanju podžupana velika. 
V lokalni skupnosti želijo imeti 
človeka, ki bo županu v pomoč 
in oporo pri hitrejši realizaci-
ji projektov. Prepričan sem, da 
bo gospod Pustoslemšek pravo-
časno sprejel pravilno odloči-
tev. Moja pripravljenost za po-
moč in podpora projektom, ki 
izboljšujejo blaginjo in kvali-
teto bivanja občanov, pa tudi 
kritičnost, se v prihodnosti ne 
bo spremenila, ne glede na to, 
kakšna bo županova odločitev.

Kostanjevica je nekako raz-
peta med Dolenjsko, kamor 
jo vlečejo zgodovinske vezi, 
in med Posavjem, kjer je pre-
živela zadnjega pol stoletja. 
Kakšno je vaše stališče do re-
gijske pripadnosti Kostanjevi-
ce?
Dokler ne vemo, o čem se od-
ločamo, govorim seveda o bo-
dočem številu pokrajin, je tež-
ko zavzeti konkretno stališče. 
Lahko, da na koncu Kostanje-
vica na Krki sploh ne bo imela 
možnosti izreči se o pokrajin-
ski pripadnosti, ker bo na dr-
žavni ravni sprejeta odločitev 
o minimalnemu številu pokra-
jin. Opažam, da se odločitev 
o bodoči regionalizaciji Slove-
nije, zaradi trenutnih razmer 
v Evropi in Sloveniji, odmika v 
nedoločeno prihodnost. 

Na skupni seji posavskih ob-
činskih svetov ste v dokaj 
odmevnem nastopu opozori-
li, da si je treba za pokrajino 
prizadevati zaradi izboljša-
nja kvalitete življenja ljudi, 
ne zaradi političnih intere-
sov tega ali onega posame-
znika ali stranke ...

S svojim referatom sem želel 
Posavce spodbuditi k razmi-
šljanju, da so politično, preko 
svojih predstavnikov v Ljublja-
ni, zadosti močni in vplivni, da 
obranijo interese tega druž-
beno-geografskega prostora. 
Hkrati sem jim položil na srce, 
da naj predstavnike pri stali-
ščih vodi korist širše družbe, 
občanov. Kot občana me za-
nima, kako bo moje življenje 
in delovanje v družbi kvalite-
tnejše zaradi ustanovite pokra-
jine. Alergičen pa bi bil, če bi 
spoznal, da moji predstavniki v 
pokrajini vidijo le način za laž-
je obvladovanje politično-eko-
nomskega prostora. 
Vse bolj je jasno, da je Evrop-
ska unija Sloveniji v prihodno-
sti namenila vlogo na podro-
čju transporta in energetike. 
Posledično se bo teža Krškega 
polja v regiji povečala. V igri 
so veliki vložki. Resničen uspeh 
bomo lahko merili le v poveča-
nju blaginje in kvalitete biva-
nja občanov, širše družbe. Za 
te cilje pa se bodo morali ob-
čani boriti sami, včasih bolj, 
včasih pa tudi manj preko svo-
jih predstavnikov, ki so jim za-
upali na volitvah.

Kako kot uspešen mlad me-
nedžer vidite gospodarsko si-
tuacijo v kostanjeviški obči-
ni, še posebej pa na področju 
turizma, ki vam je najbližje?
Vprašanje je, ali sploh vidim 
kakšno gospodarsko situacijo 
v Kostanjevici na Krki (smeh). 
Zaradi popolne razgradnje ur-
banističnega planiranja v dr-
žavi želi in ima vsaka občina 
možnost zgraditi svojo indu-
strijsko cono, svoje toplice, 
svoje naselje s stanovanjski-
mi bloki in dva hipermarketa z 
živili. Ta gradnja gre ponava-
di na račun izgube kmetijskih 

zemljišč, poslabšanja kvalite-
te bivanja občanov in na račun 
izjemnih dobičkov posamezni-
kov preko spreminjanja na-
membnosti zemljišč. Kakršni 
koli sramežljivi kriki opozo-
ril po zaščiti naravne dedišči-
ne in degradaciji življenjske-
ga okolja so nemudoma grobo 
poteptani kot oviranje razvo-
ja, napredka ipd. S tega vidi-
ka je svetovna gospodarska 
kriza nekako pozitivno vpli-
vala na streznitev tako bank, 
investitorjev kot urbanistič-
nih planerjev. Po večjih urba-
nih središčih je ostalo praznih 
nešteto novozgrajenih poslov-
nih in stanovanjskih prostorov, 
ki jih trg še nekaj let ne bo 
„pogoltnil“. 
Če je torej prvi greh pohlep, 
je druga težava v tem, da smo 
Slovenci tradicionalno zelo ne-
mobilni. Z razvitimi cestnimi 
povezavami nekako le spozna-
vamo, da ni tragedija, če se 
moramo dnevno voziti v služ-
bo 30 km. Zato danes vidim 
konkurenčno prednost Kosta-
njevice na Krki v ustvarjanju 
unikatnega kvalitetnega ži-
vljenjskega okolja z manjšimi 
obrtniškimi, družinskimi pod-
jetji, ki bodo ustrezno vpeta 
tako v naravno kot družbeno 
okolje. Velika večina občanov 
bo zaposlenih izven občine, 
faktor privlačnosti za priselje-
vanje pa bo temeljil na ponud-
bi varnega okolja za družine, 
izjemno kvalitetnega osnov-
nega šolstva, pestrega dru-
žabnega življenja, izjemnih 
možnosti rekreacije v neokr-
njeni naravi, razviti osnov-
ni in družbeni infrastrukturi, 
možnosti pridelave in ponud-
be zdravih pridelkov, skrbi za 
kulturno in naravno dediščino, 
kvalitetnemu preživljanju sta-
rosti v domačem okolju, ipd. 
Imam srečo, da sem lahko v tu-
jini spoznal, kako uspešno ta-
kšne lokalne skupnosti deluje-
jo. Osnovno obliko takšnega 
okolja je Kostanjevica na Krki 
ponujala svojim prebivalcem v 
preteklosti in ga bo ponujala 
v prihodnosti, ne glede na ka-
kšno zgrešeno odločitev ali za-
mujeno leto ali dve. 

Kaj pa kulturno in družabno 
dogajanje, nekateri pravijo, 
da se razen šelmarije in ko-
stanjeviške noči ne dogaja 
prav dosti?
Kulturno in družabno dogaja-
nje je v majhnih skupnostih 
zelo podvrženo ciklom. Kosta-
njevica na Krki je v polpretekli 
zgodovini s pomočjo nekaterih 
izjemnih posameznikov doži-
vljala pravi razcvet kulturnega 
in družabnega dogajanja, ki je 
presegel tako regijske kot dr-
žavne meje. Dolenjski kultur-
ni festival, otroški extempore, 
Forma viva, likovne razstave, 
šelmarija, poletni festival No-
ster nostri, različne dramske in 
glasbene prireditve so postavi-
le to mestece za večno na kul-
turni zemljevid.

Na letošnjih jesenskih vo-
litvah ste s kandidaturo in 
izvolitvijo za občinskega 
svetnika vstopili v lokalno 
politiko. Kaj vas je prepri-
čalo v ta korak?
Politika se je dandanes znašla 
v globoki krizi nezaupanja na 
vseh ravneh, od svetovne do 
lokalne. Kot družba se naha-
jamo na specifični zgodovin-
ski točki, ko smo državljani, 
kot še nikoli do sedaj, obve-
ščeni in osveščeni o tem, kaj 
se v bistvu sploh v družbeni 
nadgradnji dogaja, kakšne po-
litične igre se igrajo na par-
ketih, kdo so igralci v ozad-
jih in čigavi interesi praviloma 
zmagujejo ne glede na to, kdo 
sedi v predstavniških telesih. 
Državljani so frustrirani in na 
volitvah ne volijo več za, tem-
več praviloma proti. Proti ak-
tualni politiki, proti aktual-
nim politikom. V političnem 
prostoru se ne znajdejo več, 
kajti spoznavajo, da tradicio-
nalne opredelitve levica, de-
snica, ljudska, konzervativ-
na, socialdemokratska ipd. 
ne veljajo več ter da pravilo-
ma vse struje zastopajo le in-
terese kapitala in ozkih elit. 
Nad sodobno demokracijo so 
državljani po vsem zahodnem 
svetu razočarani, ko v bistvu 
spoznavajo, da gre le za na-
videzno, lažno izbiro. Če ka-
rikiram, gre za izbiro med 
Coca Colo in Pepsijem, med 
McDonald’som in Burger Kin-
gom. Formalno lahko izbiraš, 
ne glede na izbor pa to škodu-
je tvojemu zdravju.
Na drugi strani pa aktualna 
politika, pa naj si bo na sve-
tovni ali lokalni ravni, kljub 
temu državljanom še vedno 
neutrudno vsiljuje zastarele 
in neaktualne teme (strah in 
nevarnost pred različnimi na-
videznimi sovražniki, utruja-
joče debate o rdečih in belih, 
strah pred manjšinami, prise-
ljenci ipd.), katerih edini na-
men je preusmerjanje pozor-
nosti od tem, ki so dejansko 
pomembne za državljane in o 
katerih se politika javno ne 
želi izreči, ker bi posledično 
morala kritično oceniti tudi 
sebične interese multinaci-
onalk, bank in elit. Politika 
ljudstvo, za čigar interes bi 
morala delovati in ga varova-
ti, še vedno smatra za neu-
ko in neosveščeno. Prav zato 
je šokirana in nebogljena, ko 
pride do nezrežiranih, spon-
tanih uporov državljanov, kot 
v primeru delavk Gorenja in 
Mure, uporov proti ukrepom 
IMF-a v različnih evropskih dr-
žavah ipd.
Pa vendar državljani, občani s 
svojo pasivnostjo in ne vklju-
čevanjem v obstoječi politič-
ni sistem, ki se počasi posla-
vlja in odhaja v ropotarnico 
zgodovine, sami omogoča-
mo negativno selekcijo ka-
dra, idej, tem in odločitev, 
ki nam v pomembni meri kro-
jijo življenja.

Miroslav Kovačič, Vitna vas – Bi-
zeljsko: S predlagano pokojnin-
sko reformo se ne strinjam, ker 
menim, da z njo ‘dušimo’ mla-
de. Neprimerljivo je primerjanje 
motoričnih sposobnosti 60-letni-
ka in nekoga v cvetu mladosti. 
Vem, da je v pokojninski blagajni 
suša, vendar vlada ne more reše-
vati tega primanjkljaja na plečih 
srednje generacije. Glede moje 
pokojnine že računam, a daleč 
je še leto 2029. 

Nada Simončič, Sevnica: 
Jaz imam še toliko let za oddela-
ti, po sedanjih izračunih vsaj še 
20, da je pravzaprav brezpred-
metno, da si sploh preračuna-
vam, koliko bom tedaj potenci-
alno dobila pokojnine. Verjetno 
se bo v tem obdobju tudi pokoj-
ninska shema kar še nekajkrat 
spremenila, iskreno pa dvomim, 
da na bolje oziroma v korist de-
lavcev. Nikakor pa se ne strinjam 
z upokojevanjem pri 65 letih. 

Stojan Schaffer, Svibno: 
Jaz sem sicer invalid, a naspro-
tujem sedaj določeni starostni 
lestvici upokojevanja. In me kar 
srh spreleti, če je že sedaj tako, 
kaj bo šele z našimi otroci! Če 
že dvigujejo starostno mejo, po-
tem jo naj vsaj razumno. Samo 
poglejte, koliko ljudi je zaposle-
nih v javnem sektorju, koliko jih 
sedi po pisarnah! Ti naj delajo 
do 65 leta starosti, ne pa tisti, 
ki opravljajo fizična dela.

ANKETA

Ines Milenkovič, Cerklje ob 
Krki: Vprašanje je, kakšne 
bodo, če sploh bodo, pokojnine 
v času mojega upokojevanja in 
če jo bom zaradi stresa, načina 
življenja sploh dočakala. V same 
sprejete pokojninske ukrepe se 
zato niti ne poglabljam, verje-
tno pa bomo na splošno imeli v 
jeseni življenja toliko, kolikor si 
bomo pač do tedaj ustvarili na 
različne načine, naj si bodi to z 
naložbami, prihranki ipd.

Obeta se nam pokojninska reforma in z njo (občutno) zvi-
šanje starostne meje za upokojitev. Kaj menite o predla-
gani reformi ter ali ste si že poskusili izračunati, kdaj se 
boste lahko upokojili in kakšna bo vaša pokojnina, smo 
spraševali v tokratni anketi.

Pokojnina	–	kdaj	in	koliko?

Pogovor	z	Gorazdom	Šošterjem,	direktorjem	Šmarjeških	Toplic	in	
kostanjeviškim	občinskim	svetnikom

Kostanjevica	bi	lahko	bila	
unikatno	življenjsko	okolje
Gorazd Šošter je kljub mladosti, oktobra je dopolnil 35 let, eden najbolj prepoznavnih in tudi uspešnih Ko-
stanjevičanov. Že s 26 leti je prevzel direktorsko mesto v Termah Šmarješke Toplice in se medtem dodobra 
uveljavil v poslovnem svetu, o čemer nenazadnje priča lanska nominacija za naj menedžerja v turizmu, akti-
ven in nepogrešljiv je v številnih kostanjeviških društvih, na letošnjih lokalnih volitvah pa je z uspešno kan-
didaturo v občinski svet – v Kostanjevici je med 12 kandidati dobil skoraj četrtino glasov – stopil še na lokalno 
politično prizorišče. Kot pravi, Kostanjevičanom pogled prepogosto seže le do Šentjerneja na eni in Krškega 
na drugi strani, zato poskuša razmišljati širše in domačemu kraju najti perspektivo v globalnem okolju.

Družbeno-sociološke spre-
membe, odhod duhovnih vo-
dij iz aktivnega življenja in 
propad infrastrukture za izva-
janje kulturno-družabnih do-
godkov so botrovali dejstvu, da 
smo trenutno v Kostanjevici na 
Krki skoraj na dnu tega cikla. 
Vendar je to le obdobje, sko-
zi katerega se moramo prebiti, 
kajti v občanih duh kulture živi 
naprej. Osnovnošolci se z njim 
„okužijo“ že v zgodnjih letih. 
Kostanjevica na Krki je danes 
zagotovo mesto, ki glede na 
delež prebivalcev, ki študirajo 
ali so doštudirali na umetniških 
fakultetah, zaseda prvo mesto 
v državi. Otroci in mladostniki 
občanov danes organizirano iz-
ražajo svoj ustvarjalni umetni-
ški duh v sosednjih občinah, v 
Ljubljani in v Mariboru. Prišel 
bo čas, ko se bo s posamezni-
ki, ki se bodo pripravljeni iz-
postaviti, kot se je nekoč iz-
postavil gospod Lado Smrekar, 
in z obnovljeno infrastrukturo 
družabno in kulturno dogaja-
nje ponovno vrnilo v Kostanje-
vico na Krki. V to ne dvomim.

Kakšen je recept za uspeh v 
poslovnem svetu oz. kaj to 
terja od človeka? Kako ostati 
zvest svojim načelom v vča-
sih neusmiljenem okolju stro-
škov, dobičkov in dividend?

Za uspeh ni ne receptov ne 
nekih prirojenih sposobno-
stih. Poveličevanje, malikova-
nje sposobnosti in uspeha je 
za človeka kot za družbo celo 
škodljivo, ker predstavlja ve-
lik pritisk na posameznikov 
ego. Ko pa slednjega ne moreš 
več nadzorovati, postanejo la-
stne misli in dejanja samode-
struktivna za posameznikovo 
osebnost. Ni prijetno opazo-
vati po površnih merilih uspe-
šne ljudi, ki jih lastni ego vle-
če proti dnu. Osebno upam, 
da ne bom nikoli izgubil že-
lje in sposobnosti po posluša-
nju in učenju od drugih. Upam 
tudi, da bom vedno imel okoli 
sebe ljudi, ki me bodo odkri-
tosrčno in dobronamerno opo-
zarjali na napake. 

Kako izkoristite čas, ki vam 
ostaja poleg službe in delo-
vanja v društvih?
Kljub temu, da sem bil kot 
mladostnik bolj ali manj ne-
zainteresiran za šport, se da-
nes na lastno presenečenje 
redno rekreiram. Kostanjevica 
na Krki nudi idealno naravno 
okolje za različne aktivnosti. 
Glede na pokojninske obete, 
da bo moja generacija aktiv-
na vsaj do 70. leta, je to po-
membno (smeh).
 Peter Pavlovič

Gorazd Šošter
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Dve leti je vladalo zatišje in je 
bilo kljub posamičnim nasto-
pom ministra za lokalno samo-
upravo s predlogi o številu po-
krajin že videti, da se aktualna 
vlada sploh ne bo lotila vroče 
teme regionalizacije države, 
katere izvedbo je kot takratna 
opozicija v prejšnjem mandatu 
svoji predhodnici spodnesla. In 
res, odločitve o pokrajinah še 
vedno ni, zato pa se je zače-
lo ukinjanje nekaterih institu-
cij oziroma njihovih izpostav. 
Glede na lokacije, kjer te po-
tekajo z izgovorom o racionali-
zaciji in varčevanju, je več kot 
očitno, da gre (hkrati) za tiho 
pripravo na določitev pokrajin, 
med katerimi seveda ne bi bilo 
Posavja. 

Obletnica	
ustanovitve	Sveta	
posavskih	občin
Čeprav je marsikdaj moč sli-
šati, da je zamisel o posavski 
pokrajini nova, to zagotovo ni 
res. Že pred natanko 45 leti, 
po ukinitvi tedanjih okrajev, 
so tri posavske občine kot or-
gan za usklajevanje sodelova-
nja ustanovile Svet posavskih 
občin. V tistem času je Posav-
je dobilo kar nekaj pomembnih 
regionalnih institucij, kot so 
bile gospodarska zbornica, za-
vod za zaposlovanje in celo sa-
mostojna posavska banka, ka-
kršne seveda že dolgo ni več. 
Tudi v samostojni Sloveniji se 
je kljub razgretim političnim 
nasprotjem med »starimi« in 
»novimi« kmalu pokazalo, da 
brez medobčinskega sodelova-
nja ne bo mogoče doseči ne-
katerih infrastrukturnih pro-
jektov, predvsem pa se ne 
ubraniti pred namerami drža-
ve po nadaljnji centralizaciji. 
Po obnovi Sveta posavskih ob-
čin leta 1996 je dobro leto za-
tem (decembra 1997) sledilo 
še njegovo preimenovanje v 
Svet pokrajine Posavje v usta-
navljanju. Takrat se je Posav-
je zganilo tudi zaradi predloga 
zakona o regijah, ki kljub pred-
videnim od osmim do dvanaj-
stim regijam Posavja ni predvi-
deval. Tudi konec devetdesetih 
let so bile med prvimi na uda-
ru tedanja Uprava za notranje 
zadeve (UNZ) in porodnišnica. 
Že prej je Posavje razburila na-
mera, da bo prišlo do oblikova-
nja zdravstvenih regij in v okvi-
ru tega do delitve posavskih 
občin med dve zdravstveni re-
giji (sevniška in brežiška v Ce-
lje, krška v Novo mesto). Ta-
kšnih in podobnih poskusov je 
bilo še veliko.

Seveda se tudi sam vseskozi za-
vedam problematičnosti zago-
varjanja majhnih regij oziroma 
pokrajin predvsem z ekonom-
skega vidika, vendar je dej-
stvo, da je od časov spreje-
tja Deklaracije o ustanovitvi 
samostojne pokrajine Posav-
je (1998) regija gospodarsko 
napredovala. Prav tako sem 
tudi že večkrat opozarjal na 
potrebno dogovarjanje in so-
delovanje znotraj regije, ki 
je v Posavju po mnenju mno-
gih, kljub opaznim uspehom 

sodelovanja, še vedno daleč 
od možnega in nujnega, da bi 
bila »bilanca« zavzemanja za 
regijo v resnici pozitivna. Kaj-
ti, kot smo v Posavskem obzor-
niku zapisali že pred 12 leti, 
še tako majhna regija lahko 
ob dobri organizaciji in vode-
nju namesto pomoči potreb-
ne lokalne skupnosti postane 
navdih in motivacija za hitrej-
ši, predvsem pa popolnejši ra-
zvoj lastnih virov in sposobno-
sti, s tem pa tudi koristi svojim 
prebivalcem.

Morali	bi	nam	
dajati,	ne	pa	
jemati
Ministri in drugi predstavni-
ki Vlade oziroma državnih 
služb trdijo, da s tako imeno-
vano racionalizacijo, ki se za 
zdaj najbolj očitno najavlja z 
ukinjanjem policijske upra-
ve v Krškem in porodnišnice v 
Brežicah, ne prejudicirajo re-
gionalizacije Slovenije. Ven-
dar so taki izgovori naravnost 
ironični, saj je več kot jasno, 
da bi bila morebitna pokrajina 
brez teh in drugih pomembnih 
funkcij več kot invalidna. Če 
bi hoteli imeti pokrajino kot 
upravno-politično skupnost, 
bi kvečjemu morali pridobiti 
še kakšno regionalno funkcijo 
in pristojnost več, ne pa uki-
njati že obstoječih. Povsem 
razumljivo je, da bi v Posav-
je že zdavnaj sodile nekate-
re službe državnega pomena, 
kot je npr. Agencija za radi-
oaktivne odpadke, saj se tu 
nahaja v največji meri tako 
»proizvodnja« kot shranjeva-
nje tovrstnih odpadkov, poleg 
tega pa je pri nas tudi največ 
konkretnega znanja za ravna-
nje z radioaktivnimi snovmi.

Naj si gre za gospodarske 
(energetika, papirništvo, 
itd.), okoljske (NEK, NSRAO, 
HE, TEB, letališče) ali vsaj 
še zunanjepolitične vidike 
(meja EU, dvojno lastništvo 
NEK), je na prvi pogled oči-
tno, da je sicer majhen pro-
stor z okoli 1000 kvadratnimi 
kilometri površine in z nekaj 
preko 70.000 prebivalci z dr-
žavnega vidika sorazmerno 
zelo pomemben. Tega bi se 
morala zavedati in poskuša-
ti razumeti vsaka vlada, ne 
glede na njeno barvo in sim-
patije ali odpor njenih mini-
strov do naše regije in njenih 
politikov. Kot se namreč naša 
majhna država trudi biti pre-
poznavna znotraj EU, tako si 
tudi mi želimo (koliko smo ob 
tem uspešni, je drugo vpraša-
nje), da bi našli svoj košček 
sreče pod soncem države, za 
katero smo navsezadnje tako 
v drugi svetovni vojni kot v 
času osamosvojitve prispeva-
li vsaj takšen delež kot ostali 
predeli Slovenije.

Zaščitni	ukrepi	
tako	in	drugače
Vendar pa ta trenutek res 
(še) ne gre za uvajanje po-
krajin, kar, neverjetno, trdi-

jo tudi vladni ljudje. Pač pa 
gre v prvi vrsti za ukinjanje 
služb, ki pomenijo določen 
standard bivanja ljudi v na-
ših krajih. S tem se ne bi po-
slabšala le kvaliteta življenja 
tukaj živečim prebivalcem, 
ampak se zmanjšuje tudi mo-
žnost, da bi bila naša naselja 
dovolj zanimiva za vračanje 
mladih, kar je zelo pomemb-
no tudi zaradi nizke natalite-
te. Še bolj bi moralo državo in 
vlado samo skrbeti tudi dej-
stvo, da tako osiromašeni kra-
ji ne bodo (več) dovolj zanimi-
vi za bivanje strokovnjakov, ki 
upravljajo s tako pomembni-
mi objekti in zahtevnimi teh-
nologijami, kot se nahajajo v 
Posavju. Izgovor, da je naša 
dežela zelo majhna in je vse-
eno, kje živiš, je vsaj v prime-
ru NEK že neštetokrat pogrnil 
na celi črti, saj je znano, da je 
bila visoka sprejemljivost nu-
klearke dosežena prav po za-
slugi dejstva, da jo v najve-
čji meri vodijo in vzdržujejo 
tukaj rojeni ali sem priselje-
ni strokovnjaki.

Zelo zanimivo je, da je prav 
v dneh, ko so njeni predstav-
niki v medijih in tudi na tere-
nu tako neomajno zagovarjali 
razloge za ukinitev nekate-
rih institucij v Posavju, Vlada 
Republike Slovenije na svoji 
109. redni seji (25. novembra 
2010) sprejela Sklep o zašči-
tnem ukrepu v primeru jedr-
ske ali radiološke nesreče, ki 
se seveda v največji meri tiče 
Krškega in Posavja.

Na predlog Ministrstva za gos-
podarstvo je namreč oprede-
lila, da je potrebno zagotovi-
ti tablete kalijevega jodida, 
ki se v primeru potrebe lahko 
uporabijo v skladu s posebnim 
pravilnikom, pri čemer je po-
sebej omenjen 10-kilometrski 
pas okoli NEK.

Ko	ne	bo	več	v	
Brežicah	rojenih
Ker gre za občutljivo in vse 
pozornosti vredno temo, o 
kateri bi oziroma bodo mora-
li našim občanom gotovo kaj 
več povedati pristojne službe 
in organi v državi in na lokal-
nem nivoju, nimam namena 
širše povzemati vsebine spre-
jetega sklepa. Želim le ilustri-
rati, da je iz vsebine tega in 
še mnogih že sprejetih doku-
mentov (kot je na primer tudi 
šengenski režim) razvidno, da 
živimo na območju, ki je po 
eni strani deležno posebne 
»pozornosti« države, kakr-
šne niso deležni drugi predeli 
Slovenije. Po drugi strani pa 
se s Posavjem ravna kot ne-
kim »nebodigatreba«, ki kar 
naprej nekaj hoče in tečnari, 
čeprav gre le za peščico kme-
tavzov nekje na jugu države. 
Nešteto je tudi primerov, ko 
nas ljubljanski birokrati šte-
jejo nekam pod Dolenjsko ali 
celo v Zasavje, pri tem pa se 
niti ne potrudijo pogledati na 
zemljevid ali se kako drugače 
poučiti, kje se nahajajo Sev-
nica, Krško in Brežice. 

In lahko si mislimo, da iz take-
ga odnosa rastejo zamisli vsa-
kokratnih pisarniških načrto-
valcev, da bo s spremembami 
najlažje začeti pri nas in pri 
nam podobnih zakotnih prede-
lih države, za kar se po uspe-
šno opravljeni nalogi mor-
da nadejajo pohvale pri svoji 
ministrici ali ministru in celo 
napredovanja. Kot se je poka-
zalo v primeru ukinjanja ozi-
roma selitve policijske upra-
ve v Krškem, so argumenti o 
racionalizaciji na dokaj trhlih 
nogah, predvsem pa kažejo, 
da uradniki niso razmišljali o 
mnogoterih vidikih takega po-
četja. Da bi ob vsem tem kdo 
izmed njih pomislil, kaj bi, na 
primer, pomenila ukinitev po-
rodnišnice, v kateri se je kljub 
možnostim drugačne izbire ro-
dila velika večina današnjih 
prebivalcev Posavja, za našo 
identiteto in občutke pripa-
dnosti svoji deželi, seveda ni 
mogoče pričakovati.

In	še	premierovo	
trgovanje	za	povrh
Če imamo »privilegij« ime-
ti na svoji zemlji objekte dr-
žavnega pomena, ki so realno 
vsaj psihološko breme, poten-
cialno pa tudi okoljsko, si naj-
brž zaslužimo soliden nivo vseh 
tistih služb, ki skrbijo za var-
nost in zaščito prebivalcev, še 
bolj pa za kvalitetno preventi-
vo v vseh pogledih. Ko zadnje 
dni spremljamo izsiljevanje in 
grožnje šaleških sindikalistov z 
izklapljanjem elektrike zaradi 
interesov mnogo ožje skupine, 
si lahko samo mislimo, kakšne-
ga izsiljevanja bi se lahko lotili 
prebivalci Posavja. Seveda ni-
sem za kaj takega, bilo pa bi 
prav, da vsa omenjena »bre-
mena« državnega pomena, če 
res ne gre drugače, še malo 
bolj izpostavimo.

A po drugi strani nas take po-
teze vlade oziroma njenih mi-
nistrstev niti ne bi smele ču-
diti, saj imajo nenadkriljivega 
vzornika v svojem premierju, 
ki je, na podlagi objavljenih 
depeš sodeč, z neznosno lah-
kostjo ponujal nam dobro zna-
nemu Westinghouseu »par-
celo« v Krškem za graditev 
oziroma dobavo drugega jedr-
skega reaktorja, ne da bi prej 
o tem morda kaj povprašal v 
naših krajih. Tako samovoljo 
bi si bilo težko zamisliti celo 
v nekdanjih »železnih« časih, 
ki jim očitamo marsikaj tudi v 
zvezi z odločitvijo za gradnjo 
NEK! Da se je to zgodilo naše-
mu predsedniku, žal, moramo 
verjeti, saj se tudi glede tako 
pomembnih vprašanj, kot sta 
združevanje energetskih ste-
brov in oblikovanje pokrajin, 
opredeljuje zelo na hitro. Le 
kako si torej ti naši pomemb-
neži zamišljajo priti v Posav-
je in predlagati postavitev tako 
pomembnega objekta, kot je 
jedrski reaktor, potem ko nam 
nepremišljeno in kratkovidno 
jemljejo tako osnovne dobri-
ne, kot sta porodnišnica in ne-
mara tudi bolnišnica?
 Silvester Mavsar

Porodnišnice ne 
damo!

Praktično vsak doseda-
nji minister za zdravje se 
je na začetku mandata lo-
til ukinjanja in združeva-
nja obstoječih bolnišnic 
oziroma njihovih oddel-
kov. Večina jih je pri tem 
ponavljala napake, da so 
se odločali na podlagi del-
nih in zavajajočih »stro-
kovnih« mnenj in lobijev 
brez strateških in zakonskih podlag. Tudi to pot je 
žal tako. 

Sedanji minister za zdravje je namreč naznanil, da 
bo združeval nekatere slovenske porodnišnice in s 
tem pomembno omejil obseg delovanja dosedanjih 
porodniško-ginekoloških oddelkov v bolnišnicah Bre-
žice, Trbovlje, Izola in Kranj. Te oddelki so le prvi na 
udaru in začetek procesa zapiranja ministrovih »od-
večnih« bolnišnic, saj bi temu prvemu koraku sledilo 
ukinjanje oddelka za oddelkom in bi na koncu neka-
tere bolnišnice zaprli. Tega ne smemo dopustiti. Poz-
dravljam ustanovitev civilne iniciative za ohranitev 
porodnišnice Brežice in kot poslanec bom storil vse, 
da preprečim rokohitrske posege v delovanje naše 
bolnišnice. S tem ne trdim, da ni potrebno in da se ne 
da izboljšati in racionalizirati delovanja obstoječe 
mreže izvajalcev zdravstvenih storitev na primarni 
(zdravstveni domovi, zasebniki), sekundarni (bolni-
šnice) in terciarni ravni (Klinični center).

Ministru za zdravje predlagam, da namesto »na ho-
ruk« ukinjanja porodnišnic pospeši delo na pripravi 
strategije razvoja zdravstvene dejavnosti v naši dr-
žavi (tudi na področju ginekologije in porodništva), 
da na njeni podlagi določi besedilo novega zakona 
o zdravstveni dejavnosti in opredeli mrežo izvajal-
cev zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh. Omenje-
ni dokumenti morajo sloneti na strokovnih in eko-
nomskih analizah obstoječega stanja in načrtovanih 
sprememb, mednarodni primerjavi ter morajo biti 
usmerjeni v zagotavljanje kakovosti in dostopnosti 
zdravstvenih storitev za paciente in optimalnih po-
gojev za delo zdravstvenega osebja.

Minister za zdravje se je pri načrtovani reorganiza-
ciji porodnišnic oprl na mnenje strokovne skupine, 
ki pa je delo opravila površno in nezadovoljivo. Gra-
divo namreč ne vsebuje jasnih ciljev, ki se jih želi do-
seči z reorganizacijo, ni prikazane primerjave med 
14 ginekološko-porodnimi oddelki v Sloveniji na 
podlagi 18 kazalnikov kakovosti dela v porodnišni-
cah, ni ocene, kaj predlagana reorganizacija pomeni 
glede dostopnosti do te zdravstvene storitve za paci-
entke in porodnice. Skozi mnenje te strokovne skupi-
ne se začuti stališče, da so manjše porodnišnice manj 
kakovostne in varne, ker so kadri in oprema manj iz-
koriščeni. Pri tem pa ista strokovna komisija ugota-
vlja, da še ni izoblikovan minimalni standard za va-
ren porod in oskrbo novorojenca. 

Ministra za zdravje smo povabili v Brežice na javno 
razpravo, kjer bi lahko soočili poglede tako strokovne 
kot širše javnosti. Opozoril bi zlasti na naslednje ar-
gumente, ki govorijo v prid ohranitvi in razvoju po-
rodnišnice v Brežicah. Dostopnost do zdravstvenih 
storitev, ki jih zagotavlja obstoječ ginekološko-poro-
dnišni oddelek je pogosto ključna za pacientke in po-
rodnice. Nekatere vasi in zaselki v občini Brežice ali 
Posavju so časovno oddaljeni v normalnih razmerah 
od naše bolnišnice 20 minut in več. Če bi temu prište-
li še pot v Novo mesto ali Celje, bi taka oddaljenost 
v urgentnih zadevah lahko imela negativne posledi-
ce. Manjše in »domače« bolnišnice nudijo bolj oseben 
in neposreden odnos med pacienti in zdravniki ozi-
roma zdravstvenim osebjem, kar ugodno vpliva na 
počutje in zaupanje ter posledično uspeh zdravlje-
nja oziroma posega. Še bi lahko našteval, vendar naj 
poudarim tudi splošen argument. Zakaj bi ukinja-
li in spreminjali nekaj, kar dobro deluje. Prihrankov 
z združevanjem ali ukinitvijo ne bo, saj bo potrebno 
enako delo kot v naši bolnišnici storiti drugje, kjer 
sta lahko zdravljenje ali poseg še dražja.  

Spremembe na področju zdravstva ne smejo biti pre-
dlagane in izvedene na podlagi govoric, občutkov po-
sameznika in nepreverjenih informacij ter prepu-
ščene interesom ozkih strokovnih elit in vsakokratne 
oblasti. Zadeva je preresna in upam, da bomo tudi 
tokrat uspeli.  

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Vlada	nam	jemlje	porodnišnico	
in	nudi	jodove	tabletke
POSAVJE – V dolini ob reki Savi in tudi naokoli spet vre. Vrstijo se okrogle mize, zborovanja, prote-
sti, novinarske konference, te dni tudi zbiranje podpisov, skratka upor proti državi, pravzaprav Vladi. 
Po protestih zaradi nameravane združitve energetskih stebrov in načrtovane ukinitve Policijske uprave 
Krško je zdaj na vrsti obramba brežiške porodnišnice. Kaj bo sledilo jutri, sicer še ne vemo, lahko pa 
predvidevamo, saj se takšni poskusi ponavljajo že od devetdesetih let prejšnjega stoletja. Zato se v Po-
savju upravičeno sprašujemo, komu in zakaj je to izzivanje potrebno?
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S strani tedanjega predsed-
stva Republike Slovenije je 
bil 19. maja ukaz o predaji 
orožja sicer preklican, ven-
dar so do tedaj občinski šta-
bi po Sloveniji oddali že okoli 
70 odstotkov orožja, streli-
va in eksplozivnih sredstev, 
s katerimi so razpolagali. 
Ukaz Pokrajinskemu štabu 
TO Posavje se je nanašal na 
oddajo orožja v Cerklje ob 
Krki. Medtem ko je bila pre-
daja orožja deloma izvrše-
na v občini Sevnica, v skla-
dišču CZ občine pa je ostalo 
orožje in strelivo, namenje-
no za vodstvo družbeno po-
litične skupnosti ter zavoda 
za zveze, so se temu ukazu 
odločno uprli v brežiškem 
in krškem občinskem štabu 
TO, kjer so v skladiščih za-
držali celotne količine orož-
ja, streliva in vojaške opre-
me, med drugim tudi opremo 
lahkega topniškega diviziona 
zračne obrambe in nadkali-
brsko strelivo. Skupno naj bi 
tedaj v Posavju ostalo oko-
li 2300 kosov orožja in stre-
liva. Po poskusu odvzema 
orožja je bila glavna naloga 
občinskih štabov TO varova-
nje opreme in orožja. Posle-

SEVNICA - Občina Sevnica praznuje svoj občinski praznik 
12. novembra v spomin na osvoboditev petih vodilnih kra-
jevnih funkcionarjev OF, ki jih je 12. novembra 1941. leta 
iz sevniškega zapora, kamor jih je zaprl nemški Gestapo, 
rešil s peščico pogumnih soborcev komandir brežiške čete 
Dušan Kveder Tomaž. 

V spomin na to pogumno dejanje je potekala svečana položi-
tev venca k spominski plošči na stavbi sodišča v starem delu 
Sevnice in k spomeniku padlim žrtvam NOB v novem delu 
Sevnice, nato je v večnamenskem prostoru GD Sevnica po-
tekala še svečana seja občinske organizacije Združenja bor-
cev za vrednote NOB Sevnica. Zbrane so nagovorili: sevniški 
župan Srečko Ocvirk, predsednik občinskega odbora ZB za 
vrednote NOB Sevnica Maksimilijan Popelar, v imenu repu-
bliškega odbora ZB Silvo Gorenc,  v imenu posavske ZB pa 
Lojze Štih. V spremljajočem kulturnem programu so nasto-
pili učenci Glasbene šole Sevnica in MePZ Prijatelji Društva 
upokojencev Sevnica.
Na svečani seji Združenja borcev za vrednote NOB Sevni-
ca so podelili tudi sedem bronastih znakov in priznanj Zve-
ze borcev Slovenije zaslužnim posameznikom, ki so vsak na 
svoj način prispevali za ohranjanje vrednot NOB ter sodelo-
vali pri organizaciji proslav in ostalih prireditev. Prejemni-
ki so: Fanika Arnšek, Franc Ogorevc, Franc in Petra Kra-
šovec, Karolina Šmalčič, Marko Okorn in Petra Biderman.
 S. R., foto: L. M.

RAKA - 26. novembra so se v gostilni Tratnik na povabilo KS 
Raka, Društva upokojencev Raka in Krajevne organizacije RK 
Raka zbrali krajani, starejši od 70 let. V programu, ki ga vsa-
ko leto pripravijo učenci OŠ Raka, se je razlegalo petje in 
zvok harmonike, ob vrtenju narodnih noš so se iskrile oči, v 

recitacijah pa so se nizale lepe misli in želje za prihajajoče 
novo leto. Zbrane so pozdravili novi in stari predsednik KS 
Raka Silvo Krošelj, predsednica Društva upokojencev Raka 
Fanika Metelko ter predsednica Območnega združenja Rde-
čega križa Krško Meta Habicht. Za konec pa so eno »urezali« 
tudi člani novonastalega ansambla DU Raka Raški č’bularji. 

Pogostitvi je sledilo še veselo druženje. Obdarili so najstarejšo 
udeleženko Jožefo Kralj s Celin, ki bo v januarju 2011 prazno-
vala 90 let, ter najstarejšega udeleženca Stanka Gorenca. Z 
najdaljšim zakonskim stažem, 56 let, se pohvalita zakonca No-
vak z Rake, zlato poroko sta letos praznovala zakonca Tomažin 
s Podulc. Tudi najmlajši med najstarejšimi so dobili darilca: Lju-
dmila in Jože Hriberšek (dol-
goletni predsednik DU Raka) 
sta pred kratkim praznova-
la 70. letnico. Prve snežinke 
pa so udeležence pospremile 
v svoje tople domove z željo, 
da bi jim zdravje služilo in da 
bi se naslednje leto zopet sre-
čali. S. T.

Tedaj	pogumni,	danes	ponosni,	
da	orožja	niso	oddali	
KRŠKO - V začetku leta 1990 je generalpolkovnik Ivan Hočevar kot komandant republiške Teritorialne obrambe 
(TO) izdal ukaz o popisu orožja, streliva in eksplozivnih sredstev v občinskih in pokrajinskih štabih TO, čemur 
je 15. maja sledil ukaz o premestitvi orožja v skladišče JLA, kar je praktično pomenilo razorožitev potencialnih 
obrambnih sil na lokalnih nivojih. Temu ukazu se je uprlo dvanajst občinskih štabov Teritorialne obrambe, tudi 
v Krškem, kjer so 26. novembra v spomin na te dogodke odkrili spominsko ploščo Orožja nismo oddali. 

dično so ustanovili občinske 
štabe Narodne zaščite, ki so 
tvorili Manevrsko strukturo 
narodne zaščite (MSNZ) in 
znotraj nje kot prvi v Slove-
niji že v mesecu septembru 
1990 formirali 26 operativ-
nih skupin MSZN z okoli 500 
prostovoljnimi pripadniki, ki 
bi v primeru napada JLA, ki 
so ga glede na potek dogod-
kov predvideli kot možnega, 
predstavljali udarno moč, ob 
tem pa so v primeru napada 

računali tudi na vpoklic 2300 
pripadnikov TO za varovanje 
objektov, oborožen boj ter 
za blokado za JLA pomemb-
nih komunikacij. S skupnim 
ciljem so ob tem tudi tesno 
sodelovali z Upravo za notra-
nje zadeve Krško, na kateri 
so poleg zaposlenih milični-
kov vpoklicali tudi rezerv-
ne, ki so poleg ostalih nalog 
varovali iz policijskih postaj 
prestavljeno orožje na skriv-
ne lokacije in opravljali tudi 

nadzor nad premiki vojaških 
oseb.

V spomin na te dogodke iz-
pred 20 let sta 26. novem-
bra Ernest Breznikar kot 
načelnik Pokrajinskega šta-
ba narodne zaščite v letu 
1990 in župan občine Krško 
Franc Bogovič na stavbi Ob-
čine Krško odkrila spominsko 
ploščo Orožja nismo odda-
li, ob tem pa ob 20. oble-
tnici MSNZ podelila tudi pri-
znanja. Prejeli so jih: Edi 
Zanut, Zdenko Mohar, Vili 
Libenšek, Matjaž Mavsar, 
Polona Levak, Ana Brezni-
kar, Rudolf Derganc, Mihael 
Mavsar, Marjan Molan, Alojz 
Šribar, Anton Županc in Er-
nest Breznikar, v odsotno-
sti pa Martin Škorc in Ana 
Jevnikar.

Slovesnost, ki je potekala v 
organizaciji krškega Območ-
nega združenja Zveze vete-
ranov vojne za Slovenijo in 
Občine Krško, je povezova-
la Ivanka Černelič Jurečič, 
z recitali in glasbeno točko 
pa so jo popestrile učenke in 
učenec krške osnovne šole.
 Bojana Mavsar 

Tako kot leta 1990, tudi danes složni predstavniki 
veteranskih organizacij (od leve):  Zdenko Mohar 
(OZVVS Krško), Miha Molan (ZPVD Sever), župan Franc 
Bogovič, Ernest Breznikar (OZVVS Krško), Janez Pajer 
(predsednik ZVVS).

Podelitev	bronastih	znakov	ZB

Prejemniki bronastih znakov in priznanj Zveze borcev 
Slovenije z županom Srečkom Ocvirkom, Maksom 
Popelarjem in Albinom Ješelnikom.

Druženje	najstarejših	
krajanov	KS	Raka	

Zbrani na srečanju

SEVNICA - Župan Srečko Ocvirk je skupaj s sodelavci 27. 
novembra pripravil na sevniškem gradu srečanje s Sevni-
čani, ki uspešno delujejo izven občinskih meja. 

Po uvodnem pevskem nastopu Mateje Repovž in Tanje Žibert, 
ki je nato moderirala srečanje v poročni dvorani sevniškega 
gradu, je župan pozdravil prisotne. V svoj govor je vtkal za-
dovoljstvo, da v Sevnici ni velemestnega trušča, da so lahko 
stiki bolj osebni, da je družbeno okolje zdravo in naravno. 
Poudaril je še, da je na preizkušnji obstoj regije. Direktorica 
KŠTM-ja Mojca Pernovšek je predstavila atraktivno turistič-
no ponudbo v sevniški občini, nato je sledil še ogled doku-
mentarnega filma Od praznika do praznika snemalca Tomaža 
Pavkoviča in Vilija Zupančiča, ki je sestavil spremno besedo.   

Družabno srečanje se je nadaljevalo v letos odprti grajski 
vinoteki, ki je vse navdušila s svojo notranjo opremo in z 
izbranim vinom. V prijetnem in v sproščenem klepetu se 
je županovo srečanje s Sevničani, ki delujejo izven občin-
skih meja, zaključilo 
ob prigrizku v dvorani 
Alberta Felicijana, kjer 
je bilo izmenjanih kar 
nekaj mnenj in spod-
budnih besed vsem ti-
stim, ki ustvarjajo da-
našnji in jutrišnji dan 
v sevniški občini, oži-
veli pa so tudi spomi-
ni na brezskrbna otro-
ška leta, ki so pričarali 
poseben nasmešek na 
obraz.
 S. Radi

Županovo	srečanje	s	
Sevničani,	ki	delujejo	izven	
občinskih	meja

Sevničani, ki delujejo izven občinskih meja, na 
sprejemu pri županu Srečku Ocvirku.

SENOVO - Društvo upokojencev Senovo, Rdeči križ in Krajev-
na skupnost Senovo so 3. decembra v gostilni Senica na Seno-
vem organizirali družabno srečanje krajanov, starejših od 75 
let. Kljub izredno slabemu vremenu se je zbralo preko 70 čla-
nov. Najprej je vsem skupaj zaželela dobrodošlico predsednica 

občinskega odbora RD Meta Habicht. Kulturni program so po-
pestrili tudi otroci iz OŠ XIV. divizije Senovo s prisrčnim pro-
gramom, nato pa je zapel še ženski pevski zbor DU Senovo pod 
vodstvom Viktorja Repšeta. Prisotne so pozdravili še predse-
dnik DU Senovo Ludvik Grilc, predsednik KS Senovo Vlado Gra-
hovac in predsednica PZDU Posavje Marija Krušič. Potem so 
obdarili najstarejšo udeleženko Tončko Požun, najstarejše-
ga udeleženca Vladimirja Škoberneta in najstarejši zakonski 
par, včlanjen v DU Senovo, Stanko in Toneta Jerele. Ob dobri 
hrani, pijači in harmoniki so vsi prisrčno klepetali, izmenjava-
li svoje izkušnje in novice ter si vsi skupaj zaželeli, da se dru-
go leto zopet srečamo v takem prijetnem ambientu. Z. A.

Srečanje	starejših	Senovčanov

Na srečanju se je zbralo preko 70 starejših.

Jesenice na Dolenjskem: 
več zazidljivih parcel, 
od 1.000 m2 naprej. 
Cena: 25 EUR/m2. 
TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana, Tel: 051 317 333

Cerklje ob Krki: 
Hiša 328 m2, 1.568 m2 zemljišča, 
l.1933. 
Cena: 170.000 EUR.
TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana, Tel: 051 317 333

Pokličite 
uredništvo!

V ponedeljek,
13. decembra,

od 19. do 21. ure
na 07 49 05 782

Več na strani 20redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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RADEČE - V organizaciji KTRC-ja so se v prvem decembrskem 
popoldnevu na ploščadi pred blagovnico v centru Radeč s svoji-
mi izdelki na stojnicah predstavila različna društva, javni zavo-
di in posamezniki iz domačega in širšega okolja. Med ponudbo 
za bližajoče se decembrske praznike je bilo mogoče marsikaj 

najti in tudi poskusiti - denimo domače salame in klobase za-
koncev Roštohar iz Selc nad Blanco, manjkala pa nista niti ku-
hano vino ter domača potica. Še istega dne zvečer je sledil ob  
kulturnem programu svečani prižig številnih majhnih luči na 
smreki pred občinsko zgradbo  in nato večerni nastop mažore-
tnih skupin z mednarodno udeležbo na tradicionalni prireditvi 
Oranžna noč v radeški športni dvorani. Naslednjega dne, 2. de-
cembra, so v razstavnem prostoru Doma kulture Radeče otvori-
li likovno razstavo »Jesen - raj za umetnike« v organizaciji Dru-
štva ljubiteljev likovne umetnosti Radeče in  tamkajšnjega OI 
JSKD. Na t. i. ta veseli dan kulture 3. decembra je odprlo svo-
ja vrata Gledališko društvo Radeče  s premiero predstave Vila 
Malina, na kateri so prvič podelili »Radege« - kipce za življenj-
sko delo v društvu.  S. R.

V	Radečah	veselo	v	praznične	
decembrske	dni

V Radečah so že četrto leto pripravili posebno 
enodnevno tržnico za prihajajoče decembrske dni. 

ARTIČE, DOBOVA – 27. novembra so na pobudo domačega žu-
pnika Janeza Turinka ustanovili župnijsko Karitas Artiče in 
Sromlje, ki je dobila sedež v artiškem župnišču. Vodenje je 
prevzela Alenka Cizel, ustanovitev pa je potekala v izjemno 
slavnostnem vzdušju, saj so ob tej priložnosti praznovali tudi 
župnikov rojstni dan ter namesto daril zbrali 800 evrov prosto-
voljnih prispevkov, ki jih je namenil eni izmed družin v stiski. 
Program v domači kulturni dvorani so popestrili ansambel Stil, 
skupina Mariachi Fiesta en Jalisco, pevska zbora Mavrice in 
Prepelice ter Nuša Derenda. Župnijsko Karitas pa so 29. no-
vembra ustanovili tudi v župniji Marijinega imena v Dobovi. 
Na ustanovnem sestanku se je zbralo sedem članov, za tajni-
ka pa je bil izvoljen Branko Petelinc.  M. K. 

Župnijska	Karitas	tudi	
v	Artičah	in	Dobovi

Nekaj številk nazaj smo na tem mestu že predstavili proble-
matiko poškodb na lokalnih cestah in javnih poteh, do katerih 
je prišlo v času katastrofalnih poplav, ki so celotno Slovenijo 
prizadele sredi septembra letošnjega leta. Dasiravno je bila 
poplavna škoda na območju občine Radeče relativno majhna 
v primerjavi s škodo v sosednjih občinah, smo se na Občini Ra-
deče takoj lotili prvih aktivnosti za njeno sanacijo. 

Na cestah in poteh so škodo najprej ocenile pristojne občinske 
komisije, nakar je kontrolo opravila še regijska komisija, ki je 
delo občinskih komisij ocenila kot korektno. Škodo, povzročeno 
na gozdnih cestah, pa je v skladu z veljavno zakonodajo oceni-
la pristojna komisija Zavoda za gozdove RS. Z vidika obsežnosti 
poškodb in prevoznosti je bil tudi določen prioritetni vrstni red 
sanacije poškodovanih cest in poti.

Glede na zgoraj omenjene dejavnike se je za najbolj nujno iz-
kazala sanacija poškodb lokalne ceste 842010 Radeče – Pod-
kraj – Hrastnik na delu nasproti železniške postaje Zidani Most. 
Na tem delu so bili resneje poškodovani trije odseki, zaradi če-
sar je promet po tej lokalni cesti do konca sanacijski del prepo-
vedan, razen v nujnih primerih za domačine. Zaradi velike ne-
varnosti smo o popolni zapori prometa pisno obvestili tudi PP 
Hrastnik in PP Laško.

Po izdelavi ustreznega projekta ter pridobitvi ponudb potencial-
nih izvajalcev sanacijskih del je Občina Radeče v začetku novem-
bra podpisala tripartitno pogodbo s Savskimi elektrarnami Lju-
bljana d.o.o. in podjetjem VGP Novo mesto d.d. Slednje je takoj 
po podpisu pogodbe pričelo z gradbenimi deli na prvem izmed 
poškodovanih odsekov, sanacija pa naj bi bila po prvotnih načr-
tih v celoti zaključena do konca meseca novembra letos. Zaradi 
neugodnih vremenskih razmer so se dela zavlekla v december in 
naj bi bila predvidoma končana približno do sredine tega me-

seca. Pri tem velja omeniti še, da je dinamika del v veliki meri 
odvisna od režima energetskega izkoriščanja reke Save za potre-
be spodnjesavskih hidroelektrarn – zaradi višine podorov so do-
ločena sanacijska dela na poškodovanih odsekih mogoča le, ko 
se nivo reke Save zniža za približno štiri metre.

V času poplav sta opaznejše poškodbe utrpeli še lokalna cesta 
423330 Dobovec – Čimerno – Jelovo in javna pot Zajc – Martin-
čič – Vetrni Vrh, za kateri je Občina Radeče že pridobila geolo-
ški-geomehanski poročili in ustrezna elaborata sanacije, saj gre 
v primeru poškodovanih odsekov za specifične, razmočene tere-
ne s strmimi in visokimi brežinami. Trenutno sta projekta sana-

cije teh dveh cest oz. poti v fazi pridobivanja ponudb za izbor 
izvajalcev del, po končanem izboru pa se bodo sanacijska dela 
pričela takoj, ko bo vreme to dopuščalo.

Na koncu velja omeniti še, da so v času poplav določeno škodo 
utrpele tudi številne gozdne ceste. Le-te bodo sanirane šele, ko 
bo vreme to dopuščalo, verjetno pa v okviru rednega vzdrževa-
nja gozdnih cest za leto 2011. 

Odpravljanje	posledic	
poplav	v	občini	Radeče

Sanacijska dela na LC Radeče – Hrastnik so v polnem teku.

Poškodba cestišča na JP Zajc – Vetrni vrh

PIŠECE – Kulturno društvo Orlica Pišece, ki je lani obeležilo 
stoto obletnico delovanja, je pripravilo bogat kulturni večer, 
ki  so ga po tradiciji poimenovali Zimski večer. Na pišeškem 
odru so se predstavile vse sekcije društva; Ženski pevski zbor 
pod vodstvom Vinka Žerjava, Oktet Orlica Pišece, ki ga vodi 
Franc Kene, Pleteršnikovi ljudski pevci pod vodstvom Mar-
jance Ogorevc, folklorna skupina Duplo, ki jo vodi Nataša 

Plevnik, nekoliko mlajša godba pod vodstvom Bojana Luga-
riča in dramska sekcija Smeh ni greh. Tokrat sta se dve ge-
neraciji v gostilni prepirali, kakšne goste bi imeli oz. kakšno 
glasbo zanje, in tako napovedovali nastopajoče, ki se jim je 
pridružil še otroški pevski zbor Angeli pod vodstvom Irene 
Ivančič.  S. V. 

STARA VAS NA BIZELSKEM – Tamkajšnje krajevno združenje Rdeče-
ga križa (RK), ki mu predseduje Mira Rajterič, je tudi letos vsto-
pilo v december z rednim druženjem starostnikov. Na druženje s 
kosilom in kulturnim programom učencev bizeljske šole pod men-
torstvom Vilka Ureka se je odzvalo okoli 80 starejših ter aktivist-

ke. Med gosti so toplo pozdravili tudi patronažno sestro Marto 
Preskar, ki že 14 let skrbi za starostnike z Bizeljskega, domače-
ga župnika Vlada Leskovarja, sekretarko Območnega združenja 
RK Brežice Metko Jarkovič ter predsednika krajevne skupnosti 
Franca Kelherja, ki so namenili tople besede starostnikom in 
jim dali vedeti, da niso sami. Zbrane je pozdravila tudi dolgole-
tna predsednica RK Marija Šemrov. Poteku srečanja so nekoliko 
nagajali izpadi električne energije, tako da so se razšli prej kot 
običajno, kljub temu pa so zaplesali in izvedli bogat srečelov, so 
pa aktivistke nagradile starejšega gospoda, ki se je na srečanje 
pripeljal s kolesom.  S. V.

Zimski	večer	res	zimski	

Najmlajši na pišeškem odru (foto: Boris Kovačič)

Polepšali	popoldne	starostnikom

Starostniki se radi družijo (Foto: Jožica Obradović)

In še s kar nekaj kulturne du-
ševne hrane bodo v krškem 
kulturnem hramu postregli 
do konca leta, ki se neizbe-
žno približuje. Kot je poveda-
la direktorica Katja Ceglar, 
bo v sklopu gledališkega pro-
grama 21. t. m. na krškem 
odru uprizorjena monokome-
dija Fotr, v kateri igra prepri-
čljivo vlogo sveže pečenega 
očeta Lado Bizovičar. V glas-
benem programu bo jutri, 10. 
12., v okviru jazz-etno cikla 
koncert Jadranka Juras jazz 
kvinteta, pod taktirko ume-
tniškega vodje Tomaža Ko-
zlevčarja pa bo 22. 12. na 
krškem odru zapel vokalni 
ansambel Perpetuum Jazzi-
le. V domu bo gostoval tudi 
borec za človekove pravice in 
publicist Tomo Križnar, ki bo 
18. 12. predstavil najnovejšo 
knjigo Nafta in voda. Za do-
daten program v kulturnem 
domu bodo v prazničnem de-
cembru poskrbeli tudi zuna-
nji organizatorji.

Pestra	decembrska	ponudba
KRŠKO - Že danes pod večer bo v Kulturnem domu najmlajše razveseljeval lik pegaste deklice, ki je 
osvojil srca že številnih generacij po vsem svetu. Govora je seveda o Piki Nogavički oziroma plesni pra-
vljici Pika Nogavička praznuje rojstni dan, v izvedbi Festivala Velenje, ki je sicer organizator Pikinega 
festivala, največje otroške prireditve v državi. 

Kot je še dejala Ceglarjeva, 
so s siceršnjim obiskom pred-
stav in prireditev zadovolj-
ni, nenazadnje tudi z obiskom 
kino predstav, ki so sicer že ne-
kaj let zaradi dostopnosti fil-
mov na spletu v stagniranju, 
zato pa nekoliko več poudar-
ka v KD dajejo nekomercialni 
ponudbi ali t. i. art filmu, ki 
služi filmski vzgoji oz. spodbu-
ja razvoj filmske in avdiovizu-

alne kulture. Gre za filme, ki 
niso dostopni na internetu in 
jih kot program spodbujanja 
umetniškega filma sofinancira 
kulturno ministrstvo. Eden iz-
med njih je denimo tudi polj-
ski film Triki, ki ga bodo pred-
vajali v krškem kinu 16., 17. in 
18. decembra. Film, prejemnik 
številnih priznanj in nagrad, z 
ganljivo, a realistično zgod-
bo pusti gledalca vse prej kot 
ravnodušnega. Z vidika zago-
tavljanja kakovostnih umetni-
ških filmov gledalcem, hkrati 
pa tudi v prizadevanjih za digi-
talizacijo v prihodnjih letih, se 
je KD Krško vključil tudi v Art 
kino mrežo slovenskih kinema-
tografov. Čeprav je sama digi-
talna nadgradnja, kakor pravi 

direktorica, povezana z veli-
kim finančnim vložkom, pa se 
je potrebno zavedati, da gre 
za tehnični standard, ki bo slej 
kot prej nujnost, saj brez nje 
ni mogoče predvajati 3D fil-
mov.

Vsekakor si v Kulturnem domu 
prizadevajo zadovoljiti obisko-
valce prireditev na vseh lokaci-
jah, tako na gradu Rajhenburg, 
ki je prešel pod okrilje njiho-
vega tehničnega upravljanja v 
letu 2007, kot  z razstavami v 
Galeriji Krško in raznimi pri-
reditvami v Mestnem muzeju 
Krško, ki od sredine letošnje-
ga leta prav tako delujeta kot 
enoti Kulturnega doma. 
 Bojana Mavsar

Katja Ceglar

PODBOČJE - Krajevna organizacija Rdečega križa Podbočje 
je 4. decembra organizirala srečanje starejših krajanov KS 
Podbočje. Srečanje je tradicionalno in ga skupaj z OŠ Podbo-
čje organizirajo že vrsto let. Letos se je srečanja udeležilo 
50 krajank in krajanov. V kulturnem programu so sodelovali 
učenci OŠ Podbočje in Pevke izpod Bočja. Članice Rdečega 
križa so pripravile bogato pogostitev, povabljenci pa so se v 
pogovorih zadržali še dolgo. V KS Podbočje živi 128 krajank 
in krajanov nad 75 let, starejših od 90 let pa je pet žensk.

Srečanje	starejših	tudi	v	
Podbočju
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RAKA - V cvičkovem hramu na Raki je 25. novembra klub 
cvičkovih princes, ki ga sestavlja dvanajst deklet, ovenča-
nih s tem nazivom od leta 1999 do letos, predstavil koledar 
cvičkovih princes. Na koledarju, sestavljenem kot zgodba od 
spogledovanja in spoznavanja s fantom preko njegove snubi-

tve in priprav na poroko do same poroke, poročne zdravice 
in plesa ter prihoda domov, se predstavlja vsaka izmed dva-
najsterice, med njimi tudi štiri Posavke: prva cvičkova prin-
cesa Lea-Marija Colarič Jakše, Zdenka Mirtek, Vesna Ko-
matar, Vesna Perko in aktualna cvičkova princesa Martina 
Baškovič. Koledar je izšel pod okriljem novomeškega Zavo-
da za turizem, fotografije zanj pa je posnel Tomaž Levičar. 
Predstavitve, ki jo je vodil Silvester Polak, se je med dru-
gim udeležil tudi legendarni glasbenik Lojze Slak, s pevskimi 
nastopi pa sta jo popestrili pevska skupina Lavrencij z Rake 
in klapa Parangal. Več na www.posavje.info. P. P.

KOSTANJEVICA NA KRKI, RAKA - Turistično društvo Lovrenc 
Raka je 21. novembra v sodelovanju s Planinskim društvom 
Polom, Društvom vinogradnikov Raka in KS Raka organizira-
lo 10. tradicionalni Č’bularski pohod. Kljub slabemu vreme-
nu se je pohoda udeležilo okrog 120 pohodnikov iz različnih 
krajev Slovenije. Pot jih je vodila skozi Krakovski gozd, mimo 

zaščitenega območja (pragozda), kjer so se ustavili in izve-
deli nekaj zanimivosti o tem naravnem rezervatu. Od tod 
naprej so se raztegnili v kolono, saj močvirje ni dovoljevalo 
nekontrolirane hoje vsepovprek. Prvi daljši postanek so na-
redili na domačiji Pirc v Zalokah, kjer so člani TD Lovrenc 
Raka udeležence pohoda postregli  z obloženimi kruhki, ča-
jem in vinom. Nato jih je pot vodila do obrobja raških gri-
čev proti Raki. Pot so zaključili pri cvičkovem hramu v Cirju, 
kjer so člani TD Lovrenc Raka pohodnike pričakali s krepkim 
pasuljem, raški vinogradniki pa so jih postregli s kozarčkom 
letošnjega cvička. 

Cvičkove	princese	na	
koledarju

Klub cvičkovih princes, v ospredju Lea-Marija Colarič 
Jakše med „Hvalnico cvičku“

Deseti	č’bularski	pohod

Pohodnikom je nekaj zanimivosti povedal dober 
poznavalec Krakovskega gozda, kostanjeviški župan 
Mojmir Pustoslemšek (foto: TD Lovrenc Raka)

Kot je v uvodu predstavila 
dr. Vesna Leskošek s Fakul-
tete za socialno delo, je raz-
iskava in odgovori 752 anke-
tiranih pokazala, da je vsaka 
druga ženska (56,6 %) do do-
polnjenega 15. leta starosti  
doživela vsaj eno obliko nasi-
lja. Največ med njimi, 49,3 %, 
jih je bilo deležnih psihične-
ga nasilja, temu pa sledi v 
23 % fizično nasilje, v 14,1 % 
premoženjsko nasilje, ome-
jevanje svobode - 13,9 % in 
6,5 % žensk pa je bilo žrtev 
spolnega nasilja. 5,5 odstot-
kov žensk je nasilje doživelo 
celo med nosečnostjo, 4,7 % 
žensk pa je denimo povedalo, 
da je bil povzročitelj nasilen 
tudi do otrok. Izmed 21,6 % 
vprašanih jih je kar 50,9 % od-
govorilo, da se kot žrtve na-
silja niso obrnile na nobeno 
institucijo ali ustrezno služ-
bo po pomoč, predvsem za-
radi majhnosti krajev, v kate-
rih bivajo, in straha, da bi bile 
prepoznane kot žrtve nasilja. 
Da ne prijavijo trpinčenja, 
botrujejo še nekateri drugi 

KRŠKO - Stranke Upravne enote Krško so v osmi letni anketi 
merjenja zadovoljstva kakovost storitev upravne enote ocenile 
z oceno 4,93 (na lestvici od 1 do 5). Rezultat presega povpre-
čje vseh upravnih enot in potrjuje, da so uslužbenci v odnosu 
do strank odgovorni, strokovni, jim svetujejo in pomagajo pri 
uresničevanju pravic in obveznosti. Stranke so najvišje ocenile 
pripravljenost uslužbencev pomagati strankam ter znanje za-
poslenih, ki izvajajo storitev, njihovo urejenost in prijaznost pa 
so ovrednotile celo z oceno 4,94. Spomnimo: Upravna enota Kr-
ško se je v kategoriji organizacij na področju javnega sektorja 
uvrstila v ožji izbor kandidatov za priznanje Republike Sloveni-
je za poslovno odličnost, prejela pa bo tudi srebrno diplomo za 
sodelovanje v postopku ocenjevanja za leto 2010. Poleg tega 
so letos znova, že petič, odprli svoja vrata učencem osnovnih 
šol. Uslužbenci so devetošolcem predstavili delo ter jih sezna-
nili s poklici oziroma nalogami v upravni enoti in drugih držav-
nih organih, ki se izvajajo v okviru posameznih poklicev. Učen-
ci so se pomerili tudi v poznavanju cestnoprometnih predpisov, 
v okviru katerih so pokazali veliko mero znanja.   P. P.

Brez	tolerance	do	nasilja
KRŠKO - V Kulturnem domu je 26. novembra potekala okrogla miza na temo Nasilje nad ženskami na podeželju 
in neformalna socialna kontrola, ki so jo pripravili v Zavodu EMMA, Centru za pomoč žrtvam nasilja, v sklopu 
širšega projekta v prizadevanju za ničelno toleranco do nasilja, z naslovom Namesto klofute podari rožo! 

vzroki, med drugim oklepanje 
stereotipov, da mora ženska 
potrpeti, da se mora zadeva 
reševati za štirimi zidovi, ne-
katere ženske celo upajo, da 
se bo nasilnež spremenil ali 
pa ne verjamejo, da jih lah-
ko pristojne službe sploh re-
šijo oziroma nudijo ustrezno 
zaščito in pomoč. Kot je še 
dejala dr. Leskošek, pa se je 
potrebno zavedati, da povzro-
čitelji nasilja tega izvedejo ne 
glede na to, kaj žrtev naredi, 
saj potrebujejo le izgovor ali 
vzvod, da si preko psihičnega 

ali fizičnega nasilja z močjo 
podredijo družinskega člana.

Po besedah Melite Kramar 
iz Zakonskega in družinske-
ga inštituta Novo mesto, ki 
deluje pet let, od tega dve 
leti tudi v Krškem, je bilo do 
meseca junija letos v njihove 
terapevtske programe pomo-
či za reševanje stisk, ki na-
stanejo zaradi nasilja v med-
sebojnih odnosih, vključenih 
okoli 800 uporabnikov, od 
tega je bilo 80 % žensk. Vse-
kakor gre pri nasilju v dru-

žini za zavrženo dejanje, je 
bil mnenja tudi sodelujo-
či odvetnik na okrogli mizi 
Blaž Žibret, ki je predstavil 
vlogo odvetnikov v primeru 
obravnave žrtve nasilja ozi-
roma vlogo pooblaščenca žr-
tve nasilja, katero zastopa, 
saj gre v tem primeru za ču-
stvena razmerja. Obenem pa 
je opozoril, da se je potreb-
no tudi zavedati, da v praksi 
prihaja tudi do lažnih prijav, 
da primeri iz prakse kažejo 
na nasilje v družinski sku-
pnosti - povzročeno s strani 
obeh partnerjev, nenazadnje 
pa tudi, da so žrtve nasilja 
tudi moški.

Sicer pa so na okrogli mizi 
poleg omenjenih kot razpra-
vljavci sodelovali še: direk-
torica Zavoda Emma Dževa-
da Popaja, Sonja Žveglič iz 
CSD Krško, mag. Mateja Ko-
zlevčar z Inšpektorata RS za 
šolstvo in šport ter Nataša 
Resnik in Emilija Skrt iz kr-
ške enote Zavoda EMMA.
 Bojana Mavsar

Sodelujoči razpravljavci na okrogli mizi o nasilju

Visoka	ocena	za	UE	Krško

KRŠKO - Center za razvoj podeželja Posavje je 3. decembra 
v krški Dvorani v parku organiziral v sodelovanju s skupno 18 
posavskimi razstavljavci in ponudniki suhega sadja, izdelkov 

iz meda ter lecta, rokodelske dediščine, kvačkanih, klekla-
nih izdelkov, unikatno izdelanega nakita, keramike, cvetlič-
nih aranžmajev, domačih dobrot, peciva ter tort ipd.- tradi-
cionalni Miklavžev sejem.   B. M.

Miklavževa	ponudba	na	
stojnicah	

Miklavžev sejem postaja iz leto v leto bolj prepoznaven 
in tudi obiskan.

BREŽICE - Prav na 6. december, ko goduje sv. Miklavž, so v 
brežiškem Zavodu za podjetništvo in turizem v Mestni hiši pri-
pravili Miklavžev sejem, na katerem so pestro paleto izdel-

kov razstavili in ponudili v nakup: Zeliščarska kmetija Fabinc 
s Črnca, ročna dela Stanka Gorenc iz Orehovca, umetniške iz-
delke Jožica Rogelj iz Globokega, prav tako unikatne izdelke 
Ines Milenković iz Cerkelj ob Krki, izdelke iz volne, bomba-
ža, drugih naravnih vlaken ter živila Vlasta Radanovič iz Ka-
pel, pecivo in torte Darja Bukovec z Mrtvic ter Kmetija Jan-
kovič z Viher, prodajni program izdelkov pa so ponudili tudi 
varovanci VDC Krško - Leskovec. B. M., foto: M. M.

Pestra	ponudba	tudi	na	
brežiškem	sejmu

Ponudba je pritegnila lepo število obiskovalcev.

KRUH IN PECIVO

PO DOMAČE
Peka brez umetnih dodatkov

Franci Planinc

NAROČILA:
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3,

8270 KRŠKO,
tel.: 07 4905 780, mobi.: 040 634 783

faks: 07 4905 781,
e-pošta: marketing@posavje.info

www.posavje.info

Redna cena: 25 €
Dostava na stroške založbe

PONATIS!

KRŠKO - 1. decembra so ob 100. osebnem jubileju slavljen-
ko Marijo Zierer obiskali in ji čestitali  predsednica Sveta KS 
mesta Krško Jožica Mikulanc, predsednica Društva upoko-
jencev Krško Ana Pajič in predsednik Društva izgnancev Slo-
venije-KO Krško Jože Habinc.

Stoletnica	Krčanke	Marije	
Zierer

Napovednik 
prireditev
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„TE Brestanica vse od po-
stavitve plinskih turbin leta 
1975 predstavlja energet-
ski objekt z rezervno mo-
čjo za takojšnje kritje po-
treb po električni energiji 
ter predvsem varno in zane-
sljivo oskrbo Nuklearne elek-
trarne Krško ob morebitnem 
razpadu elektroenergetske-
ga sistema Slovenije. Starost 
teh turbin in z njo poveza-
ne težave pri dobavljanju 
potrebnih rezervnih kompo-
nent predstavljajo resno ovi-
ro pri zagotavljanju pričako-
vane zagonske zanesljivosti 
in razpoložljivosti turbin. 
Dodatno težavo za nadaljnje 
obratovanje PB1-2-3 pred-
stavlja politika zaostrova-
nja okoljskih normativov na 
ravni EU, zato je samo vpra-
šanje časa, kdaj bomo obsto-
ječe turbine morali zausta-
viti. Zaradi vsega naštetega 
je v prihajajočem obdobju 
za TEB ključnega pomena 
realizacija projekta zame-
njave plinskih turbin PT1-
2-3 z novimi turbinami, ki 
bodo ustrezale tako ekolo-
škim standardom kot tehnič-
nim zahtevam terciarne re-
gulacije in zagona iz teme,“ 
pojasnjuje Tomislav Malgaj. 

Projekt zamenjave naj bi se 
pričel leta 2013, trajal pa bo 
predvidoma eno leto. Drugi 
ključni cilj njegovega man-
data je, da TEB ostane vodil-
ni ponudnik storitev terciar-
ne regulacije. Z zamenjavo 
plinskih blokov bo elektrar-
na namreč prehitela konku-
renco (na primer načrtovane 
plinske bloke v TE Trbovlje) 
in si s tem zagotovila dolgo-

Elektrarni	prihodnost	za	
naslednjih	30	let
BRESTANICA - S 1. novembrom 2010 je vodenje Termoelektrarne Brestanica (TEB) po odhodu Bogdana 
Barbiča na direktorsko mesto Hidroelektrarn na spodnji Savi prevzel Tomislav Malgaj. 47-letni domačin 
iz Brestanice pozna vsak kotiček elektrarne, saj je v njej na različnih delovnih mestih preživel večino 
poklicne poti, zadnja tri leta pa je preživel v krški GEN energiji, kjer je bil zadolžen za izgradnjo cen-
tra vodenja skupine GEN ravno v brestaniški elektrarni. Ob nastopu petletnega mandata pa ga kot naj-
večji izziv čaka zamenjava starih plinskih blokov.

ročno strateško prednost kot 
ponudnik sistemskih storitev 
v elektroenergetskem siste-
mu. 

Najti Nove vire 
prihodkov

Malgaj namerava tudi di-
verzificirati vire prihodkov 
ter s tem TEB zagotoviti 
stabilnejšo finančno priho-
dnost. „Strategija diverzi-
fikacije virov prihodkov bo 
temeljila na rešitvah tako 
pri načrtovanju in gradnji 
kot tudi vzdrževanju infra-
strukturnih energetskih ob-
jektov. V preteklem man-
datu je bilo vzpostavljeno 
poslovno sodelovanje ose-
bja TEB pri projektu izgra-
dnje HE na spodnji Savi, ki 
za družbo predstavlja ne-
odvisen stabilen zunanji vir 
prihodka, zato bomo tudi 
v bodoče vanj vlagali svo-
je znanje in izkušnje, saj le 
premišljena diverzifikacija 
dejavnosti podjetju omogo-
ča dolgoročno poslovno sta-
bilnost, perspektivo razvoja 
in konkurenčno prednost,“ 
poudarja. 

Ob tem zanika nekatere 
navedbe, da gre pri odho-
du 22 sodelavcev elektrar-
ne v družbo HESS za neka-
kšen „kadrovski cunami“, 
saj je odšel predvsem ope-
rativni kader. Res je tudi, da 
se del zaposlenih pospeše-
no pripravlja na upokojitev, 
vendar Malgaj ne pričakuje 
težav pri zapolnjevanju ka-
drovskih vrzeli. „Treba je is-
kati njihove naslednike in s 
tem zagotoviti kontinuiteto 

dela, predvsem pa je treba 
za načrtovani projekt zame-
njave plinskih turbin že da-
nes razmišljati o ustreznem 
sestavu projektne skupine. 
Premišljena izraba kadrov bo 
zagotovilo uspeha,“ pravi.

Sožitje z okoljem iN 
odličNoSt v podjetju

Novi direktor se zaveda po-
mena sožitja podjetja z ožjo 
in širšo okolico, v kateri de-
luje, zato še naprej oblju-
blja podporo krajevni sku-
pnosti, društvom in šoli. 
Napoveduje tudi, da bo na-
daljeval dosedanjo politi-
ko na področju zagotavlja-
nja kakovosti poslovanja. 
V podjetju so že pridobi-
li certifikate kakovosti ISO 
9001, ISO 14000 in OHSAS, 
ki jih želi nadgraditi s cer-
tifikatom poslovne odlično-
sti. In kje vidi TE Brestanica 
ob koncu mandata? „V bistvu 
vidim trdno prihodnost TEB 

čez pet let na štirih ključnih 
segmentih: prvič, TEB bo v 
elektroenergetskem sistemu 
RS še naprej ohranjala vlo-
go vodilnega ponudnika sis-
temskih storitev terciarne 
regulacije ter temnega za-
gona; drugič, z zamenjavo 
plinskih blokov moči 23 MW 
z novimi bloki s tehnološko 
in ekološko najsodobnejšo 
tehnologijo bomo elektrarni 
zagotovili prihodnost za na-
slednjih 30 let; tretjič, inve-
stirati bomo začeli v obno-
vljive vire energij, predvsem 
z vlaganji v verigo HE na spo-
dnji Savi ter z nadaljeva-
njem že začetega cikla iz-
gradnje sončnih elektrarn; 
in četrtič, z diverzifikacijo 
virov prihodkov, predvsem 
skozi nadaljevanje procesa 
vzdrževanja HE na spodnji 
Savi, bomo elektrarni zago-
tovili varnejšo finančno pri-
hodnost.“
 Peter Pavlovič

Tomislav Malgaj

POSAVJE - Člani Sekcije za kakovost in okolje, ki deluje pod okri-
ljem GZS OZ Posavje, Krško, opažajo opaznejši premik na po-
dročju inovativnosti, saj je več kot ducat izvedenih aktivnosti v 
podporo inovatorjem in inovativnim rešitvam prispevalo k pora-
stu inovativne dejavnosti in navsezadnje tudi porastu prijav za 
najboljše inovacije Posavja 2009. To dokazuje tudi dejstvo, da so 
najboljše tri regionalne inovacije za leto 2009, ki so bile posla-
ne na nacionalno ocenjevanje, na nacionalni ravni osvojile zla-
to, srebrno in bronasto odličje. „Preboj posavskega in sloven-
skega gospodarstva ter posledično izhod iz negotovih in kriznih 
razmer bodo omogočili samo novi, inovativni produkti ter stori-
tve z visoko dodano vrednostjo, ki se bodo tržili(e) ne samo na 
trgih EU, ampak tudi na globalnih trgih, in te je moč prepozna-
ti tudi v Posavju,“ pravijo v Sekciji za kakovost in okolje.  P. P.

Opažajo	porast	inovacij

KRŠKO - 25. novembra je potekala uradna otvoritev Trgo-
vskega centra Krško, ki je zaživel že z otvoritvijo prvih trgo-
vin v pričetku novembra. Na svečani otvoritvi, na kateri je 
zbrane nagovoril župan Franc Bogovič, so se zbrali investi-
tor, projektanti in izvajalci del. Z izgradnjo Trgovskega cen-
tra je bilo urejeno tudi krožišče in ostala infrastruktura, na 

katerega bo priključena obvoznica mesta Krško ob dograditvi 
mostu preko reke Save. Z dokončanjem krožišča se je uredi-
la mestna vpadnica v Krško, s čimer se je izboljšala prome-
tna varnost, hkrati pa je bil urejen tudi priključek v smeri 
naselja Brege. Župan je zbranim zaželel prijetne in ugodne 
nakupe, zaposlenim veliko uspeha pri njihovem delu, inve-
stitorju in najemojemalcem pa uspešno poslovno delovanje.

Uradna	otvoritev	Trgovskega	
centra	v	Krškem	

Župan Franc Bogovič in investitor Andreas Messner

VRH NAD BOŠTANJEM  - 25. novembra je bil uradno predan 
namenu del obnovljene in preplastene lokalne ceste Graho-
vica – Vrh nad Boštanjem v dolžini 830 metrov. Obnovitvena 
dela so zajemala zemeljska dela, zgornji ustroj in odvodnja-

vanje. Sanacijo je v višini 80 % vrednosti investicije sofinan-
cirala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, ostali del pa Občina Sevnica. Ob tej priložnosti so 
spregovorili: predstavnik krajanov Vrh nad Boštanjem Ivan 
Možic, predsednik KS Boštanj Jože Udovč in župan občine 
Sevnica Srečko Ocvirk. Zapeli so Ljudski pevci iz Boštanja, 
župnik Fonzi Žibert pa je opravil blagoslov.
 S. R., foto: L. Motore

Obnovili	odsek	Grahovica	-	Vrh

Slovesen prerez traku so opravili Silvo Rimc, Alojz 
Guček, župan Srečko Ocvirk in predsednik KS Boštanj 
Jože Udovč.
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Pomemben povezovalni člen 
med obema inštitucijama je 
v tem okolju zelo cenjen re-
virni gozdar Jože Prah, velik 

naravovarstvenik in ljubitelj 
gozdov, ki vidi v sodelovanju, 
v neformalnem izobraževanju 
in v druženju možnost dobre-
ga in kvalitetnega razvoja na 
področju poznavanja gozda in 
življenja v njem. »Gozd lah-
ko veliko da, tudi na podro-
čju razvoja turizma,« je dejal 
Prah, ki je skupaj s sodelav-

ci že začel razvijati zamisel 
o centru gozdne hiše na Ma-
golniku (kjer je tudi smučišče 
z vlečnico), se pripravljati na 

obeležitev Mednarodnega 
leta gozdov, ki bo prihodnje 
leto, v teku pa je že tudi pro-
jekt Gozdni sadeži – vrnitev h 
koreninam. S. Radi

MAGOLNIK NAD RADEČAMI 
- V gozdarski hiši na Magol-
niku nad Radečami sta 22. 
novembra v. d. direktori-
ca KTRC-ja Marija Imperl in 
direktor Zavoda za gozdo-
ve Slovenije Jošt Jakša ob 
prisotnosti radeškega žu-
pana Matjaža Hana, vodje 
Območne enote Zavoda za 
gozdove Slovenije Nika Rai-
nerja in lokalnih gozdarjev 
podpisala  dogovor o sode-
lovanju med Zavodom za 
gozdove Slovenije in Kul-
turno turističnim rekreacij-
skim centrom Radeče.

Podpis dogovora je plod dol-
goletnega sodelovanja in do-
seganja spodbudnih rezul-
tatov na področju širjenja 
znanja o pomenu in vlogi 
gozdov (s študijskimi krožki, 
s predstavitvami dela v goz-
du …), na področju izobra-
ževanja lastnikov gozdov, ki 
jih je v radeški občini več kot 
2000, na področju razvoja po-
deželja tudi z ohranjanjem in 
z oživljanjem kulturnega iz-
ročila ter na področju med-
generacijskega sodelovanja 
in vseživljenjskega učenja. 

Gozd	kot	prostor	za	učenje	

Dogovor o sodelovanju med Zavodom za gozdove 
Slovenije in KTRC Radeče sta podpisala direktorica 
KTRC-ja Marija Imperl in direktor Zavoda za gozdove 
Slovenije Jošt Jakša.

PROIZVODNJA – NOVEMBER 2010 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – NOVEMBER 2010

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

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 - - 236 300 10 100 - -

PB 3 ZP - - 229 300 19 100 - -

PB 4 ZP 5,5 350 118,5 300 3,5 100 - -

PB 5 ZP 11,3 350 179,3 400 14,3 100 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

412.740 10 8

www.lon.si

Potrošniški krediti

 Letos privoščite sebi in svojim bližnjim nekaj več – s potrošniškimi krediti do daril, ki si jih zaslužite.

Odlična varčevanja
 Ponujamo vam najrazličnejša varčevanja kot so Zlati LON, Varčevanje Plus, Zlata rezerva, Lonijevo varčevanje …
... z višjimi obrestnimi merami, saj cenimo in nagrajujemo vaš trud in željo po varčevanju.

Depoziti

 Najboljša obrestna mera – do 5,00 %

Naj bo mirno, naj bo lepo, ne le v praznični bleščavi. 
Naj vsak dan v Novem letu z nasmehom toplim vas pozdravi. 
Srečno!

Poslovna enota BREŽICE, Cesta prvih borcev 21, Brežice,  T: 07 49 94 340

obzornik:Layout 1  6.12.2010  13:31  Page 1

Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
Tel. 07 49 05 780 - Mob. 040 634 783 - Fax: 07 49 05 781

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

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

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

Poskočni Jan, ki pos-
tane njegov novi 
prijatelj.

Slikanice za otroke

Brinove zgodbe
Maruša Mavsar, Urška Jekler

Slikanice velikega 
formata 

(210 x 280 mm),
trda vezava

Cena posamezne 
slikanice: 12 €
Cena kompleta:

30 €

NAROČILNICA

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

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

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

 kompletov treh knjig po ceni samo 30 € 24,00 €

 Brin in Aleks Afrika po ceni 12 € 9,6 €

 Brin in Zajec Karol po ceni 12 € 9,6 €

 Brin in poskočni Jan po ceni 12 € 9,6 €

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

Podpis in datum:

Za bralce
Posavskega obzornika

20 %
praznični popust!

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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V starejših zapisih tudi zasle-
dimo, da so že leta 1903 iz-
vedli domačini predstavo v 
tamkajšnjem gostišču naspro-
ti brestaniške železniške po-
staje v slovenskem jeziku, ob 
gradnji nove cerkve v Bresta-
nici pa so leta 1912 dobili tudi 
dvorano z odrom v tedanjem 
Slomškovem domu. Napredni 
krajani, ki so se vključevali v 
tedanjo liberalno demokrat-
sko stranko, so ustanovili dru-
štvo Sokol, za izvajanje telo-
vadnih in kulturnih prireditev 
pa zgradili in leta 1925 odprli 
nov sokolski dom, ki še danes 
kot Dom Svobode služi svoje-
mu namenu tako za priredi-
tve, kot tudi za sedež delo-
vanja kulturnega društva. 
Kakšen pomen ima od nekdaj 
kulturen utrip v kraju pove 
tudi podatek, da je Rajhen-
burčanom v nekaj mesecih po 
končani drugi svetovni vojni 
že uspelo obnoviti močno po-
škodovano dvorano, saj so jo 
ponovno slavnostno odprli že 
14. 10. 1945. Leta 1956 sta 
se združili dve delujoči kul-
turni društvi v kraju, in sicer 
Sindikalno kulturno društvo 
Ivo Levak in Kulturno ume-
tniško društvo Joško Hlebec 
v enotno Delavsko prosve-
tno društvo Svoboda Bresta-
nica (danes Kulturno društvo 
Brestanica), pod okriljem ka-
terega so delovale dramska, 
kino, likovna, pevska sekcija 
z več pevskimi zbori in tudi 
sekcija zabavne glasbe, poleg 

Častni govornik na svečani 
otvoritvi je bil provincional p. 
Stane Zore, ki je dejal, da so 
tri stoletja zelo dolga doba, 
leta življenja, dajanja in pre-
jemanja soustvarjalcev – fran-
čiškovih bratov - pa so pustila 
kraju neizbrisen pečat. Fran-
čiškanski bratje so prišli v Bre-
žice v drugi polovici 17. stole-
tja in v severnem predmestju 
je med letoma 1660 in 1685 
zrasel frančiškanski samostan, 
s podporo grofov Attemsov pa 
so ob njem sezidali še baroč-
no cerkev sv. Antona Padovan-
skega. Leta 1669 so frančiška-
ni začeli redni pouk za dečke 
meščanskih rodbin, poučevali 
so do leta 1870, ko so bili na-
meščeni prvi posvetni učitelji. 
Poleg pridigarskih, zdravilskih 
in pevskih danosti so se fran-
čiškani odlikovali s čutom za 
človeka v stiski, skrbjo za bol-
ne in uboge, rokodelstvom, če-
belarstvom, vrtnarjenjem in s 
sadjarstvom. S tedanjimi pre-
bivalci so živeli v posebno le-
pem sožitju. Po potresu janu-
arja 1917 so stavbo prezidali v 
dvonadstropnico. Aprila 1941 
so Nemci patre izgnali, poruši-
li cerkev in del samostana ter 
tu ustanovili nemško gimnazijo 
(zdajšnja Gimnazija Brežice). 
Z rušenjem in ukinitvijo samo-
stana sta bili prizadeti tako 
urbana kot duhovna harmoni-
ja mesta. P. Zore je razkošje 
svojih misli sklenil, da je bilo 

Jubilej	brestaniške	Svobode Razstava	o	dediščini	
izgnanih	frančiškanovBRESTANICA - Razvejana kulturna dejavnost spremlja v Brestanici in po krajevni skupno-

sti pripadajočih naseljih živeče generacije krajanov že polnih 65 let, kolikor častitljivih 
let delovanja uradno šteje tamkaj delujoče Kulturno društvo Svoboda, čeprav bogato 
kulturno in društveno delovanje izpričujeta Kronika trga Rajhenburg ter šolska kroni-
ka že okoli leta 1850.

tega pa tudi lutkovne igre in 
knjižnica.

Po besedah dolgoletne pred-
sednice KD Svoboda Bresta-
nica Margarete Marjetič, je 
v zadnjem obdobju aktivnih 
šest sekcij, v katerih deluje 
okoli 120 članov, in sicer glas-
bena, literarna, gledališka, li-
kovna, plesna, še vedno pa v 
sklopu društva deluje tudi 
knjižnica. Vsi skupaj pa se 
trudijo, pravi Marjetičeva, da 
za svoje občane, druge obi-
skovalce, kakor tudi za pod-
jetja, pripravijo več prire-
ditev na leto, med katerimi 
izstopajo koncerti, razstave 
pa tudi dramske uprizoritve.

Častitljiv jubilej - 65 let de-
lovanja - so krajanke in kra-
jani 26. novembra obeležili s 

kulturnim programom in po-
delitvijo priznanj, ki so jih 
prejeli Franci Bromše, dol-
goletni predsednik glasbene 
sekcije in pevec v tamkaj-
šnjem moškem zboru, Fran-
ci Rakar, ki je aktiven član 
vse od ustanovitve, in v od-
sotnosti Bogdan Barbič, do 
nedavnega direktor termoe-
lektrarne, ki je med službo-
vanjem v Brestanici izkazal 
veliko razumevanja za dru-
štveno delovanje. 

Kulturni program z naslovom 
Čakajoč smisla je ob tej pri-
ložnosti v celoti oblikoval 
društveni podmladek, kar je 
tudi porok, da bo razgiba-
no in pestro kulturno življe-
nje, tako kot včeraj in da-
nes, utripalo v kraju tudi v 
prihodnje. Bojana Mavsar

BREŽICE – V galeriji Posavskega muzeja Brežice je 18. novembra potekala otvoritev raz-
stave z naslovom Dediščina izgnanih – Tri stoletja brežiških frančiškanov. Razstavo je od-
prl župan Ivan Molan, ob bok odprtju razstave, ki bo na ogled do 15. januarja 2011, pa 
so zapeli frančiškanski bratje. 

to obdobje lepote, bogastva, 
bogastva duha, ko so frančiška-
ni sooblikovali okus tedanjega 
časa z žlahtno vsebino, ki ple-
meniti.

O razstavi je spregovorila av-
torica, um. zg. dr. Barba-
ra Murovec, in sicer vse od 
prihoda frančiškanov v Breži-
ce, pa štirinajstih postaj kri-
ževega pota, mota frančiška-
nov »mir in dobro«, baroka, 
arhitekture, do konservator-
sko restavratorskih posegov 
v slikah, t. j. moči ohranjene 
podobe. Kot zanimivost: Bre-
žičanom se je najbolj vtisnil 
v spomin p. Edvard Zagorc, 
doma iz Šentjerneja, ki je v 
čateški Vrbini ponovno odkril 
termalnI vrelec in je bil po-
budnik gradnje kopališča, iz 

katerega so se razvile Čate-
ške toplice.

Za uresničitev postavitve raz-
stave se je dr. Murovčeva za-
hvalila sodelavcem Umetno-
stnozgodovinskega  inštituta 
Franceta Steleta ZRC SAZU, dr. 
Jožetu Škofljancu, dr. Ivanki 
Počkar za dodatek filmskega 
pogovora z Ivanom Cvetkovi-
čem iz Sel pri Dobovi, ki že 60 
let živi v Avstraliji in je bil ob 
zasedbi Nemcev vrtnar v bre-
žiškem frančiškanskem samo-
stanu, restavratorju Jožetu 
Lorberju ter ostalim, ki so bili 
pripravljeni s svojim vložkom 
popeljati skozi zgodovino bre-
žiških frančiškanov od prihoda 
do njihovega izgona.
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: dr. Ivanka Počkar

Direktor Posavskega muzeja Brežice dr. Tomaž 
Teropšič, avtorica razstave dr. Barbara Murovec, župan 
Ivan Molan in provincional p. Stane Zore

Dva od treh prejemnikov jubilejnih društvenih priznanj, 
Franci Rakar in Franci Bromše

KULTURNI DOM KRŠKO
blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190, info@kd-krsko.si, www.kd-krsko.si

Festival Velenje
PIKA PRAZNUJE ROJSTNI DAN
plesna pravljica, za RUMENI ABONMA in izven

četrtek, 9.12, ob 18:00

JADRANKA JURAS
JAZZ KVINTET

Jadranka Juras - vokal
Milan Stanisavljević - klavir
Nikola Matošić - kontrabas
Gašper Peršl - bobni
Jaka Kopač - saksofon

koncert, Klub KDK
petek, 10.12., ob 20:00 

LADO BIZOVIČAR je FOTR
monokomedija

torek, 21.12., ob 19:30 

PERPETUUM 
JAZZILE

koncert
sreda, 22.12., 

ob 19:30 

KRŠKO - V organizaciji krške Območne izpostave Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti in Mladinskega centra Krško je 
2. decembra v Dvorani v parku ob 210-letnici rojstva France-
ta Prešerna potekala prireditev Prešeren tako in drugače. Re-
citale poezije v materinem jeziku, poleg tega pa tudi v ita-

lijanščini, francoščini, ruščini in nemščini, so izvedli Mirjana 
Marinčič, Ivan Mirt, Irena Hribar, Vidka Kuselj, Branka Jen-
žur, Janez Bizjak, uglasbene pesmi pa izvajala tenorist Mar-
ko Železnik ob klavirski spremljavi Lucijana Cetina ter Katja 
Glas. Sicer pa počastitev pesnikovega rojstva z nazivom Ta ve-
seli dan kulture, ko se zvrsti vrsta kulturnih prireditev, 3. de-
cembra pa imajo obiskovalci tudi prost vstop v različne hrame 
kulture, obeležujemo v Sloveniji od leta 2000.    B. M.

SEVNICA – Sevniška knjižnica 
je bogatejša za celoten prevod 
prve knjige Časti in slave Voj-
vodine Kranjske. To izjemno 
delo polihistorja Janeza Vaj-
karda Valvasorja je izšlo leta 

Prešeren	tako	ali	drugače

Nastopajoči na prireditvi

Valvasorjeva	Slava	Vojvodine	
Kranjske	-	kraljica	med	knjigami

1689 v Nürnbergu v Nemčiji in 
doslej še ni bilo v celoti pre-
vedeno v slovenščino - celoten 
prevod prve knjige smo dobi-
li šele v lanskem letu, peta, 
zadnja knjiga, ki bo zajemala 

tudi spremne študije in stvarno 
kazalo, naj bi izšla leta 2013. 

Predstavitev prevoda prve 
knjige Časti in slave Vojvodi-
ne Kranjske je potekala v več-
namenskem prostoru sevniške 
knjižnice 22. novembra in ob 
tem je direktorica knjižnice 
Anita Šiško v svojem pozdrav-
nem nagovoru dejala: »Prav 
bi bilo, da bi omenjeno in da-
nes predstavljeno delo našli v 
vsakem kraju, v vsaki splošni 
knjižnici, da bi jo lahko preli-
stal vsak Slovenec. Žal ni tako. 
Razlogov je več, a jih na tem 
mestu ne bom iskala. V Knji-
žnici Sevnica smo se odločili, 
da je prav, da to izjemno delo 
imamo in tako je danes med 
nami, dostopno vsem v vsem 
svojem sijaju. Na tem mestu 
bi se želela še posebej zahva-
liti naši ustanoviteljici – Občini 
Sevnica, ki nas finančno podpi-
ra pri izvajanju naše dejavno-

sti in vsako leto tudi delno so-
financira nakup knjižničnega 
gradiva.« 

Župan Srečko Ocvirk je ob 
novi knjižni pridobitvi dejal: 
»Sevničani bomo lahko odslej 
v domači knjižnici pogledali, 
kaj piše Slava o nas!« V ome-
njenem delu je namreč ne-
kaj zanimivosti tudi z obmo-
čja sevniške občine - o vaseh, 
o gradovih, o prebivalcih … na 
desnem bregu Save. Nekaj iz-
sekov o tem je na kratko po-
dal Oskar Zoran Zelič, neu-
trudni raziskovalec sevniške 
preteklosti. O vsebini Slave 
vojvodine Kranjske, o prevo-
du iz nemščine v slovenšči-
no je spregovoril prevajalec 
Primož Debenjak, ki je naj-
prej postavil retorično vpra-
šanje: »Koliko ljudi je v Slo-
veniji, ki to delo res pozna?« 
Več na posavje.info.
 Smilja Radi

Pri predstavitvi celotnega prevoda prve knjige Slava 
Vojvodine Kranjske je nastopil sam Valvasor (upodobil 
ga je Sinjo Jezernik). 

BREŽICE – Brežiška izpostava JSKD je 1. decembra  v avli Pro-
svetnega doma pripravila literarni večer 13. območnega sre-
čanja literarnih ustvarjalcev pod tradicionalnim sloganom Če 
beseda bi doma ostala. Pred literarnim večerom je potekala 
literarna delavnica v sožitju sodelujočih avtorjev in strokov-
nim selektorjem 13. srečanja prof. slovenskega jezika Davi-
dom Bedračem s Ptuja. Sodelovali so: dvanajst avtorjev KUD 
Franjo Stiplovšek Gimnazija Brežice, sedem avtorjev LS Be-
seda KD Franc Bogovič Dobova ter pet samostojnih avtorjev. 
Literati so bili navdušeni nad načinom selektorjevega dela na 
delavnicah, sicer pa se je prof. Bedrač individualno pogovo-
ril z vsakim udeležencem literarnega srečanja. Sklad je za to 
priložnost izdal 13. zbornik izbranih del sodelujočih avtorjev, 
vodja območne izpostave Simona Rožman Strnad je avtor-
jem namenila tople, vzpodbudne besede, z Lučko Černelič 
sta jih v priznanje počastili s cvetjem, besede literatov pa so 
pospremili zvoki Brencl Bande. N. J. S.

Če	beseda	bi	doma	ostala
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Posavski obzornik je že nekaj let najbolj bran 
časopis v posavskih občinah, saj ga po Naci-
onalni raziskavi branosti redno bere 54.000 
bralk in bralcev. S svojo pozitivno naravnano 
uredniško politiko in aktualnostjo je nepogre-
šljiv vir informacij iz domačega okolja. Posa-
vski obzornik je brezplačen časopis za vse, za 
posavska gospodinjstva pa je brezplačna tudi 
njegova dostava, vsi ostali pa ga lahko naro-
čijo in plačajo le stroške pošiljanja.
 
V uredništvu se vedno znova radi spomni-
mo zanimivega srečanja posavskega rojaka 
iz daljne Kanade z enim izmed posavskih žu-
panov, ki je razlagal, kaj vse je bilo postro-
jenega v zadnjih letih v občini, dopustnik pa 
ga je komaj zaustavil, rekoč: »Saj vem, vse 
to mi je znano!« Začudenemu županu pa je 
odgovoril: »Kaj ne bi vedel, saj redno dobi-
vam Posavski obzornik!«

Dogodki in kraji iz mladosti večini ljudi osta-
nejo za vedno v spominu, saj so to ponava-
di najlepša leta človekovega življenja. Zato 
marsikdo ohrani zanimanje za dogajanje v 
krajih svoje mladosti ali pa v okolju, v ka-
terem je sam ali s prijatelji in kolegi preži-
vel mnoga leta.

Regionalni štirinajstdnevnik Posavski obzor-
nik lahko v največji meri izpolni hrepene-

nje po novicah iz nekoč domačih krajev, zato 
priporočamo, da ga naročite svojim sorodni-
kom, prijateljem, rojakom in vsem, za ka-
tere veste, da bi se ga razveselili. Ali pa jih 

samo obvestite, da ga lahko naročijo za samo 
15 € na leto oziroma za 30 €, če živijo v tu-
jini. Dovolj bo že, če pokličete naše uredni-
štvo na telefonsko številko 07 49 05780 ali pa 

izpolnite in nam pošljete priloženo naročilni-
co, seveda pa lahko Posavski obzornik naroči-
te tudi po e-pošti: marketing@posavje.info.

Ime (naziv organizacije) ___________________________________________________

Priimek ___________________________________________________

Naslov ___________________________________________________

Št. pošte in kraj _________  ______________________________

Davčna št. (izpolnijo pravne osebe)  __________________________________________

Spodaj podpisani naročam(o) __ brezplačnih izvod(ov) Posavskega obzornika za (obkrožite):
a) 1 leto (stroški pošiljanja 15,00 €)
b) 1 leto tujina (stroški pošiljanja 30,00 €)
in se strinjam, da bom stroške pošiljanja poravnal(a) najkasneje v 15 dneh po prejemu 
računa.
Podpis naročnika:

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

NAROČILNICA 10 let - za pokrajino.

Posavski obzornik
Trg Matije Gubca 3

8270      KRŠKO
p.p. 201

Prostor 
za znamko

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

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

Naročilnica

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

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

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

 Sevnica ................ 39 € 

 Krško .................. 39 € 

 Brežice ................ 42 €

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

Podpis in datum:

več kot 200 strani,
260 x 280 mm, 

trda vezava s ščitnim ovitkom

Zbirka - Stoletje na razglednicah
Sevnica - Krško - Brežice

Zadaj, levo od zvonika župnijske cer-

kve, je deloma vidna nizkopritlična hi-

ša s strešnima frčadama. Leta 1902 je 

hišo, last S
-

jevni šolski svet za potrebe novega šol-
loš eksdujl enderzartep ajpolsop ageks
e 

v Sevnici. Stavbo so prezidali in nadzi-

dali v enonadstropno. Poleg prve trške 

šole, tik nad novozgrajeno, so Sevniča-

ni septembra 1903 dobili v trgu še dru-

go učilno zidano, ki se je je prijelo ime 

spodnja šola.

Založil: Ludwig Smole, Lichtenwald 
(Sevnica)

Hrani: Ljubo Motore, Sevnica

Opomba: Na neodposlani razglednici je 

datum 11. 4. 1901

»Dragi! Hvala za razglednico. Jaz se 

imam prav dobro. Včeraj 25. je bila tu-

kaj Sokolska veselica je bilo prav lušno. 

Dozdaj še nisem niti ene knjige prečital, 

se mi nič ne lubi. Večji del zmiraj poha-

jam…«, je pisal Maks Križman, sin sev-

niškega sodnega uradnika, svojemu ko-

legu, dijaku Janku Orožnu, kasnejšem 

znanemu zgodovinarju, v rodne Tur-

je nad Hrastnikom. Narodno zavednost 

je pošiljatelj izkazal s prečrtanjem tistih 

dvojezičnih napisov na razglednici, ki so 

v nemščini.

Založil: Karol Cimperšek v Sevnici

Foto: F. Knollmüller, Graz

Hrani: Osrednja knjižnica Celje

Leto izida: 1908 

Odposlana: 27. 7. 1909
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Arhitekturni dominanti trga sta obe cerkvi. Triladijska bazilikalno zasnova-
na župnijska cerkev sv. Nikolaja, izra-
zito mogočnih dimenzij, je bila zgraje-
na v letih 1861-1862, na mestu v po-
žaru leta 1854 pogorele predhodnice. Desno od nje stoječa podružnična cer-
kev sv. Florijana je prvič omenjena v le-
tih 1420-1430. Po cerkvenem zavetniku je dobil ime Florjanski potok, ki danes pokrit teče vzporedno ob istoimenski  Florjanski ulici. 

Hišo ob robu sejmišča je v drugi polo-
vici 50. let 19. stoletja zgradil posestnik Andrej Krašovic. V hiši, ki je stala kot prva ob glavni cesti v trg z vzhodne stra-
ni, je odprl gostilno. Za njim je gostilni-
ško obrt nadaljeval sin Janez Krašovic, od leta 1909 pa njegov zet Franc Valant. Desno pri cerkvi sv. Florijana je stala nji-
hova štala, v ospredju pa kozolec - to-
plar, pod katerim so pred prvo svetov-
no vojno v toplejšem delu leta telovadili sevniški Sokoli. 

Hrani: Osrednja knjižnica Celje 
Odposlana: 1907 

Foto: Pavel Kavšek, Krško
Hrani: Ljubo Motore, Sevnica
Leto izida: domnevno med 1910 in 1913
Odposlana: 16. 6. 1913
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NAROČILA PO TELEFONU ALI E-POŠTI:

tel.: 07 4905 780, mobi.: 040 634 783
faks: 07 4905 781,

e-pošta: marketing@posavje.info
www.posavje.info

Posavski	obzornik	za	vaše	sorodnike	po	Sloveniji	in	v	tujini!
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BIZELJSKO – Župnijska Karitas Bizeljsko je pripravila že 12. 
dobrodelni koncert v tamkajšnjem zadružnem domu. Pod ge-
slom »Nič revščine, ukrepajmo zdaj!« so se v dveurnem pro-
gramu številnih nastopajočih zahvalili obiskovalcem, ki so s 

prostovoljnimi prispevki zbrali nekaj več kot tisoč evrov. Na-
stopili so: učenci osnovne šole in vrtca, cerkveni pevski zbor 
Bizeljsko, Moški pevski zbor Bizeljsko, Moški pevski zbor Ka-
pele, ansambel Hlapci, Brigita Šuler ter kvintet Hervol, ki 
ga sestavljajo člani družine Mihelin.
O pomenu organizacije Karitas in tovrstnih prireditvah, z iz-
kupičkom katerih lajšajo stisko pomoči potrebnim, so spre-
govorili predstavnica Škofijske Karitas Celje Barbara Meši-
ček in Župnijske Karitas Bizeljsko Anka Pavlin ter domači  
župnik Vlado Leskovar, ki se je zahvalil vsem za nastope in 
darovana sredstva. Po programu so obiskovalci poklepetali 
ob prigrizku in domači kapljici.  S. V. 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Pevska skupina Društva podeželskih 
žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki se je 27. novembra 
v Lamutovem likovnem salonu predstavila na rednem jesen-
skem koncertu, naslovljenem „Slišiš to pesem“. Deset pevk 
pod vodstvom in ob harmonikarski spremljavi Jožice Čele-
snik že vrsto let skrbi predvsem za ohranjanje bogatega ljud-

skega izročila, ki ga v sebi nosi ljudska pesem, v repertoarju, 
ki obsega preko 100 pesmi, pa je tudi precej njihovih lastnih. 
Prvi del tokratnega koncerta je bil domoljubno naravnan, saj 
so pele predvsem o domačem kraju in dolini ob Krki, v dru-
gem pa so zapele nekaj ljudskih. Vmes sta koncert popestri-
la mlada plesna para Plesnega kluba Lukec Krško Žan Abram 
in Vika Lisac ter Uroš Abram in Sara Jurkas Omerzo z du-
najskim in angleškim valčkom. P. P.

BISTRICA OB SOTLI - Kulturno 
društvo in Občina Bistrica ob 
Sotli sta v projektu Bistrica kot 
biser v novi galeriji kulturne-
ga doma obogatila zadnji no-
vembrski sobotni večer z otvo-
ritvijo razstave slik domačina 
Rada Romiha z Naslovom Po-
dobe mojga kraja. Romih, ki 
živi razpet med Ljubljano in 
Bistrico ob Sotli, je v podo-
bah rodnega kraja v oljih na 
platnu ujel realistične podobe 
svojega kraja. Brez formalne 
likovne izobrazbe, čeprav se s 
slikarstvom ukvarja že od gim-
nazijskih let, se je prvič razga-
lil javnosti  v domačem kraju. 
Na otvoritvi so ga glasbeno pozdravili skupina Nojek in tudi 
župan Franjo Debelak. Vlado Nunčič je očaral z glasbili, ki 
jih izdeluje sam, in tudi z igranjem nanje. Gre za običajna 
glasbila in historična glasbila, upodobljena na srednjeveških 
freskah. Zaigral je na lajno, srednjeveško glasbilo organi-
strum, pozabljen oprekelj in podobne inštrumente, ki jih je 
izdelal s proučevanjem fresk v slovenskih cerkvah. Na kon-
certu so se mu pridružili tudi mladi, ki so v njegovi glasbeni 
delavnici v okviru projekta Bistrica kot biser na Sladki Gori, 
skupaj s Francem Černelčem, vsestranskim umetnikom in 
glasbenikom, izdelovali piščali in nanje tudi zaigrali. Večer 
je zaokrožila domača etno skupina Nojek.  S. V. 

BISTRICA OB SOTLI – Zemljin ples je naslov prve zgoščen-
ke Brencl bande, mlade skupine, ki v tej zasedbi deluje eno 
leto in ima sedež v Bistrici ob Sotli, od koder je član, kita-
rist Andrej Boštjančič Ruda. Ob njem ‘brenclajo’ še Polona 

Žalec – violina, Rok Šinkovec – harmonika in Matija Krivec 
– kontrabas, vsi štirje pa so tudi vokalisti. Prvo zgoščenko so 
domačinom predstavili 20. novembra v tamkajšnji kulturni 
dvorani, sledi pa še niz predstavitvenih koncertov, doslej so 
zgoščenko predstavljalo v Ljubljani, Mariboru in Novem me-
stu. Na njej je 14 avtorskih skladb, za katere je glasbo in 
besedilo, z izjemo Lubca moja, ki je ljudska, napisal Šem-
petran Ruda, ostali člani so iz drugih koncev Slovenije. Če-
prav uporabljajo povsem običajne inštrumente in vokale, so 
oblikovali povsem originalen zvok, s srčno energijo vseh čla-
nov pa povežejo glasbe različnih narodov. Po Boštjančičevih 
besedah naslov zgoščenke poveže muziko, ki jo igrajo, srč-
no energijo, ki jo predajajo ljudem in to, kar so oni kot iz-
vajalci, zemljin pa zato, ker vse pride iz zemlje.  S. V. 

Slišiš	to	pesem

Pevska skupina Društva podeželskih žena Pod Gorjanci

Bogat	in	razgiban	kulturni	
večer	

Domačin Rado Romih pred 
svojimi deli

12.	dobrodelni	koncert	

Najmlajši nastopajoči, učenci in vrtičkarji domače šole

Brencl	banda	s	prvo	zgoščenko	

Ansambel na šempetrskem odru

KOPRIVNICA - Člani Društva prijateljev mladine Koprivnica in 
učenci Osnovne šole Koprivnica smo 26. novembra v telova-
dnici Osnovne šole Koprivnica pripravili prireditev Večer ob 
krušni peči. Zbrani okoli peči smo obujali stare kmečke na-
vade in se družili ob »ruženju« fižola in koruze ter zbiranju 
orehov. Pridne članice »Ivančic« so vzele v roke pletilke in 
igle ter pletle in vezle. Mešani pevski zbor kulturnega dru-

štva Anton Aškerc je poskrbel za uglajeno ljudsko petje, ki je 
v tem kraju še živo. Skupaj s spretnimi prsti mladih harmo-
nikarjev, harmonikaric in citrarjev so pričarali prijetno raz-
položenje. Seveda ni manjkalo ljudskih šaljivcev, ki so po-
skrbeli za smeh.
Kljub neprijaznemu vremenu s prvim letošnjim snežnim me-
težem je prireditev privabila veliko krajanov. Ugotovili smo, 
da nam taka druženja manjkajo. Pri druženju po programu 
smo si obljubili, da se bomo na podobnih prireditvah še sre-
čevali. M. Bogolin 

KOSTANJEVICA NA KRKI 
- Osnovna šola Jožeta 
Gorjupa Kostanjevi-
ca na Krki je že šesto 
leto zapored pripra-
vila praznični sejem, 
na katerem so učen-
ci prodajali svoje iz-
delke. Na posebej za-
snovanem tehniškem 
dnevu so jih ustvarja-
li prav vsi učenci od 1. 
do 9. razreda. Pri tem 
so jim pomagali učitelji in strokovni delavci vrtca. Že tradici-
onalni sejem so obogatili še s krajšim koncertom, na katerem 
so se poleg otroškega in mladinskega pevskega zbora pred-
stavili še učenci, ki obiskujejo glasbeno in plesno šolo. Pred 
prvo adventno nedeljo je bil tudi program obarvan božično-
novoletno. Obiskovalci so do zadnjega kotička napolnili pri-
reditveni prostor, veliko zanimanje pa je vladalo predvsem 
za značilne praznične okraske, adventne venčke in voščilni-
ce. Izkupiček sejma, 1.100 evrov, je namenjen dejavnostim 
šolskega sklada. Zaradi vremenskih nevšečnosti je žal odpa-
dlo predavanje dr. Janeza Bogataja, ki sta ga skupaj pripra-
vljali Valvasorjeva knjižnica in šola, in je prestavljeno na 10. 
december ob 18. uri.  M. Skušek

Ob	krušni	peči

Utrinek s prireditve

Praznični	sejem

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 2. decembra v Mestni 
hiši pripravilo otvoritev novoletne premierne razstave. K otvo-
ritvi so povabili skupino brežiških gimnazijcev, ki so pod men-
torstvom prof. Marjane Požun pripravili prijeten spremlje-
valni kulturni program. Zanj so se potrudili Jerneja Vakselj, 
Žan Koprivnik, Eva Kukovičič, Anja Šribar, Sara Tomič in Ela 
Urek. Z mentorico so v program vpletli pesnitev francoskega 
pesnika Jacquesa Preverta »Kako portretiraš ptico«. Kar je bila 
priložnost, da je predsednica DLB Ana Mamilovič povedala, 

da so člani DLB v tem iztekajočem letu ustvarili veliko portre-
tov, ptic, slik, ki so premierno postavljene na ogled. Nekate-
re so sladko zapele, nekatere pa so obnemele kot Kosovelove 
Brinovke. Vendar, tako Mamilovičeva, bodo ljubiteljski slikar-
ji vztrajali, da bo v 2011 kljub vsemu manj »brinovk«; likov-
nikom in obiskovalcem pa je zaželela sreče ter da bi bile ide-
je, občutenja in stvaritve likovnikov  vzpodbujene z obiski in 
ogledi tudi v prihajajočem letu. N. J. S.

Novoletna	razstava	brežiških	
likovnikov

Kulturni program so pripravili brežiški gimnazijci.

DOLENJA VAS - V kulturni dvorani v Dolenji vasi pri Krškem je 
20. novembra v organizaciji krške Območne izpostave Javne-
ga sklada RS za kulturne dejavnosti potekal 4. regijski temat-
ski koncert pevskih zborov Sozvočenja, na katerem je sodelo-

valo sedem pevskih zasedb z območja Dolenjske, Bele krajine, 
Primorske in Posavja, ki sta ga zastopala MePZ Župnije Lesko-
vec ter MoPZ  Kapele. Koncert sta strokovno spremljala Mitja 
Gobec in Andraž Hauptman, ki sta po končanem koncertu iz-
brala prejemnike priznanj in nagrad. Leskovški župnijski zbor, 
ki ga vodi Kristina Lovšin Salmič, je za osvojeno 3. mesto pre-
jel 200 evrov za nakup notne in druge strokovne literature ter 
zgoščenk, kapelski zbor, ki ga vodi Miha Haler, pa za 4. mesto 
vstopnice za sklepni koncert Sozvočenja 2010, ki bo v počasti-
tev 19. mednarodnega dneva zborovskega petja potekal 11. de-
cembra v Ljubljani.  S. L. / B. M.

Tematski	koncert	Sozvočenja

Tretjenagrajeni leskovški župnijski zbor med nastopom

Kultura v Posavju
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Odloèite se za OPA!, edino 
premoženjsko zavarovanje z 
dodano osebno in pravno 
asistenco ter asistenco doma. 
Ob izbiri zavarovanja na 
novo vrednost si namreè 
z a g o t o v i t e  z a m e n j a v o  
poškodovane ali unièene 
stvari z novo in dva nasveta 
letno pri odvetniku – na katero 
koli temo!

Z OPA! imate torej poleg 
varnost i  svojega doma 
poravnane tudi stroške 
odvetnikov, zagotovljeno 
medicinsko oskrbo in prevoz 
v bolnišnico ter pomoè pri 
o s e b n i h  n e z g o d a h  i n  
strokovno pomoè pri nujnih 
hišnih popravilih, varovanje 
p remožen ja  v  h i š i  a l i  
stanovanju in asistenco še v 
mnogih drugih škodnih 
primerih. Doma, na poti ali v 
tujini.

080 19 20  �  www.ZavarovalnicaMaribor.si

RAZBOR POD LISCO - Moška vokalna skupina Fantje z Razborja, 
11-članska vokalna zasedba, ki temelji na štiriglasnem petju in 
prepeva že trinajsto leto pod vodstvom Marjance Ocvirk, je pri-
pravila 20. novembra v Domu krajanov Razbor večer napitnic in 
zdravic. Na samostojnem koncertu so Fantje z Razborja v dveh 
delih predstavili pesmi o vinu in vsem znane slovenske vinske na-
peve ter vse skupaj „začinili” še z igralskimi vložki, tako da je 
bila zgodba o skrbnem vingradniku in vinu popolna. Zgodba je 
tekla nekako takole: ena največjih skrbi vsakega gospodarja, ki 
ima doma vsaj nekaj trt, je, da je vino v tem času pravočasno 
pretočeno. Gospodar vsega ne zmore sam. Pomoč družine sicer 
šteje, a je na tak večer gospodarju potrebna moška družba in 
domača pesem. Skrbna gospodinja je pripravila dobrote, ki se ob 
takšni priložnosti postrežejo gostom; kjer pa je v hiši mlado de-
kle, ki se zagleda v enega izmed pevcev, lahko gospodar kmalu 
računa na dodatno pomoč. Večer napitnic in zdravic na Razbor-
ju je navdušil več kot 200 obiskovalcev. R. P./S. R. 

Večer	napitnic	in	zdravic	na	
Razborju
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V Knjižnici Sevnica je bilo v mesecu novembru zelo pestro, saj 
smo v okviru praznika občine Sevnica pripravili niz prireditev. 
S predavanji smo pričeli v sredo, 3. novembra, ko smo gosti-
li patra dr. Karla Gržana, ki je predaval o že objavljenih lastnih 
spoznanjih, nanizal pa je tudi nekaj novih dejstev nedavnega 
odkritja megalitskega svetišča na področju med Savinjo in So-
tlo severno od Save. Likovno-literarni natečaj »Na obisku pri 
Juriju Dalmatinu« smo v sredo, 10.11., obeležili še z zaključno 
prireditvijo. Družno smo jo izpeljali v sodelovanju s Slovenskim 
protestantskim društvom Primož Trubar - podružnica Posavje, 
Valvasorjevo knjižnico Krško, Osnovno šolo Jurija Dalmatina 
Krško ter OŠ Sava Kladnika Sevnica. Na letošnji natečaj je pris-
pelo 15 likovnih in 17 literarnih del, ki so jih prispevali učen-
ci osnovnih šol Artiče, Adama Bohoriča Brestanica, Maksa Ple-
teršnika Pišece, Jurija Dalmatina Krško in Sava Kladnika Sevnica 
ter Gimnazije Brežice. Vsi ustvarjalci so bili nagrajeni z Dalma-
tinovo značko, izvirni pa s priznanjem. 
Sledilo je potopisno predavanje Sevničana Vinka Šeška Pot na 
Nordkapp, ki vedno pritegne veliko obiskovalcev, tako je bilo 
tudi tokrat. V ponedeljek, 15. 11., je bilo prvo srečanje udele-
žencev bralnega krožka z odrasle. V knjižnici želimo spodbuja-
ti bralno kulturo in ravno bralni krožek za odrasle je priložnost, 
da se s poglobljenim branjem in pogovoru o prebranem posve-
timo odraslim bralcem. 
V knjižnici pa je dišalo po domačih dobrotah v sredo, 17.11., 
ko smo imeli predstavitev knjige Kruh in pecivo po domače 
avtorja Francija Planinca.  Številni obiskovalci so avtorju knji-
ge z zanimanjem prisluhnili, druženje pa so nadaljevali tudi ob 
pokušini Francijevih dobrot. V sredo, 24. novembra smo jav-
nosti predstavili izredno dragoceno knjigo, tj. prvi del celovite-
ga prevoda Slave Vojvodine Kranjske, katere vsebino ter pre-
vod iz nemščine v slovenščino je predstavil eden od prevajalcev 
Primož Debenjak  iz Zavoda Dežela Kranjska. Obiskovalci so bili 
nad predstavitvijo prevoda, ki ga je popestril tudi sam »Valva-
sor« (upodobil ga je Sinjo Jezernik) navdušeni, z veseljem so 
knjigo tudi prelistali. 
V tednu brezplačnega vpisa, ki je trajal od 15. do 20. novembra, 
smo pridobivali nove člane in jim podarili članarino za obdobje 1 
leta. Pozabili pa nismo niti na najmlajše člane in smo jim podari-
li ogled gledališke predstave Pravljična ura babice Pra, ki sploh 
ne pričakuje tigra … v 2 izvedbah v ponedeljek, 22. 11. Eno so 
si ogledali otroci iz vrtca in osnovnošolci od 1. do 3. razreda OŠ 
Krmelj v kulturnem domu v Krmelju, eno pa otroci v Knjižnici 
Sevnica. Oboji so bili nad predstavo zelo navdušeni. 
Tako je minil »praznični sevniški november«, ki je bil poln lepih 
dogodkov, ki božajo dušo in srce obiskovalcev in organizatorjev 
ter izvajalcev. Brez strokovnega in ustvarjalnega sodelovanja z 
željo po čim bolj kvalitetni dodatni ponudbi dogajanja v sevni-
ški knjižnici, ki krepi odnos med sodelavci in sodelavkami, vsega 
že zapisanega ne bi bilo, zato - hvala vrlim in neutrudnim sou-
stvarjalcem in soustvarjalkam, ki bogatite vsakdanjik v knjižni-
ci in s kvaliteto svojega dela širite dobro ime kulturne ustano-
ve, ki si pridobiva v kraju in širše v občini vse večji ugled. Na to 
kaže tudi množična udeležba različnih predavanj in želja zuna-
njih sodelavcev po sodelovanju s sevniško knjižnico.
 Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica

Pestro dogajanje v Knjižnici 
Sevnica v novembru 2010

Dobrodelni 
Božični koncert

ki bo v večnamenski dvorani 
HOTELA TOPLICE - TERME ČATEŽ 

v nedeljo 19. decembra 2010 ob 16. uri

DOBRODELNA AVKCIJA 
LIKOVNIH DEL 2010

Predstavitev

GLASBENA ŠOLA BREŽICE
harmonikarski orkester 
dirigent  Daniel Ivša
dirigentka  Anamarija Šimičić
dirigentka  Anita Veršec
dirigentka  Andrea Haberka»Solzice« 
dirigentka  Marjetka Podgoršek Horžen
dirigent  Miran Petelinc
dirigent  Miran Petelinc

Bernarda Žarn
Jure Godler
Dragutin Križanić

solisti Anamarija Šimičić
Andreja Barič Kerin 
Doris Jakovina
Maja Weiss
Ester Najger

Izvajalci programa:

harmonikarski orkester
tamburaški orkester

citrarski orkester
godalni orkester

vokalna skupina »Solzice«
pihalni orkeste

simfonični orkester

povezovalka programa  
gost večera

organizacija koncerta

Prodaja vstopnic eno uro pred pričetkom koncerta v preddverju dvorane.
Čisti izkupiček koncerta bomo namenili Glasbeni šoli Brežice za sofi nanciranje 

nakupa instrumentov (TIMPANI) in fi nančno pomoč pri vzgoji mladih 
glasbenih talentov Posavja, Kozjanskega in Obsotelja.

Leta 2008 je Fundacija Ja-
neza Vajkarda Valvasorja pri 
Slovenski akademiji znanosti 
in umetnosti  izdala v nakladi 
100 izvodov faksimile zbirke 
17-ih ohranjenih zvezkov Ico-
nothece Valvasoriane, ozna-
čenih od 1 do 18, pri čemer 
je šesti od prvih oštevilče-
nih izvodov tedaj od izdaja-
telja prejela v dar tudi obči-
na Krško kot mesto zadnjega 
Valvasorjevega prebivališča. 
Kot je povedala zbranim na 
večeru Potovanje skozi čas 
z Valvasorjem absolventka 
umetnostne zgodovine Nina 
Sotelšek, grafična zbirka Ja-
neza Vajkarda Valvasorja ob-
sega 7.752 znanstveno kritič-
no obdelanih grafičnih listov 
in risb različnih formatov iz 
15., 16. in 17. stoletja. Gre 
za dela tedaj znanih, pa tudi 
neznanih evropskih umetni-

Z	Valvasorjevo	Iconotheco
na	potovanje	skozi	čas	
KRŠKO - V Mestnem muzeju Krško je 23. novembra potekala predstavitev 10. knjige Iconothece Val-
vasoriane Janeza Vajkarda Valvasorja (1641-1693), vzporedno pa je bila odprta tudi razstava projekta 
Korzeti, krinoline in krila, ki jo je pripravila Ina Čebular iz Inštituta za svobodo oblačenja Brestanica. 

kov, ki jih je Valvasor naku-
pil na svojih več kot dese-
tletnih potovanjih po Evropi 
in jih lepil v zvezke velike-
ga formata, vezane v usnje. 

Razporedil jih je tematsko, 
od motivov iz vsakdanjega 
življenja do botaničnih risb 
kranjskih rastlin, vedut ipd., 
pa tudi risb, ki so nastale na 

podlagi antičnih zgodb, kakr-
šne so zbrane v 10. knjigi Ico-
nothece Valvasoriane, ki jo je 
Sotelškova ob tej priložnosti 
podrobneje predstavila. Sle-
dnja obsega 27 antičnih av-
torjev in 299 grafik, med ka-
terimi se največkrat pojavijo 
motivi iz mitoloških zgodb. 
Na grafike iz serije Speeulum 
Corrnelium, risbe oblačilnega 
videza v času okoli 16. stole-
tja, pa se je navezovala tudi 
razstava korzetov, krinolin in 
kril Ine Čebular, katere so si 
obiskovalci ogledali v drugem 
delu prireditve, ki je ob kul-
turnem programu violinist-
ke Mojce Luin potekala v so-
delovanju Mestnega muzeja, 
Valvasorjeve knjižnice ter 
Inštituta za svobodo oblače-
nja Brestanica (več na www.
posavje.info).
 Bojana Mavsar 

Iconotheca Valvasoriana bo na ogled v muzeju vse do 
sredine leta 2011; na fotografiji obiskovalci prireditve 
med ogledom grafik.

KRŠKO - Ljudska univerza Krško je v oktobru in v novembru 
2010 organizirala ciklus brezplačnih predavanj in delavnic, 
katerih cilj je bil ohranjanje zdravja v tretjem življenjskem 
obdobju. Vsebine so bile zelo raznolike in zelo kvalitetne: 
Gibanje je zdravo - Majda Adamič, Zdravje iz domače lekar-
ne – Jože Kukman, Zdrava prehrana – Betka Verščaj, Kako 
boljše živeti drug z drugim – Mihelca Planinc in Ohranjanje 

zdravja z miselno telovadbo – Mateja Petric. Iz vsebine na-
štetih predavanj in delavnic smo pridobili mnogo življenjskih 
napotkov za zdravo življenje. Zavedamo se, kako prav nam 
bodo prišla znanja, ki smo jih pridobili skozi ta predavanja, 
v sodobnem utripu našega vsakdana. Sami moramo skrbeti za 
vsakodnevno gibanje, za zdravo prehrano, za preventivo iz 
naravnih zelišč, za dobre medsebojne odnose, za miselno te-
lovadbo, urjenje spomina in koncentracije. Lahko rešujemo 
križanke, rebuse, uganke, beremo dobre knjige ali se učimo 
v tečajih in krožkih Univerze za tretje življenjsko obdobje.  
Naj zaključim, da so bila vsa predavanja skrbno izbrana in 
načrtovana s strani Ljudske univerze, finančna sredstva pa je 
zagotovila Občina Krško. Udeleženci predavanj se vsem lepo 
zahvaljujemo za zanimiv program in dobro izvedbo.

V imenu vseh slušateljev na LU Krško:                                                                                                
Zora Pevec

Zdravje	je	moja	odločitev

SEVNICA - V dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gradu se 
je 4. decembra zvečer odvijal Miklavžev koncert moške pev-
ske skupine Encijan in MePZ Lisca Sevnica, ki ju oba zelo uspe-
šno vodi Jože Pfeifer. Zelo dobro obiskan koncert je s svojim 
obiskom razveselil še prihod sv. Miklavža in nato obdarovanje 
vseh obiskovalk in obiskovalcev. S. R., foto: L. M.

Miklavžev	koncert	skupine	
Encijan	in	MePZ	Lisca	Sevnica

MePZ Lisca Sevnica z moderatorko koncerta Nado 
Novšak in zborovodjem Jožetom Pfeiferjem.
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sneg je skrbno pokril naše vrtove. Zdaj se bosta našim obrokom pridružila tudi zelenjava in sadje, ki smo ju vložili. Pravzaprav je kozarec vloženega lahko prav 
lepo darilo tudi našim prijateljem in sorodnikom, ki morda nimajo časa ali izkušenj z vlaganjem kompotov, solat in vkuhavanjem marmelad, poskrbimo samo 
še za kakšno mašnico ali drugo dekoracijo in darilo od srca bo tu! 
Morda bomo ravno s kakšnim takim, izvirnim darilom, poskrbeli za lepše praznične dni naših dragih, ravno tako pomembno pa je, da bomo skrbeli za njihovo 
zdravje, saj dobro vemo, kako in kaj smo vložili v kozarce. Znanje mora krožiti, zato, če vas vprašajo: »Mmm, kako pa narediš to marmelado?« ali »Ta kompot 
je tako okusen, najbrž pa priprava vzame veliko časa, kajne?«, ponudite svojo pomoč, svoje vodenje. Zakaj ne bi naslednje leto, poleti in jeseni, ko narava kipi 
od dobrot, vlagali pridelka skupaj z znanci, prijatelji? Pomanjkanje časa je seveda relativna stvar, kar dobro veste vsi ljubiteljski vrtnarji – vzeti si ga je pač treba. 
V nadaljevanju preberite vtise naše ekipe ob obisku dveh prijetnih ljubiteljic narave iz okolice Radeč. Obe dobro vesta, da si je kdaj pa kdaj vredno čas vzeti 
tudi zase in za svoje želje, ker se človek s tem notranje bogati. In ravno to vam v teh dneh, ko vse vrvi in buči in šumi, želimo tudi mi: ustavite se tu in tam, 
ozrite se naokoli in videli boste, da to decembrsko norenje ustvarjamo ljudje. Narava počiva, mi pa v pospešenem tempu tekamo sem in tja …
Snežinke, ledene sveče, oster zrak, naše druženje v tej cvetoči časopisni akciji pa se bo še nadaljevalo! Tudi zato, da vas spomnimo, da bodo nežni pomladanski 
trenutki kmalu tu in da bodo nove bilke zdaj zdaj pokukale iz zemlje. 
Do takrat pa izkoristite proste trenutke tudi za ustvarjanje novih spominov.� Uredništvo

Dragi ljubitelji cvetja in narave,

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10

JOŽEFA KNEZ
Jožefi z Brunške Gore 
kar pri srcu zaigra, 
ko zagleda zelenje in 
cvetje. »Dom je veli-
ko prijetnejši, če ga 
olepšamo z rožami. 
Rože kar morajo biti 
pri hiši,« nam smeje 
zaupa. Skrb za cve-
tje si delita s snaho, s 
katero tudi skupaj iz-
birata in nato sadita. 

Barve so stvar navdiha: »Lani sva se odločili za roza barvo, letos pa je 
v ospredje bolj stopila temnejša barva. Izbira je danes res ogromna, 
če primerjam z včasih, si danes lahko človek doma ustvari pravo pra-
vljico.« Včasih je bilo seveda manj vrst na voljo, še pred nekaj leti so 
domačo hišo krasile predvsem petunije, begonije, pelargonije, letos 
pa sta se s snaho odločili za bršljanke. Jožefi je bilo presajanje rož in 
pripravljanje potaknjencev vedno v užitek. V teh dneh vedri upoko-
jenki dolge dneve polepša pogled na cvetoči božični kaktus: »Ko ni 
zunaj cvetja, je pa gotovo tudi v hiši prostor vsaj za eno lončnico. Da 
te malo razveseli in ti polepša dan.« Pozimi bo Jožefin dan popestrilo 
tudi branje različnih časopisov, pogledala bo televizijo, kot po navadi 
pa bo poskrbela, da bo iz domače kuhinje prijetno zadišalo po skuha-
nem in pečenem. Druženje v krogu družine pa je toliko lepše, ker si 
delijo cvetočo ljubezen: »Tako sem vesela, da imajo okoli mene, moji 
dragi, iskreno radi cvetje, tudi vnučki, vsi imajo občutek za delo v na-
ravi.« Razumevanje in spoštovanje, »to je pomembno, če pa lahko še 
urice polepšaš s pogovorom in delom s cvetjem – je to toliko lepše,« 
doda Jožefa. 

BETKA JONTEZ
V Budni vasi stanuje 
ženska, ki ima never-
jeten dar za aranži-
ranje, barvno skla-
dnost in kombinacijo 
materialov. Betka, ki 
je veliko idej črpala 
tudi v Nemčiji, kjer je 
nekaj časa delala, si 
ne predstavlja dneva 
brez svojih rož, ure-
janja okolice hiše in 
načrtovanja novih okraskov. Pomembna se ji zdi tudi kvaliteta cvetja, 
ki ga kupimo. Pred nakupom, pravi Betka, je res dobro razmisliti, kje 
je ta roža rasla, s čim so jo zalivali in gnojili: »Cena nam ne sme biti 
edino vodilo, saj si tako domov prinesemo tudi kakšne rastlinske bo-
lezni ali pa smo hitro razočarani, ker nam rože ne uspejo tako, kot 
bi si želeli. Za začetek je gotovo pomembno, da vztrajamo in najde-
mo vrste, za katere bomo znali dobro skrbeti.« Betka, ki ji na pomoč 
pri skrbi za okolico priskoči tudi mož, ima rada vse vrste rož: »Zače-
la sem s kaktusi, potem pa veselje narašča in odkrivaš nove in nove 
rože.« Ob različnih praznikih vedno tematsko olepša notranjost in zu-
nanjost hiše, ves čas nekaj snuje in preizkuša, ljubiteljica magnolij pa 
opaža tudi, da z velikim veseljem in lepo skrbijo za cvetje tudi mnogi 
njeni znanci in sovaščani: »Tudi, ko greš na izlet, opaziš, kako si ljudje 
ustvarjajo dom. To te res osvoji, da kar ne moreš umakniti pogleda!« 
Osvojilo pa je tudi že njeno hčerko in vnukinjo, ki ponosno poudari, 
da sta oba stara starša polna energije in veselja. »Vsak dan se mi utrne 
kakšna ideja, zdaj, pozimi, bo pa še bolj primeren čas za razmišljanje, 
kaj nas bo razveseljevalo na vrtu in balkonih drugo leto.«   
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Snežinke so prinesle tudi nove uspehe brežiških glasbe-
nikov v tujini. Župan občine Brežice Ivan Molan je danes 
sprejel predstavnike mlade in obetavne glasbene skupine 
The Country Bunch, ki je v preteklem mesecu na medna-
rodnem glasbenem natečaju v Nemčiji osvojila 1. nagra-
do v kategoriji novih glasbenih skupin.

Župan Ivan Molan je čestital Antei, Kaji in Marjanu, čla-
nom uspešne mlade glasbene skupine THE COUNTRY BUN-
CH (ostali trije člani so imeli ta dan študijske obveznosti), 
ki so nas v predprazničnih dneh razveselili z odličnim rezul-
tatom. Na mednarodnem natečaju Country Music Awards v 
Pullman Cityu (Eging am See/Passau) v Nemčiji so v moč-

ni konkurenci 40 skupin iz različnih evropskih držav osvojili 
prvo nagrado v Newcomer kategoriji in drugo nagrado v Co-
untry Rock kategoriji.

Župan Ivan Molan je ob tej priložnosti mladim glasbenikom 
podaril knjige Brežice – stoletje na razglednicah in se jim 
zahvalil za promocijo občine v tujini. Dejal je, da se breži-
ška občina ponaša s številnimi uspešnimi glasbeniki in skupi-
nami, glasbeniki so poleg športnikov tisti, ki s svojimi uspe-
hi promovirajo tudi občino, pokrajino in državo, iz katere 
prihajajo. Prepričan je, da je uspeh na tekmovanju močna 
vzpodbuda za prihodnje delovanje, kmalu pa pričakuje tudi 
kakšen koncert. 

Kljub malo manj kot letu dni skupnega igranja je skupina The 
Country Bunch že ustvarila dve avtorski pesmi, poleg zabave 
in druženja pa želijo člani skupine razširiti poznavanje coun-
try glasbe, ki je po mnenju skupine podcenjena. 

o SkupiNi the CouNtry BuNCh

Člani: Antea Mramor – vokal, Kaja Rožman – violina in back 
vokal, Špela Poljšak – kitara, Luka Lux Žnideršič – kitara, 
Marjan Ciba Priveršek - bas kitara in Jernej Poljšak – bobni 

The Country Bunch je skupina iz Brežic, ki jo sestavlja šest nad 
country glasbo navdušenih članov. Celotna ideja o ustanovitvi 
benda se je porajala, ko je po nastopu na TV Antea dobila po-
vabilo za nastop na ranču. Ker takrat še ni imela zasedbe, je 
na hitro poklicala nekaj prijateljev in v pičlih dveh dneh se je 
osnoval bend. Najprej je za pomoč prosila Kajo, ki že vrsto let 
igra violino. Kasneje je poklicala tudi Špelo, ki navdušuje na 
akustični kitari in njenega brata Jerneja, ki svojo energijo spro-
šča s tolčenjem po bobnih. Na srečo se je javil še Marjan na 
basu in bend je bil izoblikovan. Po večih vajah in nekaj nasto-
pih so ugotovili, da jih nekako vleče bolj v country rock, zato 
se je skupini pridružil tudi Luka na električni kitari. Vaj so se 
nato lotili s še večjim veseljem in zagonom, slednje pa ohra-
njajo z rednimi nastopi. Napisali so tudi že nekaj avtorskih pe-
smi, ki svojo obliko že dobivajo v snemalnem studiu. Count-
ry glasba je torej tisto, kar jih povezuje, ter spleta močno vez 
med njimi, zato bi jo radi razširili po Sloveniji, zabavali ljudi in 
predvsem ustvarjali in to pokazali širši publiki. Novembra 2010 
so se udeležili Country Music Awards natečaja v Pullman Cityu 
(Eging am See/Passau) v Nemčiji, kjer so osvojili prvo nagrado 
v Newcomer kategoriji in drugo nagrado v Country Rock kate-
goriji. O The Country Bunch boste torej prav gotovo še slišali!

Brežiški	glasbeniki	žanjejo	
uspehe	v	tujini

Cesta prvih borcev v Brežicah predstavlja glavno ulico sta-
rega dela mesta in na svojevrsten način tudi občine same, 
saj je večina javnih služb prav tu. Žal pa jo je zelo težko 
obiskati, saj po pol osmi uri zjutraj skoraj ni moč parkira-
ti, kljub temu, da po prenovi v letih 2007-2008 nudi oko-
li 160 parkirnih mest. Le-ta so, kot je splošno znano, za-
sedena pretežno s strani uslužbencev v tej ulici. Občina 
Brežice je z namenom oživiti mestno jedro ter na pobudo 
podjetnikov in prebivalcev ožjega mestnega jedra Brežic 
speljala potrebne postopke za uvedbo plačila parkirnine. 

Parkirnina je zastavljena tako, da je prijazna obiskovalcem 
ulice, saj prva ura parkiranja nič ne stane (parkirni listič pa se 
nastavi), nadaljnje plačilo pa znaša 0,5 € za vsake začete pol 
ure. Parkirnino se plačuje preko parkomatov, ki so postavljeni 
vzdolž ulice. Parkomati stojijo pri Glasbeni šoli, pri poslovalnici 
trgovine Borovo in pri poslovalnici Trgovine In – Ivan Novoselič, 
s.p. Parkirnina se plačuje ob delavnikih med 7.00 in 15.00 uro. 
Izven tega časa parkomati ne bodo izdajali parkirnih lističev. 
Parkomat denarja ne vrača, opozori pa na morebitno preplači-
lo. Parkirni listič je potrebno namestiti na vidnem mestu v vo-
zilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv iz zunanje stra-
ni vozila skozi vetrobransko steklo. Vozilo je po izteku časa, 
za katerega je bila plačana parkirnina, potrebno odpeljati. 

Osnova za pobiranje parkirnine je Odlok o ureditvi cestnega 
prometa v Občini Brežice (Ur. l. RS št. 54/2010), ki med drugim 
omogoča tudi rezervacijo parkirnih mest, prav tako pa izdajo 
dovolilnice za stanovalce. Nadzor nad pravilnim označevanjem 
parkiranih vozil bo izvajal Skupni prekrškovni organ. Predvido-
ma  bodo kršitelji do sredine meseca januarja 2011 le opozorjeni 
o kršitvi, nato pa tudi sankcionirani – globa za ne plačilo parkir-
nine ali neprimerno nastavitev parkirnih lističev oz. dovolilnice 
znaša 40 €. Parkirni listič se namesti tudi za prvo brezplačno uro.

Parkomati bodo postavljeni v času med 10. in 15.12.2010 in 
bodo takoj pričeli delovati, če bodo to dopuščale vremenske 
razmere (ne sme deževati). Njihova uporaba je enostavna, 
saj so navodila jasno zapisana na vsakem od njih. Na začetku 
njihovega delovanja bo uporabnikom parkomatov nudena po-
moč študentov.

V upanju, da bo staro mestno jedro Brežic dobilo nov zagon, 
vas lepo pozdravljamo!

Obvestilo	o	uvedbi	
plačevanja	parkirnine	
na	CPB	v	Brežicah

Imenovanje	predstavnikov	
uporabnikov	oz.	zainteresirane	
javnosti	v	Svet	javnega	zavoda	
Posavski	muzej	Brežice
Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej 
Brežice (Uradni list RS, št. 82/05; v nadaljevanju Odlok) 
je bil kot organ muzeja opredeljen Svet muzeja, katere-
mu 5-letni mandat poteče 9.2.2011.

V skladu z 19. členom Odloka 
šteje Svet muzeja 9 članov, 
med drugimi tudi dva pred-
stavnika uporabnikov oz. za-
interesirane javnost. Župan 
občine Brežice v soglasju z 
županoma občine Krško in 
Sevnica imenuje predstav-
nika uporabnikov oz. zainte-
resirane javnosti, na podlagi 
predloga društev občin usta-
noviteljic. 
Društva v občinah Brežice, 
Krško in Sevnica pozivamo, 
da nam svoje predloge za 
člana sveta muzeja posredu-
jete na naslov Občine Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice, najkasneje 
do 27.12.2010. 
Predlogi naj vsebujejo po-
datke o predlaganih kandi-
datih: ime in priimek, roj-
stni podatki, naslov in delo, 
ki ga opravlja, ter soglasje 
kandidata. 
 Ivan Molan, 
 župan občine Brežice

BREŽICE – Društvo likovnikov 
Brežice je 25. novembra v 
prostorih UE Brežice pripravi-
lo otvoritev »študijske razsta-
ve unikatne keramike«. Raz-
stavlja 17 tečajnic keramike, 
več kot tri mesece pa se je z 
njimi trudila, jih poučevala in 
spremljala njihovo delo izvr-
stna mentorica Nevenka Ru-
škovič, kar je med ostalim po-
udarila predsednica keramične 
sekcije Marija Kukovica. O za-
četkih keramike in o postop-
kih nastajanja keramičnih iz-
delkov je govorila povezovalka 
programa Anja Urek iz OŠ Ar-
tiče. Otvoritev so spremljali 
zvoki citer Eme in Anamarije 
Agnič. N. J. S. 

Unikatna	
keramika	

Občina Brežice
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega 
uradniškega delovnega mesta na položaju:

Vodja oddelka v Oddelku za 
prostorsko načrtovanje in razvoj 

Javni natečaj se objavi na spletnih staneh Občine Brežice 
www.brezice.si, dne 9.12.2010, kjer so navedeni tudi vsi 
pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta. 

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja 
delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še nasle-
dnje pogoje:

• univerzitetna izobrazba  ali najmanj visoka strokovna iz-
obrazba s specializacijo oziroma magisterijem gradbene 
oziroma arhitekturne smeri, 

• najmanj 6 let delovnih izkušenj 

ter druge pogoje po Zakonu o javnih uslužbencih.

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: 

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
(s pripisom: »Javni natečaj Vodja od-

delka OPNR – ne odpiraj«) 

v roku 15 dni od dneva objave oziroma do vključno 
24.12.2010. 

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja na tel. šte-
vilki 07/620 5509 (Ingrid Molan) ali na elektronski naslov 
ingrid.molan@brezice.si
 Občina Brežice
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Poročilo	o	kvaliteti	pitnih	voda	iz	lokalnih-vaških	
vodovodov,	ki	so	v	upravljanju	krajevnih	skupnosti	oz.	
skupin	občanov	v	občini	Krško	v	drugi	polovici	leta	2010
Po pogodbi, ki sta jo sklenila Obči-
na Krško in Zavod za zdravstveno 
varstvo Novo mesto, je Zavod za 
zdravstveno varstvo opravil dru-
gi del analiz vode vaških vodovo-
dov, ki so v upravljanju krajev-
nih skupnosti oz. skupin občanov 
ter obsegajo večje vaške vodovo-
dne sisteme. Povzetek poročila o 
kvaliteti pitne vode vodovodov 
nad katerimi ni rednega nadzo-
ra v skladu s Pravilnikom o pitni 
vodi (Ur. List RS št. 19/04, 35/04, 
26/06 in 92/06, 25/09), podaja-

mo v nadaljevanju. Poročilo, ki ga 
je pripravil Zavod za zdravstveno 
varstvo Novo mesto je objavlje-
no na spletnih straneh Občine Kr-
ško, priloge s podatki o analizah 
za posamezen vodovod oziroma 
izvir pa so na razpolago na Od-
delku za urejanje prostora in var-
stvo okolja Občine Krško.

Skupno je bilo pregledanih 11 va-
ških vodovodov. Zavod je odvzel 
22 vzorcev za osnovne mikrobio-
loške preiskave in 11 vzorcev za 
osnovno sanitarno - kemične pre-
iskave, 5 vzorcev pa tudi za kva-
litativno preiskavo.

Mikrobiološke analize so pokaza-
le, da je bila voda mikrobiološko 
neoporečna le na dveh vodovo-
dih, in sicer Gorenji Leskovec – 
Ložice ter Mali Kamen - Reštanj, 
na ostalih pa je bila fekalno one-
snažena in zato zdravstveno ne-
ustrezna zaradi povečane priso-
tnosti bakterij v vodi, katere so 
lahko povzročitelj črevesnih na-
lezljivih bolezni. 

Voda je bila mikrobiološko pregle-
dana tudi na treh izvirih, in sicer 
sta bila vzorca vode iz izvirov Ža-
hovec – Sremič ter Mikolavčič mi-
krobiološko onesnažena, vzorec iz 
izvira Rozalija pa je bil mikrobio-
loško skladen s predpisi. 

Z osnovno sanitarno - kemično 
preiskavo se neskladnosti niso na-
šle. Z razširjeno kvalitativno ke-
mično preiskavo pa je bila ugoto-
vljena v vzorcu vode iz vodovoda 

Nova gora prisotnost atrazina, v 
vzorcu vode iz vodovoda Ravni pa 
prisotnost atrazina in desetilatra-
zina. Prisotnost atrazina in dese-
tilatrazina je bila tudi v vzorcu 
vode iz izvira Rozalija.  

Poudariti je potrebno, da so re-
zultati opravljene preiskave od-
raz trenutnega stanja, saj je iz 
primerjave v preteklih letih opra-
vljenih analiz mogoče ugotoviti, 
da se kakovost vode na teh vodo-
vodih in izvirih tekom leta bistve-

no spreminja. Odvisna je pred-
vsem od vremenskih razmer in 
letnega časa ob odvzemu vzorca. 

Zavod za zdravstveno varstvo 
Novo mesto ocenjuje, da pitna 
voda na teh vodovodih oz. vodnih 
virih ni zdravstveno ustrezna in 
vodooskrba ni varna. Stalno je na-
mreč prisotna možnost hidričnih 
epidemij. Za oceno tveganja atra-
zina in desetilatrazina na zdravje 
pa je potrebno izdelati še doda-
tne preiskave. 

Vodo iz vseh vaških vodovodov je 
pred uporabo potrebno obvezno 
prekuhati. Za prekuhavanje pitne 
vode se priporoča naslednji način:
• ko voda zavre, običajno zado-

stuje, da burno vre še eno mi-
nuto, priporoča pa se, da zara-
di večje varnosti voda vre vsaj 
tri minute, kar zagotavlja tako 
široko varnost, da takšno vodo 
lahko uživajo tudi osebe z osla-
bljenim imunskim sistemom;

• zaradi možnosti naknadnega 
onesnaženja prekuhane vode 
se priporoča, da voda ostane v 
isti posodi, v kateri smo jo pre-
kuhali;

• vodo hranimo v hladilniku v či-
sti in pokriti posodi;

• tako pripravljeno vodo za pitje 
lahko uporabljamo do 24 ur, iz-
jemoma do 48 ur;  

• če je voda motna, je potreb-
no pred prekuhavanjem od-
straniti večino delcev z useda-
njem in nato filtriranjem skozi 
več plasti čiste, najbolje preli-
kane tkanine ali skozi čist pa-

pirnat filter (npr. pivnik, filter 
za kavo);

• ker je lahko prekuhana voda 
manj prijetnega okusa, se za pi-
tje priporoča pripravo čaja oz. 
drugih napitkov, lahko pa se za-
užije tudi v obliki juhe ali ka-
kšne druge jedi. 

Pesticidov s prekuhavanjem vode 
ne moremo odstraniti, torej tudi 
ne atrazina in desetilatrazina. V 
postopku priprave vode je možno 
zmanjšati koncentracijo atrazina 

v vodi s filtracijo skozi granulira-
no aktivno oglje.  
Dolgoročno se priporoča, da se 

uporabniki priklopijo na večje vo-
dovodne sisteme, katerih viri se 
varujejo z vodovarstvenimi pa-
sovi in katere upravlja strokovno 
usposobljen upravljavec. Potreb-
na pa bo tudi sanacija obstoječih 
sistemov z uvedbo ustrezne filtra-
cije in kloriranja vode ter prime-
ren nadzor.
Zavod priporoča, da se po obilnej-
šem deževju oziroma vsaj dvakrat 
letno vsak vodovod izpere in raz-
kuži ter da se uvede vsaj občasno 
kloriranje vode pod strokovnim 

nadzorom. Vzdrževalci vodovodov 
bi se morali ustrezno usposobiti.

Sedemčlansko delegacijo, ki je od nedelje, 28. novembra, 
do torka, 2. decembra, gostovala v srbski pokrajini Vojvodi-
ni, so sestavljali člani občinske uprave Občine Krško z župa-
nom Francem Bogovičem in člani uprave družbe Kostak d.d. 
Namen obiska je bil izmenjava praks pri črpanju sredstev iz 
skladov Evropske unije in primerjavi komunalne dejavnosti.

Obisk se je pričel v nedeljo, 28.11., ko je delegacija obiskala 
občino Subotica. Občina Subotica ima 150.000 prebivalcev in 
se razlega na dobrih 1000 km2 površine, proračun občine pa 
znaša 40 mio €. V uporabi so trije uradni jeziki, in sicer srb-
ski, madžarski in hrvaški, kajti na območju občine Subotica 
živi največji del madžarskega prebivalstva, za njimi po števi-
lu so Srbi, Hrvati in Bunjevci ter ostali. 

V Subotici je delegacijo iz Krškega sprejel Slavko Parać, pred-
sednik skupščine mesta Subotica. Tema obiska v Subotici je 
bila komunalna urejenost in primerjava komunalnih podjetij, 
teh je v Subotici kar 15, ter način ravnanja z odpadki. V obi-
skani občini imajo namen zgradili center za sortiranje odpad-
kov za 250.000 prebivalcev. Predstavili so tudi projekt revita-
lizacije jezera Palič, ki pokriva površino 4,6 km2, od katerega 
je 3,8 km2 namenjenega turističnim dejavnostim. Jezero je 
zaradi svoje lege in velikim številom sončnih dni izjemno pri-
merno za turistično dejavnost, poleg tega je zanimivo za ri-
bolov. Zaradi termalne vode, ki vre na tem območju, so v dol-
goročni revitalizacijski plan umestili tudi razvoj termalnega 
turizma, kjer so kot želeni primer razvoja že podpisali pogod-
bo s Termami Olimje. Pogovori so potekali tudi o temi gospo-
darske infrastrukture, kjer se tako Občina Krško kot Občina 
Subotica spopadata z izjemno razdrobljenim lastništvom, kar 
posledično vpliva tudi na pripravo dokumentov za črpanje raz-
pisnih sredstev tako državnih kot evropskih.

Obisk se je nadaljeval v glavnem mestu samostojne pokraji-
ne Vojvodine, v Novem Sadu, ki je hkrati tudi drugo najve-
čje srbsko mesto, v katerem živi kar 20 % prebivalcev celotne 
pokrajine Vojvodine. Našo delegacijo je gostila Darija Šajin, 
načelnica tako imenovanega Južnobačkega okrožja, ki zaje-
ma 13 občin s 600.000 prebivalci. Gostiteljici se je pridružil 
član parlamenta Republike Srbije Pavel Marčok. Tema pogo-
vora je bila komunalna dejavnost, delovanje občinske upra-
ve, pridobivanje sredstev iz EU skladov, povezovanje mladih 
in kmetijsko, ter gospodarsko sodelovanje.

V Novem Sadu se je naša delegacija udeležila skupne seje 
»Južnobačkega« okrožja, kjer je bilo prisotnih devet občin. 
Na skupni seji je župan Franc Bogovič predstavil občino Kr-
ško, našo turistično ponudbo, skrb za konsistenten in perma-
nenten razvoj gospodarstva in projekte, ki so v terminskem 
planu do leta 2015. V nadaljevanju je sledila okrogla miza, 
na kateri so bile izmenjane izkušnje o vključevanju v Evrop-
sko unijo in črpanju sredstev iz skladov Evropske unije za ra-
zvoj lokalne skupnosti.

Po zaključeni skupni seji je delegacija obisk nadaljevala v par-
lamentu, kjer je podpredsednik skupščine pokrajine Vojvodi-
ne Branimir Mitrović predstavil organizacijo pokrajine Vojvo-
dine, na kratko predstavil sprejeti zakon za vstop v Evropsko 
unijo in delovanje parlamenta, v katerem seja poteka v šestih 
uradnih jezikih in ob hkratnem simultanem prevodu. Hkrati pa 
je izrazil izjemno zanimanje za sodelovanje med državama.

V okviru drugega dne obiska je delegacija obiskala občino 
Sremski Karlovci, kjer se jim je pridružil slovenski ambasador 
v Srbiji Franci But, ki je na uradnem delu sprejema naše de-
legacije izpostavil pomembnost in odobravanje konstruktivne-
ga druženja med Slovenijo in Srbijo s ciljem krepiti turistično 
in gospodarsko panogo, ob tem pa izmenjati primere dobrih 
praks, ki jih na obeh straneh ne manjka. Po zaključenem ura-
dnem delu je naša delegacija nadaljevala ogled mesta Srem-
ski Karlovci, ki je s svojo lego v bližini reke Donave in obdano 
z gričevnato pokrajino znano kot multikulturno mesto, kar se 
izraža tako v kulinariki kot v kulturnih spomenikih. 

Pod okriljem zavoda 
Emma je 25. novem-
bra v poslovnem cen-
tru TABU potekala ma-
nifestacija proti nasilju 
nad ženskami in splošno 
v družbi. Velik problem 
današnje družbe je nasi-
lje nad ženskami, otroki 
in splošno nasilje, ki ob-
staja v vseh državah na 
svetu in predstavlja te-
meljno kršitev človekovih pravic. Nasilje lahko prihaja iz ve-
čih socialnih okolij kot so družine, šola in v drugih medčlo-
veških odnosih.
Za preprečevanje nasilja v družbi nasploh je potrebno obli-
kovanje družbene klime, ki ne bo strpna do nasilja nad žen-
skami in nasilja nasploh. Prepričanje, da je nasilje nedo-
pustno, mora postati splošno sprejeta norma, pri čemer je 
povzročiteljem nasilja potrebno sporočiti, da bodo za nasi-
lja kaznovani z zakonom.
Vsekakor lahko dolgoročno vsak izmed nas z nenasilnim ve-
denjem in pozitivnim zgledom v vsakdanjem življenju pri-
speva k nenasilnemu reševanju konfliktov na vseh nivojih in 
tako prepreči prenašanje nasilnih vzorcev iz generacije v 
generacijo. Namen akcije, katere se je udeležil tudi župan 
Franc Bogovič, je ozaveščati javnost o nujnosti ničelne to-
lerance do nasilja. 

Tabela 1: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodo-
vodnih odborov v občini Krško – jesen 2010

Vodovod Štev. 
porab.

Zdrav. 
ocena

Mikrobiološka preskušanja Kemična analiza

A B C D ocena vzrok NU

1 G.Leskovec – Ložice – omr. Stranje, javna 
izlivka na pokopališču 150 U 0 0 15 16 / /

2 G.Leskovec – Ložice – omr. G. Leskovec - 
trg. Virant U 0 0 20 20 U K: 0

3 Jevša – Šedem – omr. Šedem 21 95 NU 0 1 >300 >300 U 0

4 Jevša – Šedem – VH Šedem - Peršnica U 0 0 <1 <1 / /

5 Kališovec - Brezje – D. Leskovec – omr. 
Kališovec 5 250 NU 2 41 199 21 / /

6 Kališovec – Brezje – D. Leskovec - omr. 
Brezje 19 NU 4 31 173 12 U K: 0

7 Mali Kamen – Reštanj – omr. I. Mali Kamen 
21 300 U 0 0 28 17 U K: 0

8 Mali Kamen – Reštanj – VH Mali Kamen U 0 0 13 14 / /

9 Mali Kamen – Okrog – omr. I. Mali Kamen 39 120 NU 26 460 >300 142 / /

10 Mali Kamen – Okrog – omr. II. Mali Kamen 41 NU 29 340 >300 148 U 0

11 Nova gora – VH Nova Gora– vaški KK 150 NU 1100 2400 >300 124 / /

12 Nova gora – omr. Nova Gora 3 NU 370 690 >300 107 NU K: A

13 Ravni – javna izlivka 150 NU 52 1100 >300 166 NU K: A, DA

14 Ravni - omr. Ravni 7 NU 100 1600 >300 >300 U 0

15 Rožno – Hruševje, VH Rožno -Hruševje 150 U 0 0 5 <1 / /

16 Rožno – Hruševje – omr. Rožno 14a NU 0 10 6 8 U 0

17 Slom – Pihovec – omr. I. Stolovnik 51 298 NU 310 390 139 151 U 0

18 Slom – Pihovec – omr. II. Stolovnik 18 NU 180 250 17 15 / /

19 V. Kamen – omr. Veliki Kamen 10 250 NU 0 4 13 5 U 0

20 V. Kamen – zajetje Veliki Kamen – št. 3 U 0 0 <1 <1 / /

21 Veternik - omr. I. Mrčna sela 19 100 NU 15 94 159 25 / /

22 Veternik - omr. II. Mrčna sela 16 NU 9 88 113 24 U 0

23 Izvir Žahovec - Sremič NU 1 7 146 2 U K: 0

24 Izvir Mikolavčič KK NU 0 160 69 9 U K: 0

25 Izvir Rozalija KK U 0 0 64 27 NU K: A, DA

Legenda: A =Escerichia coli – CFU/100ml, B =koliformne baktrije – CFU/100ml, C = Skupno število aerobnih bakterij 220C 72 h v 1ml, D = 
Skupno število aerobnih mezofilnih bakterij 360C 72 h v 1ml, U=ustrezen, NU=neustrezen, omr. = omrežje. 0 = ustrezno ( pri kemiji), K = 
kvalitativna preiskava s plinsko kromatografijo – rezultat ni pokazal odstopanj, / =ni bilo odvzeto, A = atrazin, DA = desetilatrazin, 

Franc	Bogovič	izrazil	podporo	
zavzemanju	za	ustavitev	
nasilja	nad	ženskami

Delovni	obisk	v	avtonomni	
pokrajini	Vojvodina

Krška delegacija na obisku v Vojvodini
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Občina Sevnica je zadolžena za izvajanje zimske službe na ka-
tegoriziranih lokalnih cestah. V sklopu le-tega so določene ce-
ste, ki se plužijo in posipavajo prednostno. To so lokalne ce-
ste, po katerih poteka avtobusni in šolski promet, potem pa 
pridejo na vrsto tudi ostale ceste. Je pa zagotovljeno, da ima-
jo koncesionarji dovolj izvajalcev, tako da večjih problemov 
in zastojev prometa ne bi smelo biti, seveda tudi ob ustrezni 
predpisani zimski opremi in dobri pripravi vozil na zimo upo-
rabnikov cest, kar pa ugotavljamo, da ni vedno zagotovljeno. 
Za zimsko vzdrževanje kategoriziranih javnih poti so zadolže-
ne Krajevne skupnosti, vsaka na svojem področju. Ob tej priliki 
občane in občanke občine Sevnica seznanjamo, da so za čišče-
nje in vzdrževanje dovoznih in stranskih poti zadolženi sami.

Učinkovita	raba	energije	v	
občini	Sevnica
Občina Sevnica se že vrsto let ukvarja z učinkovito rabo ener-
gije. Osnova je sprejeta Energetska zasnova občine Sevnica 
v letu 2006. Izvedeno je bilo že veliko aktivnosti, pomemb-
nejše so: projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za 
naselje Krmelj in poslovno cono, načrtna menjava potratnih 
starih svetil z varčnimi na področju javne razsvetljave, iz-
delani energetski pregledi za večino osnovnih šol in vrtcev, 
uporaba energetskega knjigovodstva v javnih ustanovah, po-
godbeno varčevanje z energijo v nekaterih objektih. Občina 
Sevnica se redno pojavlja tudi na Dnevih posavske energeti-
ke, ki so potekali 10. – 12. novembra v Krškem. Za nekatere 
osnovne šole in vrtce je LEAD izdelal študijo glede možno-
sti uporabe streh za postavitev fotovoltaičnih elementov za 
pridobivanje električne energije. Na osnovi rezultatov se bo 
pričela tudi celovita energetska sanacija nekaterih javnih 
objektov v občini Sevnica. Smiselno je nadaljevati z učin-
kovito rabo energije na vseh področjih in določiti kontak-
tno osebo, kjer bodo lahko občani dobili razne informacije. 

Sodelovanje	Občine	Sevnica	
in	RRA	Posavje
Predstavniki Občine Sevnica so se sestali z direktorjem Regi-
onalne razvojne agencije Martinom Brataničem. Pogovarjali 
so se o poteku projektov, ki jih za posavske občine vodi agen-
cija, o preglednosti in računovodskem izkazovanju izvajanja 
projektov ter o pripravi finančnega načrta za naslednje leto, 
s poudarkom na obveznostih Občine Sevnica. Občina Sevnica 
se zaveda pomembnosti agencije in njenega uspešnega dela 
za nadaljnji razvoj občine Sevnica in celotne regije Posavje.

Novinarska	konferenca	
župana	občine	Sevnica
Na Gradu Sevnica je potekala novinarska konferenca župana 
ob občinskem prazniku. V prvem delu konference je župan 
Srečko Ocvirk predstavil projekte in delo, izvedeno v minu-
lem letu, predstavil pa je tudi projekte, ki jih občina načr-
tuje v prihodnosti. Poleg župana je na konferenci sodelovala 
še direktorica javnega zavoda KŠTM Sevnica Mojca Pernov-
šek, ki je predstavila projekt Sevniška voščenka, turistični 
promocijski material in kratek, zanimiv film o občini Sevnica.

Ukinitev	dveh	nivojskih	križanj
V povezavi z izgradnjo infrastrukturnih ureditev ob izgradnji 
HE Blanca je minister za promet izdal 3 odločbe za ukinitev 
nivojskih križanj regionalne ceste Breg-Sevnica-Brestanica-
Krško preko glavne železniške proge, in sicer dveh prehodov 

na Gobovcah in na Blanci. V tem tednu so se sestali predstav-
niki Infre, Direkcije RS za ceste, Direkcije RS za vodenje in-
vesticij v javno železniško infrastrukturo, Slovenskih železnic 
in Občine Sevnica in se dogovorili o nosilcih sofinancerjih in 
izvedbenih aktivnostih pri realizaciji odločb. Rok za izvedbo 
je do konca leta 2014, projekti pa so že umeščeni tudi v dr-
žavni proračun za naslednja leta. Upamo, da bo vsaka usta-
nova opravila svoj del nalog in da bodo projekti zaključeni 
v predpisanem roku.

Železniški prehod na Blanci (Vir: foto arhiv Občine)

Zavod KŠTM Sevnica je organiziral srečanje za vsa društva s 
sedežem v občini Sevnica, ki je potekalo v Športnem domu 
Sevnica. Namen srečanja je bil, da se po lanskoletni pred-
stavitvi Zavoda letos dialog z društvi nadaljuje v konkretnih 
vsebinskih vprašanjih. Uvodoma je direktorica Mojca Perno-
všek predstavila rezultate opravljenih anket med društvi gle-
de njihovih aktivnostih, infrastrukturnih potrebah in opremi. 
Nadalje je bila društvom predstavljena problematika in po-
stopek pridobitve statusa v javnem interesu, ki je različen 
glede na področje delovanja društva. Društva so si izmenja-
la tudi izkušnje z Društvom SAZAS in plačevanjem avtorskih 
pravic ob javnem predvajanju glasbe na različnih priredi-
tvah. Za vse informacije glede zgornjih vprašanj se društva 
lahko obrnejo na Mateja Imperla, svetovalca za razvoj na 
Zavodu KŠTM Sevnica.

Srečanje	sevniških	društev	

Sestanek	z	zaposlenimi	v	
Medobčinskem	inšpektoratu
18. novembra je v konferenčni dvorani sevniškega gradu pote-
kal redni delovni sestanek direktorjev in predstavnikov občin-
skih uprav ter zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu - Sku-
pnem prekrškovnem organu občinskih uprav občin Bistrica ob 
Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Gre za že četrto to-
vrstno srečanje od pričetka delovanja organa, katerega namen 
je tekoče spremljanje dela medobčinskega inšpektorata, pre-
poznavanje potreb občin in občanov ter dajanje usmeritev in 
predlogov za nadaljnje delo. Vodja  Medobčinskega inšpekto-
rata Martin Cerjak je predstavil trenutne aktivnosti medob-
činskega inšpektorata in nekaj konkretnih primerov iz prakse. 
Medobčinski inšpektorat ves čas tudi sodeluje s policijo in dru-
gimi inšpektorati pri izvajanju skupnih akcij. Predstavniki ob-
činskih uprav vseh občin ustanoviteljic so pozitivno ocenili delo 
Medobčinskega inšpektorata in pohvalili dobro sodelovanje z 
občinami. Vodja inšpektorata je občinam predlagal, da bi bilo 
smiselno razmisliti o kadrovski okrepitvi redarske službe, saj 
je trenutno zaposlen le en redar, kar pa je glede na dosedanje 
izkušnje premalo za zagotovitev zadostnega nadzora glede na 
velikost terena in obseg pristojnosti. Prisotni so sprejeli tudi 
nekaj formalnih odločitev, ki so potrebne za poslovanje organa. 

Sanacija	plazu	na	Telčah
Občina Sevnica je v fazi zaključevanja sanacije plazu na Tel-
čah. Spomnimo, da so povečane padavine v času med 17. in 
19. septembrom povzročile veliko materialno škodo tudi na 
lokalni javni infrastrukturi. Tako se je v času padavin sproži-
lo kar nekaj plazov, med tistimi, ki so onemogočili normal-

no prevoznost cest, pa je bil tudi plaz na lokalni cesti Nova 
gora – Laze pri Boštanju na Telčah. Odlomni rob plazu je me-
ril v dolžino 15 metrov in v globino 3 metre. Zaradi potrebe 
po čimprejšnji vzpostavitvi  prevoznosti cestišča, saj po tej 
cesti poteka tudi prevoz šolarjev v šolo, je Občina Sevnica 
takoj po neurju angažirala geomehanika, ki je izdelal geolo-
ško geotehnični elaborat o pogojih sanacije plazu. Na podla-
gi pridobljenega dokumenta je Občina Sevnica izvedla izbor 
najugodnejšega izvajalca. Izbrano podjetje Gradnje d.o.o. iz 
Boštanja je tako v začetku meseca novembra pričelo z deli. 
Sanacija plazu  zajema izvedbo kamnite zložbe v dolžini 25 
metrov in višini 3 metrov, montažo zaščitne odbojne ograje 
ter sanacijo cestišča z ureditvijo splazele zemljine.

Sanacija plazu na Telčah (Vir: foto arhiv Občine)

»Iz	jabolka	preteklosti	v	
jabolko	prihodnosti«	
V sklopu projekta 
»Iz jabolka prete-
klosti v jabolko pri-
hodnosti« je na sev-
niškem grajskem 
pobočju poteka-
la zasaditev jablan 
sevniške voščenke 
ob zvokih etno sku-
pine Bučenski ram-
plači. Po zasaditvi 
je sledila lutkov-
na predstava »Ce-
sarsko jabolko« v 
izvedbi GLG Sevnica, zatem pa še otvoritev dokumentar-
no ustvarjalne razstave v Mosconovi galeriji. Svoja dela so 
predstavili predšolski otroci, osnovnošolci in srednješolci. Za 
kulinarične dobrote je poskrbelo Društvo kmetic Sevnica z 
aktivi občine, za glasbeno vzdušje pa Glasbena šola Sevnica.

Zasaditev sevniške voščenke  
(Vir: KŠTM)

Sestanek	županov	z	
direktorjem	DRSC
Na pobudo župana občine Šentrupert Ruperta Goleta so se 
župani občin Mirnske doline – občin Trebnje, Sevnica, Mokro-
nog-Trebelno in Šentrupert – na Mirni sestali z direktorjem 
Direkcije RS za ceste Gregorjem Fickom in vodjo sektor-
ja za investicije na omenjeni direkciji Tomažem Willenpar-
tom. Tema pogovora je bila posodobitev celotne ceste Sev-
nica–Trebnje kot pomembne prometne žile v Mirnski dolini. 
Obnove in rekonstrukcije so najbolj potrebni na Mirni in v 
Mokronogu z izgradnjo obvoznice ter v Trebnjem z dokonča-
njem novega priključka na avtocesto. S strani Občine Sevnica 
je bilo izpostavljeno, da je cilj obnove ceste Sevnica–Treb-
nje usklajen s projektom 3. razvojna os in da je cesta Sev-
nica–Trebnje primerna navezovalna cesta tako na avtocesto 
kot tudi na bodočo 3. razvojno os. Strateški cilj Občine Sev-
nica je izgradnja 3. razvojne osi kot avtoceste ali hitre ce-
ste, ki bo povezala območje Sevnice z avtocestnim križem v 
Sloveniji. Obnova ceste Sevnica–Trebnje je nujen del obnove 
državnega cestnega omrežja. Izpostavljeno je bilo tudi, da 
se obnova in rekonstrukcija izvaja s tehničnimi elementi, ki 
omogočajo zvišanje dejanske hitrosti na tej trasi in zmanjšu-
jejo število omejitev hitrosti. Župan Srečko Ocvirk je izpo-
stavil tudi pričakovani začetek reševanja problema prometa 
v Boštanju in da se v letu 2011 opravi študija variant ureja-
nja državne ceste v tem kraju. Glede na prevladujočo pro-
blematiko gradnje obvoznice na Mirni in v Mokronogu je bil 
imenovan koordinator Rupert Gole.

V kulturni dvorani Občine Sevnica je potekala zadnja seja Od-
bora za hidroelektrarne na spodnji Savi v letu 2010. Uvodna be-
seda je pripadala županu občine Sevnica, ki je predstavil pozi-
tivne učinke izgrajene hidroelektrarne Blanca pri zagotavljanju 
poplavne varnosti občine Sevnica v času letošnjih poplav med 
16.-20. septembrom. Žal je bila to ena izmed redkih pozitivnih 
ugotovitev tega odbora, saj so bile vse ostale veliko slabše. Pri 
pregledu dokončevanja izgradnje akumulacijskega bazena hidro-
elektrarne Blanca je direktor javnega podjetja Infra d.o.o. Vojko 
Sotošek pojasnil, da so določena dela v izvajanju, medtem ko so 
ostale ureditve predvidene za dokončanje v letih 2011 in 2012. 
Nestrinjanje z dinamiko izvajanja del na zaključevanju hidroe-
lektrarne Blanca je v nadaljevanju izrazil župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk, ki je poudaril, da Občina Sevnica podjetju Infra 
d.o.o. zaradi nedokončanih del na akumulacijskem bazenu hidro-
elektrarne Blanca ne bo mogla izdati soglasja k pričetku redne-
ga obratovanja hidroelektrarne, ki je v tej fazi še v poskusnem 
obratovanju. Pri pregledu aktivnosti na izgradnji hidroelekrarne 
Krško se poleg velikih finančnih težav, ki jih je imelo podjetje In-
fra d.o.o. za zagotovitev finančne konstrukcije, pojavljajo tudi 
velike težave pri izboru najugodnejšega izvajalca za izgradnjo 
akumulacijskega bazena hidroelekrarne Krško. Glede na revizi-
je postopka in nadaljnje pritožbe izvajalcev se bo gradnja aku-
mulacijskega bazena po predvidevanjih pričela v mesecu marcu 
2011. Tudi predstavniki ministrstva za gospodarstvo in ministrstva 
za okolje in prostor niso postregli z novimi novicami. Postopki 
pri sprejemanju državnega prostorskega načrta za hidroelekrarni 
Brežice in Mokrice so namreč že dalj časa na mrtvi točki. Zara-
di teh dejstev je Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi spre-
jel sklep, s katerim bo pisno obvestil Vlado Republike Slovenije 
o zamudah in zastojih pri izgradnji verige hidroelektrarn na spo-
dnji Savi ter jo opozoril tudi na odškodninsko odgovornost zara-
di neizpolnjevanja že sprejetih sklepov Vlade.     

Obisk	predstavnikov	MOP	in	
SVLR	
Župan Srečko Ocvirk s sodelavci je ob zaključku projekta Či-
stilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica na ogled projekta 
povabil predstavnike Ministrstva za okolje in prostor RS, Službe 
vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministr-
stva za finance in podjetja IEI Maribor, ki so aktivno sodelova-
li pri uspešni izvedbi projekta. Po uvodni predstavitvi projekta 
na sevniškem gradu in predstavljenimi pozitivnimi vplivi na oko-
lje, so si prisotni ogledali HE Blanca, katere izgradnja je sovpa-
dala z izvedbo projekta ČN, zaradi česar je bilo potrebnih veliko 
medsebojnih usklajevanj. V nadaljevanju pa je vse prisotne na 
Čistilni napravi na Logu pozdravil direktor Javnega podjetja Ko-
munala Sevnica Mitja Udovč s sodelavci, ki je v začetku meseca 
oktobra pričelo z upravljanjem čistilne naprave. Poudaril je po-
membnost tako velikega projekta za lokalno okolje. Kasneje pa 
je sledil še ogled čistilne naprave in predstavitev njenega delo-
vanja ter rezultatov čiščenja odpadnih voda v času poskusnega 
obratovanja. Prisotni so bili, kljub nekaterim zapletom tekom iz-
vedbe projekta, z uspešno izvedenim projektom zadovoljni. Ob-
čina Sevnica bo do konca leta 2010 v skladu s podpisanimi pogod-
bami tudi prejela vsa sofinancerska sredstva.

Zimska	služba	v	občini	Sevnica

Odbor	za	HE	na	spodnji	Savi
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POSAVJE, RUŠE - Gimnastična zveza Slovenije je 4. in 5. de-
cembra v Rušah organizirala državno prvenstvo v moški in 
ženski športni gimnastiki. Na njem so tekmovali tudi telo-
vadci Telovadnega društva Sokol Brežice. Med dečki je po-
novno blestel Matija Kajs, ki je za 0,40 točke zgrešil zlato 
in tako dosegel zavidljivo drugo mesto na OV2- mnogobo-

ju na šestih orodjih. V kategoriji OV2 so  tekmovali še Beno 
Kunst, Aleksander Kunst in David Polh, ki so ekipno osvo-
jili tretje mesto.
Tekmovale so tudi telovadke Gimnastičnega društva Rain Kr-
ško. V 7. stopnji je Urška Štus v mnogoboju osvojila odlič-
no 4. mesto. V 6. stopnji je ekipa v postavi Lara Žibert, Na-
stja Modic in Ana Vodeb osvojila ekipno 3. mesto, posamično 
pa je bila najuspešnejša Žibertova, ki je zasedla 6. mesto. 
V 4. stopnji je med posameznicami svoj debitantski nastop 
na državnih prvenstvih Lina Buršič končala na 25. mestu. V 
3. stopnji je Rainova ekipa osvojila 7. mesto, v 2. stopnji 
pa 10. mesto.

Matija Kajs

POSAVJE, ŽALEC - V 
Žalcu se je 4. decem-
bra odvijalo državno 
prvenstvo v karate-
ju do 21 let. Na tek-
movanju je nastopi-
lo 428 tekmovalcev 
iz 53 klubov, med nji-
mi tudi 8-članska za-
sedba KK Triglav, ki 
je osvojila štiri me-
dalje. V kategoriji 
kat najmlajših je na-
stopila Anastasia Ci-
zerle in osvojila 3. 
mesto, s tem pa tudi 
svoje prvo odličje na državnih prvenstvih. Njen uspeh je do-
polnil sedaj že konstantni osvajalec odličij Andraž Kerič, ki 
je bil v katah najmlajših prav tako bronast. V športnih bor-
bah sta medalji osvojila Sašo Račič, ki je bil tretji v kate-

goriji športnih borb starejših 
dečkov nad 55 kg, in Tina Ve-
hovar, ki je osvojila bron pri 
mladinkah do 59 kg. 
Najuspešnejša iz Karate klu-
ba Brežice je bila Petra Pla-
ninc, ki si je priborila brona-
sto medaljo v bojih. Pohvaliti 
velja tudi Kajo Omerzo v bo-
jih starejših deklic do 50 kg, 
saj je izgubila šele v podalj-
šku zaradi premočnih kontak-
tov v glavo. Ostali tekmovalci 
karate kluba Brežice niso po-
segli po vidnejših uvrstitvah v 
bojih. V katah se je tokrat naj-
bolje odrezal Jure Čudič med 
starejšimi dečki, saj je osvojil 
odlično 7. mesto.

SENOVO - Zveza prijateljev mladine Krško je v sodelova-
nju z vrtcem Blanca in vrtcem Senovo 25. novembra izvedla 
menjavo Zelenega nahrbtnik z zmajčkom Jurčkom. Otroci z 
Blance so skupaj z vzgojiteljicami prinesli in predali Zmajč-
ka Jurčka. Pripravili so nastop za otroke s Senovega in nji-
hove vzgojiteljice. 

Ker so sami imeli nalogo, da spoznajo Slovenijo in njene zna-
čilnosti, so se skupaj z Zmajčkom Jurčkom odločili, da ne-
kaj svojega znanja prenesejo tudi njim. Otroci so tako zape-
li in pokazali slovensko himno ter slovensko zastavo, naučili 
so jih, kaj sploh je himna in kakšne barve je naša zastava. 
Zmajček Jurček jim je povedal tudi, da prihaja iz Ljublja-
ne, in sicer z Zmajskega mostu. 
Zmajček Jurček bo tako na Senovem bival vse do sredine de-
cembra in otrokom pomagal pri opravljanju nalog, ki so jim 
jih zastavili blanški otroci. Prejeli so nalogo z naslovom Oh, 
te smeti. Otroci bodo obiskali eko otoček, organizirali zbi-
ralno akcijo starega papirja, zbirali bodo odpadno plastiko 
in izdelovali izdelke iz nje, ogledali si bodo izobraževalne 
oddaje na to temo, opremili pa bodo tudi kotiček za star-
še s plakati o ločevanju odpadkov. Na koncu druženja so vsi 
otroci in vzgojiteljice zapeli skupaj še himno Zmajčka Jurč-
ka in se veseli razšli. Darinka Kerin 

BISTRICA OB SOTLI - Otroška likovna kolonija v organizaciji 
Osnovne šole Bistrica ob Sotli je letos zabeležila okroglih tri-
deset let ustvarjalnosti najmlajših likovnikov. V avli osnovne 
šole so pripravili razstavo vseh otroških del, ki so nastala letos 
v oktobru v bližnjih vinogradih in v naravi. Posebnost letošnje 

kolonije je bila, da niso izbirali po strokovni plati in nagrajeva-
li najizvirnejših in najlepših risb, temveč so bili vsi sodelujoči 
nagrajeni za sodelovanje s praktičnimi nagradami. 
Ob tem jubileju se je ravnatelj Bogomir Marčinković zahva-
lil za uspešno prehojeno pot pobudnici nastanka in dolgoletni 
vodji, tamkajšnji učiteljici Ljudmili Jan ter njenemu nasledni-
ku, učitelju likovne vzgoje Francu Grobelšku. Pomemben pe-
čat razvoju te kolonije pa je pustil tudi njen strokovni mentor, 
akademski slikar doc. Peter Krivec, izr. prof. na Pedagoški fa-
kulteti Maribor, ki mlade likovnike spremlja že od leta 1982. 
Seveda pa tradicionalne kolonije ne bi bilo brez posluha za to-
vrstno dejavnost vseh tistih, ki finančno pokrijejo njeno vsako-
letno izvedbo, otvoritveno razstavo, praktična darila in nagrade 
udeležencem ter občasno izdajo kataloga. Odprtje razstave so 
popestrili osnovnošolci s kratkim kulturnim programom.
  S. M./S. V. 

Zmajček	Jurček	ponovno	pri	
senovskih	otrocih

Skupinska fotografija vseh otrok z vzgojiteljicami

30	let	bistriške	likovne	kolonije	

Med kulturnim programom so otroci ustvarjali (foto: S. 
Moškon).

BREŽICE - V Društvu študentov Brežice že nekaj let izva-
jajo projekt DŠB Božiček, s katerim obdarujejo najmlajše 
člane študentskih družin. Starši, s statusom študenta seve-
da, morajo poslati sliko svojega otroka na temo »Najraje 
imam ...« in izpolnjeno prijavnico, ki je na voljo na sple-
tni strani www.drustvo-dsb.si pod zavihkom »Dokumenti«, 
na elektronski naslov info@drustvo-dsb.si ali po pošti na 
naslov: Društvo študentov Brežice, CPB 17, 8250 Brežice, 
na BIT (Brežiška info točka) pa se lahko oglasijo tudi oseb-
no. Rok za oddajo slik in prijavnic je 21. december. Obda-
rovanje otrok z obiskom DŠB Božička bo potekalo v nede-
ljo, 26. decembra, ob 10. uri v Mladinskem centru Brežice. 
Dodatne informacije na 041 968 680 (Janja).

Tudi	letos	DŠB	Božiček

SEVNICA - V športnem domu pri sevniškem bazenu je 27. no-
vembra potekala zelo prijetna predstavitev mažoretne sku-
pine Društva Trg Sevnica, ki so na letošnjem jubilejnem 10. 
odprtem državnem prvenstvu Mažoretne in Twirling zveze 
Slovenije v skupini »pom pom« dosegle prvo mesto in si s svo-
jim suverenim nastopom priborile odhod na evropsko prven-
stvo, kjer so v močni konkurenci zasedle 8. mesto. Za dose-
žene uspehe so sevniškim mažoretam, ki jih od lanskega leta 

vodi Janja Samec, čestitali predsednica Društva Trg Sevni-
ca in pobudnica ustanovitve sekcije mažoret Breda Drenek 
Sotošek, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik 
Evropske zveze mažoret Alen Ščurič. »Članstvo v skupini na-
rašča, tako se nam je  v mesecu oktobru pridružilo še 25 no-
vih deklet, ki  že pridno trenirajo in so odlično izvedle svoj 
prvi nastop na današnji prireditvi,« je dejala po prireditvi, 
ki so jo s suverenim in z všečnim nastopom popestrili še ple-
sni in glasbeni gosti ter mažoretna skupina iz Radeč, iz No-
vega mesta in s Hrvaške,  predsednica sekcije sevniških ma-
žoret Janja Pavčnik Šalamon. S. R., foto: L. M.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 11. novembra je bilo v leskov-
škem vrtcu še posebno veselo, saj jih je obiskala pesnica 
Neža Maurer. Sedla je med malčke in jim povedala nekaj 
svojih pesmic, pri tem pa so ji pomagali tudi vrtičkar-
ji in ji zapeli pesmico. Podarila jim je drobne knjižice s 
pesmicami, ki jih je ustvarila za otroke, ter jih očarala 
s svojo neposrednostjo in igrivostjo. Zahvalili so se ji za 
obisk in ji zaželeli trdnega zdravja.

Sevniške	mažorete	navdušile

Sevniške mažorete so skupaj z gosti navdušile.

V soboto, 4. decembra, je v Trbovljah potekalo državno pr-
venstvo v speed badmintonu. V izjemno močni moški konku-
renci je novi državni prvak postal Miha Avberšek, član Spe-
ed badminton kluba Radeče, ki je v finalu po napetem boju 
premagal Kle-
mna Pleška 
(ŠRD Goodmin-
ton Ljubljana). 
Robi Titovšek 
in Dejan Kuselj 
sta proti kasnej-
šima finalistoma 
izpadla v četrt-
finalu, kjer je 
svojo pot tokrat 
končal tudi De-
jan Mikuš, član 
BK Pišece. V tokrat deloma okrnjeni ženski konkurenci je 
nova državna prvakinja postala Jasmina Keber, članica Spe-
ed badminton kluba Radeče, ki je v odločilnem dvoboju z 
odlično igro premagala svojo sokrajanko Urško Kolenc.
Zavidljive članske rezultate, ki so tako lepo obeležili prvo 
obletnico organiziranega delovanja radeških speed badmin-
tonistov, je zaokrožil radeški podmladek s kar petimi četrtfi-
nalisti v kategoriji do 14 let in končno delitvijo tretjega me-
sta Danaje Knez in Anje Rutar. 

Državna	naslova	v	Radeče

PIŠECE - Ob letošnjem praznovanju 20-letnice igranja bad-
mintona v Pišecah je v dvorani OŠ Pišece potekal dvodnevni 
mednarodni turnir v badmintonu in speed badmintonu. Med 
badmintonisti je pri fantih slavil Celjan Jure Kelher, pri de-
kletih pa domačinka Maja Sušin, ki je brez prave konkuren-
ce osvojila že svoj deseti zaporedni turnir. Drugo mesto je 
prav tako ostalo doma, saj je Nina Češnovar po razburljivi 
igri premagala mlajšo tekmico iz badmintonskega kluba Bre-
žice Lavro Kobali. V moški igri dvojic sta dokaj gladko zma-
gala Valenčič - Jakopin iz Kranja, drugo mesto pa sta osvo-
jila domačin Klemen Kos in Celjan Kelher.
Na turnirju v speed badmintonu je pri dekletih ravno tako 
zmagala Maja Sušin, pri fantih pa sta v finalu nastopila do-
mačina Klemen Kos in Darjan Donevski, zmagal pa slednji.

Pet	medalj	za	mlade	
karateiste

Anastasia Cizerle in Andraž Kerič

Petra Planinc

Srebro	Matije	Kajsa	in	ekipna	
brona	Brežičanov	in	Krčank

Rainova ekipa v 6. stopnji

Vidmar	v	elitnem	finalu
BREŽICE, ZAGREB - Tekmovalec Strelskega kluba Brežice 
Srečko Vidmar je na 34. mednarodnem turnirju Mladost 
Trophy 2010 v Zagrebu z uvrstitvijo v finale in osvojitvijo 
8. mesta dosegel uspeh kariere. V finalu, kjer tekmovalci 
60 strelom iz predtekmovanja dodajo še 10 strelov, katerih 
vrednost se meri na desetinko natančno, so mu družbo dela-
li trije Srbi ter po dva Slovaka in Hrvata, kar pomeni, da se 
je Srečko med elito uvrstil kot najboljši Slovenec. Družbo v 
boju za odličja so mu delali tudi takšni asi, kot sta nosilca 
medalj z letošnjega svetovnega prvenstva v Muenchnu, Srb 
Andrija Zlatić in Slovak Pavol Kopp, ter finalist omenjenega 
prvenstva Damir Mikec iz Srbije. V osnovnem delu je od 600 
možnih zadel 571 krogov in tako še drugič to jesen izboljšal 
svoj osebni rekord, v desetih finalnih strelih pa 96,2 kroga.

Sušinova	osvojila	dvojno	
krono
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Prireditve med 9. in 22. decembrom
Četrtek, 9. 12.
• ob 17.00 v dvorani MC Brežice: otroška lutkovna predsta-

va „Posebni ježek“
• ob 17.00 v dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: pre-

davanje psihologa in psihoterapevta dr. Bogdana Žorža na 
temo „Kako vzgajati danes?“, vstop prost

• ob 17.00 v OŠ Leskovec pri Krškem: tradicionalna prire-
ditev „Tisoč iskric“ – gledališka predstava „Ja, pa je!“

• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: tematsko predavanje 
dr. Simona Mandlja z naslovom „Človek za nove čase“

• ob 18.00 v KD Krško: plesna pravljica „Pika praznuje roj-
stni dan“, za rumeni abonma in izven

• ob 18.00 v Zdravstvenem domu Sevnica: odprtje tretje 
razstave fotografij fotosekcije Društva Trg Sevnica in De-
jana Mijoviča

Petek, 10. 12.
• ob 13.00 v Bivaku Senovo: izdelava novoletnih voščilnic
• ob 16.00 v učilnici OŠ Radeče: čebelarsko predavanje 

„Ekonomika pridelave in predelave čebeljih pridelkov“
• ob 16.00 v jedilnici OŠ Radeče: potopisno predavanje „V 

zibelki civilizacije“
• ob 17.00 v malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice: 

predavanje polkovnika dr. Bojana Potočnika na temo „Funk-
cija in vloga častnika – podčastnika v bivalnem okolju“

• ob 17.00 v kulturnem domu v Dobovi: kulturno zabavna 
prireditev „Ta veseli dan kulture“

• od 17.00 dalje v avli MC Brežice: razstava Patricije Čičmir 
„Mehičanke“, ob 20.30 v klubu MC Brežice: potopisno pre-
davanje o Mehiki 

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: pre-
davanje etnologa dr. Janeza Bogataja „Ali smo za prazni-
ke res prazni?“

• ob 18.00 v Knjižnici Radeče: otvoritev razstave ročnih del 
• ob 19.30 v Domu kulture Radeče: tradicionalni klavirski 

koncert Tatjani
• ob 20.00 v klubu KD Krško: koncert Jadranka Juras jazz 

kvinteta

Sobota, 11. 12.
• od 8.00 do 16.00 v avli MC Brežice: sejem in nove smu-

čarske opreme
• ob 8.00 pri gostišču Strnad v Hotemežu: 4. Ambrožev po-

hod, ob 10.00: zahvalna maša na Brunku
• od 9.00 do 12.00 v župnišču Artiče: medgeneracijske de-

lavnice za otroke skupaj s starši/starimi starši
• od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – je-

lenček Rudolf
• ob 10.00 v MT Raka: izdelava okraskov za božično jelko
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: izdelava novoletnih voščilnic
• ob 17.00 izpred KS na Jagnjenici: 5. Miklavžev pohod na 

Magolnik
• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: okrasitev MT in izdelava no-

voletnih voščilnic
• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: ko-

medija „V pričakovanju“ v izvedbi dramske sekcije Vaška 
scena KUD Slavček Velika Dolina

• ob 18.00 v Domu krajanov na Čatežu ob Savi: tradicional-
ni božični koncert MePZ KUD Anton Kreč z gosti

• ob 19.00 v župnijski cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah: kon-
cert MePZ Vrtojba, MePZ Viva Brežice in otroškega zborč-
ka „Sožitje prazničnih zvokov“

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: stand up komedija – Tin Vo-
dopivec in Klemen Mauhler

• ob 22.00 v baru Jeruzalem Podbočje: koncert skupine 
Snowblind

Nedelja, 12. 12.
• ob 14.00 v Bivaku Senovo: peka palačink z orehovim na-

devom
• od 14.00 dalje v športni dvorani Radeče: tekmovanje v 

karateju „Dragon cup 2010“ 
• ob 18.00 v KD Krško: veliki predbožični koncert dalma-

tinskih pesmi

Ponedeljek, 13. 12.
• ob 17.00 v Knjižnici Radeče: pravljična urica
• ob 18.00 v KD Krško: plesna produkcija „Zimske plesne 

stopinje“ Plesnega društva Imani in Glasbene šole Krško

Torek, 14. 12.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje dr. Lučke 

Kajfež Bogataj o podnebnih spremembah

• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: pravljična urica
• ob 17.00 v Knjižnici Radeče: mladinska delavnica „To-

talno kul!“

Sreda, 15. 12.
• ob 17.00 v igralnici MC Brežice: praznična vasica – božič-

na zvezda, volnene smrečice, copati za Božička
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica 
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: potopisni večer – Leon Pal-

čar: Camino
• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: cici novoletni ples

Četrtek, 16. 12.
• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: delavnica „Karierni coa-

ching“ pod vodstvom Lilijane Pahor
• ob 17.00 v Valvasorjevem kompleksu Krško: okrogla miza 

»A je to?«
• ob 18.00 v Mestnem muzeju Krško: predstavitev prve stal-

ne zbirke del akademskega kiparja Vladimirja Štovička ter 
zloženke razstave, avtorja razstave Alenka Černelič Kro-
šelj in Goran Milovanović

• ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: monokomedija Bo-
jana Emeršiča „Zmago Batina“

Petek, 17. 12.
• na dvorišču Lamutovega likovnega salona v Kostanjevici 

na Krki: 2. zimski mestni sejem
• ob 13.00 v Bivaku Senovo: izdelava angelčkov iz mavca
• ob 17.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: pra-

vljica Pekarna Miš Maš in prihod Božička
• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: filmonija
• ob 17.30 v Keglban klubu Senovo: bobnarska delavnica
• ob 18.00 v KD Krško: žur < 18 in nastop skupine Puppetz
• ob 19.00 v večnamenski dvorani Term Čatež: novoletni 

koncert Pihalnega orkestra Kapele 
• ob 20.00 v Keglban klubu Senovo: jam session
• ob 20.30 v klubu MC Brežice: swing večer

Sobota, 18. 12.
• od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – smre-

čica iz kartona in božični škratki
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: izdelava kokosovih kroglic
• ob 10.00 v gasilskem domu Smednik: izdelava novole-

tnih voščilnic
• ob 17.00 v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Kapelah: 

praznični koncert vokalne skupine Iris iz Kapel 
• ob 17.00 v Domu KS Čatež ob Savi: otroški kino s pokovko
• ob 17.00 v Prosvetnem domu Vrhovo: kulturni program ob 

prihodu dedka Mraza v izvedbi otroške gledališke skupine
• ob 17.00 v dvorani KS Krška vas: zaključni božično-no-

voletni koncert
• ob 19.00 v OŠ Koprivnica: 6. letni koncert MePZ Koprivnica
• ob 21.00 v dvorani MC Brežice: koncert zasedbe Dubio-

za Kolektiv
• ob 21.00 v Keglban klubu Senovo: koncert D banda
• ob 21.00 v mladinskem klubu Čatež ob Savi: koncert (jav-

na vaja) skupine Shyam

Nedelja, 19. 12.
• ob 14.00 v Bivaku Senovo: okrasitev novoletne jelke
• ob 16.00 v večnamenski dvorani Term Čatež: dobrodelni 

božični koncert Glasbene šole Brežice 

Ponedeljek, 20. 12.
• ob 17.00 v Knjižnici Radeče: spretni prstki
• ob 19.00 v klubu KD Krško: ogled filma »Tim Burton’s Ni-

ghtmare Before Christmas«

Torek, 21. 12.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: komedija „Štirje le-

tni časi“ v izvedbi PD Vrhovo
• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: predstavitev knjige avtorjev 

Bogdana Kladnika in Shirlie Roden „Preprosto Slovenija“
• ob 18.00 v domu PORP v Radečah: prihod dedka Mraza 

in obdaritev otrok
• ob 19.30 v KD Krško: monokomedija Lada Bizovičarja „Fotr“

Sreda, 22. 12.
• ob 17.00 v igralnici MC Brežice: praznična vasica – voščil-

nice, okraski za smrečico
• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: božični koncert Glas-

bene šole Laško-Radeče
• ob 19.30 v KD Krško: koncert zasedbe Perpetuum Jazzile

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info 
in v rubriko Kam v Posavju, nam pišite na: redakcija@posavje.info

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Dramska skupina Kulturnega dru-
štva Leskovec pri Krškem je v tamkajšnji osnovni šoli 3. 
decembra premierno uprizorila novo odrsko delo Zbudi 
se, Katka! Amaterska igralska zasedba je na odru šole že 
naslednji dan ponovila uprizoritev, 7. decembra pa jo od-
igrala tudi na odru krškega Kulturnega doma.

Gre za uprizoritev dela hrvaškega dramatika in pisca Milana Gr-
gića (1934-1997), zvrsti bulvarka, kar že samo po sebi pove, da 
gre za igro, ki na lahkoten način in preko vrste komičnih zaple-
tov, v času trajanja pa v izrazitem tempu, prikaže aktualne, ali 
vsaj potencialno možne scenarije, v podtonu pa dejanske pro-
bleme iz življenja. Ti se zgostijo v delu Zbudi se, Katka! pred-
vsem iz dveh zornih kotov, po eni strani žene in hčere Elvire 
ter njene matere, ki kot dva ženska zmaja diktirata življenja 
Nika (Elvirin mož), ki si pod tem pritiskom dovoli moško fanta-
ziranje o ženskah. V podobno življenjsko situacijo, klišejsko in 

zdolgočaseno zakonsko življenje, sta ujeta tudi Nikova prijate-
lja Igor in Tomo. A kakor je razvidno iz uprizoritve, vsi trije sicer 
ne bi menjali življenjskih sopotnic, se pa zato želijo, medtem 
ko Elvira in njena mati odpotujeta na obisk k sorodnici v zako-
tni kraj Smrdunec, namesto partije taroka po moško izživeti s 
povabilom striptizete Katke na dom. A Katki, ki jo muči glavo-
bol, po pomoti namesto protibolečinske dajo uspavalne table-
te, zaradi česar ta na zofi v Nikovem stanovanju zaspi kot kla-
da in plan snemanju striptizete in želenega razvedrila splava 
po vodi. Medtem ko nervozno iščejo rešitev, kako negibno spe-
čo žensko  neopazno spraviti iz stanovanja, in Igor na pomoč 
pokliče Cenčka, ki je pravkar prišel iz zapora zaradi prekupče-
vanja, se najprej nenajavljen na vratih pojavi nekdanji Elvirin 
snubec Kazimir, zatem pa vso situacijo še dodatno zaplete ne-
predviden povratek Elvire in njene matere. In začne se skriva-
nje in prenašanje speče Katke iz sobe v sobo, kar botruje vrsti 
komičnih zapletov in situacij.

V navedeni igri sta debitirala in vlogi Nika in Kazimirja, ob že 
do sedaj uigrani ekipi in domala stalni zasedbi Leskovčanov na 
odrskih deskah: Boštjan Arh (Igor), Zdenko Perec (Tomo), Bo-
jan Kolman (Cenček), Tatjana Grebenc (Elvira), Klavdija Mirt 
(mama), Lucija Mlakar (Katka), izvrstno odigrala tudi Jože Gra-
jžl (Niko) in Matija Gorenc (Kazimir). Na podlagi prevoda Gr-
gićevega dela in dramaturške priredbe Alenke Bole Vrabec, je 
igro Zbudi se, Katka! režiral Rastislav Florjančič (več na www.
posavje.info). Bojana Mavsar

DOLENJA VAS - Ženski pevski zbor Prepelice iz Dolenje vasi 
pri Krškem je 27. novembra v večnamenskem domu v Dole-
nji vasi izvedel letni koncert. To je bil že osmi koncert zbo-
ra, ki deluje v okviru Kulturnega društva Žarek Dolenja vas 
od aprila 2002. V zboru trenutno prepeva 18 pevk. Zbor že 
od vsega začetka vodi Mira Dernač Hajtnik, ki piše tudi pri-
redbe za zbor. Zakladnica zbora je zelo bogata, saj so v njej 
zbrane priredbe popevk, slovenskih ljudskih pesmi, ponaro-

dele in tudi umetne pesmi. Dekleta pa rade pokukajo tudi 
preko naših meja in si sposodijo kakšno tujo pesem. Tako je 
bilo tudi na letošnjem koncertu. V nastop pa so vtkale tudi 
priredbe treh skladb bratov Avsenik, katere pojejo najraje 
in so jim nekako pisane na kožo. Na prireditvi so kot gostje 
sodelovali glasbena skupina Mariachi Fiesta en Jalisco ter 
Mešani pevski zbor Lipnica iz Kamne Gorice na Gorenjskem, 
katerih gostje so bile Prepelice spomladi 2008 na njihovem 
letnem koncertu v Podnartu. Prireditev, ki jo je povezovala 
članica zbora Irena Janc, so vsi nastopajoči zaključili s sku-
pno pesmijo marijačev »Mama Juanita«. Živahen ritem me-
hiške narodne in ponarodele pesmi, pa je do dobra ogrel vse 
poslušalce na koncertu, ki so z bučnim aplavzom in stoje iz-
prosili podaljšanje koncerta. 
 M. Damjanovič, foto: S. Hajtnik

Leskovčani	navdušili	
z	novim	odrskim	delom

Igralska zasedba (od leve): Zdenko Perec, Klavdija 
Mirt, Jože Grajžl, Tanja Grebenc, Matija Gorenc, Lucija 
Mlakar, Boštjan Arh in Bojan Kolman.

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

PREJELI SMO

Tu pa tam preberem Obzornik. Všeč so mi razmišljajoči in 
kritični članki. Na tiste, ki se nanašajo, bi moralo tako pi-
sanje vplivati. Pa je temu res tako? Iz izkušenj sem ugoto-
vil, da pisanja nimajo nobenega vpliva. Zakaj? Prizadeti ali 
omenjeni takoj najdejo novo temo oz. snov, ki je njim po 
volji. Pokazati se v najboljši luči, napredujemo itd. Čim dlje 
sem bil v krogih, ki so vsakomur poznani, tem bolj sem ve-
del, da vedno, kadar je bil problem, ki ga je predlagala ne-
prava skupina ali posameznik, se je začelo prenašati odgo-
vornost na »ljudske mase« in se izkazalo razne argumente 
za nereševanje tistega, kar bi se moralo rešiti. Argument je 
bil tudi denar. V občini Krško vsaj po mojem mnenju denar 
ne more biti argument, ampak je večji problem planiranje 
in izvajanje projektov. Osebno vem, da so se prodajale ide-
je o lokaciji bazena, o lokaciji knjižnice, da so pri tem so-
delovali tudi »strokovnjaki«, pa je le nekaj posameznikov 
svarilo, da gre za nespametne ideje, danes pa se to kaže v 
neizvedbi projektov. Strinjam se, da je neumno spraševati 
občane kaj bo prej, ampak razumem tudi, da je to pot, da 
preneseš odgovornost na druge, dodati pa je potrebno še ar-
gument, da ni denarja. Volitve so mimo in zdaj se lahko na-
deja Krško razcveta, če boste tudi novinarji nasedali samo 
uradni resnici. To pa ni osamljen primer v Posavju, ker na 
Blanci imamo tudi že vse, samo še ne občine, kjer bi sadili 
»nadvoze« po sevniško.
 Franc Pavlin, Blanca 

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.

Dvakrat mesečno zaposlitvene kotičke izvajamo
 v KNJIŽNICI BREŽICE in v KNJIŽNICI SEVNICA. 
Dodatne informacije in rezervacije na: 051-306-113.

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

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

Zahvala	Župnijske	
Karitas	Brežice
 
Kljub slabemu vremenu in 
nekaterim odpovedim na-
stopajočih zaradi bolezni 
smo v nedeljo, 28. 11. 2010, 
izpeljali naš 18. Klic dobro-
te zadovoljivo do konca. 
Obiskovalci našega dobro-
delnega koncerta, bilo jih je 
okrog 300, so nam namenili 
1302,89 evra. K tej vsoti smo 
dodali še 200 evrov, saj smo 
izdelali in prodali tudi 20 ad-
ventnih venčkov. Ves zbrani 
denar je namenjen ljudem v 
stiski. V letošnjem Tednu Ka-
ritas se je delavnice izdela-
ve venčkov udeležilo tudi 30 
otrok. Z njimi so prišli tudi 
dve mamici in en ati, ki so 
spretno sodelovali. Zahvalo 
izrekamo vsem nastopajočim 
in vam, ki nas pri našem pro-
stovoljnem delu spodbujate 
in podpirate.

 Sodelavci Župnijske 
 Karitas Brežice

Izjava gospe Janje Špiler v Posavskem obzorniku 25. 11. 2010 
»Prav je, da ljudem omogočimo informacije, ki jih želijo«, mi 
je bila zelo všeč in me je vzpodbudila, da vprašam naslednje:

1. Gospa Špiler je zatrdila, da bo fazi, ki sedaj poteka  v sklo-
pu projekta odlagališča NSRAO, sledilo gradbeno dovoljenje, 
v isti sapi pa povedala, da ta faza obsega med drugim »tudi 
presojo vplivov na okolje, dokazovanje jedrske in sevalne 
varnosti objekta …«. Zdaj me pa zanima, ali res ne obstaja 
niti minimalna možnost, da gradbeno dovoljenje kljub vsem 
študijam ali pa prav zaradi njih, ne bo izdano. In če bi se po 
najbolj črnem scenariju zgodilo, da ne bi bilo izdano, ali tre-
nutno potekajo kakšne aktivnosti ali vsaj razgovori o možni 
rezervni lokaciji … za vsak slučaj? Navsezadnje, kolikor mi 
je znano, sta do sedaj sprejeti o odlagališču le dve politični 
odločitvi (v krškem občinskem svetu ter v državnem zboru) 
in nobene strokovne odločitve. Narejenih je bilo resda ve-
liko strokovnih študij in poročil ter podanih veliko mnenj in 
predlogov, ampak ni mi znano, da bi bila sprejeta tudi stro-
kovna odločitev takšna, pod katero se nekdo podpiše in po-
tem tudi materialno odgovarja za to, če se je narobe odločil. 

2. Potem me zanima še, kdo in kako bo kaznovan, ker je kr-
šen zakon, v katerem je določen skrajni rok za izgradnjo od-
lagališča NSRAO. Bo iz tega naslova krška občina dobila ka-
kšna materialna sredstva kot odškodnino, ker mora imeti na 
svojem območju več časa, kot je predvideno, neustrezno 
hranjene jedrske odpadke?

Agenciji za radioaktivne odpadke se za odgovore že vnaprej 
prav lepo zahvaljujem.
 Smiljana Jurečič, Brege 

Ali	bo	gradbeno	dovoljenje	za	
odlagališče	NSRAO	v	Vrbini	
sploh	izdano?

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam 
v teh težkih trenutkih stali ob strani, darovali vence, cvetje, sveče, za svete maše in 
nam izrekli ustno in pisno sožalje. Zahvaljujemo se župnikoma, g. Janezu in g. Silvu, 
za slovo na domu in lepo opravljen cerkveni obred, govorniku g. Jelčiču za ganljive 
besede slovesa ob odprtem grobu ter organizaciji Zveze borcev Sromlje za podarjeni 
venec in nošenje prapora, pa tudi vsem praporščakom iz Artič, Dobove, Bizeljskega 
in Globokega. Posebna zahvala vaščanom Zg. Pohance in Zdol za darovane sveče in 
svete maše, Društvu kmetic Sromlje za podarjene sveče, g. Žičkarju za lepo opravljene 
pogrebne storitve. Hvala kvartetu trobilcev. Iskrena hvala vsem, ki ste ga obiskovali na 
domu in v bolnišnici, ga tolažili in hrabrili v času njegove bolezni ter ga v tako velikem 
številu spremili na njegovi zadnji poti. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki 
ste pokazali, da ste imeli radi našega Ivana in ga spoštovali.

V globoki žalosti
žena Anica, brata Franci in Stane, sestra Danica z družinami ter ostalo sorodstvo.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, brata, strica, svaka, bratranca in prijatelja

Na nebu bodo ptički žvrgoleli,
tebi, dragi Ivan, bodo pesem peli,

mi pa si bomo zaman želeli,
da bi slišali tvoj glas.

Odšel si tja, 
kjer ni bolečin, 
a nate ostal bo 
večen spomin.

IVANA CIZLA
iz Zgornje Pohance

po domače Pepčeta Johanovega iz Dobove, se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, nekdanjim 
sodelavcem, sošolcem in znancem, ki ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani, nas tolažili, izrekli sožalje, darovali 
sveče in cvetje, darovali za svete maše ter pokojnika v 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji zemeljski poti. 
Hvala tudi za denarno pomoč. Posebna hvala govornikoma 
za ganljive besede, domačemu prostovoljnemu gasilskemu 
društvu, ostalim gasilcem, VTS Dobova, OŠ Bršljin, 
cerkvenim pevcem, gospodu župniku, pihalnemu orkestru 
Loče ter vsem ostalim. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izraze sožalja, darovano cvetje, 
sveče in svete maše. Posebna zahvala osebju zdravstvenega 
centra Aristotel, patronažni sestri Mojci King interne 
bolnišnice Brežice, Onkološkemu inštitutu iz Ljubljane, 
g. župniku Aleksandru Ureku za lepo opravljen obred in 
izrečene besede pokojnici, govorniku g. Janku Gabriču za 
izbrane tenkočutne besede, s katerimi je orisal vso lepoto 
in bogastvo življenja naše drage mame, pevcem za zapete 
žalostinke, pogrebni službi Žičkar za lepo organiziran 
pogreb. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo pospremili k 
zadnjemu počitku in vsem, ki jo boste ohranili v lepem in 
dobrem spominu.

Žalujoča hčerka Anica z družino.

JOŽEFA VUČAJNKA

ANA SOLCE
iz Vrhulj.

ZAHVALA

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so nam izrekli sožalje, 
prinesli cvetje, sveče, darovali za svete maše in ga v tako  
velikem številu pospremili na njegovi prerani zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi.

JANEZ BAKŠIČ
iz Pristave pod Rako.

ZAHVALA
Nepričakovano nas je v 60. letu 
starosti zapustil naš dragi brat in stric

Žalostno oznanil
sv. Lovrenca je zvon,

da prazen ostal je tvoj dom.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
lovcem, konjerejcem in Zvezi borcev za darovano cvetje in sveče, 
za besede slovesa, za korak na tihi zadnji poti. Zahvaljujemo se 
zdravnikom in osebju v dializnem cetru v Krškem, zdravnikom 
in reševalcem ZD Krško in osebju SB Novo mesto. Hvala g. 
župniku za opravljen obred in ministrantom za sodelovanje. 
Zahvaljujemo se podjetju Žičkar za organizacijo in izvedbo 
pogrebnih svečanosti. Hvala pevcem za ganljive pesmi slovesa. 

Žalujoči vsi njegovi.

JOŽE SLIVŠEK
z Zdol.

ZAHVALA
S prvimi snežinkami v spokoju zimske 
idile nas je zapustil naš dragi

Nenadoma si odšel,
s sabo odnesel vse svoje tihe bolečine,

neizrečene besede ter mnoge načrte.
V naših srcih pa ostajajo bolečina,

tvoj nesmrten duh in nasmeh.

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več se glas tvoj ne sliši,

bolečina ne izgine,
spomin v srcu ne zbledi.
Vse je žalostno in tiho,
odkar te, draga mama,

več med nami ni.

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrazili sožalje, 
darovali cvetje, sveče, svete maše in finančna sredstva. 
Zahvaljujemo se tudi g. župniku za lepo opravljen obred, 
govorniku g. Blažu Sotošku za besede slovesa in vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Velika zahvala velja 
sosedom za izkazano pomoč in pogrebni službi Žičkar.

Žalujoči vsi njeni.

MARJANCE BOŽIČNIK
z Velikega Kamna 22,

ZAHVALA
Ob nenadni in boleči izgubi naše hčerke, žene, mamice, 
babice in tašče

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,

ni več tvojega smehljaja.
Utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš.

A v naših srcih ti živiš!

Ob nenadni in boleči izgubi našega 
dragega

V 85. letu starosti nas je nenadoma zapustila naša skrbna 
mama, stara mama, tašča, sestra, teta in dobra soseda

"Neumno	je	spraševati	občane,	
kaj	bo	prej"

KAVARNA V MESTNEM ATRIJU 

Privoščite si sprostitev na prekrasni terasi 
v centru Brežic in poklepetajte ob dobri kavi, 
medtem, ko se lahko vaši najmlajši poigrajo 

v lepo urejenem in varnem otroškem kotičku.



Posavski obzornik - leto XIV, številka 25, četrtek, 9. 12. 2010 21OBVESTILA, PROSTI ČAS

POROČILI
SO SE

1. nagrada: Bachova cvetna terapija v vrednosti 30 €
2. nagrada:  masaža hrbta v vrednosti 16 €
3. nagrada:  obisk solarija v vrednosti 10 €  

Geslo 24/2010 številke: 

VAŠ HAIR STYLE
Nagrade, ki jih podarja Frizerski salon Hair Style, Čatež ob 
Savi, prejmejo:
1. nagrada: barvanje in striženje las v vrednosti 50 €: 

Marjana Šubic, Brežice
2. nagrada: oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 20 €: 

Gregor Simončič, Boštanj 
3. nagrada: oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 20 €: 

Helena Gošek, Senovo

Geslo križanke pošljite do četrtka, 16.12.2010, 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

Kozmetični salon KLEOPATRA, 
Valenčak Marija s.p., Črnc 41, Brežice

• Jernej Gregl, Stara vas 
na Bizeljskem in Nuša 
Kovačič, Brezovica na 
Bizeljskem,

• Darko Štojs, Selce pri Raki 
in Alenka Ban, Krško. 

ČESTITAMO

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:

• Tanja Ernst, Krško – 
dečka,

• Apolonija Bašič, Ponikve 
– dečka,

• Alenka Dreo, Stari Grad – 
deklico,

• Blaženka Župevc, Gorica 
pri Raztezu – dečka,

• Ivana Lazanski, 
Tomaševec – dečka,

• Tea Vuzem, Mihalovec – 
dečka,

• Polonca Fabjančič, Mali 
Koren – dečka,

• Martina Žnidaršič, 
Zabukovje pri Raki – 
deklico,

• Jožica Barbič, Leskovec – 
dečka,

• Marica Petelin, Krško – 
deklico in dečka,

• Majda Motoh, Črešnjevec 
ob Bistrici – dečka,

• Rajka Križanac, Jesenice 
na Dolenjskem – deklico,

• Edita Švigelj, Arto – 
dečka,

• Anita Galič, Brežice – 
deklico,

• Jadranka Kosec, Gazice – 
deklico,

• Anja Pintarić, Spodnja 
Pohanca – dečka,

KRŠKO - Konec novembra je svoj častitljivi jubilej v krogu 
svojih domačih praznovala Antonija Gunde iz Kostanjevice 
na Krki, sicer varovanka doma starejših občanov Krško (na 
fotografiji skupaj s svojimi hčerkami). Kljub svojim devetde-
setim letom je gospa Antonija zdrava in čila.
Želimo ji še kar nekaj zdravih let in še enkrat iskrene čestit-
ke za visoki jubilej.  Renata Jordan

DOLENJA VAS - V krogu sosedov in svojcev je 20. novembra 
praznoval visok osebni jubilej Franc Pokeršnik (na fotogra-
fiji) iz Dolenje vasi. Rojenega v Otiškem vrhu pri Dravogradu 
leta 1920, je naključje pripeljalo v Dolenjo vas pri Krškem, 

kjer si je z ženo Milko ustvaril dom. Do upokojitve leta 1986 
je bil zaposlen v Agrokombinatu kot obrezovalec sadnega 
drevja, na tiste čase pa ga še danes spominjajo od kmeč-
kega orodja otrdeli in boleči prsti, kljub temu pa še vedno 
rad zaigra na harmoniko, zapoje in se udeležuje vseh vaških 
prireditev. Čeprav so mu leta naložila tudi bolečine v noge, 
Franc pogumno kljubuje letom in ne glede na to, da živi sam, 
še marsikaj postori, na pomoč pa mu priskočijo tudi sosed-
je. In te je z veseljem povabil tudi na praznovanje rojstnega 
dne, ki ga je organiziral sam, poleg njih pa tudi sorodnike iz 
Slovenj Gradca ter ljudske pevce Ajda, harmonikarja Jože-
ta Soteljška, za še prijetnejše in praznično vzdušje ob 90-le-
tnem Francovem jubileju pa je poskrbel ansambel Diaton. 
 Irena Stergar, foto: Zdenka Gorišek

Jubilej	Dolenjevaščana	
Franca	Pokeršnika	

90	let	Antonije	Gunde

Valenčak Marija s. p.  Črnc 41, Brežice
www.salon-kleopatra.si, tel.: 041/527-326 ali 07/49-62-003

SOLARIJ PEDIKURA  NEGA OBRAZA 
MASAŽA TELESA DEPILACIJA PLESI V KROGU

Nasmejte	se	
svobodnemu	zakonu!

S sodelovanjem v tokratni nagradni igri Posavskega ob-
zornika in malo sreče si boste lahko ogledali komedijo 
»Svobodni zakon« z Natašo Tič Ralijan in Tadejem To-
šem v glavnih vlogah. Predstava, ki bo potekala na pra-
znični 26. december, ob 20. uri, v Večnamenski dvorani 
Hotela Toplice v Termah Čatež, vas bo nasmejala s svo-
jim odličnim humorjem in domiselnostjo, napisal jo je na-
mreč italijanski Nobelov nagrajenec - Dario Fo. Nagradno 
vprašanje pa se glasi:

»Na kateri dan v tednu se navadno poročimo v Sloveniji?«

Pravilni odgovor s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, 
za lažje obveščanje lahko tudi telefonsko številko ali elek-
tronski naslov) pošljite do petka, 17. decembra, na naslov: 

Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, 
s pripisom: »za nagradno igro« 

ali pa odgovor pošljite na marketing@posavje.info. Pet 
nagrajencev bomo o nagradi obvestili na posredovane 
kontakte do 23. decembra. Sodelujte in si privoščite na-
smejan večer!

• Dana Vranješević, Dobova 
- dečka in deklico,

• Helena Mihaljović 
Preskar, Brežice – deklico,

• Alenka Drobnič Ježovnik, 
Hrastje pri Cerkljah - 
dečka in deklico, 

• Andreja Lisec, 
Kostanjevica na Krki – 
deklico,

• Alojzija Arh, Gržeča vas – 
deklico. 

ČESTITAMO

 že od 15. decembra 1997

SVOBODNI ZAKON
V KOMEDIJI

Nataša Tič Ralijan 
& Tadej Toš

26.12. 2010 ob 20.00 uri
Večnamenska dvorana Terme Čatež

Naj Komedija 
leta 2010 v Sloveniji

SVOBODNI ZAKON
V KOMEDIJI

Nataša Tič Ralijan 
& Tadej Toš

Božična predstava

Število vstopnic je omejeno, zagotovite si jih v predprodaji: 
1. Kategorija – 19,00 EUR, 2. Kategorija – 17,00 EUR

Prodajna mesta: www.eventim.si, Petrol, Kompas, Kiosk Delo 
Prodaja, Punkt Krško in Brežice, Tic Brežice in Terme Čatež

mailto:marketing@posavje.info
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2008, 90 km, prevoženih 9.500 
km, kot nov. Kupim Opel Meri-
vo. Tel.: 051 813 034

Prodam Suzuki Jimi, 1. regi-
stracija 2003, dodatna opre-
ma. Tel.: 041 849 184

Prodam Yamaha Majesty Sco-
oter, 250 cc, 21 KM, l. 2004, 
potrjena servisna knjiga, nove 
gume, odlično ohranjen, cena 
1.850 €. Tel.: 030 338 908

Prodam skuter Piaggio X8 200, 
l. 2004, reg. do 9/2011, 20.000 
km, nova zadnja guma, neka-
ramboliran, odličen, cena 1.580 
€, Krško. Tel.: 040 661 880

Prodam kolo moško ali žensko 
s pomožnim motorjem, moč 30 
m³, original holandska. 
Tel.: 041 460 319

Prodam avto prikolico, pri-
merno za manjši traktor, ma-
sivne izdelave, novo, s podalj-
ški, možen prevoz živine. 
Tel.: 031 815 236

Prodam kiper prikolico, 3 stra-
ni kipe, elektrika, zračna in 
ročna zavora, podporno kolo. 
Tel.: 041 333 048

Prodam avto verige za dimen-
zijo koles 165-70, cena 40 €. 
Tel.: 041 909 820 (po 15. uri)

Prodam avto Opel Corso l. 
2003, 87.000 prevoženih km, 2. 
lastnica, dobro ohranjen in re-
dno servisiran. Tel.: 031 312 602

Prodam pokrov motorja Golf, 
okenske police, okna, garažna 
vrata 2,80x2,40 cm in telico si-
mentalko, brejo 8,5 m. 
Tel.: 031 302 355

KMETIJSTVO
Prodam traktor Univerzal 445, 
l. 1987, v dobrem stanju, vre-
den ogleda. Tel.: 041 959 280

Kupim traktor IMT 533 ali 539 ali 
traktor Ursus. Tel.: 070 521 564

Prodam traktorsko enoosno 
prikolico za lažji traktor (ni ki-
per) in pogonsko jermenico za 
traktor Zetor. Tel.: 041 389 410

Prodam cirkular s poravnalko; 
v Sevnici. Tel.: 051 229 624 

Prodam BCS 127, mali kolesi, 

Prodam zajčje meso ali žive 
zajce za nadaljnjo rejo, kr-
mljene z domačo krmo, mo-
žna dostava. Tel.: 031 827 482

Prodam jabolčni kis, bobovec 
in mušanka, pure, lahko oči-
ščene in žganje ter zajce za 
zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 07 49 65 424

Prodam odlično domačo vilja-
movko, cena 10 €/l. 
Tel.: 040 254 346

Prodam žganje slivovko, vin-
sko, sadjevec in domač borov-
ničevec. Tel.: 041 727 551 

Prodam kvalitetno žganje, ve-
čjo količino, domače. 
Tel.: 031 495 122

Prodam domačo slivovko in 
domači sadjevec (hruške – ja-
bolka – slive). Tel.: 040 432 332

Prodam žganje – slivovko. 
Tel.: 041 477 775

Prodam domač jägermeister in 
mešana drva. Tel.: 031 450 095

Prodam rdeče vino in kocke 
sena, otave, okolica Dobove. 
Tel.: 041 991 555

ŽIVALI
Prodam dve kobili posavki, 
breji, urejen ID, narejena de-
lavna sposobnost, ter prašiče, 
težke od 30 do 80 kg; možna 
dostava. Tel.: 041 563 404

Prodam kobile posavke, breje 
po izbiri, odojke, težke 40 kg, 
in prašiča 200 kg, hranjen s ku-
hano hrano. Tel.: 07 49 78 072

Prodam brejo kravo CK/RJ, 
staro 8 let in telička, starega 
6 mesecev, za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 07 81 88 002

Prodam kravo simentalko, sta-
ro 3 leta. Tel.: 051 246 906

Prodam kravo simentalko, sta-
ro 3 leta, brejo 4 mesece, ter 
prašiča za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 491 140

Prodam bikca simentalca, stare-
ga 2 meseca. Tel.: 041 251 661

Prodam bikca simentalca, tež-
kega 180 kg, po ugodni ceni. 
Tel.: 041 739 565

Prodam teličko sivko, staro 
10 dni, in prašiča, težkega cca 
180 kg; okolica Rake. 
Tel.: 031 504 280

Prodam teličko simentalko, 2 
prašiča, težka cca 220 kg, hra-
njena z domačo hrano, in beli 
jedilni krompir. 
Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam teličko sivko, staro 10 
tednov, mati je izredno dobra 
mlekarica. Tel.: 031 211 565

Prodam 2 telički, težki 170 kg, 
pasme limuzin, in dvobrazdni 
hidravlično obračalni plug, na-
stavljiv na 2 cevi, lepo ohra-
njen. Tel.: 041 380 075 

Kupim brejo telico, kobilo ali 
kravo, lahko s teletom; me-
njam 2 petelina za pleme. 
Tel.: 040 309 402

Prodam 2 prašiča, težka 130-
150 kg, hranjena z domačo 
hrano; možen zakol. 
Tel.: 031 492 837 

Prodam oslico, staro 4 leta, 
450 €, in oslička, starega 2 me-
seca, 250 €. Tel.: 07 81 44 277

Prodam jagenjčke ali jih me-
njam za koruzo, prašiča ipd. 
Tel.: 031 568 785

Prodam dva ovna, jabolka za 
prešanje in lovorikovec za živo 
mejo. Tel.: 040 137 557

Prodam vietnamskega prašiča, 
samico, in 3 breje koze brez 
rogov. Tel.: 070 989 149 

Prodam merjasca – kastrata, 
450 kg, ajdovo moko in seno v 
okroglih balah. Tel.: 031 834 173

Prodam prašiča, težkega 120 
kg. Tel.: 07 49 67 279

Prodam prašiča, težkega 160 kg, 
hranjen s kuhano hrano; okolica 
Blance. Tel.: 031 369 773

Prodam 2 prašiča, težka 130 
kg, hranjena z domačo hrano, 
možen zakol. 
Tel.: 07 49 69 140

Prodam svinjo, belo, dolgo, 
odlična za predelavo, 330 kg 
ter lepe odojke, mesnate sor-
te od 30 - 50 kg, za nadaljnjo 
rejo ali zakol. 
Tel.: 07 49 67 745 (zvečer)

Prodam svinjo, 300 kg, praši-
ča 220 kg ter odojke od 25 - 40 
kg, mesnate sorte, žive ali oči-
ščene. Tel.: 040 796 830

Prodam prašiča, težkega od 
100 do 150 kg, in odojke, tež-
ke 30 kg. Tel.: 07 49 51 362

Prodam prašiča, težkega 200 
kg, krmljenega z domačo ku-
hano hrano. Tel.: 031 306 072

Prodam prašiča, starega 1,5 
let, težkega okoli 230 kg, do-
mača hrana. Tel.: 07 49 67 135

Prodam prašiča, težkega 150 
kg, krmljen z domačo hrano, 
možen zakol. Tel.: 041 726 086

V okolici Krškega prodam 2 
prašiča za zakol, težka 130-
140 kg, hranjena z domačo 
hrano. Tel.: 040 750 336

Prodam 2 prašiča, težka cca 
170 kg, možna menjava za 
drva. Tel.: 041 562 233 (po-
poldan)

Prodam prašiče, težke 120-
140 kg, mesnate pasme, kr-
mljene z domačo hrano, ter 
samohodno škropilnico Solo 
10 KM. Tel.: 031 209 951

Prodam 200 kg težkega praši-
ča in dva odojka. 
Tel.: 031 563 503

Prodam 3 prašiče, težke 130-
170 kg, dve telici simentalki, 
stari 9 tednov, in 500 litrov 
rdečega vina. Tel.: 031 409 912

Prodam prašiča, težkega 150 
kg, krmljen z domačo kuhano 
krmo, vino cviček, rumeno ko-
renje in beli krompir. 
Tel.: 031 767 394

Prodam prašiča za zakol, lini-
ja 12, krmljen z domačo hra-
no, možen tudi zakol. 
Tel.: 051 338 819

Prodam prašiče, težke 100-
120 kg, in 2 težja, možen za-
kol. Tel.: 051 895 099

NEPREMIČNINE
V Artičah - Volčje - prodam 
hišo v izmeri cca 150 m², s pri-
padajočim zemljiščem 2400 m² 
(travnik, gozdiček in vinograd); 
hiša je takoj vseljiva, cena 
89.000 €. Tel.: 051 357 334

Stanovanjsko hišo na Jablan-
cah pri Kostanjevici, 151 m², 
asfalt, telefon, internet, zgra-
jeno l. 2000, vseljivo, prodam. 
Tel.: 041 453 808

Prodam 2-sobno stanovanje v 
Radečah, 56 m², obnovljeno, 
zastekljen balkon, klimatizira-
no. Možen tudi najem. 
Tel.: 041 435 872

Prodam 3-sobno stanovanje v 
N.H.M 6 v Sevnici, 75 m², z vse-
mi priključki in lastno plinsko 
centralno. Tel.: 031 582 094

Prodam 1-sobno stanovanje 
v Radečah ali oddam v najem 
2-sobno stanovanje. 
Tel.: 031 671 881 (zvečer)

Prodam 3-sobno stanovanje na 
Obrežju, do 1. maja 2011 mo-
žen tudi najem. 
Tel.: 030 911 534

Prodamo zazidljivo parcelo in 
pol hektarja vinograda na raz-
gledni legi na Goleku. Parcela 
ima asfaltiran dovoz, elektriko 
in vodovod. Tel.: 041 722 809

Prodamo njivo, 18 a, k.o. Ve-
liki Obrež (Podvrta). 
Tel.: 07 45 22 056 (po 16. uri)

Prodam vinograd, 25 arov. 
Tel.: 041 240 796

Vinograd s 500 trtami in sa-
dovnjakom v Pečicah oddam 
v brezplačni najem. Možnost 
uporabe kleti z vodo in elek-
triko ter strojev za obdelavo. 
Tel.: 051 388 026

Oddam stanovanje v starejši 
hiši, primerno za skupino 6 do 
7 oseb, prodam traktor Štore 
420 in staro prešo na kamen. 
Tel.: 031 779 234

AVTOMOBILIZEM, DRUGA 
VOZILA
Prodam avto Opel Astra, l 

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

Acme motor, traktor Paskvali, 
vap Kircher, hobl mašina s cir-
kularjem in elektro motorjem. 
Tel.: 070 302 425

Prodam malo rabljen molzni 
stroj Westfalija, komplet, s še 
eno rezervno glavo. 
Tel.: 041 370 786

Prodam bukova drva, kravo 
za zakol, žganje sadjevec in 
kostanjeve kole za vinograd. 
Tel.: 040 319 448

Prodam mešana metrska drva; 
okolica Sevnice. 
Tel.: 041 867 814

Prodam mešana drva, žagana 
na 25-33 cm, kalana, cca 15 
m³, po 35 €/meter; Čatež ob 
Savi. Tel.: 041 887 118

Prodam orehovo in češnjevo 
hlodovino za unikatno izdela-
vo artiklov in seno v kvadra-
tnih balah. Tel.: 040 681 971

Prodam razžagana bukova 
drva, nove AŽ 10 satarje ter 
lesen čoln. Tel.: 031 501 801

Prodam brikete za kurjavo in 
cepilec drv. Tel.: 070 743 033

Ugodno prodam lepo ohranjen 
nadrezkar in sesalec za žagovi-
no, v kompletu ali posamezno. 
Tel.: 041 796 224

Prodam okrogle bale otave in 
sena. Tel.: 041 832 189

Prodam ječmen, okolica Ka-
pel. Tel.: 031 451 669 

Prodam ječmen, koruzo in si-
lažne bale. Tel.: 041 581 488

Prodam suho koruzo v zrnju. 
Tel.: 07 49 74 048

Prodam rotacijski plug za Go-
renje Muta, priklop na dva vi-
jaka in kultivator s peterimi 
noži (okopalnik), oba skoraj 
nova. Tel.: 030 694 956

Prodam traktorsko prikolico 
220x145 cm, nosilnost 1200 kg, 
za manjši traktor, cena 400 €. 
Tel.: 041 250 744

Prodam zajčnik dim. 
120x80x70, za dve zajklji z 
mladiči, nov, možnost zlaganja 
v več etaž. Tel.: 040 994 479

Prodam taktor Fendt 308, 85 
KM, letnik 1995, ohranjen, 
obračalni plug in suha bukova 
drva. Tel.: 041 953 427

Prodam plug 10 – colski, eno 
ali dvobrazden, primeren za 
manjši traktor, cena 230 €. 
Tel.: 040 730 693

Prodam seno v kockah. 
Tel.: 041 516 796

Prodam 1000 kg ječmena. 
Tel.: 041 913 799

Prodam slamo v kockah in zaj-
ce. Tel.: 041 222 350

VINOGRADNIŠTVO, ŽIVILA
Prodam mešano rdeče vino in 
belo vino chardonnay; okoli-
ca Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam vino cviček l. 2010. 
Tel.: 031 244 556

Prodam vino modra frankinja, 
cena 1 €/liter. 
Tel.: 031 291 444

Prodam odlično vino belo, 
rdeče, višnjevo žganje in li-
ker. Tel.: 07 49 51 475

Prodam cviček, l. 2009 in 2010, 
ugodno. Tel.: 030 350 969

Prodam betonske stebre za vi-
nograd in zunanje ter notranje 
zidne ploščice. 
Tel.: 07 49 64 534

Prodam kostanjevo kalano ko-
lje, dolžine 2 in 3 m, za vino-
grad, cena 1,20 €. 
Tel.: 031 417 286

Prodam leseno prešo za grozd-
je na kamen - obešanko. 
Tel.: 051 778 977

Prodam lesen sod 600 l, v nje-
mu je rdeče vino. Ugodno. 
Tel.: 041 690 280

Prodam krompir in fižol če-
šnjevec, pridelano kot bio. 
Tel.: 041 738 338

Prodam krompir, čebulo, ze-
lje, domač sirup iz bezga, vi-
šenj in grozdja, domači kis, 
jabolčni sok, svinjsko mast in 
ocvirke. Tel.: 041 627 155

Prodam domačo ajdovo moko. 
Tel.: 041 244 543

Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

 okulistični pregledi 

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

Tel.: 07/499-22-33, www.optika-keber.informacija.net
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Prodam prašiča, težkega 180 
kg. Tel.: 051 361 635

Prodam prašiča, težkega 180 
kg, domača kuhana hrana in 
telico brejo v devetem mese-
cu. Tel.: 07 49 71 844

Prodam telico simentalko v 
devetem mesecu brejosti in 
prašiča 180 kg, krmljenega z 
domačo kuhano hrano. 
Tel.: 07 49 71 845

Prodam prašiče od 220 do 300 
kg in avto Passat limuzina, l. 
97. Tel.: 031 368 615

Prodam prašiča 230 kg, hra-
njenega z domačo hrano, mo-
žen zakol, cena ugodna. 
Tel.: 031 727 724

Prodam prašiča, težkega cca 
220 kg, hranjenega z domačo 
hrano. Tel.: 041 243 497

Prodam 2 telički, ena LS, dru-
ga LS/RH, stari 14 dni, A kon-
trola. Tel.: 031 877 272

Prodamo odojke 30 do 35 kg in 
pitance 120 do 160 kg in 6 me-
secev starega žrebička kasača. 
Tel.: 07 477 80 42

Prodam kravo simentalko, 
staro 5 let, brejo štiri mese-
ce, možna menjava za sadilec 
krompirja. Tel.: 041 222 914

Prodam svinje, težke 100 do 
250 kg in 2 odojka 30 kg, sam-
ca, okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam 3 prašiče, težke okoli 
200 kg, hranjene z domačo ku-
hano hrano (krompir, pesa, ko-
leraba). Tel.: 051 306 556

Prodam teličko simentalko, 
staro 2 mesec, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 521 203

Prodam 4 pujske, težke 80 do 
100 kg, hranjene z domačo 
hrano. Tel.: 040 237 694

Prodam svinjo, težko 140 in 
170 kg, mesnate pasme, kli-
čejo naj resni kupci. 
Tel.: 031 762 872

Prodam odojke 25 do 30 kg, 
mesnate pasme, ter predsetve-
nik delovne širine 2,30 m, lepo 
ohranjen. Tel.: 031 858 594

Prodam prašiče, težke 30 do 
100 kg, možen tudi zakol. 
Tel.: 051 422 161

Prodam 2 prašiča 80 in 140 kg, 
krmljena s kuhano hrano, mo-
žnost zakola. Tel.: 07 49 75 301

Prodam odojke do 25 kg in pra-
šiče 100 do 180 kg ter 2 ele-
ktrična kompresorja in 3-fazni 
elektromotor. Tel.: 031 770 868

Prodam 2 prašiča, težka 170 
do 180 kg, hranjena samo z do-
mačo hrano, okolica Brestani-
ce. Tel.: 031 402 457

Prodam 2 prašiča, 120 do 130 
kg in enega 200 kg, ugodno. 
Tel.: 041 380 981

Prodam jagenjčke in prašiča, 
težkega cca 180 kg. 
Tel.: 031 671 906

Prodam knjigo Vse o nosečno-
sti in porodu, kot nova, za 35 
€. Tel.: 041 338 158

Prodam serigrafijo (1980) To-
maža Kržišnika Portret France-
ta Prešerna, 70x50 cm. 
Tel.: 00 385 913 778 282

Prodam lesne brikete za ogre-
vanje, vreča 20 kg, ugodno. 
Tel.: 041 614 793

Prodam desko za pluženje 
snega, zemlje, obračalna 
360°, lepo ohranjena. 
Tel.: 041 903 120

Prodam razno božično deko-
racijo, venčke, angelčke, gir-
lande, jaslice, namizne prte, 
cena 4 €/kos. Tel.: 031 737 926

Prodam mlado nagačeno lisico 
v sedečem položaju. 
Tel.: 031 554 098

Prodam krožno namizno žago 
za razrez kovinskih profilov do 
100 mm, staro 1 leto, cena 
ugodna. Tel.: 031 554 098

POMOČ, PODARIM
Podarim različne kose blaga za 
krila, bluze ipd. 
Tel.: 040 936 431

Najden je mlad beli pes me-
šanec. Lastnik naj pokliče na 
Tel.: 040 765 747

Družinica, nujno potrebuje-
mo delujoč hladilnik (ne vi-
sokega). Če ga podarite, Vam 
bomo neizmerno hvaležni. 
Tel.: 041 902 744

Nujno bi potrebovala dobro 
delujoč pomivalni stroj, ker 
sem alergik na vsa čistila. Iz 
srca vam hvala. 
Tel.: 031 815 470 

STIKI
Urejen, srednjih let, zaposlen, 
želi spoznati simpatično, ure-
jeno damo do 40 let za sreča-
nja, prijateljstvo, resne. 
Tel.: 051 484 731

Urejen, iskren 42-letni fant, 
želim spoznati dekle ali mami-
co z otrokom, staro do 37 let, 
za resno zvezo. Pojdiva skupaj 
v novo leto. Tel.: 041 925 196

Prodam prašiča, težkega 130 
kg. Tel.: 031 429 840

Prodam prašiča, težkega 
okrog 160 kg, mesnate pasme, 
hranjen z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 56 262 

Prodam suhomesnate odoj-
ke in prašiča, težkega 140 kg, 
krmljenega z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 65 454

Prodam pujske za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tehtajo od 30 - 50 
kg. Tel.: 041 491 140

Ugodno prodam odojke, težke 
od 25 - 35 kg, možna dostava. 
Tel.: 031 244 556

Prodam odojke od 22 kg da-
lje, po izbiri. Tel.: 07 49 68 359 
(po 19. uri)

Prodam odojke, od 50 evrov 
dalje. Tel.: 041 503 556

Prodam odojke 40 kg ter pra-
šiče 100-120 kg in 280-300 kg. 
Tel.: 041 365 803

Prodam odojke, lahko tudi za-
koljem. Tel.: 040 878 623

Oddamo čistokrvne labrador-
ce, razglistene, stare 8 te-
dnov, po simbolični ceni, Bre-
žice. Tel.: 031 209 148

Prodam pudlja: črn, srednji, 
čistokrvni, star 5 mes., veteri-
narsko pregledan, cepljen, pri-
den - 170 € in mini himalajsko 
kozo z mladičem - 150 €. 
Tel.: 051 779 135

Prodam pave, cena 15 €/kom, 
ali menjam za purane. 
Tel.: 031 607 690

Prodam par sivih gosi. Tel.: 
041 505 628

Kupim rabljeno elektronsko 
ovratnico za šolanje psov. 
Tel.: 030 333 157

Prodam prašiča, težkega 200 
kg, krmljen z domačo hrano. 
Tel.: 040 865 655

Prodam 2 svinji za zakol, težki 
250 do 300 kg in prašiče težke 
od 30 do 100 kg. 
Tel.: 051 872 179

Prodam prašiča, težkega cca 
200 kg oz. polovici po 2,50 €/
kg, domače reje, mesnata pa-
sma, starega 1 leto. 
Tel.: 040 432 445

Prodam bikca simentalca, star 
6 mesecev, ekološka reja. 
Tel.: 031 886 657

Podarim 2 muci, stari 6 mese-
cev, jih lahko božate, lahko jih 
imate tudi v stanovanju. 
Tel.: 051 392 446

Prodam prašiča, težkega cca 
300 kg, krmljen z domačo ku-
hano hrano. Tel.: 07 49 68 566

Prodam dva prašiča, težka cca 
200 kg, krmljena s kuhano hra-
no, možnost zakola. 
Tel.: 031 782 278

Prodam prašiče, težke 140 kg, 
krmljene z domačo hrano, mo-
žen zakol. Tel.: 041 565 142

Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko obja-
vljenega obrazca v Posavskem ob-
zorniku in za nekomercialne name-
ne. Obrazcev poslanih preko E-pošte 
ali faksa ne sprejemamo! Vsak bra-
lec lahko objavi v posamezni številki 
praviloma le po en oglas. Za ponovno 
objavo mora naročnik ponovno posla-
ti naročilo, vendar bomo oglas z isto 
vsebino objavili največ dvakrat.

Vsebina oglasa naj bo napisana či-
tljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem jezi-
ku. V primeru, da bo mali oglas daljši 
od 20 besed, ga bomo skrajšali. Pri-
držujemo si pravico spremembe vse-
bine in zavrnitve oglasa. Za resničnost 
in verodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Ur. list RS, št.: 36/2000) v 2. odstavku 

6. člena določa, da je naročnik ogla-
sa dolžan ob naročilu oglasa navesti 
podatke o njegovi identiteti. Zaradi 
tehnike pošiljanja oglasov ne moremo 
izpolniti pogojev zgoraj omenjenega 

Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časopisa 
do 12. ure, na naslovu: Posavski ob-
zornik, Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

zakona in zato oglasov, ki ponujajo 
delo oz. zaposlovanje, ne objavljamo 
brezplačno, pač pa jih morajo zainte-
resirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. 

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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

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

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI

Prodam kravo simentalko, 
staro 5 let, dobro mlekarico, s 
teletom ali brez, kupim pa še 
uporabni molzni stroj Viroviti-
ca. Tel.: 041 243 343

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Prodam kuhinjo 3,90 m, z ali 
brez aparatov (štedilnik, pomi-
valni stroj, hladilnik, napa in 
vhodna dvokrilna masivna vra-
ta 145 x 222 cm). 
Tel.: 051 341 321

Prodam pograd, poleg poda-
rim jogi. Cena 70 €. 
Tel.: 041 909 820 (po 15. uri)

Prodam kotno sedežno garni-
turo za simbolično ceno 100 €. 
Tel.: 040 589 735

Prodam ohranjen voziček ABC, 
modre barve ter avtosedež 
Concord, oboje za 80 €. 
Tel.: 031 343 189 

Prodam ohranjeno, malo ra-
bljeno stajico z mrežo in jaj-
ček. Tel.: 031 815 470

Prodam stajico, malo rablje-
no, ugodno. Tel.: 031 500 986

Prodam lepo ohranjen otroški 
voziček Chicco. Zložljiv, špor-
tni del, košara ter lupinica; 
Brežice. Tel.: 031 782 252

Prodam nov voziček, jajček 
in voziček-marelo Pikolo, ne-
rabljeno. Tel.: 040 830 358

Prodam dve enaki pisalni mizi 
(130x75x83) ter kot v obliki L, 
barva bukev, primerno za pi-
sarno ali mladinsko sobo. 
Tel.: 040 804 486

Prodam zelo lepo ohranjen 2 
leti star kavč klip-klap z leži-
ščem v črni barvi, cena 130 €. 
Tel: 041 542 910

Prodam otroške smuči, palice 
in pancerje. Tel.: 041 620 219

Po simbolični ceni (3 do 5 €) 
prodam fantovska oblačila št. 
140. Tel. 041 392 473

Prodam zimska oblačila za de-
klico staro 6 do 8 let, top mo-
dna, zelo lepa, ohranjena, v 
beli, roza in bež barvi. 
Tel.: 07 4959 115

Prodam PVC oblogo (topli pod), 
2,5 mm, cca 60 m², nov, po 3,5 
€ za m². Tel.: 040 935 129

RAZNO
Prodam novo krzneno jakno, 
ženska, kratka, dolgodlaka, št. 
40; pri krznarju ocenjena na 
900 €. Tel.: 07 49 79 102

Žensko obleko, zelo lepo in 
elegantno za maturo, valeto, 
poroko ipd., št 38 - 40, svilen 
material, prodam za polovično 
ceno, za 80 €. Tel.: 031 596 206

Prodam malo rabljene in no-
šene dvojne nosečniške hlače, 
št. L, cena 15 €/kom. 
Tel.: 041 452 617

Prodam podnožje kopalne 
kadi PKK 500 - standardno, 
Kolpa San, novo. 
Tel.: Tel.: 031 808 003 

Prodam spodnjo košaro za po-
mivalni stroj Gorenje PMS 601 
- S (nova) in klinker ploščice 
Ljubečna, cca 22 m². 
Tel.: 031 596 072

Prodam nov parni likalnik Ba-
tagel, cena: 120 €, zraven 
brezplačno likalna deska z gre-
tjem, brezhibna. 
Tel.: 041 402 523

Prodam smučarske čevlje št. 
38 in kupim smučarske čevlje 
št. 42. Tel.: 041 436 418

Prodam smučarski komplet: 
smuči, palice, vezi, pancerje, 
št. 32, 119 cm, rabljene eno 
sezono. Tel.: 07 49 61 585 (po-
poldne)

Prodam smuči Fischer 150 cm, 
palice in pancerje št. 39-40, 
vse novo, cena: 170 €. 
Tel.: 041 626 095

Ugodno prodam otroške smuči 
Elan, dolžina 96 cm, palice 85 
cm in pancerje Nordica 24 cm; 
cena: 50 €. Tel.: 051 246 584

Prodam snežno desko, širine 
225 cm, cena 470 €. 
Tel.: 041 925 028

Ugodno prodam otroško kolo, 
3 radiatorje 120x50x9 in video 
digitalno kamero Sony. 
Tel.: 041 237 688

Po simbolični ceni prodam de-
lujoč starejši radio Portorož z 
gramofonom; za zbiratelje sta-
rin. Tel.: 051 389 362

Prodam diatonični harmoniki 
Grilc, C,F, B, 3. dodatni gumb, 
garancija ter Melodija, H. E, 
A, Slakov dodatni gumb, šesti 
bas. Tel.: 041 439 908

Zamenjam klavirsko harmoni-
ko Royal standard, 80-basna, 
za kosilnico BCS 110. 
Tel.: 041 615 522

Prodam staro kmečko orod-
je, primerno za restavriranje. 
Tel.: 041 402 523

Ugodno prodam 3-delno poso-
do za prenos hrane, kot nova, 
in dva kosa težke črne posode, 
primerne za cvrenje. 
Tel.: 070 866 618

Prodam sobno tekalno stezo. 
Tel.: 051 422 698

Po polovični ceni prodam za-
ključni sloj pomarančne barve 
za fasado JUB, št. 5230, cca za 
50 m². Tel.: 041 722 709

Prodam mešalec za mešanje 
mesa ali testa, enofazni, 75 
litrov, nerjaveč, na prekuc, na 
kolesih. Tel.: 031 645 488

Prodam televizor, diagonala 51 
cm, za 30 €. Tel.: 031 524 254 

Prodam cca 10 - 15 kom. no-
voletnih smrek, višine do 7 
m. Lepe rasti, okolica Blance. 
Tel.: 051 389 362

Prodam nove inox enoslojne 
dimne cevi fi-130, 5 x 1 m, 2 x 
0,5 m, odcep 45 stopinj in re-
ducir 180 - 130. Cena 150 €, 
možna menjava za prašiča. 
Tel.: 041 644 663

Centralno peč Feroterm na 
olje ali plin prodam. 
Tel.: 031 617 887

Prodam črpalke za vodo VC 
105, 1 l/s, tovarniško obno-
vljene. Tel.: 031 312 433

Prodamo zelo lepo ohranjeno 
zamrzovalno skrinjo 210 l, po 
simbolični ceni 50 €. 
Tel.: 051 391 958

Prodam strešno opeko Kikinda 
po simbolični ceni, večja koli-
čina. Tel.: 041 657 561 

Prodam večjo količino še ne-
rabljene vrtne ograje, z lese-
nimi stebrički in konstrukcij-
skimi letvami, vsi elementi 
impregnirani; cena: 25 €/m. 
Tel.: 051 891 400

Prodam plinsko jeklenko za 
gospodinjstvo, cena 35 €. 
Tel.: 070 894 271

Prodam zelo dobro ohranjen 
barvni televizor, ekran 51 cm, 
cena: 50 €. Tel.: 040 601 617

Prodam japonsko kamero DJS. 
Tel.: 07 47 78 069

Prodam dva potovalna kovčka 
na kolesih. Tel.: 051 620 219

za vse osamljene ljudi, vseh staro-
sti, od vsepovsod, ki si želijo življe-
nja v dvoje. Imamo preko 2000 
oglasov, reklam, več zaposlenih, 
tradicijo in ogromno ponudb z 
vseh območij, ki so za mlade žen-
ske zastonj, ostale plačajo 14 € za 
neomejeno ponudb 2 leti, ugo-
dno za moške.

Ženitna posredovalnica 

ZAUPANJE

031 836 378, 031 505 495 
090 6286 1,99 €/min.

Leopold Orešnik s.p., Dolenja vas 85 
p.p. 40, 3312 Prebold

NAJCENEJŠI 
DIGI SPREJEMNIK

44,44€ Tel.: 07 49 22 901
Gsm: 041 697 790

montaža - priklop - svetovanje
prodaja LCD - LED televizorjev

Velja kot kupon za 5 % popust pri plačilu z gotovino.

V	novem	letu	
sprememba	glede	
malih	oglasov

Obveščamo vas, da bodo z začetkom leta 2011 mali 
oglasi plačljivi. Cena malih oglasov, ki s časopisom 
pridejo v vsak dom v Posavju, ne bo visoka, vse ostale 
podrobnosti glede sprememb pa bomo zapisali v 
naslednji številki časopisa. V zadnji letošnji številki, ki 
izide 23. decembra, bo že objavljen tudi novi obrazec 
za naročilo malega oglasa.  Uredništvo
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in tudi napisal je knjigo, v 
kateri je po lastnih besedah 
poskušal na najrazumljivej-
ši način prikazati osnove je-
drske in reaktorske fizike ter 
proces, ki se dogaja v reak-
torski sredici. Od tod tudi 
naslov knjige – REAKTORSKA 
SREDICA. Več o njeni vsebini 
in kdo je pri tem projektu še 
sodeloval, bomo objavili po 
njenem uradnem izidu, ki bo 
sredi decembra.  S. M.

Verjamemo, da zbirke Alma-
nah občine Krško, ki izhaja 
že od leta 2003, ni potrebno 
posebej predstavljati. Osma 
izdaja, ki je tudi že tradici-
onalno izšla na miklavževo, 
na ovitku prinaša še en kraj v 
krški občini, to je tokrat Ko-
privnica, na 216 straneh pa 
po običaju kroniko v besedi 
in sliki. Pomembni politični 
dogodki in odločitve, gospo-
darski dosežki, kratka poro-
čila o številnih kulturnih, 
družabnih in športnih priredi-
tvah, jubileji pa tudi kakšen 
zapis o večjih nesrečah in 
vremenu – so že standardna 
ureditev te edicije. Vendar 
pa je vsebina vedno znova 
zanimiva, predvsem pa že po 
nekaj letih predstavlja dra-
goceno pričevanje življenj-
skega utripa v občini Krško. 
Tokrat almanah, ki ga je ure-
dil Peter Pavlovič, oblikoval 
pa Matjaž Mirt, prinaša tudi 
rezultate lokalnih volitev in 
predstavlja novo sestavo ob-
činskega sveta, kakor tudi 

Pa vendar knjiga, kot bi ne-
mara marsikdo prvi hip skle-
pal po naslovu, ni vodnik, je 
dejal Bukovinski, pač pa av-
tor svoje izkušnje, tudi sla-
be, nesebično deli z bralci: 
»Vrednost posameznih opisov 
knjige kot celote je ravno v 
večplastni mešanici dejstev, 
občutij, reportažnem in poto-
pisnem prikazu tur, ki so po-
dana iz današnje perspekti-
ve ... Preprosta je in iskrena, 
skratka bogata. Njena izje-
mna vrednota so fotografije, 
ki ji dajo posebno dimenzijo 
in zasedajo približno tretjino 
knjige. Spremljajo osebno iz-
povedano zgodbo, so vtkane v 
njeno strukturo. Knjiga brez 
njih ne bi bila to, kar je, ne 
bi bila popolna, predvsem pa 
ne bi v celoti odražala avtor-
jev značaj, njegovo dojema-
nje narave in gora. Njegovega 
40-letnega druženja s hribi, 
potepanja po gorah ...« 

Tomšetova Potepanja po go-
rah so toliko večje vredno-
sti, saj je knjiga izšla v letu, 
ko brežiški planinci obeležu-
jejo 60 let društvenega de-
lovanja, v katerega je avtor 
vpet že vse od ustanovitve v 
letu 1971: »Edinstven in dra-
gocen je to, lahko rečemo 
tudi zgodovinski zapis aktiv-
nosti skupine brežiških pla-
nincev. Podan je skozi pre-
poznaven avtorjev slog, 
zaznamuje pa tudi časovno 
in vsebinsko bogato obdobje 
dela PD Brežice. Gre za izda-
jo prve planinske knjige v na-
šem okolju. Današnja mlaj-
ša in srednja generacija, ne 
samo brežiških planincev, se 
lahko učita iz podanega, vse-
binsko in vsestransko bogate-
ga sporočila predhodnikov,« 
je še dejal Darko Bukovinski. 

S	Tomšetom	na	potepanju	
po	gorah	še	v	Krškem

Knjige	iz	Posavja	v	družbi	
najboljših

Darko Bukovinski in Ivan Tomše z direktorico knjižnice 
Polono Brenčič
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Ivan Tomše

Potepanja
po gorah

216 strani, 
format 21x28

več kot 60 

Cena: 32 €

Dostava na stroške založbe

NAROČILA:

tel.: 07 4905 780, mob: 040 634 783
faks: 07 4905 781,

e-pošta: marketing@posavje.info
www.posavje.info

Založba Neviodunum
Trg Matije Gubca 3

8270 KRŠKO

KRŠKO - V organizaciji Valvasorjeve knjižnice in Založbe Neviodunum je 25. novembra 
v Dvorani v parku potekala predstavitev knjige Potepanja po gorah, ki jo je napisal Bre-
žičan Ivan Tomše. Slednji je ob bogatem slikovnem gradivu povzel vsebino v družbi dru-
štvenega kolega v Planinskem društvu Brežice Darka Bukovinskega.

Tomše je kot vodnik Planin-
ske zveze Slovenije aktiven 
že pol tretje desetletje, za 
kar je dobil vrsto posebnih 
in visokih priznanj. Mnogi 
ga poznajo kot nekdanjega 
šolnika, pa tudi kot politi-

ka, poslanca Zelenih v De-
mosovi koaliciji v Družbeno 
političnem zboru Skupščine 
RS in  predsednika Skupščine 
občine Brežice v prelomnem 
času osamosvajanja Sloveni-
je. B. Mavsar 

Novosti	iz	založbe	Neviodunum	v	decembru

Osmi	Almanah	občine	Krško	in	
druga	knjiga	Roberta	Rožmana
KRŠKO – Leto 2010 bo v posavski založbi Neviodunum prav tako kot že dve prejšnji za-
beleženo kot izredno plodovito, saj se petim letošnjim že izdanim knjižnim delom v de-
cembru pridružujeta še dve – ALMANAH OBČINE KRŠKO za leto 2010 in druga knjiga Ro-
berta Rožmana, ki nosi naslov REAKTORSKA SREDICA.

pregled sedanje zasedbe ob-
činske uprave.
Dober sprejem svoje prve 
knjige – učbenika Temeljna 
znanja iz jedrske tehnike - 
je Roberta Rožmana, profe-
sorja na Srednji šoli Krško, 
navdušil, da je kaj kmalu za-
čel razmišljati o nadaljeva-
nju svojega dela. Zasnoval 

Naslovnica novega almana-
ha, ki ga je moč kupiti na 
sedežu založbe po 11 EUR 
za izvod. Na voljo je še 
tudi nekaj starejših letni-
kov po ceni 6,68 EUR.

Naslovnica Reaktorska 
sredica

Od 1. do 5. decembra smo na 
najetem razstavnem prostoru 
v drugem preddverju Cankar-
jevega doma predstavili tako 
letošnje knjižne novosti kot 
večino starejših izdaj, razen ti-
stih seveda, ki so že razproda-
ne. Obiskovalci so si tokrat naj-
bolj ogledovali knjigi, ki smo jih 
imeli priložnost tudi predstaviti 
v okviru Foruma za obiskovalce, 
Brežice – stoletje na razgledni-
cah in Kruh in pecivo po doma-
če, njihovo zanimanje pa so 
tako kot lani pritegnili tudi veza-
ni letniki Posavskega obzornika.

V družbi tako znanih avtorjev, 
kot so Neža Maurer, Svetla-

na Makarovič, Vasilij Polič in 
mnogi drugi, so se tokrat znašli 
tudi avtorji naše založbe. Tako 
je prof. Polona Brenčič v bese-
di in sliki zanimivo predstavila 
knjigo o Brežicah na starih raz-
glednicah, njen prispevek pa je 
več kot atraktivno s svojim na-
stopom podkrepil brežiški kan-
tavtor Peter Dirnbek. Če je bila 
15. ura nekoliko manj primer-
na za strokovno delo, kot je za-
dnja knjiga iz zbirke Stoletje na 
razglednicah, pa se je dve uri 
kasneje na prizorišču zbralo še 
veliko več radovednežev. Avtor 
naše knjižne uspešnice o peki 
kruha in peciva Franci Planinc 
je ob asistenci Maruše Mavsar, 

ki je tudi sicer vse dni vztrajno 
seznanjala obiskovalce s knjiga-
mi iz Posavja, več kot pritegnil 
pozornost tako ženskega kot 
moškega dela občinstva. 

Lahko rečemo, da so bile naše 
knjige tako zaradi svoje vse-
bine kot tehnične izvedbe de-
ležne mnogih pohval s strani 
obiskovalcev in poznavalcev, 
ki se niso mogli načuditi, kako 
obsežno in pestro produkcijo 
ima razmeroma majhna založ-
ba iz slovenske periferije. Pre-
pričani smo, da smo z zelo ak-
tivnim pogovori z obiskovalci 
vseh generacij dobro opravi-
li promocijo ne le naših knjig, 
pač pa tudi Posavja kot celo-
te. Ostaja pa grenak priokus, 
da za razliko od mnogih pro-
jektov t.i. promocije Posavja, 
za katero je bilo doslej name-
njeno na deset tisoče evrov, 
za predstavitev na sejmu ni-
smo bili doslej deležni še ni-
kakršne podpore. Čeprav je s 
prodajo v najboljšem prime-
ru mogoče pokriti le polovi-
co stroškov, nas to ni in ne bo 
zaustavilo, saj snujemo že za-
nimive nove naslove, s kateri-
mi se bomo ljubiteljem pisane 
besede, kot upamo, predstavi-
li tudi na 27. slovenskem knji-
žnem sejmu. S. M.

LJUBLJANA, KRŠKO – Med preko sto slovenskimi založbami je na 26. slovenskem knji-
žnem sejmu s svojim založniškim programom na razstavnem prostoru tokrat drugič na-
stopil Zavod Neviodunum. Dve knjigi iz Posavja pa sta bili podrobneje predstavljeni tudi 
v okviru Foruma za obiskovalce.

Občinstvo je z zanimanjem prisluhnilo pekovskim nasvetom mojstra Planica.

Brežiška razglednica in druge skladbe Petra Dirnbeka so bile lep uvod v nastop Polone Brenčič.

Na razstavnem prostoru je bilo živahno.Najmlajši so se razveselili parkeljnov.

Občudovanja obiskovalcev je bila deležna predvsem 
zbirka Stoletje na razglednicah.


