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Štetje oseb, ki so s podpisom 
podprle ohranitev porodni-
šnice v Brežicah, se bo na-
daljevalo še nekaj dni, pred-
vsem zato, da bodo prispeli 
tudi obrazci, ki so bili oddani 
po pošti. V torek, 28. decem-
bra, pa bodo predstavniki Ci-
vilne iniciative za ohranitev 
porodnišnice v Brežicah vse 
zbrane podpise predali di-
rektorju SB Brežice Draže-
nu Levojeviću. V načrtih je 
tudi izročitev kopij podpisov 
pristojnim osebam v držav-
nih institucijah: ministru za 
zdravje Dorijanu Marušiču, 
predsedniku Republike Slo-
venije dr. Danilu Türku in 
predsedniku Odbora za zdra-
vstvo v Državnem zboru Lju-
bu Germiču. Vsak dan večji 
je tudi tudi krog podpornikov 
na spletnem omrežju Face-
book, ki pristopajo k skupini 

Več	kot	20	tisoč	podpisov	
za	ohranitev	porodnišnice
BREŽICE, POSAVJE – Minulo soboto se je končala akcija zbiranja podpisov za 
ohranitev brežiške porodnišnice. Do zaključka naše redakcije je bilo pre-
štetih že več kot 20 tisoč podpisov. Civilna iniciativa bo prihodnji teden vse 
zbrane glasove izročila vodstvu Splošne bolnišnice Brežice. 

Ohranimo brežiško porodni-
šnico, saj omenjena skupina 
šteje že blizu 2000 oseb. 

Gre	tudi	prometna	
policija?
Komaj se je malo poleglo 
razburjenje okoli priključi-
tve Policijske uprave (PU) 
Krško k PU Novo mesto, se 
je v javnosti pojavila novi-
ca o združevanju postaj pro-
metne policije, čeprav je 
bilo pred tedni izrecno za-
gotovljeno, da ukinjanja oz. 
združevanja policijskih po-
staj v okviru reorganizaci-
je policije ne bo. „Policijska 
postaja v Krškem se nikakor 
ne ukinja. Res pa je, da je 
delavna skupina, zadolžena 
za pripravo reorganizacije 
policije na regionalni ravni, 

katere člani so tudi direk-
torji policijskih uprav, ki se 
združujejo, med svojim de-
lom prišla do ugotovitev, da 
bi bilo smiselno združiti dve 
prometni postaji policije, in 
sicer v Postojni (s Koprom) in 
Krškem (z Novim mestom). 
Dokončna odločitev o tem 
še ni sprejeta, saj omenjena 
delavna skupina še ni zaklju-
čila s svojim delom,“ nam je 
pojasnila predstavnica za od-
nose z javnostmi na Policiji 
Vesna Drole. Tudi v prime-
ru, da bo sprejeta odloči-
tev o združevanju, se število 
policistov, ki bodo opravlja-
li delo na območju Krškega 
ne bo zmanjševalo, saj se bo 
zagotavljalo ustrezno število 
patrulj za delo na področju 
prometne varnosti, še doda-
ja Droletova.
� P.�Pavlovič

POSAVJE – Razni organizatorji so znova pripravili pestro po-
nudbo prireditev med božičnimi in novoletnimi prazniki ter 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti, katerega osrednja pro-
slava bo v nedeljo v krškem kulturnem domu. Vabijo nas na 
številne zborovske in godbeniške koncerte, praznične raz-
stave, sejme in pohode, čedalje več je živih jaslic, kjer se 
že uveljavljenim na Šmarčni, na Bizeljskem, v Krškem in na 
Velikem Kamnu ter svetlečim jaslicam v Tržišču letos pridru-
žujejo še žive jaslice v Dobovi. Seveda ne gre prezreti niti 
številnih obiskov dedka Mraza in Božička, ki se ju bodo raz-
veselili zlasti najmlajši (na fotografiji dedek Mraz med otro-
ki v Podbočju). V leto 2011 pa lahko zakorakate na enem od 
silvestrovanj na prostem, ki jih pripravljajo v Krškem, Bre-
žicah, Sevnici in Radečah. 
Podrobneje si lahko ponudbo ogledate v napovedniku na 
str. 27.

Pester	praznični	utrip
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NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v 
Evropski uniji – 30 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.200 izvodov

Naslednja številka (1/2011) bo izšla v 
četrtek, 6. januarja 2011.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
29. december.

O predlogu dvoletnega pro-
računa za leto 2011 in 2012, 
ki naj bi šel v prvo obravnavo 
v mesecu januarju, je župan 
Srečko Ocvirk podal pojasni-
lo, da se zanj odloča zara-
di skrbnega in projektnega 
načrtovanja, kajti projekti 
v občini so dvoletni ali celo 
večletni.  »Dvoletni proračun 
je bistveno bolj natančen. Je 
dokument, ki je tudi finanč-
no usklajen. Tako lahko ko-
rektno načrtujemo ohranja-
nje družbenega standarda, 
razvijanja infrastrukture …,« 
je pojasnjeval. Tomaž Lisec 
je ob tem menil, da se lah-
ko pri večletnem proraču-
nu »stvari skrijejo pod pre-
progo«. Župan je odgovoril, 
da dvoletni proračun pome-
ni dva proračuna, s katerima 
naj bi se »jasno opredelilo fi-
nanciranje projektov«. Šte-
fan Teraž je predlagal, da bi 
se problematika dvoletnega 
proračuna bolje predstavila 

Pomisleki	o	predlogu	
dvoletnega	proračuna
SEVNICA - Na drugi seji sevniškega občinskega sveta, ki je potekala 8. decem-
bra, so svetnice in svetniki izrazili pomisleke ob načrtovanem sprejemanja 
odloka o občinskem proračunu za dve leti in o začasnem financiranju prora-
čuna Občine Sevnica v obdobju januar - marec 2011.

zaradi strukture članstva v 
občinskem svetu. 

Polemika se je razvila tudi 
ob napovedanem začasnem 
trimesečnem financiranju 
od januarja do marca priho-
dnje leto, ki po mnenju Lisca 
ni najboljša ideja, saj so od 
sprejetja občinskega prora-
čuna odvisni različni zavodi. 
Vodja oddelka za finance na 
sevniški občini Vlasta Marn 
je pojasnila, da naloge, ob-
vezne po zakonu, v času za-
časnega financiranja ne bodo 
motene. »Novih investicij pa 
se ne sme odpirati,« je bila 
jasna. Dodala je še, da je za-
časno financiranje po zako-
nu trimesečno in se ga lahko 
skrajša, za kar si bo občinska 
uprava prizadevala. 

V nadaljevanju občinske seje 
je bila izražena  želja, da bi 
občinski odbori imeli »nekaj 
več besede« in naj ne bi bili 
samo »organ za potrjevanje 
sklepov«. Izrečene so bile tudi 
pripombe na sestavo članov 
občinskih odborov in komisij, 
in sicer v smislu »premalo jih 
je z levega oz. z desnega bre-
ga Save«. Po daljši razpravi so 
bili potrjeni predlagani čla-
ni posameznih občinskih od-
borov in komisij ter nadzor-
nih svetov Komunale Sevnica 
in Plinovod Sevnica. Dano je 
bilo tudi pozitivno mnenje k 
imenovanju ravnateljice Vrt-
ca Ciciban Sevnica, kar ostaja 
za nadaljnjih pet let doseda-
nja ravnateljica Vlasta Fele. 
Več na www.posavje.info.
� Smilja�Radi

Občane in občanke bo gotovo 
razveselilo, da redna vsako-
letna uskladitev cen v vrtcih 
zanje ne prinaša podražitve, 
se jim pa, v kolikor bo odlo-
ka o komunalnem prispev-
ku v takšni obliki „preživel“ 
tudi drugo obravnavo, obeta 
znatno povišanje omenjene-
ga prispevka. Župan Ivan Mo-
lan je Juriju Pezdircu (PUM) 
in ostalim svetnikom, ki so ob 
tem izrazili pomisleke, zatr-
dil, da bo občina Brežice na 
tem področju še vedno cenej-
ša kot sosednje občine in kon-
kurenčna za stanovanjsko in 
poslovno gradnjo. Skozi prvo 
obravnavo so pospremili tudi 
predlog sprememb in dopol-
nitev prostorsko ureditvenih 
pogojev za območje občine, 
s katerimi želijo omogočiti 
pogoje za izvedbo 27 razvoj-
no naravnanih pobud. Miran 
Omerzel (SLS) je pri tem opo-
zoril na težavno pridobivanje 
dovoljenj za gradnjo na hri-
bovitih in demografsko ogro-
ženih območjih.

Prvo obravnavo je prestal tudi 
odlok o krajevnih skupnostih, 
s katerim se po mnenju An-
tona Kmetiča (SD) in še ne-
katerih svetnikov zmanjšuje-
jo avtonomija in pristojnosti 
krajevnih skupnostih, vendar 
tako zahteva zakon o lokalni 
samoupravi. Tajniki krajevnih 

Krajevnim	skupnostim	se	
obeta	manj	pristojnosti
BREŽICE - Brežiški občinski svetniki in svetnice so 13. decembra dokaj gladko 
opravili s 16 točkami tretje redne, a prve „vsebinske“ seje v novem mandatu. 
Občinski svet kljub pestrim razpravam (zaenkrat) deluje mnogo bolj složno in 
tudi disciplinirano kot v prejšnjem mandatu, seveda pa je vprašanje, ali bo tako 
tudi, ko bodo na dnevni red prišle vsebinsko pomembnejše in „usodne“ točke.

skupnosti bodo po novem za-
posleni kot občinski uradniki, 
na občini pa razmišljajo tudi 
o tem, da bi si več krajevnih 
skupnosti delilo istega tajni-
ka ali tajnico. Po skrajšanem 
postopku so sprejeli odlok o 
organizaciji in delovnem po-
dročju občinske uprave, ki 
prinaša razdelitev urada žu-
pana na kabinet župana ter 
na oddelek za splošne in prav-
ne zadeve, v prihodnje pa naj 
bi razmislili tudi o ločitvi go-
spodarskega oddelka na dva 
dela oz. o ustanovitvi poseb-
nega oddelka za investicije.

Nekaj nasprotovanja svetni-
kov je bila deležna uvrstitev 
petih projektov (gre za obno-
ve lokalnih cest Bušeča vas - 
Brvi - Stojanski vrh, Globoko 
- Pišece - Pišečki grad, Žu-
pelevec - Globoko, Slogon-
sko - Zgornje Slogonsko in 
Dobova - Rakovec) v načrtih 
razvojnih programov. Obči-
na bo projekte v skupni vre-
dnosti 4,4 milijone evrov pri-
javila na razpis za sredstva, 
namenjena obmejnim podro-
čjem, pri čemer upa na kar 
80 % sofinanciranje. Pezdirc 
je menil, da ima občina pre-
več komunalnih projektov. 
„Mi smo občina komunalne 
infrastrukture, nimamo pa 
projektov, ki prinašajo do-
dano vrednost in nova delov-

na mesta,“ je dejal. Občinski 
svet je sprejel tudi predlog 
občinskega stanovanjskega 
programa.

Iz pestre vsebine vprašanj 
in pobud občinskih svetni-
kov izpostavljamo opozori-
lo Marijana Žiberta (LDS) 
na problem z dostopnostjo 
do interneta v južnem delu 
brežiške občine. „Apeliram, 
naj občina operaterje pozo-
ve k pospešitvi gradnje inter-
netnega omrežja,“ je dejal, 
zanimalo pa ga je tudi, ali se 
lahko občina – po vzoru krške 
– prijavi na razpis za evrop-
ska sredstva za izgradnjo ši-
rokopasovnega omrežja na 
območjih t. i. belih lis. Sta-
nislav Ilc (DeSUS) je dal po-
budo, naj občina svetniškim 
skupinam zagotovi prostor za 
sestanke in župan Molan je 
takoj odgovoril, da ga bodo 
dobile v občinski sejni sobi. 
Franc Les (PUM) pa je izrazil 
razočaranje nad delom Zavo-
da za podjetništvo in turizem 
Brežice oz. nad njegovim 
vodstvom (v. d. direktorice 
Vesni Savič mandat pote-
če konec leta). Ker je turi-
zem vodilna panoga v občini, 
bi morali ponudniki združiti 
moči in okrepiti sodelovanje 
tudi s Termami Čatež, je me-
nil Les.
� Peter�Pavlovič

Po pojasnilu župana Franja 
Debelaka bo do zadolževa-
nja prišlo le, če bodo pokri-
vali DDV v primeru odobre-
nih projektov, prijavljenih na 
evropske razpise. Na prihod-
kovni ravni je tako osnutek 
proračuna za leto 2011 pred-
viden v višini 2.172.758 evrov 
in po županovih besedah po-
skuša vključevati njegovo vi-
zijo razvoja Bistrice ob Sotli 
in nadaljuje z že zastavlje-
nimi projekti ter pripravlja 

Osnutek	bistriškega	
proračuna	skozi	prvo	rešeto	
BISTRICA OB SOTLI - Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli se je 10. decembra 
sestal na drugi redni seji, na kateri je sedem svetnikov opravilo z vsemi 14-
imi točkami dnevnega reda. Tudi s predlogom proračuna za leto 2011 v pr-
vem branju, ki so ga svetniki kljub predvidenem zadolževanju v višini pribli-
žno 70 tisoč evrov potrdili. Prav tako so potrdili sestavo delovnih teles. 

pogoje za razvojne projek-
te, med katerimi sta tudi vr-
tec in šola. Osnutek bo v teh 
dneh javno objavljen, ker pa 
smo v obdobju pričetka obč-
nih zborov društev, so ta in 
svetniki pozvani na vlaganje 
amandmajev nanj. Prav tako 
so brez velike razprave potr-
dili člane stalnih delovnih te-
les občinskega svet. 
V prvi obravnavi so pregleda-
li odlok o kategorizaciji ob-
činskih cest, teh je nekoli-

ko manj kot doslej, le okoli 
88 km, ostale bodo kategori-
zirali, ko bodo ceste dosega-
le kriterije. Potrdili so sklep 
o uskladitvi točke za izra-
čun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, ki se po 
besedah direktorice občin-
ske uprave Anice Bercko ne 
spreminja, pooblastili župa-
na, da obravnava in potrjuje 
investicijske dokumente, da 
bi se lahko pravočasno odzi-
vali na razpise, seveda pa ima 
župan zavezo, da o njih se-
znanja občinski svet. Za čla-
na JP OKP Rogaška Slatina so 
kot predstavnika občine potr-
dili Jožefa Pregrada in za čla-
na Skupščine KIP VIZIJA d.o.o. 
Marjana Fendreta. Prav tako 
so sprejeli sklep o začasnem 
financiranju javne porabe 
v občini za leto 2011, ker si 
bodo vzeli čas in odlok o pro-
računu sprejemali v januarju. 
� Suzana�Vahtarič

Predloge, vprašanja in pobu-
de je podalo kar devet sve-
tnikov in ena svetnica. Če 
jih nekaj izpostavimo, Peter 
Žigante (LDS) je podal pre-
dlog, da naj predstavnik Ob-
čine, glede na to, da je tik 
pred vrati imenovanje nove 
uprave družbe Kostak, kateri 
je s strani občine podeljena 
koncesija za opravljanje jav-
ne službe, še pred potrditvi-
jo novega mandata kandidati 
za novo vodstvo predstavijo 
vizijo razvoja družbe. Ivan 
Urbanč (ROK) je opozoril, da 
Krško pri vstopu v mesto ne 
daje ravno prijaznega vide-
za, predvsem so moteče živo 
pisane in barvno neusklajene 
fasade poslopij, med drugim 
pa tudi na novo urejeno kro-
žišče v Žadovinku pri novem 
nakupovalnem centru. Delo-
ma se je na ta predel me-
sta navezal tudi Cvetko Sr-
šen (SDS), ki je opozoril, da 
je žalostno, da tolikšen no-
vozgrajen nakupovalni kom-
pleks ne premore niti enega 
sanitarnega prostora, sicer 
pa je prenesel ogorčenje 
občanov Leskovca, saj naj 
bi pri omenjenem NC (po-
novno) premaknili krajevno 
tablo Leskovec pri Krškem.
Davida Imperla (SNS) je za-

Občinski	proračun	za	
sedem	milijonov	nižji	
KRŠKO - Ker v tem letu ne bo mogoče realizirati nekaterih v krškem proraču-
nu že načrtovanih investicij, zaradi česar bodo za dobrih 15 odstotkov ali za 
nekaj preko 7 milijonov evrov nižji prihodki, so 13. decembra članice in čla-
ni krškega občinskega sveta na tretji seji sprejeli osnutek rebalansa prora-
čuna za leto 2010. Po novem je tako na prihodkovni strani finančno stanje v 
občinski blagajni zmanjšano na okoli 41 milijonov €,  skupni obseg odhodkov 
pa je s prvotne višine dobrih 55 znižan na 46,5 mio €. 

nimalo, če so v izdelovanju 
projekti za leskovško obvo-
znico in kdo je pripravil an-
keto o zadovoljstvu občanov 
z delom občinske uprave ter 
kaj je želel doseči z vpraša-
nji, o gradnji bazena in knji-
žnice. Na knjižnico in bazen 
se je navezal tudi Rajmund 
Veber (SD), ki je spomnil, da 
je bil v prejšnjem mandatu 
v zvezi z obema projektoma 
sklenjen dogovor, da občin-
ska uprava na sejah poroča, 
kaj je bilo na projektih na-
rejenega. Naj povzamemo še 
Aleša Sušo (Zeleni krog), ki je 
zastavil vprašanje, kako je s 
kabelsko-distribucijske siste-
mom KATV Krško, za katere-
ga je bila podeljena koncesija 
družbi Ansat, ki pa letos po-
teče. Hkrati poteče tudi naje-
mna pogodba med Ansatom in 
Zavodom Neviodunum za na-
jem kanala, na katerem je ta 
od leta 2001 do 2008 pripra-
vljal in predvajal program TV 
Krško, po njeni ukinitvi pa in-
terne novice in obvestila. 

Med skupno 15 obravnavani-
mi točkami naj še omenimo 
sprejem osnutka pravilnika 
o financiranju krajevnih sku-
pnosti v občini Krško, po ka-
terem jih bo pet (od skupno 

16), ki mejijo z območjem 
NEK, dodatno prejelo 5.000 
€ za omejeno rabo prostora, 
75.000 € pa bo KS razdelje-
nih glede na število prebival-
cev. Hkrati so na Občini izde-
lali tudi ključ oz. merila za 
razdeljevanje rednih sred-
stev za financiranje delova-
nja KS, po katerih naj bi bilo 
45 % sredstev namenjenih za 
delovanje KS, 40 % za vzdrže-
vanje cest, ter po 5 % za igri-
šča in zelenice, za kulturne in 
večnamenske domove ter za 
vzdrževanje pokopališč. Ven-
dar naj bi ta merila le okvir-
no služila krajevnim skupno-
stim, ki bodo lahko tudi v 
bodoče porazdeljevala pre-
jeta sredstva glede na svoje 
potrebe, prioritete in inve-
sticije. Po potrditvi osnutka 
tega pravilnika ga bodo pred 
samim sprejemom še enkrat 
obravnavala vodstva KS, no-
vost pa je, da novi pravilnik o 
financiranju KS vključuje tudi 
možno nagrajevanje predse-
dnikov KS, ki naj bi prejeli 
sredstva v višini 4 do 8 % žu-
panove letne plače ter da naj 
bi vodenje računovodstva za 
vse KS v občini prevzela KS 
mesta Krško. 
� Bojana�Mavsar

KRUH IN PECIVO
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Pred kratkim ste javno podprli 
ohranitev brežiške porodnišnice. 
Ali imate tudi vi občutek, da ho-
čejo iz nas narediti nerazviti jug 
in nam pobrati za posavski razvoj 
pomembne institucije?
Ne poglabljam se v politiko, a kot 
laik imam občutek, da je ta po-
buda prišla spet zaradi takšnih in 
drugačnih nasprotovanj v politiki. 
Dejstvo je, da tu nimamo veliko in-
dustrije, nimamo pogojev za mno-
žično zaposlovanje. Moti me, da se 
več ne naredi za naš konec. Saj se 
je dobro začelo z elektrarnami, pa 
se je spet ustavilo, včasih sem kar 
malo žalostna zaradi takih razmer. 
Vendar si kot Brežičanka in Arti-
čanka ne morem zamišljati breži-
ške bolnišnice brez porodnišnice. 
Slovenija je majhna, a s tem, da 
bomo prestavljali tako pomembne 
ustanove v še večje centre, si ne 
bomo naredili kvalitetnega življe-
nja. Bila je možnost, da z možem 
nadaljujeva kariero v tujini in se 
tja preseliva, ampak se nisva tako 
odločila ravno zaradi tega, ker se 
zavedava, da je Slovenija en mali 
raj na zemlji. Želim si, da bi Bre-
žice kot zelo lepo mesto zaživelo, 
zato pa potrebujemo mlade ljudi, 
ki si bodo tu ustvarili družine, ven-
dar z ukinitvijo porodnišnice nam 
to ne bo uspelo!

Angažirani ste tudi na humanitar-
nem področju.
Takšnih prireditev se tudi sicer zelo 
pogosto udeležujem. Letos sem se 
odločila, da sama naredim huma-
nitarni koncert ob poplavah, ki so 
prizadele tudi nekaj krajev v naši 
občini. Odločila sem se, da zbra-
na sredstva podarimo eni druži-
ni iz Krške vasi, ker razdeliti med 
vse, ne bi imelo smisla. Ko sem 
se odločila za to, mi je mož de-
jal, da bo različnih komentarjev. 
In res je krožilo neko pismo, češ, 
da to ni prav, da so vsi utrpeli ško-
do in da bi morali vsi dobiti denar. 
Mislim, da pisec ni razumel poan-
te moje geste, saj sem hotela na-
rediti nekaj v dober namen. Zbra-
li smo 1890 evrov, vse je pokalo 
od dobre energije, tudi po zaslu-
gi odlične publike in ima me, da 
bi še kdaj kaj podobnega naredila.  
 
Kaj pravite o glasbi v našem Po-
savju? Kaj je tukaj zasidrano, kaj 
prevladuje?
Mislim, da tukaj še vseeno prevla-
duje narodnozabavna glasba. To 
posluša malce starejša populacija, 
vendar mislim, da je tudi med mla-
dimi vedno bolj priljubljena. To je 
glasba za sprostitev in prav je, da 
se tudi ta zvrst ohranja. Imamo pa 
tudi nekaj prepoznavnih rock sku-
pin, pa skupin, ki so si nadele nek 
svoj zvok, npr. Leeloojamais, tudi 
Shyam so trenutno zelo »in«. Če-
prav mislim, da gre bolj za hobi, 
da imajo veselje, da delajo neko 
dobro glasbo, ki pa med ljudmi ne 
najde pravega mesta, kakršnega bi 
si zaslužila. To vse kaže na to, da 
je naše tržišče premajhno. Imamo 
pa tudi druge dobre pevce in sku-
pine, ki so si in si še utirajo glas-
beno pot vsak po svoje. 

In kako je vam uspelo?
Midva z možem sva po vrnitvi v Slo-
venijo ostala v teh vodah, a takrat 

nisva vedela, kako bo. Začeli smo 
snemati, prišla je prva oddaja Ori-
on, kjer sem zmagala, potem Ema 
in sledili so festivali. Prej sem bila 
prepričana, da se ne da uspeti brez 
»keširanja«, vendar moram potr-
kati, meni je uspelo. Nekaj časa 
sem potem imela občutek, da je 
res vse tako pošteno, zato, ker sem 
prišla na to sceno samo s svojim 

trdim delom, verjetno je to to. In 
dokler to traja, je treba izkoristiti 
v čim večji meri, težko pa je na-
rediti nekaj na silo. Ugotovila sem, 
da je lažje priti na vrh, težje se je 
potem obdržati. Na primer, da sem 
pred devetimi leti bila na Evroson-
gu, mlajša generacija niti ne ve. 
Jaz pa moram še vedno peti Ener-
gy, saj se tisti, ki so doživeli ta moj 
uspeh (7. mesto), tega radi spomi-
njajo in tudi sama sem zadovolj-
na, da sem si s skladbami iz tistega 
obdobja naredila neko prepoznav-
nost. Tiste pesmi, ki so nastale do 
leta 2005 so nekako še vedno naj-
bolj prepoznavne, še vedno jih 
lahko pojem in so lepa popotnica 
mojim nastopom, imam tudi širok 
repertoar ostalih slovenskih pesmi, 
pa tudi tujih skladb, ki jih izbiram 
po občutku in glede na nastop. Ni-
koli ne blefiram in vedno pojem v 
živo, kar tudi veliko pomeni. No, 
kakorkoli že, meni se je uspelo 
obdržati, tako me spoznavajo tudi 
mlajše generacije in upam, da bo 
še trajalo … 

Ali bosta sinova stopila po vaši 
poti? Ju boste spodbujali ali ima-
te zanju kakšen drugačen nasvet?
Spodbujamo ju že sedaj. Nasto-
pata sicer oba, oba tudi hodita v 
glasbeno šolo. Midva ju spodbu-
java k dobri glasbi. Mislim, da je 
glasbena šola zelo pomembna, če-
prav mogoče najina otroka sama 
od sebe nista najbolj zaintere-
sirana za to klasično izobraževa-
nje, nista najbolj «zagreta«. Ven-
dar mislim, če se v kasnejših letih 
najdeta v skupini, ki ima interes 
za neko glasbo, se mi zdi, da se 
bosta lažje vključila vanjo, če bo-
sta imela neko osnovno glasbeno 
izobrazbo. Če bosta kdaj zajadra-
la v te vode, sta glasbeno pisme-
na in jima bo prav prišlo. Dejan-

Cvetka Žičkar, Velike Malence:
Letošnje leto si bom zapomnila 
po stečajih velikih podjetij in po 
nepravilnostih vodilnih, kot je 
bilo v podjetju Vegrad, pa bo-
gatenje direktorja Zavarovalni-
ce Triglav, ki je uspešno polnil 
ženin račun. Bile so zdrahe na 
političnem področju, naj ome-
nim Pahorjevo sodelavko. Želim 
si, da bi kdo odgovarjal za te 
nepravilnosti, potem bo boljše 
tudi za navadne državljane. 

Anton Ulčnik, Bistrica ob Sotli: 
V letu, ki odhaja, se je gospo-
darska kriza še poglobila, vlada 
se neuspešno sooča z njo, ukvar-
ja se sama s sabo in z referendu-
mi. Na osebnem področju je bilo 
iztekajoče leto prelomno, saj mi 
je na začetku leta kriza odnesla 
službo in me hkrati okrepila, ko 
sem diplomiral na višji strokov-
ni šoli, kmalu dobil boljšo služ-
bo, tako sem z letom na oseb-
nem področju zadovoljen.

Mara Berić, Krško: Na državnem 
nivoju si bom leto negativno za-
pomnila po sprejemanju pokoj-
ninske zakonodaje, na lokalnem 
po septembrskih poplavah, ki so 
prizadele tudi našo občino, na 
športnem področju po svetovnem 
nogometnem prvenstvu, ki smo 
ga spremljali, ker imamo sami 
doma prvoligaša. A zelo žalostno 
je, da mora človek res temeljito 
razmisliti, da se sploh spomni ka-
kšnega prijetnega dogodka.

Damijan Ganc, Sevnica: 
To leto si bom najbolj zapomnil 
po uspešnem začetku delovanja 
naših programov v Družinskem 
inštitutu Zaupanje in po prihodu 
novega družinskega člana, sina 
Jakoba. Na družbeni ravni bom to 
leto doživljal kot leto, v katerem 
je pohlep samooklicanih elit pah-
nil v stisko številne ljudi. Upam, 
da nam bo uspelo okrepiti zdra-
vo jedro in vrednote, ki so nam 
omogočale obstoj skozi stoletja.

Urška Klajn, Vrhovo: 
Leto, ki se izteka, si bom zapo-
mnila po študiju na ljubljanski 
fakulteti in po ogledu številnih 
gledaliških predstav v ljubljan-
skih gledališčih, ki so mi bile 
navdih pri gledališkem ustvarja-
nju v Prosvetnem društvu Vrho-
vo. Spominjala se bom svoje prve 
režije dramskega dela Vinka Mö-
derndorferja Štirje letni časi in 
nastopov, ki so sledili premierni 
uprizoritvi v domačem kraju. 

ANKETA

Dušan Požgaj, Kostanjevica na 
Krki: Letošnje leto si bom mor-
da še najbolj zapomnil po tem, 
da sem gledal veliko športa, de-
nimo svetovno prvenstvo v nogo-
metu in zimske olimpijske igre. 
V Kostanjevici nam bodo seve-
da v spominu ostale poplave, če-
prav osebno v njih nisem bil pri-
zadet, pa tudi požar pri Žolnirju, 
kjer sem zaposlen. V osebnem 
življenju pa ni bilo nič posebne-
ga, povsem običajno leto.

Leto 2010 se izteka, kmalu bomo na stene obesili nove 
koledarje in se počasi privajali na letnico 2011. Po čem si 
boste zapomnili leto, ki odhaja v zgodovino, bodisi na jav-
no-političnem bodisi na osebnem področju?

Po	čem	bo	iztekajoče	se	leto	
ostalo	v	spominu?

sko pa imata glasbo rada, starejši 
rad nastopa, poje in igra, oder ne-
kako obvladuje, mlajši pa rad kaj 
zase zaigra na klavir. Tudi, če mu 
rečem, naj gre vadit, gre že bolj 
z veseljem, včasih pa ni bilo rav-
no tako. Vsekakor pa otroci rabi-
jo spodbudo, spoznati morajo, da 
v življenju ni vse lahko, da morajo 
za uspehe vložiti tudi dosti truda. 

Smo v predprazničnem obdobju, 
kaj za vas pomenijo prazniki?
Nekaj praznikov je, ko ne delamo 
- prvi november in na božični ve-
čer, silvestrovo in prvega pa sta de-
lovna. Seveda se trudim pričarati 
čim bolj praznično vzdušje, vendar 
je ta čas zame tudi najbolj dela-
ven. Gledam pač tako, da če sem 
v tem poslu, si ne morem privošči-
ti, da bom rekla, da ne grem, ker 
je to še vedno moj kruh. Sorodni-
ki in prijatelji to razumejo, skupaj 
z njimi pa nadoknadimo lepe sku-
pne trenutke ob drugih priložno-
stih. Ko takole razmišljam, sem se 
spomnila, da kar od sedmega ra-
zreda sploh nisem bila na silvestro-
vo prosta. Tudi, ko sem bila dva-
krat noseča, ko sem bila v sedmem 
mesecu, sem še oddelala tisti ve-
čer. Tako pač je! 

Kateri del leta je za vas osebno 
najlepši?
Najraje imam počitnice, poletne 
ali zimske. Pozimi se obvezno od-
pravimo vsaj za en teden na smu-
čanje, poleti pa se odpravimo na 
morje. Nekaj časa smo radi odpo-
tovali v Turčijo, zadnjih nekaj let 
smo hodili jadrat, radi pa uživa-
mo tudi doma. Ja, lahko bi rekla, 
da je poletje zame najlepše. Ta-
krat si najbolj napolnim »baterije« 
in tudi z družino preživim največ 
časa. Nimamo šolskih skrbi, odpra-
vimo se recimo na golf, plavamo, 
tečemo, skratka, takrat preživimo 
največ časa skupaj in to mi zelo 
veliko pomeni.

Kako pa si nabirate kondicijo?
Trenutno si kondicijo nabiram in 
ohranjam na fitnesu in ugotavljam, 
da sem bolj odporna in manj zbo-
lim in lažje zdržim vse napore, ki 
jih zahteva moj poklic. Tudi sicer 
izkoristim veliko prostega časa za 

šport, pa naj bo to tek, plavanje, 
aerobika … Res se splača ukvarja-
ti s športom. Že od otroštva je to 
pomembno. Sem zagovornica in 
ambasadorka mednarodnega pro-
jekta Fit, v katerem spodbujamo 
gibanje otrok. Vidim, da naša ar-
tiška šola zelo dobro skrbi za to, 
imajo zelo dobre športne rezulta-
te. Tudi naša otroka se ukvarjata 
s športom, eden je pri nogometu, 
drugi pri rokometu, poleg tega tek-
mujeta še za šolo. 

Nekaj ste povedali o nabiranju 
kondicije, kako pa skrbite za 
svoj izgled?
S stilistom Sašem Radovičem sem 
začela sodelovati v času nastopa 
na Emi 2001, ostala sva v stikih, 
ker včasih rabiš predlog, idejo, ko 
enostavno ne veš, kaj obleči. Le-
tos decembra imam nekako med 
25 in 30 nastopov. Niso vsi tako 
pomembni, vendar moram ime-
ti veliko oblek, potem pa razmi-
šljam, kje sem katero že nosila. 
Je pa res, da sem v tem pogledu 
precej pogumna, da rada preizku-
sim različne stile. Prelomnica je 
bila na Emi 2001, s tistim usnjem, 
potem sem dve ali tri leta vztraja-
la v enakem stilu. Je pa tudi od-
visno, kakšno pesem pojem in ali 
gre za koncert s simfoničnim orke-
strom, za festival, za novo pesem. 
Sem človek, ki rada presekam sta-
re tirnice in preizkusim kaj nove-
ga. Moja mama je zelo kritična, 
zato včasih kakega stylinga naj-
raje sploh ne komentira. No, to 
so pač mame. 

Po čem se boste najbolj spomi-
njali letošnjega leta?
Začela sem sodelovati s hrvaškim 
producentom Mirom Buljanom. 
Novo ploščo pripravljam za na-
slednje leto, na njej bo skladba 
Edina, ki jo je napisal Jan Pleste-
njak, pa Sanjajva, ki sem jo lani 
pela na Emi, ki jo je napisala Ne-
isha. Pred kratkim sva z Omarjem 
Naberjem naredila duet Duša moje 
duše, prva dva tedna so bili odzivi 
zelo dobri … Novembra sem bila na 
festivalu Mef v Čakovcu, kjer smo 
dobili nagrado za najboljše bese-
dilo. Skratka to leto je bilo v zna-
menju priprav na novo ploščo, kot 
vsako leto pa je bilo tudi zelo de-
lavno. 

Kaj pa načrti za novo leto?
Aprila ali maja imam v načrtu iz-
dati nov CD, 8. septembra pa bom 
imela samostojni koncert v Križan-
kah. Do sedaj sem imela dva zelo 
odmevna gala koncerta v Cankar-
jevem domu, skupaj s simfoničnim 
orkestrom RTV SLO, pa z odličnimi 
gosti kot so Johnny Logan, Ditka 
Haberl, Tony Cetinski, Elda Viler, 
Janez Lotrič … sedaj pa si želim 
narediti bolj pop koncert. Zelo se 
ga že veselim!

Kaj bi ob izteku leta povedali na-
šim bralcem?
Pogosto slišim kakšno misel, ki 
me navduši, potem pa jo poza-
bim, ker slišim ali preberem kaj 
novega, kar mi je spet všeč. Moj 
vaditelj fitnesa Rok ima vsak te-
den na tablici napisano novo po-
zitivno misel, vsem pa je skupno, 
da moraš za uspeh tudi skozi po-

Pogovor	s	pevko	Nušo	Derenda

Za	silvestrovo	nastopam
že	od	sedmega	razreda
Ena najbolj znanih in tudi najpopularnejših Posavk me je v tem predprazničnem času prijazno gostila na 
svojem domu, ki stoji na idiličnem kraju ob robu vasi. Vrelec njenih besed se je tudi tokrat napajal v po-
zitivni energiji, svoje odgovore pa je občasno podkrepila s svojimi energičnimi gibi ter z zanjo značilnim 
smehom. Tako kot se že vrsto let razdaja in je iskrena na odru, je bila Nuša Derenda zgovorna tudi v pogo-
voru za domač časopis. Kljub temu, da je v teh dneh verjetno najbolj zaposlena v vsem letu, si je za nas 
in naše bralce brez pomislekov vzela čas. Iz skoraj dvournega srečanja smo zaradi omejenega prostora žal 
lahko izbrali za objavo le nekaj njenih odgovorov, a morda bo za ostalo priložnost kdaj drugič.

raze in da se moraš zanj zelo tru-
diti. Dejansko moraš imeti določe-
no motivacijo tudi zgolj za to, da 
hodiš na fitnes. Včasih preveč ja-
mramo, joj, pa to se ne da, a to 
ni čisto res. Treba je imeti voljo, 
treba je iti v akcijo. Evo, jaz sem 
si za naslednje leto zadala kon-
cert v Križankah, čeprav še nisem 

čisto prepričana, kako bom vse 
speljala. Ampak vem, da je to ti-
sta motivacija, ki mi bo dala za-
gon, da bomo naredili čim boljše. 
Vašim bralcem in bralkam pa že-
lim v novem letu res vse najbolj-
še, pa naredite si najlepše božič-
ne praznike!
� Marija�Kalčič

Nuša�Derenda
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Ali bo v 2011 
bolje?

Praznični prednovole-
tni čas ponuja priložnost 
za pogled na iztekajo-
če se leto, predvsem pa je 
to čas voščil in dobrih že-
lja za naprej, za prihaja-
joče leto. Posavsko poli-
tično sceno so v letu 2010 
zaznamovale lokalne vo-
litve, kjer so prepričlji-
vo slavili dosedanji župa-
ni, kar nakazuje nadaljevanje dosedanjih načinov 
delovanja in razvoja posameznih občin. Posavci 
nis(m)o čutili potrebe po spremembah, saj se nihče 
od županskih protikandidatov ni uvrstil niti v dru-
gi krog volitev. Vesel sem, da delujejo posavski župa-
ni v odnosu do države in sosednjih regij usklajeno 
in enotno. To je bil vedno dober obet za uspeh, kar se 
je v preteklosti obrestovalo. Žal pa nismo več učin-
koviti do države, pa ne zaradi nas, temveč zato, ker 
na nivoju države nimamo naklonjenega sogovorni-
ka (Vlade), ki bi bil pripravljen podpreti in pomaga-
ti uresničiti naše in nacionalno pomembne začrta-
ne razvojne poti in projekte. Pogosto ni niti potreben 
denar le načelna podpora in pospešitev raznih po-
stopkov.

V Posavju smo znali poenotiti jasno razvojno vi-
zijo, pripraviti konkretne projekte, ki so se opira-
li na naše konkurenčne prednosti, znanje in kadre. 
Če se ozrem v mandat prejšnje Vlade, so te lastno-
sti posavske politike pomembno kreirale razvoj po-
savskih občin in smo v Posavje pripeljali števil-
ne projekte, podjetja ter državni in evropski denar. 
Takrat je Vlada prisluhnila ambiciozni regiji, ta-
krat smo v Posavju začrtali in ustanavljali nacio-
nalno pomembne institucije (drugi energetski steber, 
dve fakulteti, Feniks, ...) in si začrtali hitrejši ra-
zvoj, ustvarjali nova delovna mesta in lepše življe-
nje širšega kroga ljudi. Začeli smo zmanjševati svoj 
razvojni zaostanek za razvitejšimi regijami in na-
črtovali, kaj vse je še potrebno pripeljati v Posav-
je. V projektu ustanavljanja pokrajin prejšnje Vlade 
je bilo Posavje predvideno kot samostojna sloven-
ska pokrajina. Takrat se je glas Posavcev v Ljublja-
ni spoštoval in upošteval.

V obdobju nove Vlade smo Posavci ostali isti in ima-
mo veliko projektov v izvajanju in načrtov za na-
prej. Žal pa nimamo več sogovornika na strani Vla-
de, ki bi nas upošteval, da bi se že začeti projekti 
nemoteno nadaljevali (HE na spodnji Savi, Feniks), 
kaj šele, da bi resno začeli z novimi prepotrebnimi (3 
razvojna os). Sedaj se žal ne moremo več ukvarjati s 
tem, kaj bomo v Posavje pripeljali, temveč se žal bo-
rimo le za ohranitev tistega, kar imamo že od nekdaj 
in kar smo si izborili v preteklih letih. To potrjuje 
nekaj nazornih primerov. Poglejmo samo primer na-
mere ministra za zdravje po ukinitvi porodnišnice v 
Brežicah, pa namero ministrice Radičeve po ukini-
tvi drugega energetskega stebra, pa primer ukinja-
nja Policijske uprave v Krškem, pa zamude pri gra-
dnji hidroelektrarn, ... 

Vsak odgovoren minister za zdravje bi moral pri-
sluhniti približno 20.000 zbranim podpisom Posavk 
in Posavcev za ohranitev porodnišnice v Brežicah. 
Moral bi priti v Posavje in nam pojasniti razloge za 
svoje namere. Minister kljub vabilu vseh posavskih 
županov na razgovor (še) noče priti. Pravi, da se 
naj izoblikuje strokovna odločitev, nato bo sledila fi-
nančna ocena in šele potem sledi politična odločitev 
in bo prišel v Posavje. Zakaj pred dokončno strokov-
no odločitvijo ne želi slišati argumentov posavskih 
strokovnjakov s področja zdravstva? Strokovna 
mnenja glede upravičenosti brežiške porodnišnice so 
in bodo deljena in ker je minister v svojo strokovno 
skupino načrtno imenoval ljudi, ki se bolj nagibajo 
v smeri zapiranja porodnišnice, lahko pričakujemo 
za nas slabe rešitve. Ko bo minister imel to pristran-
sko stališče, nas bo začel prepričevati, da je za naše 
otroke im mamice bolje, da se vozijo v Novo mesto, 
kot pa da ohranimo našo porodnišnico. Takšnih pri-
stranskih manevrov pod krinko strokovnosti smo do-
živeli in tudi preživeli kar nekaj.

Spoštovane bralke in bralci. V leto 2011 bomo odne-
sli vse te in druge nakopičene probleme, ki jih želi-
mo in moramo rešiti v prid naših ljudi. Pogum, vo-
lja in vztrajnost se obrestujeta. V prihajajočem letu 
Vam želim vse dobro. 

KOLUMNA

Piše:
mag.�Andrej�Vizjak,�

�poslanec�v�DZ

PREJELI SMO

Spoštovani predsednik vlade, mi-
nistri in državni sekretarji. Vem, 
da vam ni lahko in bom komu s 
tem odprtim pismom naredil 
tudi krivico. Žal je v meni pre-
kipelo in moram javno izraziti 
moje ugotovitve.

Vse bolj se v meni krepi obču-
tek, da vsi skupaj pozabljate, do 
kje vse sega ozemlje države Slo-
venije. Da imamo vsi državljani 
te države po ustavi enake pra-
vice tudi do kvalitete življenja 
in dostopnosti do javnih uslug. 
V gospodarski krizi poizkušate 
delovati kot nekdanji »grof«, ki 
je svoje obubožane in oddalje-
ne tlačane kar pozabil ali jih z 
imetjem vred prodal. Toda to se 
ni obneslo. Tudi grofje so propa-
dli. Vaše racionalizacije gredo v 
isto smer.

Požvižgate se, če v oddaljenem 
kraju propade proizvodnja, le 
v Ljubljani mora biti močna in 
naša NLB ter še nekaj „naših“ 
privilegiranih firm, od katerih se 
da še kaj iztržiti. Te podpirate z 
davčnim denarjem. Vsa bogate-
nja, ki so večja kot možni plačni 
prejemki za delo, so bila opra-
vljena s podporo te ali one poli-
tike. Vsi sodni procesi, o katerih 
so trdili, da so na čvrstih prav-
nih temeljih, so s preplačanimi 
odvetniki dočakali zastaranja ali 
oprostitve. Vlada vse bolj grozi 
z uporabo instituta Ustavnega 
sodišča za preprečitev možno-
sti drugačnih mnenj državljanov 
skozi referendumsko izjasnjeva-
nje. Sam razumem Ustavno sodi-
šče bolj kot branik državljanov 
pred zlorabo ozkih interesov po-
litike in institucij. Kaj naj bo še 
zgled poštenemu državljanu?

Čemu	ukinjanje?
Želite ukinjati oddelke ali celo 
lokalne bolnišnice in hkrati ne 
ločite, da imate vi do Klinične-
ga centra 20 minut in spoštova-
ne strokovnjake, državljan neke 
vam nepoznane vasi, na primer 
iz Premagovc, pa do vašega pre-
dlaganega racionaliziranega cen-
tra z reševalnim vozilom dobri 
dve uri. Samo tega ne bo dobil 

za nenujen primer. Taksijev tam 
tudi ni. Rekli boste, naj se znaj-
de. Ali pomislite, kako bi se vi 
znašli? Tudi porodnice želijo ro-
jevati v znanem bližnjem okolju, 
kjer poznajo zdravnike in medi-
cinsko osebje in so blizu doma-
čim. Bo čez nekaj časa veliko 
udobje v centrih za privilegirane 
in množica porodov spet doma?
Vam normalni radiusi življenja in 
gibanja v nekem prostoru kaj po-
menijo? Predlagate tudi ukinja-
nje uprav policije. Star pregovor 
pravi, da vas ni vas, če v njej ni 
šole, gostilne in cerkve. Za malo 
večji prostor lokalne samoupra-
ve so še kako pomembne insti-
tucije z vodstvenim kadrom, ki 
ga občasno srečuješ in klepetaš 
z njim. Tudi policija, kot sistem 
občutka in zaupanja v varnost je 
taka. Morda ima premalo pristoj-
nosti za takojšnjo zaščito drža-
vljana v primeru ogroženosti ali 
storitve kaznivega dejanja proti 
njemu. Na primer: če državlja-
nu ukradejo lastnino in je znano, 
kdo jo ima, je ne bo dobil nazaj 
po službeni intervenciji policije. 
Potreben je sodni postopek. Ab-
surd. Lastnino je potrebno takoj 
z intervencijo policije vrniti. So-
dni postopek naj bo zaradi stori-
tve kaznivega dejanja. 

Odveč so vam novonastale obči-
ne. Za vas so predrage in v vseh 
ni pravega političnega vpliva. Ne 
da se v njih narediti »Stožic«. 
Toda veliko za občane pomemb-
nih problemov so rešili, ker so 
se lahko sami v ožjem krogu od-
ločali, kaj in kje je prioriteta. 
Poglejte samo centralno vode-
nje urejenosti državnih cest po 
celotni državi in boste spozna-
li, kako velike so razlike v stan-
dardu in da je možno cesto po-
sodobiti na obrobju Slovenije le, 
če ima področje vplivnega poli-
tika. Pa bi moral biti standard 
urejenosti avtomatičen in pravi-
čen. Razkorak v kvaliteti bi mo-
ral biti skoraj neopazen po celo-
tnem prostoru države. 

Ponujate sodobne komunikaci-
je kot rešitev v primeru centra-
lizacije. Poglejte zmedo z vre-
dnotenjem nepremičnin. Toda 

rešitev so še vedno ljudje. Ali 
kdaj obravnavate stvarne do-
hodke povprečnega državljana 
po posameznih področjih? Če bi 
jih, bi že zdavnaj zmanjšali ra-
zne trošarine in predpisali mi-
nimalne plače, s katerimi se da 
normalno živeti. Poslovni pro-
ces, ki ne zmore zagotoviti pla-
čila opravljenega dela, mora čim 
prej prenehati. Stanarina, ogre-
vanje, komunalni stroški, vožnje 
v službo odjedajo zdravo prehra-
njevanje velikemu delu državlja-
nov. Lahko je predpisati neko ta-
kso, recimo za uporabo kurilnega 
olja, in jo nato deliti. Toda prej 
je potrebno ugotoviti, kako in v 
kolikšnem času se lahko spreme-
ni uporaba energenta in koliko 
to stane. Najprej je potrebno 
omogočiti optimalnejšo varian-
to energije, dati čas za uvelja-
vitev in šele nato predpisati ta-
kse za trmaste posameznike, ki 
ne izkoristijo danih ugodnosti. 

Ali	se	niste	
ničesar	naučili?
Spet smo v centru in periferiji. 
Kdo nastrada? Državljan iz peri-
ferije, saj državni sekretar ne 
čuti drugega kot toplo pisarno in 
dobro plačo. Ali si predstavljate 
dogodke v lokalni skupnost, če 
bi vse, kar ni ekonomsko, upra-
vičeno ukinili. Oddaljenim kra-
jem ne bi več plužili, vzdrže-
vali cest, izklopili bi elektriko, 
vodo, pustili smeti in podobno. 
Občutek imam, da greste v vla-
di prav v tej smeri. S centrali-
zacijo javnih institucij se korak 
za korakom odrekate svojih dr-
žavljanov s področij, ki vam niso 
blizu. Storite več za to, da bodo 
pogoji življenja in pridobivanja 
dohodka pospešeno izenačevani. 
Širite institucije, ki kraju eko-
nomsko in kadrovsko pomagajo. 
Ukinjajte tiste, ki samo črpajo 
denar za obratovanje. Poenosta-
vite birokracijo. Ali se niste ni-
česar naučili iz problemov eko-
nomije minulega obdobja, ko so 
bile na nekem področju le šivi-
lje, na drugem samo trgovci, na 
tretjem samo rudarji ali obde-
lovalci kovin? Pač tisto, kar je 

omogočala najbližja šola ali za-
poslitev. Da to ni v redu, se da 
hitro ugotoviti. 
Ne bi bil presenečen, če boste 
predlagali ukinitev vseh šol ra-
zen v centru, saj so predrage. 
Pa bodo spet bogati in bližnji šo-
lani, ostali pa pač ne. Kaj pa je 
to, saj jih ne poznate. Torej je 
potrebno v krizi storiti bistveno 
več kot zategovati pas. Tistih, 
ki še dajejo, ne davite. Dajte 
orodje in znanje tistim, ki še ne 
znajo »loviti rib«. Ukinite insti-
tucije, ki tega ne učijo. Priča-
koval bi veliko napora za zapo-
slitev mladih in šolanih ljudi in 
tako večji priliv v pokojninsko 
blagajno. Ne. Vi skušate podalj-
šati delo tistim, ki ga ne more-
jo več učinkovito opravljati niti 
fizično niti psihično. Pozablja-
te, da vsak upokojenec vrne ves 
prejeti denar v obtok, ki omogo-
ča gospodarstvo. Nataliteta slo-
venskega naroda je bila vam in 
predhodnikom stranska stvar, saj 
je lahko pripeljati delovno silo. 
Ta pride in gre. Koliko narodnega 
jedra ostane, je pomembno sko-
zi stoletja in ne skozi mandate. 
Toda tudi vlade ste del stoletne-
ga časa. Največja tragedija Slo-
vencev je, če nimajo pogojev za 
zagotovitev odraščanja otrok ali 
vsiljeno misel, da se otroci ne 
»splačajo«.

Verjamem, da boste ob tem pi-
smu zamahnili z roko in si rekli: 
»Spet eden, ki ne ve, kaj so pri-
hodki in izdatki. Ne govori, od 
kod vzeti v tem trenutku denar. 
Kriza je vendar svetovna.« Pro-
blem je v miselnosti »vzeti«. 
Razmišljati je potrebno, kako 
ustvariti prihodke, jih prešteti in 
šele nato tako trošiti, da ostane 
še kakšna rezerva. V določenih 
trenutkih je boleče. Je pa edi-
na pot. Predsednik vlade, mini-
stri in državni sekretarji. Doka-
zujte državljanom, da ni in ne bo 
tako. Naj bo vsak kotiček sloven-
ske zemlje obljuden in primeren 
za življenje. Odgovorite na moje 
trditve z javnim pismom ali še 
bolje s spremenjenim delom.

� Franc�Černelič,�
� Podbočje

Odprto	pismo	predsedniku	vlade,	
ministrom	in	državnim	sekretarjem

Naj se spomnimo začudenja in 
vprašanja g. Vizjaka na radiu v 
začetku decembra glede zapira-
nja brežiške porodnišnice, kaj 
počne lokalna koalicija, ali ji je 
sploh kaj mar za občanke in ob-
čane in zakaj se ne zgane. Ta-
kšno nastopanje je seveda zelo 
všečno za nekatera ušesa. Ven-
dar bi radi izpostavili tudi dru-
gi vidik problema: po nekaterih 
informacijah na eni strani števi-
lo porodov upada, po drugi stra-
ni pa manj kot polovica porodnic 
iz Posavja uporablja usluge bre-
žiške bolnišnice. Tu je potrebno 
razmisliti, zakaj ni več porodov 
– morda tudi zaradi dejstva, da 
ni priliva mladih družin, ki bi jim 
naše okolje nudilo ustrezne po-
goje za življenje (tu pa bi se lah-
ko mogoče zamislili tudi tisti, ki 
imajo oblast v občini). Za odha-
janje rojevat v druga okolja ver-
jetno ni najbolj kriva vladajoča 
koalicija. Verjetno bi bolj po-
magalo, če bi z najodgovornej-

Razmišljanje	o	nastopu	g.	Andreja	
Vizjaka	glede	brežiške	porodnišnice

ših mest v lokalni politiki nasto-
pili z apelom uporabljati domačo 
bolnišnico, s poudarjanjem nje-
nih dobrih strani, kvalitete po-
nudbe, krajše čakalne dobe, z 
izpostavljanjem strokovnosti, 
prijaznosti, urejenosti, ... To je 
premalo poudarjeno celo v sa-
mih Brežicah, kaj šele v ostalih 
posavskih občinah. Socialni de-
mokrati smo za ohranitev poro-
dnišničnega oddelka in tudi ce-
lotne bolnišnice, vendar moramo 
vsi skupaj storiti še kaj več od 
podpisovanja peticij. Tu pa pri-
čakujemo pomoč g. Vizjaka, ki 
ima že veliko izkušenj z nivoja 
državne politike, z ozadji do-
gajanj, s financiranjem, z vse-
mi relevantnimi podatki, z infor-
macijami, kaj se pripravlja ipd., 
ki lahko koristijo. Naša pobuda 
in kritika na nastop g Vizjaka je 
predvsem naslednja: naj se po-
dobne akcije, s katerimi nasto-
pa občina ali Posavje v odnosu 
do zunanjih subjektov (v tem 

primeru ministrstvo za zdrav-
je), najprej obravnavajo na ni-
voju dejavnikov v občini (tudi z 
dogovarjanjem in usklajevanjem 
med vsemi strankami, ne glede 
na to, koliko je to komu ljubo ali 
ne) in ne, da posamični strelci v 
interesu lastne promocije z izja-
vami napadajo tekmece v obči-
ni, ker to zagotovo ni pravi pri-
stop za uspeh.

Zaradi ustrezne informiranosti 
moramo obvestiti vse, ki tega ni-
ste zasledili, da smo gostili prej-
šnjega ministra za zdravstvo g. 
Miklavčiča, da smo mu jasno po-
vedali naša stališča, da se z za-
piranjem oddelkov ali celotne 
ustanove ne strinjamo in da po-
tekajo usklajevanja glede datu-
ma za ponovno srečanje s seda-
njim ministrom g. Marušičem. Ko 
bo datum znan, pa ga bomo se-
veda tudi objavili in povabili še 
enkrat vse zainteresirane k so-
delovanju.

Naj še posebej poudarimo, da 
to pisanje ni namenjeno medse-
bojnim očitkom in napadom, je 
le izraz volje in prepričanja, da 
smo sposobni združit moči in po-
ziv k enotnemu nastopanju. Ini-
ciator pa naj bo pri vsakokratni 
obravnavi tisti, ki ima največ 
znanja, volje, priložnosti, po-
gojev itd.

Z željo, da bi strnili vrste in 
uspešno zagovarjali naše skupne 
interese, želimo vsem občankam 
in občanom vesele božične pra-
znike in srečno ter zdravo novo 
leto.

� Robert�Budič
� Območna�organizacija�
�Socialnih�demokratov�Brežice

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



Posavski obzornik - leto XIV, številka 26, četrtek, 23. 12. 2010 5IZ NAŠIH KRAJEV

BIZELJSKO - 18. občnega zbora bizeljske krajevne organi-
zacije Društva izgnancev Slovenije (DIS), ki združuje pre-
ko 200 članov, se je udeležila skoraj polovica članstva in 
številni gostje.
 
Na kmetiji Balon so jih pozdravili župan Ivan Molan, član DIS 
in poslanec v Državnem zboru mag. Franc Žnidaršič, krov-
na predsednica DIS Ivica Žnidaršič ter predstavniki okoliških 
krajevnih organizacij iz Bistrice ob Sotli, Globoko – Pišece, 
Artiče, Čatež ob Savi in Dobova. Župan Molan je izgnance 

obvestil o težkih časih, ki prihajajo v Posavje in brežiško ob-
čino z napovedanimi ukinitvami regionalnih inštitucij in iz-
gnance pozval k podpori za ohranitev le-teh. Mag. Žnidaršič 
je pojasnil, da država še vedno ni postorila vsega zanje in ob 
tem izpostavil odprto vprašanje vojne škode in trenutno go-
spodarsko-politično situacijo. Dejal je: »To je treba sprejeti 
kot tisto, čemur se ni mogoče  izogniti, in storiti vse, da bi 
se izvlekli na način, da bi bilo za ljudi poskrbljeno, da ohra-
nimo solidarnost na eni strani, na drugi pa zaščitimo delo in 
vrednote dela«. Razočaran, da Državni zbor ni sprejel pre-
dlagane razprave, bo v kratkem pozval Vlado, da vloži za-
kon o vojni škodi v proceduro, če ne, je dejal poslanec Žni-
daršič, ga bo vložil sam. 

Predsednik KO DIS Bizeljsko Rok Kržan je podal poročilo o 
opravljenem delu, v planu za prihodnje leto pa na predlog 
dr. Mace Jogan, ki je poslala pisno opravičilo, vključil in že 
dogovoril sodelovanje z OŠ Bizeljsko pri pripravi brošure o 
spominu izgnancev, ki jo želijo vključiti v slovesnost ob 70. 
obletnici pregona v izgnanstvo, ko je 11. novembra 1941 bi-
zeljske domove zapustilo 3011 krajanov, mnogi niso doča-
kali vrnitve. Tudi v prihajajo-
čem letu bodo nadaljevali z 
rednimi nalogami, med kate-
rimi poudarjajo tudi skrb za 
starejše člane, bolne in tiste 
v domovih, izvedli bodo ra-
čunalniške tečaje in druge in 
se družili. V kulturnem pro-
gramu so nastopili učenci OŠ 
Bizeljsko ob spremljavi Vilka 
Ureka in igralec Jože Logar.
 � S.�Vahtarič�

Snežinke.
Ker nisem nobene sorte sta-
tistik, še manj kakšen ra-
čunovodja, ki bi letos, ali 
kdaj koli prej, preštevala 
radodarnost puhastih sne-
žink, sem se v tik-takajo-
čem času sprijaznila z dej-
stvom, ki prihaja izpod 
neba. Tudi s tik-takanjem. 
Minut, ur, dnevov, leta, ki 
odhaja s spomini v zgodo-
vino. Naj ga v grobem in 
podrobnem, nečednem, za tokrat pustim ob strani.

V glavnem ničesar ne preštevam. Bog se me usmi-
li, še tistega ne, kar bi bilo morda le dobro, vsaj obča-
sno. Čisto zares ne morem vedeti, kolikokrat sem letos 
šla skozi ta ali ona vrata brežiške bolnišnice. Niko-
mur nočem pihati na dušo – pač ni moj način in ni 
moj stil – vendar že petinštirideset let vem, ko sem 
na leden, vetroven silvestrski večer povila svojo prvo 
punčko, da bi brez te bolnišnice bedno shajali. Kar 
sem znova ponovila, potrdila čez šest let in pol in v 
vrelem nevihtnem poletju povila svojo drugo deklico. 
Tako sem se v letošnji zgodnji zimi v družbi puhastih 
snežink na nek podvečer pod oknom porodnišnice 
napajala z nežnimi, rahlimi glasovi naših najmlaj-
ših Posavk in Posavcev. Pa z nasmehom za njihovo 
srečno otroštvo in rast in kakopak, prežeta z nepre-
štetimi spomini na kasnejša družinska rojstva. Sne-
žinke so mi pod oddelkom porodnišnice silile za vrat, 
mi sedale na nos, se topile za stekli očal in me vodi-
le po labirintu, naj se metaforično izrazim, belih spo-
minov. Internega, hematološkega, travmatološkega, 
kirurgičnega, ginekološko porodnega oddelka. Kjer 
so ljudje profesionalci, dokler jim to življenja iščočih 
zdravja to omogočajo. 

Jej, droben glasek! Še en in še več. Prihajajo obiski 
srečnih lic, s paketki in paketi, z ne tako davno ro-
jenimi bratci, sestricami, bratranci in sestričnami. 
Moja pipa miru je svoje oblake že zdavnaj poslala 
pod nebo, od koder mi mežika zvezdica in začudeno 
ugibam, kako je to sploh mogoče.

Je mogoče. Marsikaj. Lepega, preudarnega, dobre-
ga, razumevajočega, potrpežljivega, pogumnega, po-
zornega, veselega, radoživega, humornega, iskrivega, 
ustvarjalnega, prijateljskega. Kar ljudje zmoremo. 
Če so od vsega naštetega še tako majhni odmerki, po-
stane veliko in naj bo neodtujljivo. Za jutri in za po 
- tem.

Verjeti je treba v brezmejne možnosti, v domišljijo, 
zaupanje in ideale, verjeti je treba v drobne, prepro-
ste radosti vsakdanjega življenja, verjeti je treba v 
lepoto narave, umetnosti, knjig in prijateljstva. Ver-
jeti moramo v večno resnico, da je dom osnovna celi-
ca družbe, da bi se vsako jutro prebudili z nasmehom. 
Z otročki, ki so izpopolnili družine.

Verjamem v muca, ki me greje in v psičko, ki me rja-
vo gleda, verjamem v petelina, ki kikirika za hišo v 
zgodnja zasnežena jutra. Verjamem v prijateljstvo. 
Verjamem v zvezdico, ki se je vzela Bog ve od kod, da 
me vodi po puhasti beli poti. Verjamem v tišino in 
mir v sebi. Verjamem v jutrišnji večer. Naj bo za vse 
mil in topel.

KOLUMNA

Piše:
Natja�Jenko�Sunčič

Celotna vrednost adaptacije 
in energetske sanacije vrt-
ca je znašala 378.045 evrov, 
od tega so vložili v obnovo 
255.000 € evropskih sredstev 
iz programa razvoj regij, od 
skupne vrednosti razpolo-
žljivih sredstev 1.433.000 €, 
kolikor jih je namenjenih za 
obnovo in opremo objektov 
za izvajanje predšolske vzgo-
je. Že čez pol leta bo, kakor 
je dejal župan Franc Bogo-
vič, stekla namreč tudi te-
meljita obnova centralnega 
krškega vrtca Ciciban.

Do obnove, za katero sta izde-
lala načrt krška projektanta 
Marija in Jani Vlahušič, adap-
tacijska dela pa so izvedli v 
družbi CGP Novo mesto, sta se 
v enoti Pravljica nahajala 2,5 
oddelka otrok, jaslični odde-
lek otrok od 1. do 3. leta sta-
rosti, oddelek starostnega ob-
dobja otrok od 3 do 6 let in 

Obnovljena	„Pravljica“	
v	vlogi	tretjega	vzgojitelja	
KRŠKO - 8. decembra je v Dvorani v parku potekala simbolna otvoritev le nekaj korakov stran oddaljene 
obnovljene enote centralnega krškega vrtca, poimenovana Pravljica, ki tu sicer domuje že vse od leta 
1957.  Kot je dejal ob tem ravnatelj Vrtca Krško Dušan Tomažin, je Pravljica kot iz pravljice, pa čeprav 
ne gre za pravljico, temveč resničnost. 

polovični oddelek otrok med 
petim in šestim letom staro-
sti. Z razširitvijo oz. dvigom 
objekta tudi v mansardo, so 
na skupni površini 420 m2 v 
Pravljici pridobili prostor še 
za dve skupini. Tako sedaj v 

pritličju domujeta dva oddel-
ka starostnega obdobja od 1 
do 3 let in v mansardi dva od-
delka starostnega obdobja 3 
do 6 let. Skupno vrtec obi-
skuje 50 otrok. Kot je deja-

la na otvoritvi Andreja Be-
ribak, strokovna delavka v 
enoti Pravljica, je vrtec po-
seben po tem, da zaposlene 
vzgojiteljice s pomočnicami 
pri strokovnem delu z otroki 
uporabljajo Reggio Emilia pe-
dagogiko, po kateri se otro-
ka ne pojmuje kot osebe, ki 
bo šele nekoč imela pravico 
in možnost odločanja, tem-
več se ga obravnava na pod-
lagi njegovih dojemanj, ču-
tenj, želja po raziskovanju, 
odkrivanju in idejami kot ose-
bo, ki že sedaj soodloča o svo-
jem načinu življenja v vrtcu in 
družbi. Po tej metodi je tudi 
sam prostor pojmovan kot 
»tretji vzgojitelj«, ki poma-
ga otroku pri razvoju, zato so 
novo urejeni prostori, ki omo-
gočajo boljše pogoje za delo 
in počutje otrok, zanje toliko 
večje vrednosti.
� Bojana�Mavsar��

Po�pevsko�plesnem�programu�otrok�je�župan�Bogovič�
izročil�simbolni�ključ�objekta�mali�Tjaši,�s�čimer�so�bili�
novo�urejeni�prostori�tudi�uradno�predani�namenu.

SEVNICA - Sevniški občinski odbor DeSUS je za članice in čla-
ne stranke 9. decembra v hotelu Ajdovec pripravil srečanje s 
predsednikom stranke DeSUS Karlom Erjavcem.

Ob prihodu na do-
govorjeno srečanje 
je dobro razpolo-
ženi predsednik De-
mokratične stranke 
upokojencev Slove-
nije Karl Erjavec, 
ki je prišel v druž-
bi generalnega se-
kretarja DeSUS Lju-
ba Jasniča, najprej 
čestital predsedniku 
sevniškega DeSUS-a 
Jožetu Žnidariču in 
vsem članom za iz-
jemen volilni rezul-
tat na nedavnih lo-
kalnih volitvah in 
nato pojasnil, zakaj 
stranka ne bo pod-
prla pokojninske reforme, če Vlada ne bo upoštevala zahteve 
DeSUS-a po vsaj polovičnem usklajevanju pokojnin. Izrazil je tudi 
prepričanje, da nas nobena finančna reforma ne bo pripeljala iz 
finančne krize, ker se problema ne lotevamo na pravem mestu 
– potrebno je odpreti nova delovna mesta, odpirati možnosti za 
nove investicije, debirokratizirati državo … »Tisti, ki dela, pla-
čuje davke in s tem polni proračun,« je utemeljeval Erjavec, ki 
je večkrat poudaril, da je stranka DeSUS edina prava socialna 
stranka v tem trenutku. Uporabil je še retorično vprašanje: »Ali 
želi kdo izmed vas živeti kot Kitajec? S posodo riža in z dolarjem 
na dan?«  Pred svojim odhodom je Karel Erjavec odgovoril še na 
nekaj vprašanj prisotnih ter nato pohvalil delo sevniškega občin-
skega odbora stranke, še posebej pa zavzeto delo predsednika 
Žnidariča. Poudaril je tudi, da je Posavje v posebni situaciji in da 
ne podpira ukinitve PU Krško, ker je to mejno področje z NEK.
 � S.�Radi

Karl	Erjavec	v	Sevnici

Predsednik�sevniškega�občinskega�
odbora�stranke�Jože�Žnidarič�in�
predsednik�stranke�DeSUS�Karl�
Erjavec

Občni	zbor	bizeljskih	
izgnancev

Del�zbranih�na�občnem�zboru

ČATEŽ OB SAVI - Župan občine Brežice Ivan Molan je 16. de-
cembra v tropskem vrtu hotela Toplice v Termah Čatež pri-
pravil tradicionalni prednovoletni sprejem za soustvarjalce 
javnega življenja v občini - občinske svetnike, predsednike 
krajevnih skupnosti in društev, direktorje javnih zavodov, dr-
žavnih ustanov in podjetij, ravnatelje osnovnih in srednjih 
šol … Kot je dejal, se ne zaključuje le leto 2010, ampak ce-
lotno desetletje, ki so ga v brežiški občini zaznamovali trije 
župani, številne investicije na področju družbenih dejavno-
sti in komunalne infrastrukture, uspehi športnikov in kultur-
nikov, pa tudi gospodarska kriza. Župan se je povabljenim 
zahvalil za prispevek k razvoju občine in jih povabil k na-
daljnjemu sodelovanju tudi v prihodnje. Na sprejemu, ki so 
ga popestrili cvičkova princesa Martina Baškovič z igranjem 
na citre ter pevska skupina Klapa Parangal, je Molan podelil 
plaketo občine Brežice Ženskemu pevskemu zboru Pišece ob 
njegovi 25-letnici delovanja.� P.�P.

Molanov	prednovoletni	sprejem

Župan�Ivan�Molan�je�pokramljal�in�nazdravil�s�
številnimi�udeleženci�sprejema.

Napovednik 
prireditev



Posavski obzornik - leto XIV, številka 26, četrtek, 23. 12. 20106 IZ NAŠIH KRAJEV

DOBRAVA NAD RADEČAMI, BRUNK - 11. decembra so čebelarska 
društva Radeče, Sevnica in Šentjanž organizirala že četrti tradi-
cionalni Ambrožev pohod na Brunk. Pohoda se je udeležilo 28 če-
belarjev in simpatizerjev čebelarstva iz vseh treh društev. Tokra-
tni pohod je potekal iz Dobrave nad Radečami. Na Brunku je bila 

po uvodnem pozdravu vseh treh predsednikov društev in rade-
škega župana v cerkvi Sv. treh kraljev tudi sv. maša v čast sv. Am-
broža, zavetnika čebelarjev. Slovesnost so lepo popestrile pevke 
ŽPZ Solzice iz Budne vasi. Po maši pa so Skoporčeve gospe po-
skrbele za toplo okrepčilo pred cerkvijo. Prijetno druženje se je 
nadaljevalo še v ogrevanih kletnih prostorih pri Skoporčevih. Ob 
lepem, sončnem, a hladnem vremenu smo se v zgodnjem popol-
dnevu podali nazaj proti Radečam.� J.�Levstik

Čebelarski	pohod	na	Brunk

Udeleženci�pohoda�pred�Brunkom

VSTOPNA TOČKA VEM

Nudimo vam osnovno svetovanje o pogojih za ustanovi-
tev podjetja, seznanimo vas s postopki, ki jih je potreb-
no opraviti pred ustanovitvijo, skupaj poiščemo ustre-
zne šifre dejavnosti za vaše podjetje. Seznanimo vas z 
možnostjo dostopa do virov financiranja in do finančnih 
sredstev. Nudimo vam brezplačne postopke registracije,
doregistracije in spremembe podatkov za samostojne 
podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko 
spletne aplikacije e-VEM.

MSP – MOJ SPLETNI PRIROČNIK
S prijavo na prejemanje aktualnih informacij na sple-
tnem naslovu www.zpt-brezice.si, si zagotovite najbolj 
sveže informacije s področja podjetništva na lokalnem, 
državnem in evropskem nivoju. BODITE OBVEŠČENI!

RAZPISI
Posredujemo vam informacije o aktualnih razpisih in 
o možnostih kandidiranja in pridobitve sredstev s tega 
naslova.

BREZPLAČNE DELAVNICE
Za podjetnike in podjetja organiziramo brezplačne de-
lavnice z aktualnimi temami.

TU SMO ZA VAS!

Nudimo vam vse to in še mnogo več! 
Prepričajte se sami! 

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Telefon: 07/ 49 90 680, Fax: 07/ 49 90 681, 
E-mail: samo.stanic@zpt-brezice.si

KRŠKO - Po izboru Sveta za-
voda Doma starejših obča-
nov Krško (DSO), s poda-
nim pozitivnim mnenjem 
lokalne skupnosti in soglas-
jem ministra za delo, dru-
žino in socialne zadeve dr. 
Ivana Svetlika, je z 20. de-
cembrom začela opravljati 
petletni mandat direktori-
ce krškega Doma starejših 
občanov Nuša Masnik iz Kr-
škega. Po izobrazbi diplomi-
rani upravni organizator, ki 
končuje znanstveni magi-
sterij iz evropskih in držav-
nih študij, sicer pa tudi ak-
tivna sodelavka Slovenskega 
inštituta za kakovost in meroslovje kot presojevalka sistema 
kakovosti ISO 9001, predvsem v bolnišnicah, zdravstvenih do-
movih in na področju državne uprave, se je v DSO zaposlila 
pred enajstimi leti, najprej kot računovodski delavec, zatem 
poslovni sekretar in nazadnje kot vodja splošno - kadrovske 
službe v ustanovi. Kot nam je ob nastopu novega delovnega 
mesta povedala 45-letna Masnikova, je mnenja, da je imela 
pri izboru za direktorico predvsem to prednost, da se je lah-
ko kar nekaj let učila in opazovala veščine vodenja ustano-
ve, sprejemanja odločitev, kakor tudi delo z zaposlenimi in 
stanovalci pri dolgoletni direktorici Jožici Mikulanc, ki se je 
upokojila: „Zavedam se, da prevzemam težko nalogo, saj ima 
zavod dober ugled, ki ga bo potrebno ohranjati tudi v priho-
dnje. Moj primarni cilj je, da ostanejo stanovalci zadovoljni, 
in da bodo tako kot do sedaj zaposleni radi prihajali v službo 
in dobro opravljali svoje delo.“ � B.�M.��

Nuša	Masnik	nova	direktorica	
DSO	Krško

Direktorica�DSO�Nuša�Masnik

BISTRICA OB SOTLI – Na odru kulturnega doma so mladi 19. 
decembra predstavili projekt Bistrica kot biser – z dedišči-
no v mlade dni, s prikazom dediščine skozi osvojena zna-
nja v trimesečnem projektu. 

Mladi so skozi dramaturški igri uprizorili v zgodovinskih virih 
opisano krajo prangerja iz Podsrede, sodbo krivcem in posle-
dice. Ena teh je novi kamen časti na trgu pred občinsko stav-
bo, ki ga je domači umetnik Franc Černelč postavil v tem 
letu kot protiutež temu sramotilnemu stebru in seveda tudi 
pomagal v delavnici. Ob otroškem prepevanju ljudskih pesmi 
so predstavili še otroške igre, ki so potekale ob paši krav, in 
folklorno izročilo, ki se ga na šoli učijo že dve leti pod men-
torstvom mag. Jasne Sok. 

Številnim mladim, njihovim mentorjem in krajanom sta se 
za sodelovanje zahvalila župan Franjo Debelak in ravnatelj 
tamkajšnje šole Bogomir Marčinković. Župan je ob tem de-
jal, da so projekt mladi snovalci zasnovali kot pregled doga-
janja iz preteklosti, sedanjosti in možnega dogajanja v priho-
dnosti. »Njegov namen je tudi vzpodbujanje in povezovanje 
lokalne skupnosti za ohranjanje dediščine in kvalitete življe-
nja na vasi, vzpodbujanje društvenega in družbenega življe-
nja in prostovoljstva, je krepitev medgeneracijskega dialo-
ga,« je dejal župan. Ravnatelj je poudaril pomen tradicije in 
domovinskega duha, ki ga skušajo privzgojiti v šoli. Projekt, 
sofinanciran z evropskimi sredstvi, vodi občina ob pomoči 
društev v kraju in osnovne šole, nadaljeval pa se bo do jese-
ni prihodnjega leta. Številni mentorji niso omenjeni, mladi 
so sodelovali tudi v kulinarični delavnici in na koncu obisko-
valce tudi s pomočjo Društva kmetic Ajda in šempetrskih vi-
nogradnikov pogostili, nastopajoče osnovnošolce pa so pre-
senetili s torto. � S.�Vahtarič�

Bistrica	kot	biser	

Vsi�nastopajoči�na�odru.

Kot vsako leto smo tudi letos v sodelovanju z OZ Rdečega kri-
ža Laško in krajevnimi organizacijami in tokrat tudi s pred-
stavniki sosednje Občine Laško obiskali varovance iz občin 
Radeče in Laško, ki so nastanjeni v Trubarjevem domu upo-
kojencev v Loki. Uvodoma sta župana Matjaž Han in Franc 
Zdolšek pozdravila spoštovane občane, ki svojo jesen življe-
nja preživljajo v domu v Loki. Zaželela sta jim prijetne pra-
znike, da jih zdravje spremlja na vsakem koraku in seveda 
izrekla voščilo za novo leto. Pozdravil jih je tudi sekretar OZ 
RK Laško Vlado Marot ter ostali predstavniki iz krajevnih or-
ganizacij RK obeh občin. V jedilnici doma je bil za vse »gi-
bljive« oskrbovance pripravljen krajši kulturni program z Mo-
škim pevskim zborom Laško in glasbenima skupinama »Pit mi 
dej« iz Vrha ter »Stari časi« iz Rimskih Toplic. Vsem zbranim, 
skupaj s predstavniki Krajevnih organizacij Rdečega križa in 
ponekod tudi iz društva upokojencev, smo izročili darila po-
zornosti, jim segli v roke, v nadaljevanju pa smo po sobah 
obiskali še vse tiste, ki so priklenjeni na posteljo in niso mo-
gli prisostvovati programu. Ob tej priložnosti se zahvaljuje-
mo tako organizatorju srečanja, to je OZ RK Laško in seveda 
strokovnim službam Trubarjevega doma upokojencev v Loki 
za prijazen sprejem.

Iz občin Laško in Radeče imamo največje število varovan-
cev prav v Loki. Iz občine Laško jih je 38, iz občine Radeče 
pa 27. Sicer je po naših zbranih podatkih v institucionalnem 
varstvu v 23 javnih zavodih skupaj nameščenih 164 občanov 
Laškega in Radeč, od tega 122 iz občine Laško in 42 iz obči-
ne Radeče. V ostalih zavodih bodo varovanci voščilo in manj-
šo pozornost s strani občine prejeli po pošti.

Program	silvestrovanja	v	
Radečah
Občina Radeče, JZ Kulturno turistični rekreacijski center Ra-
deče ter novoustanovljeno Društvo mladinski center Rade-
če vas tudi letos vabijo na prizorišče ob parku v Radečah na 
skupno praznovanje in rajanje v pričakovanju novega leta. 

• Ob 9.00 se predstavniki Društva mladinski center Rade-
če zberejo na ploščadi pred Mercatorjem in skupaj z otro-
ci okrasijo prireditveni prostor z izdelki, ki so nastali na de-
cembrskih delavnicah. 

• Ob 10.30 so za otroke v Domu kulture pripravili sinhronizi-
rano risanko. 

V pričakovanju novega leta … smo poimenovali dogajanje 
v najdaljši noči ob prehodu iz starega v novo leto. Silve-
strovanje na prostem se bo začelo ob 20.00, s prihodom 
ekipe Partynet z DJ Bazo – DJ Deejem pa se začne program 
z glasbo za vse okuse, ki se bo odvijal nekje do 22.00, ko 
bosta nastopila animatorja s pestrim ognjenim programom 
ob zvokih afriških bobnov. Programu sledi rajanje in ani-
macije za popestritev večera, ki jih bosta pripravila ani-
mator in DJ iz ekipe Partynet, s katerima bomo vstopili v 
novo leto 2011.  

Tradicionalno županovo voščilo vsem zbranim ter svečan 
ognjemet sledita ob 00.30, zabava in rajanje ob ritmih 
najboljše glasbe izpod prstov DJ-a pa se bo nadaljevalo 
do jutra. 

Pridite in skupaj z nami pričakajte novo leto ob dobri druž-
bi, prijetni glasbi in z mnogimi presenečenji. 

Obisk	in	obdaritev	varovancev	
v	Trubarjevem	domu	
upokojencev	v	Loki

Spoštovane, spoštovani!

Pričakovanje novega leta je čas upanja in veselja, ko sku-
paj obudimo spomin na tradicionalne vrednote ter vlo-
žimo dodaten trud v krepitev družinskih in prijateljskih 
vezi. Je čas lepih misli in toplih besed, ki ne stanejo nič, 
a v sebi nosijo neprecenljivo vrednost. Obdarimo z nji-
mi prijatelje in znance, podarimo našo pozornost pomo-
či potrebnim, ostarelim in osamljenim.
V duhu obdarovanja in podarjanja naj izzveni tudi moje 
voščilo – v prihajajočem letu 2011 vam želim obilo zdrav-
ja, sreče in osebnega zadovoljstva. Naj se vas skrbi ognejo 
v širokem loku in naj vam nasmeh razvedri sleherni dan!

Vaš župan Matjaž Han s sodelavci

Kultura v Posavju

SEVNICA - Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica, ki šte-
je okoli 500 članov, je na prednovoletnem srečanju članic in čla-
nov v sevniškem hotelu Ajdovec 11. decembra podelila jubilej-
na priznanja in plakete za neprekinjen staž opravljanja obrtne 
dejavnosti 41 obrtnikom in podjetnikom. Na tradicionalnem sre-
čanju je devetnajst članov OOZ Sevnica prejelo priznanje za 15 
let neprekinjenega opravljanja obrtne dejavnosti, dvanajst čla-
nov bronasto plaketo za 20 let, šest članov srebrno plaketo za 

25 let in trije člani zlate plakete za 30 let. Zvonimir Kadilnik iz 
Boštanja je prejel najvišje priznanje - biserno plaketo za 35 let 
neprekinjenega opravljanja obrtne dejavnosti. OOZ Sevnica je 
nato 13. decembra v sevniški kulturni dvorani prvič organizira-
la še predstavo za otroke svojih članov z obiskom Božička, ki je 
prisotne otroke v starosti od drugega do osmega leta tudi obda-
ril. Več na www.posavje.info. � S.�Radi

Podelili	priznanja	obrtnikom

Prejemniki�letošnjih�jubilejnih�priznanj�in�plaket�Območne�
obrtno-podjetniške�zbornice�Sevnica�s�predsednikom�zbor-
nice�Dragom�Krošljem�in�s�poslovno�sekretarko�Anito�Pečnik.
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CERKLJE OB KRKI - 9. decembra je v vojašnici Cerklje ob Krki 
na pobudo poveljnika Brigade zračne obrambe in letalstva 
(BRZOL) potekalo srečanje poveljujoče strukture brigade s 
predstavniki civilnih organizacij in lokalnih skupnosti. Sre-
čanja se je udeležilo 35 predstavnikov organizacij, s kateri-
mi brigada redno sodeluje (predstavniki okoliških krajevnih 
skupnosti, gasilskih društev, policije, veteranov, civilne za-

ščite in ostalih organizacij). Poveljnik BRZOL podpolkovnik 
Jani Topolovec je gostom predstavil enote brigade in nji-
hove naloge, gostje pa so se seznanili tudi s trenutnim po-
tekom projekta posodobitve letališča Cerklje ob Krki ter si 
ogledali novi kontrolni stolp. Tovrstno sodelovanje in redna 
srečanja sicer pomembno prispevajo k krepitvi povezanosti 
ter medsebojnega razumevanja vojaškega in civilnega okolja.
� P.�P.

KRŠKA VAS - Kulturno društvo »Ivan Kobal« Krška vas je 4. de-
cembra v dvorani KS Krška vas pripravilo že 4. srečanje harmo-
nikarjev. Tokratnega srečanja se je udeležilo 45 harmonikarjev 
iz Posavja, dva udeleženca sta prispela celo iz gorenjske Hru-
šice, iz Avsenikove šole. Nastopilo je tudi pet skupin: harmoni-
karska skupina iz GŠ Krško, mentor Stane Cetin; Orkester Fran-
cija Veglja z Boršta; trio GŠ Brežice v sestavi Maša, Kristijan in 
Rok Žgalin iz Pišec; Oktet »Kranjci«, ki jih je spremljal harmo-

nikar Gregor Gramc iz Krškega, in seveda harmonikarska sku-
pina KD »Ivan Kobal« iz Krške vasi pod vodstvom neumornega 
Roka Topliška. Prireditev je povezoval in vodil Marjan Piltaver 
iz recitatorske skupine domačega društva.
Kot je povedal predsednik domačega KD Franc Jurečič, pomeni 
taka prireditev za društvo, kraj in vse nastopajoče z njihovimi 
mentorji, starši, domačimi in prijatelji velik dogodek in stimula-
cijo za nadaljnje delo. Igranje domačih pesmi na »frajtoner’co« 
pa pomeni ohranjanje najplemenitejše kulturne dediščine, do-
mačih narodnih pesmi, ki skozi stoletja ohranjajo kulturno in 
narodno bistvo naših prednikov.� M.�Piltaver

BREŽICE – Aktivistke Krajevne organizacije Rdečega križa 
Brežice so 6. decembra v restavraciji Štefanič pripravile 
srečanje starejših krajanov iz krajevnih skupnosti Breži-
ce, Šentlenart in Zakot – Bukošek, ki so že ali še bodo le-
tos napolnili 75 let starosti. 

Zbrane in aktivistke so nagovorili župan Ivan Molan, predse-
dnica DU Brežice Jožica Sušin ter predstavniki krajevnih sku-
pnosti. Vsi so se zahvalili prostovoljkam RK za predano delo in 
pomoč ljudem, ki so potrebni njihove dobrodelnosti, ti pa so 
jim hvaležni za dobrosrčnost in človeško sočutje. Za popestri-
tev je poskrbel tudi sv. Miklavž, prostovoljke pa so se potrudi-
le še z zbiranjem nagrad za srečelov, ki je starejše razveselil 
in razvedril, saj so vse srečke pošle za med.
Predsednica Območnega združenja RK Brežice Fanika Zaniuk 
je v pozdravnem govoru poudarila, da je med najpomembnej-
šimi nalogami organizacije RK človekoljubna dejavnost, pomoč 
ljudem v stiski, saj zaradi svetovne krize in vedno večje brez-
poselnosti vse več ljudi išče pomoč. Ob letošnji povodnji, ki 
je prizadela vasi Loče, Krška vas in Velike Malence, so v OZ RK 
Brežice zbirali sredstva za pomoč prizadetim, denarna sred-
stva pa je prispeval tudi RK Slovenije. V OZ RK so zbirali vlo-
ge in na osnovi vlog je komisija razdelila 18.900 evrov 32 pri-
zadetim družinam. 
Srečanje so aktivistke sklenile s simbolično obdaritvijo najsta-
rejših prisotnih, rojenih leta 1921: Marije Šetinc, Vladimirja 
Cerjaka in Mimice Avsec. Da gre lahko mladost s starostjo v 
rokah pa so v kulturnem programu dokazali učenci OŠ Brežice 
in malčki iz Vrtca Mavrica Brežice.� N.�Jenko�S.����

Srečanje	med	vojsko	in	
domačini

Del�udeležencev�srečanja

Srečanje	harmonikarjev	

Domača�harmonikarska�skupina�KD�»Ivan�Kobal«

Starejši	Brežičani	na	srečanju

Najstarejši�trije�udeleženci�srečanja

Na območju Območne-
ga združenja Rdečega križa  
Brežice imajo zabeleženih 
skoraj 650 krvodajalcev. V 
letošnjem letu so izvedli šti-
ri krvodajalske akcije, eno 
so zaradi septembrskih po-
plav odpovedali. OZ RK Sev-
nica šteje nekaj manj kot 
1.020 krvodajalcev, organi-
zirali pa so osem krvodajal-
skih akcij. OZ RK Krško ima 
v evidenci prav toliko krvo-
dajalcev, kot je sevniških, iz-
vedlo pa je osem krvodajal-
skih akcij. Kot je še povedal 
Boštjan Novak, je OZ RK La-
ško, kamor spadajo tudi ra-
deški krvodajalci, skupaj jih 
je nekaj več kot 870, letos 
opravilo dve krvodajalski ak-
ciji za Zavod RS za transfu-
zijsko medicino ter  devet za 
celjsko bolnišnico. „Vseh kr-
vodajalcev je 3.555. Ob upo-

3.300	krvodajalcev	darovalo	
1.500	litrov	krvi

Alojz�Šribar�iz�Kobil�je�2.�decembra�v�Trbovljah�že�
stotič�daroval�kri.�Prvič�je�dal�kri�leta�1965�pri�vojakih,�
od�takrat�dalje�pa�se�redno�udeležuje�krvodajalskih�
akcij�tako�v�posavskih�krajih�kot�izven.���

KRŠKO - Na OŠ Jurija Dalmatina Krško so konec novembra pri-
pravili kulturno prireditev, na kateri so zbirali sredstva za šolski 
sklad. Prireditev sta povezovala zabavna škrata Gašper in Gal, 
nastopili so igralci 4. razreda z igrico Podposteljni škrat, zape-
li so vsi pevski zbori šole, tudi pevski zbor Jurijus Dalmatinus, 

v katerem pojejo le učitelji, nasmeh na usta pa so privabljali 
najmlajši škratki – plesalci 1. razreda. Plesa so se naužili tudi 
ob nastopu plesno-navijaške skupine ter plesalcev Plesne šole 
Lukec. Zvedeli so tudi nekaj o krški dobrotnici Josipini Hoče-
var, predstavili so se harmonikarji Tonija Sotoška, na koncu pa 
so vsi skupaj še zapeli pesmico Enkrat je bil en škrat. Priredi-
tvi je sledila prodaja izdelkov, ki so jih izdelali učenci skupaj 
z učitelji, ter srečelov.  P.�P./K.�Krejan

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V to so nas 9. decembra s tradicionalno 
prireditvijo Tisoč iskric prepričali prepevajoče učenke in učen-
ci prve triade OŠ Leskovec in učenci podružnične šole Veliki 
Podlog, ki so skupaj z učitelji iskali odgovor na vprašanje, ali 
dedek Mraz je ali ga ni, na kar pa, kakor se je izkazalo, sploh 
ni potrebno iskati odgovorov, ker zadostuje že to, da v to tr-
dno verjamemo. In se zgodi! Ker so najlepše stvari vedno bli-
zu, pa čeprav je tisto blizu pogosto videti daleč in tisto daleč 

blizu. A če verjamemo v sanje, če se pri tem pokrijemo z ode-
jo ljubezni in si pod vzglavje damo blazino dobrote, ga najde-
mo. Ker dedek Mraz ne potrebuje dokazov, da vanj verjamemo, 
ker dedek Mraz preprosto je, je v vseh nas in med nami ... In o 
tem je govorila glasbeno gledališka predstava »Ja, pa je!«, za 
katero je na podlagi zbranih predlogov kolektiva šole napisala 
scenarij Mirjana Marinčič in jo v sodelovanju z Anico Netahly 
tudi režirala. Sredstva, zbrana s prodajo vstopnic, so namenili 
v šolski sklad kot pomoč učencem iz socialno šibkejših družin 
in za sofinanciranje učil ali drugih pripomočkov za izvajanje 
kvalitetnejšega učnega programa, izbirnih ali dopolnilnih šol-
skih vsebin. Hkrati z nakupom vstopnice pa so obiskovalci pri-
reditve prejeli tudi kupon, ki so ga lahko zamenjali na tržnici 
za darilca, ki so jih izdelali otroci.� B.�Mavsar

Enkrat	je	bil	en	škrat	…

Prireditev�je�bila�„škratovsko“�obarvana.

»Ja,	pa	je!«	Dedek	Mraz	je	...

S�pomočjo�babice�in�ostalih,�ki�sta�jih�Liza�in�Jakec�
srečala�na�poti�iskanja�dedka�Mraza,�prideta�do�
zaključka,�da�je�dedek�Mraz�v�vseh�nas�in�med�nami.

POSAVJE – Po besedah strokovnega sodelavca za krvodajalstvo na Rdečem križu Slovenije Boštjana No-
vaka je bilo letos v Posavju več kot 20 krvodajalskih akcij, ki se jih je udeležilo 3.300 krvodajalcev, ti 
so darovali 1.500 litrov krvi. 

števanju nekaj odklona med 
krvodajalci je okoli 3.300 kr-
vodajalcev dejansko darova-
lo 1.500 litrov te nenadome-

stljive tekočine,“ je še dejal 
Novak. 
Še posebej so veseli, ker se 
krvodajalci radi vračajo na 

krvodajalske akcije, zato so 
kot novost vpeljali novo ak-
cijo, izvedli so jo konec av-
gusta v Leskovcu, ter se tako 
še nekoliko približali krvoda-
jalcem z novo možnostjo od-
vzema. „Naj omenimo, da 
RKS v sodelovanju s trans-
fuzijsko služno letno izvede 
okoli 1.180 krvodajalski ak-
cij za potrebe zdravstva, od 
tega je okoli 400 terenskih 
akcij, ostale pa so po trans-
fuzijskih centrih oz. oddel-
kih. Ob tej priložnosti bi se 
zahvalil  vsem krvodajalcem 
vaše regije za vso pomoč, ki 
jo namenjajo za zdravstveno 
oskrbo vseh, ki jim darova-
na kri predstavlja preživetje: 
Hvala tudi vsem, ki po svojih 
najboljših močeh podpirajo 
prostovoljno krvodajalstvo v 
Sloveniji,“ je zaključil misel 
Novak. � Marija�Kalčič

SEVNICA – V sevniški knjižni-
ci je 8. decembra Olga Pi-
rih Lori v pogovoru z Mati-
jem Drobnetom predstavila 
svoje kozmograme in krat-
ko vsebino edinstvene knji-
žice Na drugi strani, ki pri-
naša neke vrste poglobljeno 
razmišljanje o nas samih, 
o našem življenju, o naših 
dejanjih. Na predstavitvi je 
Pirihova dejala, da si sami 
kreiramo življenje, vsak dan, v vsakem trenutku in da je 
vsak sam odgovoren za svoje misli, čustvovanja in dejanja. 
O kozmogramih, ki jih je prav tako postavila na ogled v več-
namenskem prostoru sevniške knjižnice, nekateri pa so del 
knjižice Na drugi strani,  je dejala, da v njih ni nobene figu-
ralike, so samo barve in oblike, ki tvorijo zelo mehak notra-
nji svet. Doživljanje oz. interpretacije kozmogramov prepu-
šča vsakemu posamezniku.� S.�R.

Na	drugi	strani

Olga�Pirih�Lori�v�pogovoru�z�
Matijem�Drobnetom
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tako na psu, da bomo dobi-
li samo enega svetnika, pa 
še ta sem jaz. Zelo lepo je, 
ko ti ljudje dajo preferenč-
ne glasove, zato hvala lepa 
vsem, ki so mi zaupali. 
Nekdo je že čutil potrebo, 
da me prijavi na protiko-
rupcijsko komisijo, saj kot 
svetnik ne smem poslova-
ti z občino, če sem v poslo-

vodstvu in če imam več kot 
5 % lastništva. Zakon govori 
o tem, da če odstopim v roku 
do šest mesecev, so nadome-
stne volitve v tej volilni eno-
ti, če pa počakam šest mese-
cev in potem odstopim, me 
v svetu zamenja naslednji na 
listi. Povsem dobronamerno 
sem želel počakati teh šest 
mesecev in si dati čas za 
razmislek, ali ostanem ali 
ne, vse bolj mi sicer kaže, 
da bom pač moral odstopi-
ti, pa me je nekdo prehitel 
in že imamo posredovanje 
protikorupcijske komisije, 
češ kaj Žigante dela v ob-
činskem svetu. Sicer ima-
mo v njem še nekaj drugih 
svetnikov, ki zelo hitro lahko 
pridejo v konflikt s tem za-
konom. Samo srečo ima Sa-
vaprojekt, da naša kolegica 
in naša delničarka, podžupa-
nja nima več kot 5 % lastni-
štva, ker sicer Savaprojekt 
ne bi mogel poslovati z ob-
čino. Ne razumem, kam smo 
prišli! Zakon je zakon, jaz se 
bom po njem ravnal in v tem 
trenutku se ne vidim toliko v 
politiki. 

Torej niste kandidat za pod-
župana?
O tem sem veliko slišal, ne 
vem, kdo je to privlekel na 
dan. Mogoče je župan sam 
sprovociral takšno razmi-
šljanje, ker je bilo v zvezi 

Letos ste dobili nagrado 
GZS za dosežke v gospo-
darstvu, zato ste najbrž 
kar prava oseba za oceno 
gospodarske situacije v ob-
čini Krško in v regiji Posav-
je ...
Nagrada sama po sebi ne 
daje pravice analizirati go-
spodarstva. Gospodarska 
zbornica je ne podeljuje 
zgolj na podlagi ekonom-
skih uspehov, ampak tudi na 
podlagi sožitja z okoljem in 
družbene odgovornosti, zato 
sem je bil zelo vesel. Kar pa 
se tiče gospodarstva, verje-
tno gledam z očmi podro-
čja, ki je najbolj prizadeto 
– to je področje investicij in 
gradenj. Mi res nismo grad-
bena firma, kjer šivi še bolj 
pokajo kot pri nas, vendar se 
stvari v investicijah ne pre-
maknejo in če so investicije 
res v vrhu pomembnosti slo-
venskega gospodarstva, je 
na tem področju opaziti dr-
žavni propad. Država ni niti 
pravočasno ugotovila, kaj je 
z nami narobe, niti pravoča-
sno ukrepala. Bojim se, da 
se bo to poznalo tudi na dru-
gih dejavnostih, saj gradbe-
ništvo kotira tako visoko, da 
bo potegnilo za sabo v tem 
trenutku še neznane posledi-
ce in da bo šla zgodba v letu 
2011 še navzdol. Ne smemo 
si mazati oči, da je v Slove-
niji vse v redu, če gre izvo-
znikom dobro, to pomeni, da 
je dobro tam, kamor izvaža-
jo, vendar mislim, da sloven-
ski izvozniki niso sposobni 
potegniti celotnega sloven-
skega gospodarstva za sabo. 
Tisti, ki pretežno funkcioni-
rajo znotraj države, so zelo 
ogroženi. 

Kako ocenjujete vlogo va-
šega podjetja v lokalnem 
okolju, kjer dobivate vse 
močnejšo konkurenco, zla-
sti v brežiški občini?
Konkurenca je vedno dobra, 
ampak kaj konkurenca je, 
pa razumemo zelo različno. 
Če je na področju urejanja 
prostora in nekih strateških 
prostorskih odločitev kon-
kurenca to, da lahko pride 
do posla vsakdo, ki se izka-
že za ugodnega, potem mo-
ram obvestiti vse, da je to 
napačno razmišljanje. Dolo-
čeni segmenti so takšni, da 
jih moramo vsaj za določe-
no obdobje nekomu prepu-
stiti, v Krškem in Brežicah 
pa se razvojni projekti pre-
puščajo tistim, ki pridejo od 
drugje in so malo ugodnejši. 
Zato čez 25 let ne bo kon-
sistentnega razvoja, ne bo 
ene smeri, ampak deset ali 
dvajset različnih idej in ver-
jetno to ni to, kar si želijo 
naši ljudje. 
V Posavju potrebujemo več 
projektantov, da lahko pri-
merjamo kvaliteto različ-
nih rešitev, s tem ni nič na-

Pogovor	s	Petrom	Žigantejem,	direktorjem	Savaprojekta	Krško

»Ali	hočemo	dobro	komunalo	
ali	firmo,	ki	dela	vse	mogoče?«
Petra Žiganteja najbrž ni potrebno posebej predstavljati, saj gre za enega najbolj prepoznavnih krških in tudi posavskih gospodarstvenikov, ne gre pa mu 
oporekati niti uspešnosti, o čemer nenazadnje priča letošnja nagrada Gospodarske zbornice Slovenije za dosežke v gospodarstvu. Po nekajletnem premoru 
se je - kot pravi, malce po nesreči - vrnil tudi v lokalno politiko in na zadnji seji krškega občinskega sveta sprožil nekaj zanimivih vprašanj, vendar se bo mo-
ral zaradi zahtev t. i. protikorupcijskega zakona iz politike tudi hitro umakniti. Kot sogovornik nikoli ne razočara z neposrednimi in „zasoljenimi“ odgovori.

robe. Kar se tiče projektive, 
bi bilo tako kot na področju 
komunale, sploh v občini Kr-
ško, zaželeno malo več lo-
kalne podpore. Ne gre samo 
za to, koliko kdo zasluži pri 
določeni nalogi, gre tudi za 
to, koliko kdo tega denarja 
vloži v razvoj, kar pomeni, 
da bo jutri ta prostor imel 
toliko več usposobljenih lju-
di. Ta konkurenca pa ni zdra-
va, vendar se dogaja. 
Drugače pa se glavna kon-
kurenca ne pojavlja v občini 
Brežice. Bolj problematična 
je konkurenca v občini Kr-
ško, kjer določeni ljudje va-
bijo konkurenco, ki ni iz Po-
savja, in ji dajejo izredno 
močno podporo, tudi veliko 
denarja, še huje pa je, da 
domače komunalno podjetje 
ustanovi projektivno podje-
tje. Tu pa se vprašam, ali 
občina kot največji lastnik 
razmišlja, da bi dolgoroč-
no zamenjala Savaprojekt 
s kom drugim. Če pa tako 
razmišlja Kostak, je zgod-
ba spet škodljiva, ker ne bo 
dobro imeti v eni hiši gospo-
darske javne službe, zraven 
pa se ukvarjati z vsem mogo-
čim, med drugim tudi s tele-
vizijo, pa še s projektivo, s 
tem pa na enem koncu de-
lati rano, na drugem koncu 
pa jo celiti. Tukaj se v obči-
ni Krško pojavlja nelogična 
konkurenca.
 
Na zadnji seji občinskega 
sveta ste sprožili predlaga-
li, da morajo kandidati za 
vodstvo Kostaka predstavi-
ti dolgoročno vizijo razvo-
ja podjetja, poleg tega pa 
celo razmislek o možni de-
litvi podjetja na profitni in 
javni del …
Ravno zaradi tega. Jaz sem 
bil še v socializmu tri man-
date član izvršnega sve-
ta občine Krško in podpiral 
tri segmente: šport, gasilce 
in komunalno organizacijo, 
ki bi sčasoma lahko posta-
la regijska komunala. Seve-
da sem vedno razmišljal, da 
gre pretežno, ne pa izključ-
no, za komunalne dejavno-
sti. Zdaj sem bil kar nekaj 
časa tiho, Kostak pa je kupo-
val HPG in kabelsko televi-
zijo, ustanavljal neke firme, 
kot slišim, naj bi se ukvar-
jali še s stanovanji ... To je 
moja legitimna pravica in 
seveda me je zbodlo. Da so 
ustanovili projektivno hišo 
Elite arhitekti, za božjo vo-
ljo! V Kostaku je premalo do-
mačih ljudi, ki čutijo doma-
če. V Kostaku je domač samo 
predsednik uprave, drugi 
so strokovnjaki od drugod. 
Osebno ne verjamem več, 
da je komunalna dejavnost 
središče pozornosti in razvo-
ja. Konec koncev so v lan-
skem letu komunalne de-
javnosti predstavljale samo 
18 % prihodkov. Občina pre-

več očitno daje podporo tej 
firmi, s čimer podpira komu-
nalno dejavnost samo toliko, 
kolikor pomeni ta dejavnost 
znotraj firme, to je teh 18 % 
in s tem ni nič narobe, sicer 
pa podpira preko 80 % dru-
gih, tržnih dejavnosti, kjer 
se Kostak pojavlja na raznih 
področjih, tudi na področju 
35-letnega dela Savaprojek-

ta. Tega ne razumem, nihče 
ni tega pojasnil, zato sem 
dal svetniško pobudo, da 
kdorkoli bo nadaljeval zgod-
bo v Kostaku, predstavi dol-
goročno vizijo. Ker je občina 
43-odstotni lastnik Kostaka, 
bi bilo prav, da njen pred-
stavnik v nadzornem svetu z 
občinskim svetom, ki razpo-
laga z občinskim premože-
njem, prediskutira to vizijo. 
Ni pa za zavreči razmislek, 
ali ne bi veljalo komunalno 
dejavnost potegniti ven, jo 
narediti neodvisno, pri če-
mer bi občina postala njen 
večinski lastnik, v tržni de-
javnosti pa pustila svoj de-
lež. Mislim, da je to cilj, ki 
ga želimo doseči, vse ostalo 
je na spolzkih tleh.

Je tudi to eden od razlogov, 
zakaj ste se vrnili v politi-
ko (na lokalnih volitvah je 
bil s preferenčnimi glaso-
vi izvoljen v občinski svet, 
op. a.)?
Ne, v politiko sem se vrnil 
malo po nesreči. V LDS so 
ocenili, da me ljudje le toli-
ko poznajo, da bi me veljalo 
dati na listo. Nisem želel biti 
na izvoljivem mestu in se ni-
sem videl v občinskem svetu, 
sem pa videl malo bolj dol-
goročno perspektivo LDS v 
Krškem ob predpostavki, da 
bomo imeli od tri do pet sve-
tnikov. Nisem vedel, da smo 

z eno drugo osebo rečeno, 
da bi veljalo imeti podžu-
pana iz mesta Krško, ker je 
tukaj največ investicij. Po-
tem ne vem, zakaj ni tako 
naredil že prejšnja leta, ko 
je bilo ravno tako največ in-
vesticij v mestu Krško. To mi 
je nerazumljiva zgodba. Ni-
sem kandidat za podžupana, 
saj me ni nihče nikoli pova-
bil k temu. 

Vaš pogled na pokrajino 
Posavje, o kateri ste veli-
ko sodelovali in razpravlja-
li že pred leti.
Ni se spremenil niti za mi-
limeter. Posavje zaradi svo-
je konfiguracije in zaradi 
novejše zgodovine potre-
buje svojo regijo. Kot pla-
ner se zavedam, da bi bile 
iz ekonomskega vidika v Slo-
veniji dovolj tri regije, ven-
dar pa se s tem ne strinjam. 
Tudi na Trški gori pri Novem 
mestu so za obiranje in sti-
skanje grozdja dovolj tri zi-
danice, vendar Slovenija ni 
takšna, v Sloveniji je pač na 
Trški gori veliko zidanic. V 
Sloveniji ne morejo biti le 
tri regije, čisti dokaz temu 
je Krško in posavska regija. 
Posavje je doseglo intenzi-
ven razvoj takrat, ko je po-
stalo samostojna statistična 
regija in dobilo lastno identi-
teto. Takrat so se angažirali 
ljudje in nastajalo je to, kar 
danes na žalost tudi odhaja. 
Če ne bo regija, bo Posavje 
nazadovalo, to smo v zgodo-
vini že dokazali. 
 
Ali potrebuje Posavje tudi 
svoje regijsko odlagališče 
odpadkov, ki se je nekoč 
že pripravljalo, a se je nato 
uredilo v Novem mestu?
Tukaj sem imel vedno svoje 
prepričanje: Posavje potre-
buje lastno obvladovanje ko-
munalnih problemov. Kar se 
tiče vode in odpadnih voda, 
imamo lastne resurse, kar se 
tiče odpadkov, pa ne vemo, 
kaj bi radi. Politično je naj-
slabša točka kjerkoli na sve-
tu ljudi prepričevati, da bi 
jim pripeljali odpadke. Tu-
kaj razumem politike, ven-
dar moramo obvladovati svo-
je odpadke v celoti, tudi z 
deponijo. Ljudi moramo na-
učiti, kako se s tem dela, 
to smo že začeli, ampak če 
hočemo imeti dobro komu-
nalo, ne firmo, ki dela vse 
mogoče, moramo imeti vse 
komunalne resurse, tudi la-
stno deponijo.

Kaj je zdaj s Savaprojekto-
vo vizijo razvoja mesta Kr-
ško, ki ste jo pred volitva-
mi nekako zamrznili?
Takrat sem jo zamrznil, ker 
so jo želeli nekateri politi-
ki izrabljati. Mogoče so to 
isti, ki bi me zdaj radi spra-
vili ven iz občinskega sveta 
… Vizija je imela in še ima 
ambicije, da pomiri strasti 
okoli tega, kje je meja med 
Leskovcem in Krškim, med 
Starim Gradom in Krškim, 

ali je levi breg Save boljši 
od desnega brega … Komu-
nalno urejanje Leskovca in 
Krškega je enotno in zdru-
žitev je že narejena. Mi, ki 
smo tu doma, vemo, kje je 
Leskovec in kje Krško, če pa 
pripeljemo nekoga iz tujine, 
ne bo opazil nobene meje. 
Vizija ima ambicije pove-
dati, da so to drobtinice in 
da takšne neumnosti preki-
ne. Ima pa tudi ambicije, da 
ukine druge neumnosti, de-
nimo da pridejo v ta prostor 
delat rešitve ljudje, ki niso 
tukaj doma, ker jih ne mo-
rejo razumeti. Prostor lah-
ko načrtuje samo tisti, ki 
v njem živi, vedno je bilo 
tako, v zgodovini in prazgo-
dovini. Prepričan sem, da bo 
naša vizija dobra osnova za 
to, da z njo živimo. Dala bo 
možnosti, da jo vedno spre-
minjamo, vendar če jo bomo 
sprejeli z dovolj velikim kon-
senzom, bo večja obveznost 
kot dokument, ki ga sprej-
memo po formalni poti. Po-
tem se ne delajo neumnosti, 
kakršna je izhod iz mesta Kr-
ško, ki bi lahko bil narejen 
drugače in lepše. Strinjam 
se z županom, ki pravi, naj 
z vizijo nadaljujemo, ko bo 
pripravljen občinski prostor-
ski načrt (OPN), saj so neka-
teri občinski svetniki pomen 
OPN-ja in vizije pomešali. 
Žal mi je, da je nismo uspeli 
sprejeti ob praznovanju naše 
35-letnice, ker smo jo žele-
li podariti, zdaj bomo pač z 
njo še malo počakali.
 
Identiteta mesta je tudi 
speedway, kjer ste bili prav 
tako zelo aktivni.
Speedway daje identiteto 
kraju zato, ker je tako re-
dek v Sloveniji. Če bi vsa-
ka vas imela speedway, ne 
bi nihče vedel, da ga imamo 
tudi v Krškem. To je neka 
blagovna znamka, s katero 
te tisti, ki vsaj malo pozna 
Krško, poenoti. V Krškem so 
bile vedno tri središčne toč-
ke - bazen, gasilci in spee-
dway. Dale so intonacijo in 
takt življenju v mestu. Spe-
edway ni predstavljal samo 
športa, ampak celo zgodbo. 
In kot tako posebnost mesta 
ga podpiram. Številni, med 
njimi tudi moj oče in njego-
vi prijatelji, so v speedwayu 
vse življenje delali brez pla-
čila. Speedway je potrebno 
gojiti naprej. Imamo stadi-
on in pogoje, da prispevamo 
k še večji popularnosti spe-
edwaya v Sloveniji. V Sava-
projektu smo sponzorji ene-
ga od tekmovalcev (Matije 
Duha, op. a.) in zelo bomo 
veseli, če nam bo kdo pri 
tem sledil. Apeliram na vse, 
da speedway zadržimo, opa-
žam pa pomanjkanje ambici-
oznosti pri ljudeh, ki delajo 
v speedwayu. Kapo dol pred-
sednici, da zadevo vleče na-
prej, vendar pa bo treba pri-
tegniti tudi mlajše ljudi.

� Peter�Pavlovič

Peter�Žigante
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KRŠKO - 9. decembra se 
je na seji sestal nadzor-
ni svet družbe Vipap Vi-
dem (predseduje mu Pa-
vel Trenda, kot člani pa 
ga sestavljajo David Šťa-
stný, Miroslav Lébl, Du-
šan Vaněk, Radek Lac-
ko, Miro Senica, Franc 
Kukovičič, Albertina Žu-
panc in Marjan Jurman), 
ki je obravnaval poslova-
nje v letu 2010, v kate-
rem se, kakor so zapisa-
li v sporočilu za javnost, 
težka ekonomska situaci-
ja zaradi vplivov globalne 
gospodarske upočasnitve 
odraža še močneje kot v 
preteklem letu. Ob tem so zaradi potrebe po izvajanju in-
tenzivnejših in dolgoročnejših ukrepov za izboljšanje situaci-
je in zaradi predhodno najavljene namere dosedanjega pred-
sednika uprave in izvršilnega direktorja Oldřicha Kettnerja, 
da se upokoji, sprejeli tudi odločitev o spremembi uprave, ki 
jo bo kot predsednik in izvršilni direktor po novem vodil do-
sedanji član uprave in tehnični direktor Miloš Habrnál. Tako 
Kettner kot Habrnal sta funkciji predsednika in člana uprave 
opravljala vse od avgusta 1998. V nadaljevanju je nadzorni 
svet potrdil tudi plan za leto 2011, v katerem sta predvidena 
pozitiven gospodarski rezultat in rekordna proizvodnja papir-
ja, ki bo prvič v zgodovini tovarne v Krškem presegla 200.000 
ton ali za okoli 13.000 ton več kot v letu 2009.
� B.�M.,�vir:�Vipap�Videm

Vipap	Videm:	Kettnerja	bo	
nasledil	Habrnál

Miloš Habrnál

KOSTANJEVICA NA 
KRKI - Osnovne šole 
Kostanjevica na Krki, 
Cerklje ob Krki, Pod-
bočje, Velika Dolina 
in Fužine (Hrvaška) 
so v okviru čezmej-
nega projekta „Z 
glavo za naravo“, ki 
ga izvajajo s pomo-
čjo evropskih sred-
stev, 14. decembra v 
gostišču Žolnir organizirale mednarodno konferenco. Na njej so 
ugledni strokovnjaki spregovorili o biodiverziteti, problemati-
ki varstva okolja in zavarovanih območij, rabi energije, alter-
nativnih virih energije in trajnostni rabi naravnih virov, pod-
nebnih spremembah in pridelavi hrane (ekološka, integrirana 
prehrana …) in možnostih poklicne izbire na področju varstva 
okolja. Konference se je udeležilo več kot 40 strokovnih delav-
cev in ravnateljev osnovnih in srednjih šol, predstavnica Mini-
strstva za šolstvo in šport, predstavnica Zavoda RS za šolstvo, 
posamezniki iz lokalne skupnosti ter javnih zavodov in podje-
tij, katerih dejavnost je povezana z varovanjem okolja. Hkra-
ti je bil to tudi način mreženja strokovnih delavcev, ki izobra-
žujejo mlade o tovrstnih temah. 
V okviru 230 tisoč evrov vrednega projekta „Z glavo za nara-
vo“, ki poteka od 1. septembra 2009 do 30. marca 2012, na 
vseh šolah potekajo krožki, delavnice, tabori ter konference 
in strokovni posveti, hkrati pa nastaja model ekoprograma za 
osnovne šole, v sklopu katerega bodo ob koncu projekta izdali 
dvojezični strokovni  priročnik in dvojezični  delovni učbenik. 
Sodelujoče šole so ali bodo s pomočjo projekta obogatile tudi 
svojo infrastrukturo in opremo. � P.�P.

Mednarodna	konferenca	
o	varstvu	okolja

V fiziki sevanje opišemo kot pojav, pri katerem se energi-
ja iz vira širi v prostor v obliki delcev ali valovanja. Seva-
nje je prisotno v vsakdanjem življenju in je normalen del 
narave. Obstaja že od samega začetka obstoja vesolja. Po-
znamo veliko vrst sevanj, npr. vsak dan lahko opazujemo 
oz. občutimo različne vrste sevanj, kot so toplota, svetlo-
ba, radijski in televizijski valovi, zvok in sevanje radioak-
tivnih snovi. Sevanje lahko izvira iz vesolja (sevanje Son-
ca, ki zajema tudi svetlobo, kozmično sevanje), zemeljske 
skorje (sevanje radioaktivnih snovi v rudnikih, podzemnih 
jamah, mineralne vode in vrelci), vir sevanja je lahko tudi 
človek sam (toplota, radioaktivne snovi prisotne v kosteh 
in tkivih) ali pa rentgensko slikanje, radioterapija, jedrske 
elektrarne in industrija. Velika večina teh sevanj je narav-
nega izvora in je del našega naravnega okolja, le zelo maj-
hen del je posledica človekove dejavnosti in razvoja tehno-
logije. V grobem sevanja delimo na sevanja, kjer vir oddaja 
mehansko ali elektromagnetno valovanje in sevanja vira, 
ki oddaja delce. 

Od energije valovanja ali delcev, ki jih vir oddaja, je odvi-
sno, kakšen učinek bo sevanje imelo na snov, skozi katero 
gre ali jo na svoji poti zadene. Če je ta energija dovolj ve-
lika, bo sevanje pri prehodu skozi snov iz atomov izbilo ele-
ktrone. V snovi se pojavijo ioni in zato taka sevanja imenu-
jemo ionizirajoča sevanja. Sevanja, ki nimajo dovolj velike 
energije, da bi povzročila nastanek ionov, pa so neionizira-
joča sevanja. Količina energije sevanja je neposredno po-
vezana z valovno dolžino ali frekvenco. Manj energije nosi-
jo sevanja z daljšo valovno dolžino in nižjo frekvenco, več 
energije pa je značilnost sevanja s krajšo valovno dolžino 
in višjo frekvenco. Spekter elektromagnetnega valovanja 
na sliki sestavlja več vrst valov: 
• radijski, vključno s TV in mikrovalovi,
• infrardeči ali toplotni valovi, 
• svetloba (tudi vidna),
• UV sevanje,
• rentgenski žarki (tudi rentgensko sevanje) in
• žarki gama (tudi gama sevanje).

UV žarki s krajšimi valovnimi dolžinami, rentgenski žarki in 
žarki gama se uvrščajo med ionizirajoča sevanja, neionizi-
rajoča sevanja pa so radijski valovi vključno z mikrovalovi, 
infrardeča svetloba, vidna svetloba in UV svetloba z daljši-
mi valovnimi dolžinami.

Radioaktivnost je lastnost nekaterih atomov, da njihova 
jedra spontano razpadejo. Pri tem nastajajo nova jedra in 
sproščena energija. Celoten proces spremlja ena ali več vrst 
radioaktivnega sevanja (alfa, beta, gama). Radioaktivni raz-
pad je možen pri skoraj vseh kemijskih elementih. Večina 
kemijskih elementov je namreč sestavljena iz dveh ali več 
izotopov – atomov z enakim vrstnim številom in različnim 
masnim številom. Izotopi istega kemijskega elementa ima-
jo v jedru enako število protonov in različno število nevtro-
nov. Atomsko jedro je stabilno le, če vsebuje uravnoteženo 
število protonov in nevtronov. Jedra s presežkom ali man-

kom nevtronov imajo presežek energije, kar v jedru pov-
zroča nestabilnost, ki slej ko prej privede do razpada take-
ga atoma. Večji kot je presežek ali manko nevtronov, bolj 
nestabilno je jedro in prej bo razpadlo. Ob razpadu jedro 

izseva višek energije v obli-
ki elektromagnetnega valo-
vanja (žarka gama) ali pa jo 
v obliki kinetične energije 
odnese oddani delec. Nesta-
bilna jedra imenujemo tudi 
radioaktivna jedra ali radi-
onuklidi, izsevanje prese-
žne energije pa radioaktiv-
ni razpad.

Snovi, ki vsebujejo nestabil-
na radioaktivna jedra, ki s 
časom spontano razpadajo, 
imenujemo krajše tudi radi-
oaktivne snovi. Ob razpadu 
vsebovanih radioaktivnih je-
der take snovi oddajajo se-
vanje. Kakšno je to sevanje, 
je odvisno od vsebovanih ra-
dionuklidov in vrste razpada, 
s katerim ta jedra razpada-
jo. Pomembno je vedeti, 
kako aktivno je to sevanje 

oziroma kako aktivna je posamezna radioaktivna snov. Aktiv-
nost neke količine radioaktivne snovi pomeni število sponta-
nih radioaktivnih razpadov dane snovi na enoto časa. Enota 
za aktivnost je Bq (becquerel) ali s–1, kar pomeni en radi-
oaktivni razpad v sekundi. Aktivnost 1 Bq je zelo majhna.

Radioaktivne snovi lahko imajo obliko in videz popolnoma 
običajnega kosa kamnine, kot je npr. uranova ruda na sliki. 
S predelavo uranove rude v rumeno pogačo, ki je koncen-
trat uranovega oksida, dobimo prah rumene barve. Radio-
aktivne vire srečamo tudi v naših domovih oz. javnih usta-
novah. Tak primer so javljalniki požara ali detektorji dima. 
Vsebujejo radioaktiven vir, ki ionizira zrak in ob nastanku 
požara sproži alarm.  

Radioaktivno sevanje je le majhen del širšega področja se-
vanja, ki ga človeštvo spretno uporablja v različne name-
ne. Tudi sevanje radioaktivnih snovi je uspel človek raziska-
ti in uporabiti, hkrati pa zagotoviti, da se znamo ustrezno 
zaščititi pred nevarnostmi. 
� Leon�Kegel

Sevanje	in	radioaktivnost	

Radioaktivnost je povsem naraven pojav in radioaktivne 
so nekatere snovi za katere v vsakdanjem življenju niti ne 
pomislimo, da oddajajo radioaktivno sevanje. 
Poznamo 118 kemijskih elementov iz periodnega siste-
ma in več kot 3500 različnih radioaktivnih izotopov. Veči-
na izotopov je umetnega izvora z nastankom ob jedrskih 
reakcijah, v proizvodnji električne energije, medici-
ni, industriji in jedrskih eksplozijah. Prisotnost v naravi 
je posledica treh radioaktivnih razpadnih nizov v zemlji 
(Uran-238, Uran-235 in Torij-232), radioaktivnega sevanja 
iz vesolja in nastanka različnih delcev ob jedrskih reakci-
jah kozmičnega sevanja z atomi v višjih slojih atmosfere.   
Zelo majhno aktivnost 1 Bq ima na primer 1 g kave ali 1 g 
granita. 1 g umetnega gnojila ima aktivnost 5 Bq in 1 dcl 
mleka 8 Bq. Nekoliko večje, a še vedno nizke aktivnosti, 
ima človeško telo. Odrasla oseba (70 kg) ima v povprečju 
aktivnost 7.000-8.000 Bq. 1 kg nizko radioaktivnih odpad-
kov ima aktivnost milijon Bq, 1 kg naravnega urana pa 25 
milijonov Bq.     �

Slika�levo�prikazuje�kos�uranove�rude,�na�sliki�desno�
je�uranova�rumena�pogača.

Spekter�elektromagnetnega�valovanja�s�prikazom�posameznih�skupin�valov�(vir:�
RAOPIS�ARAO�št.�14,�junij�2006,�http://www.arao.si/uploads/datoteke/raopis-14.pdf)

Naravni�viri�sevanja,�(vir:�http://www.ansto.gov.au/)

KRŠKO - Kakor sta 16. decembra na srečanju z novinarji ob za-
ključku leta povzela poslovanje in obratovanje jedrske elektrar-
ne predsednik uprave NEK Stane Rožman in član uprave Hrvo-
je Perharić, je bilo leto po vseh kazalcih uspešno, tako z vidika 
proizvodnje električne energije, ki je znašala skupno 5.380 GWH, 
stabilnega in 7000 ur neprekinjenega obratovalnega ciklusa, ki 
so ga zaokrožili v mesecu oktobru z izvedenim remontom in s 40 

tehnološkimi nadgradnjami, kakor tudi samih vplivov na prebi-
valstvo in okolje, saj so bil ti pod mejo upravno dovoljenih obre-
menitev. V iztekajočem se letu so tudi zaključili glavnino kadro-
vske prenove, ki je bila največja do sedaj, saj se je oziroma se 
bo do konca leta upokojilo skupno kar 43 zaposlenih. Kakor je 
ob tem povedal Rožman, tudi na račun novega pokojninskega za-
kona in zaenkrat še ugodnejših pogojev upokojevanja. Ob tem 
je tudi samo kadrovsko prenovo ocenil kot učinkovito, saj se na 
novo zaposleni uspešno vključujejo v delovne procese. � B.�M.

NEK:	v	znamenju	kadrovske	
zamenjave	

Stane�Rožman�in�Hrvoje�Perharić

Udeleženci�konference
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KRŠKO – 8. decembra je v Kulturnem domu Krško v organizaci-
ji Glasbene šole Krško potekala prireditev Glasbena šola malo 
drugače. Že tradicionalni decembrski glasbeni dogodek se je 
kot običajno odvijal pred polno dvorano obiskovalcev, ki so 

z navdušenjem spremljali nastope mladih glasbenih umetni-
kov in njihovih mentorjev. Glasbene, plesne in pevske točke 
so bile vpete v štiri letne čase, saj so snovalci pripravili te-
matske glasbene sklope, kjer so najprej izzvenele jesensko 
obarvane pesmi, za zaključek pa so dodobra navdušile še po-
letne skladbe. Več na www.posavje.info. � M.�K.

Štirje	letni	časi	z	glasbeno	
šolo	malo	drugače

Orkester�harmonik�je�nastopil�s�skladbama�Pesem�ptic�
trnovk�in�Ivje.

Konec novembra je izšla še 4. številka slikovitega biltena Akade-
mija zdrave hrane, ki je sad projekta podjetja Kenex iz Dobove, 
z zbiranjem prispevkov za bilten pa vsakič poteka tudi nagradna 
igra za najbolj kreativne prispevke osnovnošolcev.
Tokrat se je najbolje odrezala OŠ Bistrica ob Sotli, ali kot je po-
vedala urednica biltena, Karin Jurman: „Poleg diplome za naj-
boljši prispevek k rubriki Barve hrane, ki sta jo prejela Andraž 
Žučko in Andraž Hostnik, se šola lahko pohvali tudi z glavno na-

grado. Odločitev o slednji je tokrat padla precej hitro, saj smo 
bili organizatorji soglasni, da je najbolj izstopajoč prispevek dru-
žabna igra Lokal’c. Pripravila sta jo Vid Vohnjec in Aleš Šinko-
vič. Ne samo, da sta oblikovala igralno ploščo, pripravila sta tudi 
zabavna navodila za igro!“ Tako se mora npr. igralec, ki z metom 
kocke pristane na polju z ananasom, premakniti 3 polja nazaj, 
saj je sadež pred uživanjem potrebno olupiti, kar vzame veli-
ko časa. Najbolj pa se igralci lahko razveselijo paradižnika, saj 
v primeru, da pristanejo na sličici le-tega, lahko preskočijo kar 
5 polj. Navodila namreč pravijo: Paradižnik, ki si ga utrgal na 
babičinem vrtu, ima v sebi ogromno vitaminov. Pojdi 5 polj na-
prej! Tomislav Jurman, vodja projekta Akademija zdrave hrane 
ter Karin Jurman sta tudi tokrat v devetih kategorijah podelila 
17 diplom in dve glavni nagradi oz. MP3 predvajalnika. „Kaj vse 
se vam še lahko pripeti med igranjem družabne igre Lokal’c, si 
oglejte na www.akademija-zdrave-hrane.si, kjer si lahko igral-
no ploščo tudi natisnete,“ nam je še zaupala Karin.  

ČATEŽ OB SAVI - V Domu krajanov na Čatežu ob Savi je kar šte-
vilno občinstvo 11. decembra prisluhnilo predbožičnemu kon-
certu, na katerem je zapelo šest pevskih skupin. Poleg doma-
čega Mešanega pevskega zbora Anton Kreč Čatež, ki ga vodi 
Ignac Slakonja, so se na odru zvrstile še trije Slakonjevi zbori: 

Moški pevski zbor DU Brežice, Moški pevski zbor Slavček Veli-
ka Dolina in Ljudske pevke Žejno. Zapela sta še Mešani pevski 
zbor KUD Brežice pod taktirko Elizabete in Dragutina Križa-
nića ter malo bolj oddaljeni gostje, Mešani pevski zbor Lipni-
ca iz Kamne Gorice z zborovodkinjo Metko Soklič. Izbor pesmi 
je bil času primerno predvsem božično obarvan, preko sto grl 
pa je na koncu koncerta združilo moči in zapelo še štiri božič-
ne, seveda z nepogrešljivo Sveto nočjo za konec.� P.�P.

BREŽICE – Mešani pevski zbor Viva je na predvečer tretje ad-
ventne nedelje – 11. decembra - v župnijski cerkvi sv. Lovren-
ca pripravil koncert z gosti, Mešanim pevskim zborom Vrtojba 
ter otroškim zborčkom (otroci odraslih pojočih iz MePZ Viva 

- na fotografiji). Koncert je potekal že drugo leto pod slo-
ganom Sožitje prazničnih zvokov. Sožitje sakralnih napevov 
je plemenitilo mnoge poslušalce, ki so izvajalce nagrajeva-
li z aplavzi. Pevci Vive so peli pod taktirko Simone Rožman 
Strnad, na orglah jih je spremljal Lucijan Cetin, k praznič-
nemu utripu pa sta prispevali še solistki Lara Jagrič in Ire-
na Hribar in prav tako MePZ Vrtojba s spremljavo na orglah 
Uroša Ceja. Praznične pesmi, polne topline, je v povezova-
nju z besedo požlahtnila Alenka Černelič Krošelj.� N.�J.�S.��       

KRŠKO – 13. decembra je bilo v veliki dvorani Kulturnega 
doma Krško pravo plesno vzdušje, saj sta Glasbena šola Kr-
ško in Plesno društvo Imani Brežice pripravila plesno prire-
ditev Zimske plesne stopinje. Obiskovalcem so pričarali kar 
17 plesnih točk, ki so jih poimenovali Bubožužki, Kraljevske 

orhideje, Nenavadni pragozd, Ljudstvo Buumchika, Pokali-
ce, Hitri noji, Luč sveta, Spagnoletta & Parsons farewell, Ho-
botnice, Most izdihljajev, Kamni v krogu, Božične sanje, Na 
ulicah New Yorka, Tolpe, Kip svobode, V soju luči in Vesolj-
ci. Pod koreografskim pogledom Sare Levičar, Rosane Hor-
vat, Katje Terglav, Hedvike Lopatič in Jerneje Rožman so 
nastopile skupine sodobnega plesa 2, 3, 4, 5 ter odrasli, hip 
hopa 2a, 2b, 3, 4, 5 ter odrasli in Celestina, ki so združene v 
PD Imani; iz krške glasbene šole pa 1., 2., 3., 4. in 5. razred 
za sodobni ples. � M.�K.�

Pri	Akademiji	zdrave	hrane	še	
Lokal’c

Urednica�biltena�Karin�Jurman,�Aleš�Šinkovič,�Vid�
Vohnjec,�mentorica�Irena�Burja,�Andraž�Žučko,�Andraž�
Hostnik�in�vodja�projekta�Tomislav�Jurman

Praznični	koncert	na	Čatežu

Šest�pevskih�skupin�je�na�koncu�zapelo�skupaj.

Zimske	plesne	stopinje

S�plesne�prireditve

Sobotni	večer	v	sožitju	
prazničnih	zvokov

RADEČE - V Knjižnici Radeče so 10. decembra v sodelovanju z 
Društvom invalidov Radeče odprli že 6. razstavo ročnih del z na-
slovom Čarovnije pridnih rok. Pridni člani in članice društva vsa-
ko leto decembra pripravijo razstavo z bolj zimsko tematiko. Le-
tos so prvič pokazale tudi klekljarske izdelke. Društvo je kupilo 
klekljarske »bule« in kleklje, našli so mentorico in z veseljem so 

poprijele. Rezultati so vidni in so zelo navdušili obiskovalce raz-
stave. Zraven so še snežaki, vizitke, zvezdice, novoletne krogle, 
angelčki, čudoviti veliki in mali kvačkani namizni prti, zavese, 
slike na platnu, izdelki iz voska in še marsikaj, vse to pa je sedaj 
razstavljeno v knjižnici za obiskovalce do novega leta. S svojimi 
izdelki so se pridružili tudi oskrbovanci VDC Golovec- enota Ra-
deče. Za otvoritev pa so medse povabili še pevsko skupino Fol-
klornega društva Brusači iz Radeč.  V.�Drašček

Čarovnije	pridnih	rok

Z�otvoritve�razstave

SEVNICA - V dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica se je 
17. decembra s prečudovitimi pesmimi predstavil dekliški pev-
ski sestav Zverke, ki je medse povabil še fantovski kvartet Jari-
ca, ki je omrežil obiskovalke in obiskovalce tudi z znanimi dal-
matinskim napevi. Zverke in Jarica so vnesli z zapetimi skladbami 
v zimski večer, v katerem je zunaj počasi naletaval sneg in be-
lil cesto na grad, posebno razpoloženje ob prihajajočih praznič-

nih dneh. »Prečudovit koncert. Kaj vse nimamo pri nas!« je de-
jal eden izmed obiskovalcev, ki so do zadnjega kotička napolnili 
dvorano in z aplavzom nagradili vsako odpeto pesem, pri čemer 
so za glasbeno spremljavo pri posameznih skladbah poskrbeli še 
z igranjem na klavir Tine Bec, na violini Mirjam Mah, na kitari 
Boštjan Povše in Dejan Drstvenšek. Moderatorki sta bili temno-
lasa Špela Krajnc in svetlolasa Lina Senica, obe članici dekliške-
ga sestava Zverke, ki ga zelo uspešno vodi prof. glasbe Mateja 
Ratajc.� S.�R.,�foto:�L.�M.

Zverke�z�zborovodkinjo�Matejo�Ratajc

Zverke	in	Jarica	polepšali	
zimski	večer

DOBOVA – Romanopisec Rudi Mlinar je po svojih romanih Ciril iz 
Šentanela, Kjer ptice oneme, V senci gore, Prvi doktor predstavil 
svoj novi roman o Francu Ksaverju Mešku, naslovljen Šepetanje 
lip. Meško (28.10. 1874, Ključarevci pri Ormožu – 11.1. 1964, Slo-
venj Gradec) je bil po duši mehak, človek idealist, ki je vztraj-
no verjel v lepote življenja, v pravičnost in dobroto ljudi, zato 
je bil velikokrat razočaran, a ga to ni odvrnilo od vere v ljudi in 
vere v Boga. Kot slovenski besedni ustvarjalec je bil Meško pra-
vi mojster črtice, poizkušal pa 
se je tudi v romanu, poeziji in 
dramatiki. Ob Finžgarju je naj-

bolj cenjen slovenski pisatelj 
iz duhovniških vrst. Pobudo za 
roman o Mešku je dala Mohor-
jeva družba, ki se je čutila dol-
žna za ta korak, kajti Meško je 
bil kot pisatelj vezan na druž-
bo, pa tudi služboval je na Ko-
roškem od Šentanela do Mari-
je na Zilji.� N.�J.�S

Šepetanje	lip
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Spoštovane občanke in občani !

Praznični čas je čas, ko analiziramo preteklost 
in z optimizmom ter entuziazmom zremo 
v prihodnost. Veliko je bilo narejenega, 
še več načrtov pa je pred nami. 
Trudili se bomo, da s skupnimi močmi 
udejanjimo vizijo naše prihodnosti.

V prihajajočem letu pa Vam želim vse dobro 
ter izpolnitev vseh tistih pričakovanj, 
na katera je pozabilo leto, ki se poslavlja.
 

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Brežice, 
dragi bralke in bralci Obzornika!

Praznični čas se bliža, 
leto 2010 nam bo kmalu pomahalo v slovo. 
Za nami je bogata bera iztekajočega se leta, 

uresničili smo mnoge projekte in pridobili številne 
nove izkušnje. Novo leto prinaša sveže izzive 

in priložnosti, zato se bomo tudi v prihodnje trudili, 
da bo življenje v občini Brežice kakovostno in prijazno. 

Vsem, ki soustvarjate življenje v naši občini, 
se zahvaljujem za opravljeno delo, prepričan sem, 

da bomo tudi v prihodnjem letu uspešno sodelovali 
in dosegali zastavljene cilje.

Želim vam prijetno praznovanje 
v krogu vaših najdražjih, 

v letu 2011 pa mnogo sreče, zdravja in zaupanja!   

Ivan Molan, župan občine Brežice

Glave so najmodrejše, kadar so hladne,                  
                                          srca pa najmočnejša, kadar 

bijejo za plemenite ideje.
               (Ralph J. Bucnhe)

Voščila gospodarskih družb, organizacij, zavodov in podjetnikov

Drage občanke in občani,
spoštovani bralci Posavskega obzornika,

naša pričakovanja in upanja ponovno združujemo
v dobre želje ob novem letu.

Zahtevno leto smo z zaupanjem, znanjem, vztrajnostjo 
in močjo volje skupaj pripeljali do dobrega izhodišča, ki ob 
nadaljnjem marljivem delu obeta naskok še stopnico više.

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

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

Blagoslovljen božič,
najlepše želje ob dnevu samostojnosti in enotnosti

ter vsem dobro, uspešno in mirno leto 2010.

Franc Bogovič,
župan občine Krško s sodelavci 

Iztekajoče se leto 2010 je bilo polno preizkušenj. Spra-
ševanju o posameznikovi materialni eksistenci se pri-
družujejo vprašanja o preživetju družbe kot celote: Kdo 
smo? Kam gremo? Ali še znamo postavljati meje slabe-
mu? Ali znamo biti solidarni in utripati kot eno? Ali 
sploh znamo opazovati izven meje svojega, lastnega? 
Se ob pogledu na preteklost še zdrznemo in zamislimo?

Seveda, ljudje imamo svoje precej temne plati in never-
jetno kratkovidnost, a ravno ob preizkušnjah se jasno 
pokaže, da slabemu nasproti stoji dobro. Dobro v nas. 
Da zmoremo neverjetne stvari, da znamo biti poveza-
ni in enotni, da znamo nesebično ljubiti in osrečeva-
ti! Za prihajajoče božične praznike in novo leto nam 
tako vsem skupaj ostaja izredno pomembna in zahtev-
na naloga – upanje v naše dobre plati in v človeško spo-
sobnost. 

Drage bralke, dragi bralci, vsak dan posebej v novem 
letu naj vam prinese nekaj čarobnega, nekaj, česar se 
boste razveselili, naj bo leto zdravo v vseh pogledih in 
naj bo polno notranje moči in radovednosti! Tem na-
šim dobrim željam so se na naslednjih straneh časopi-
sa pridružili še mnogi drugi, predstavniki skupnosti in 
podjetij, ki verjamejo, da skupaj zmoremo več in bolje. 
Preberite si, kakšne želje skozi voščila v najbolj branem 
časopisu pošiljajo v vaše domove! Naj se vse želje sešte-
jejo, dobro pa naj se namnoži, da bo leto 2011 drugač-
no, uspešno, srčno in napolnjeno z ljubeznijo.

 Uredništvo Posavskega obzornika 

Drage bralke, dragi bralci, vse najlepše …
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Vstopamo v novo leto,
začenjamo nov koledar,

pred nami so novi izzivi in naloge …

Vsem krajanom naše KS želimo obilo uspeha, zdravja
in zadovoljstva v prihajajočem letu 2011!

Svet KS Leskovec pri Krškem

KS LESKOVEC PRI KRŠKEM
Ulica 11. novembra 24
8273 Leskovec pri Krškem

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

nove uspehe in za novo srečo.
 

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

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

 

Srečno 2011!
 

Občinski odbori SD Krško, Sevnica, Brežice

Želimo vam blagoslovljene božične praznike, 
v letu 2011 

pa obilo zdravja, veselja, 
osebnega zadovoljstva in miru.

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si

V prazničnih decembrskih dneh

naj vam misel na majhne radosti

in velika pričakovanja pričara nasmeh,

vam bližina in toplina ljubeznivih ljudi

greje hladne zimske noči.

Vesel božič in srečno novo leto 2011!

Praznični dnevi prinašajo 
posebno veselje 
in obudijo skrite želje.
 
Naj vam prihajajoče leto 
izpolni
veliko skritih želja
in prinese veselje 
v osebno in poslovno življenje.
 
Srečno!

Občinski odbori LDS
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica

KRAJEVNA SKUPNOST 
MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško 

Naj bo to leto najlepše leto
z obilico sonca, z mnogo sreče, 
naj z uspehi bo prežeto
in v miru se izteče.

Vesele božične praznike in 
srečno novo leto 2011!
 

Svet KS mesta Krško
Jožica Mikulanc

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

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

Svet KS Krško polje
vošči vsem krajanom in občanom 

lepe božične praznike
ter srečno v letu 2011!

Predsednik Franc Žibert
in Svet KS Krško polje

Spoštovani in spoštovane!

Miren in lep božič,
iskrene čestitke 

ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
ter zdravo, uspešno in srečno novo leto 2011

Vam želijo
OO SDS Brežice, OO SDS Krško,
OO SDS Kostanjevica na Krki,

OO SDS Sevnica.

V prihajajočem 
letu vam želimo 
čim več sončnih 

trenutkov!
Klub jamarjev 

Kostanjevica na Krki

www.kostanjeviska-jama.com

Sprijazni se s svojim življenjem.
Sprejmi takega, kot je.
Danes. Sedaj.
Da ne zgrešiš še tistega drobca sreče,
ki čaka nate.
(P. Bosmans)  Srečno 2011!

Radanovič Brežice d.o.o.
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice - Tel.: 07/499 21 50

www.radanovic.si

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

V letu, ki je pred nami,
 vam želimo čim več čarobnih trenutkov 

in uresničenih želja!
kolektiv Radanovič Brežice
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V skrbi za vaše zdravje in z najboljšimi željami 
v novem letu 2011. 

kolektiv ZD Brežice Veliko sreče, 
zdravja in miru 
Vam v letu 2011 želi 
kolektiv Lekarne Brežice!

V prihajajočem letu vam želimo veliko zdravja, 
da boste lahko prinašali srečo tistim, 

ki vas obdajajo, in živeli svojo lastno … Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81 61 620

Želimo vam, da bi v letu 2011 
našli svoj ključ do zdravja!

Kolektiv Lekarne Sevnica

Prijetne božične praznike, 
v novem letu pa vsega tistega, 

kar lajša, lepša in bogati življenje.

Srečno 2011!

www.zd-krsko.si

ZDRAVSTVENI DOM
KRŠKO

Naj vam božični večer 
prinese mir, srečo, 
zdravje in veselje, 

leto 2011 pa izpolnitev 
vseh skritih želja.

Tel.:  07/4882 395
 07/4882 390
Fax:  07 4882 392
e-pošta: kim@siol.net

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

ZDRAVSTVENI CENTER
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Kaplja črnila lahko da misliti milijonu ljudi.

Želimo vam prijetne božične praznike 
ter zdravja, uspeha in sreče 

v novem letu 2011!

Tudi letos smo – ker sta nam varovanje okolja 
in zdravje ljudi zelo pomembni vrednoti –

namesto za nakup voščilnic denar namenili 
Posavskemu in obsoteljskemu društvu za boj proti raku.

Želimo Vam zdravo, zadovoljno in uspešno leto 2011. 

Prihodnost je ponujena 
razprta dlan 

za dotik - umik - dejanje - 
pričakovanje - ali le za sanje.

Želimo vam zdravo, veselo 
in uspehov polno novo leto 2011! 

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

Naj se uresničijo sanje,
udejanijo želje

in izpolnijo pričakovanja.

SREČNO 2011!

tel.: 07/48 80 380

Vsem cenjenim strankam in poslovnim partnerjem 
želimo prijetne praznike, v prihajajočem letu 

pa obilo osebnih in poslovnih uspehov. 
Srečno 2011!
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Vse, kar lahko storiš ali o čemer sanjaš, 
da lahko narediš, poskusi narediti. 

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

V letu 2011 Vam želimo obilo zdravja, veselja 
in poslovnih uspehov.

Kolektiv podjetja TIMI Krško d. o. o.

Vsem strankam in poslovnim partnerjem 
voščimo lepe in mirne praznike ter obilo 

osebnih in poslovnih uspehov v letu 2011.        

Kolektiv AVTO KRKA d.o.o.

Prihodnost je nepopisana belina papirja
in vsak sam naredi korak vanjo,

zariše svojo stezo
ali skupaj z drugimi začrta močno pot.

 
Želimo vam, da bi v prihajajoče leto 

odtisnili svetle in uspešne poti!
 

Srečno 2011!
 

Infra - izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o.
 

NOVA STANOVANJA in 
POSLOVNI PROSTORI

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

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

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

Vseljivo TAKOJ. Prodaja naše lastne nepremičnine.

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

Želimo vam srečno leto 2011, kupcem stanovanj 
pa prijetno bivanje v novem domu!

Tudi najlepše sanje lahko postanejo resničnost, 
če le verjamemo vanje.

Naj se v letu 2011 uresničijo vse!

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

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

Želimo vam leto polno zdravja, sreče, uspehov 
in dobrega počutja. Srečno 2011!

Ene želje zavijemo v paket,
da obkroži širni svet.

Druge položimo le v srce,
da nam v novem letu bolje gre.

 
Naj pogumen bo korak,

odet v hip, ki ne spozna ga vsak.
Le čaren up za hip ozri:

Ni ravnih poti za nove smeri! 

Veliko novih križišč in modrih odločitev 
vam želimo tudi v letu 2011.

Siliko do.o. PE Sevnica, Radna 3, 8294 Boštanj

Preproste stvari in majhne pozornosti 
       delajo čudeže.
            Naj jih bo v tem letu čim več!

                         Vse lepo za Božič ter
                              srečno in uspešno 2011!

www.siliko.si
tel.: 07 81 63 002
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Ob iztekajočem se letu se vam zahvaljujemo za sodelovanje, 
želimo vam prijetne in mirne praznike 

 ter osebnih in poslovnih uspehov tudi v letu 2011.

Kolektiv Centra za podjetništvo in turizem Krško

Uspešni smo, kadar mislimo pozitivno,
živimo optimistično in se veselimo življenja.
Vse to sproži v nas neskončno ustvarjalnost.
Vendar človek vsega ne zmore opraviti sam.

Z roko sodelovanja smo močnejši!
(A.Šegula)

Spoznati pravo pot, prave ljudi, storiti prave reči ter v sebi in drugih
najti le dobre stvari vam v novem letu želi

EKIPA PRSTaN

Tako se zmeraj na novo rojeva novo.
Nov up.
Nova misel.
Nov dan …
(Tone Pavček)

… novo znanje … 
in ker za znanje nikoli ni prepozno, 
si na Ljudski univerzi Krško želimo, 

da bi se naše poti tudi v prihajajočem letu 2011 
prepletale in združevale.

Mirne in radosti polne praznike 
Vam želi Ljudska univerza Krško!

Vse za vinogradnike, sadjarje,
poljedelce, vrtičkarje in čebelarje.

Vabimo vas na ugodne 
prednovoletne nakupe:

Želimo vam vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2011.

Vesel božič 
in srečno novo leto!

NAROČANJE
041 37 1234

www.okulistika.si

Ekonomska in trgovska šola Brežice 
želi  vsem svojim  dijakom 

in študentom ter odraslim, ki se izobražujejo pri nas, 
zaposlenim, staršem in drugim, ki kakor koli sodelujejo s šolo 

ter jo podpirajo, uspešen začetek novega leta 2011, v 
nadaljevanju pa veliko znanja, prijaznosti, dobrote, sočutja, 
ustvarjalnosti, lepih doživetij, solidarnosti, dobrih priložnosti 

in  pravih odločitev.

Srečno v 2011!
kolektiv ETrŠ

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

Razglednica iz leta 1906, domoznanska zbirka knjižnice

Veliko prijetnih, toplih 
in mirnih trenutkov ob knjigi 

vam v letu 2011 želi ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

www.sc-krsko.si

Veliko sreče in lepih sanj
naj Vam prinese božični dan.

V novem letu pa nič skrbi,
polno ljubezni in lepih dni.

Srečno 2011

Vam želijo dijaki in kolektiv ŠC Krško – Sevnica.

OD 20
 %

 DO 30
%

od 23
.12

. d
o 8.

1.2
011

 
 
Na vse
- šolske potrebščine in šolske torbe
- pisarniški material
- barve za tiskalnike
- pisala
- darilni program
- koledarji, rokovniki
... in še več! 

PIRAMIDA KRŠKO, 
Aleksej Dobrovnik, Kolodvorska ul. 1 (tržnica), Krško

Obiščite nas in opravite ugoden in kvaliteten nakup!!

SREČNO 2011!!

PO
PU

ST

Želimo vam prijetne 
ter vesele praznike in 

srečno novo leto 2011!
Kolektiv podjetja GKI d.o.o.
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Zemeljski plin za vse generacije.    www.adriaplin.si

Vesele praznike
in srečno

 2011

Naj vas veselje prazničnih dni
spremlja skozi vse leto.
Vesele božične praznike

in uspešno novo leto.

Prihaja novo leto in z njim nove priložnosti. 
Vsem svojim poslovnim partnerjem in 

občanom želimo vesele novoletne praznike 
ter veliko sreče, zdravja in zadovoljstva 

v prihajajočem letu 2011.
 

Tanin Sevnica d.d.

Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, Tel.: 07/49-88-385
www.rotar.si

Cenjenim strankam 
želimo čarobne praznične dni 

in uspešno leto 2011!

Zavarovalnica Triglav, d.d.,  Območna enota Krško je del sredstev, predvidenih 
za novoletni koncert in voščilnice, namenila v humanitarne namene.

SREČA JE NAJVEČJA, 
KO JO DELIŠ.

VSE LEPO V 2011!

Vsem sodelavcem, strankam in poslovnim partnerjem
želimo vesele božične praznike in srečno leto 2011,

uresničeno z zdravjem, uspehom in srečo
ter izpolnitvijo vseh skritih želja!

Vesel božič 
in srečno novo leto.

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

www.kovis.s i

good  ideas  c reate  future

V prihajajočem letu vsem svojim strankam
želimo veliko zdravja, sreče in topline.

SREČNO!
Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo!

Obiščite nas in presenečeni boste nad ponudbo.

Poklicna gasilska enota Krško 
želi vsem občankam in občanom 
vesel božič in srečno ter zdravo, 

predvsem pa varno novo leto 2011.

Namesto nakupa voščilnic bomo sredstva donirali 
Varstveno delovnemu centru Krško - Leskovec.

Vsem občanom, sokrajanom 
in cenjenim poslovnim partnerjem 

želimo vesele praznike ter veliko sreče 
in uspeha v letu 2011!

- podboji cestišč                            - komunalna infrastruktura
- urejanje dvorišč, kamnite zložbe  

     - vgradnja malih čistilnih naprav
Želimo vam obilo uspeha, 

zdravja in veselja v letu 2011.

Okulistični pregledi
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PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega

želi vsem svojim strankam in poslovnim 
partnerjem srečno novo leto.

Popotovanje v leto 2011 naj bo polno poslovne in osebne 
sreče, zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva.

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

ivan_ciglar@t-2.net

Želimo vam prijetne in mirne praznike,
v letu 2011 pa naj vas nove priložnosti 

vodijo po pravih poteh.

Srečno!
w w w . z a r n k r s k o . s i

Ob prihajajočih praznikih vam iz srca želimo 
obilo veselja in topline v vaših domovih. 

Da bi verjeli in upali v svojo srečo, v vse začrtane poti, 
bili obdani z zdravjem in smehom, 

v krogu prijateljev in družine.
Naj naslednje leto uspešno mine, 

spet našli bomo skupno pot.  

GRADBENIŠTVO, KOMUNALA IN VZDRŽEVANJE

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

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

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

SREČNO 2011!

Srečn
o 20

11!

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

naj čarobnost zimskega ivja
zasenči črne misli,

naj toplina in iskrenost
osrečujeta vse leto.

EFEKT Krško d.o.o., Cesta 4. julija 25, 8270 Krško
Tel.: 07 490 28 60, www.efekt-krsko.si

Srečno v letu 2011!
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V HOTELU CITY KRŠKO

DELOVNI ČAS:
ponedeljek - petek

od 9. do 17. ure
sobota

od 9. do 12. ure

KONTAKT:
tel.: 07 48 80 315
GSM: 040 711 500

e-pošta: 
info@citytravel.si

Najugodnejša turistična
ponudba!

ZIMSKO - 
POMLADANSKI 

ODDIHI
               

• Smučanje doma 
in v tujini

• Novoletna ponudba
• Terme in zdravilišča

• Krajši oddihi na obali
• Praznična 

in pomladanska 
potovanja
• Eksotika

• First minute poletje
... in še več ...

Srečno 
in oddiha polno 

leto 2011

Tiskarsko srediπËe

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

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

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

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

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

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

◗ letakov v opisanih in tudi drugih formatih

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

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

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

Poslovnim partnerjem, zaposlenim 
in ostalim sodelavcem želimo, 

da vas v letu 2011 obiščejo 
sreča, zdravje in pogum 

za doseganje najbolj skritih želja.

 
Srečno 2011!

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

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

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

se tudi mi pridružujemo dobrim željam. 

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

AVTO-MAX
MDB 9, LESKOVEC PRI KRŠKEM

Ob iztekajočem letu 
se vam zahvaljujemo za izkazano zaupanje in 

se veselimo nadaljnjega sodelovanja 
ter vam želimo lepe praznike 

in srečno v letu 2011.

SREČNO 2011 vam želimo 
iz kolektiva KOP Brežice!

Naj se vam v letu 2011 uresničijo vse želje 
in izpolnijo vsa pričakovanja 

in da bi naše skupno prizadevanje 
za zdravo in čisto okolje obrodilo sadove!

Vesele božične praznike in srečno v letu 2011 
vam želi kolektiv 

Regionalne razvojne agencije Posavje

Vse, kar upate, naj se izpolni,
kar iščete, naj se odkrije,

kar si želite, naj se uresniči!

V začetku decembra je Fo-
tografika Boštjan Colarič s. 
p. izdala koledar Senovega 
na starih razglednicah in fo-
tografijah. Ob podobah kra-
ja, kakršen je bil v 20. stole-
tju, se domačini spominjajo 
ljudi, ki jih več ni in teh, ki 
so še in so dajali utrip ži-
vljenju v dolini. Koledar bo 
prav gotovo preživel leto 
2011, saj so natisnjene raz-
glednice in fotografije svo-
jevrsten zgodovinski spomin 
na neko obdobje kraja. Ide-
ja za izdajo koledarja se je 
porodila domačim zbiral-
cem, ki se jim je zdelo prav, 
da izkažejo ljubezen do svo-
jega kraja in ljudi tudi na 
ta način. Razglednice in fo-
tografije je zbral in uredil 
Vili Planinc ter se podpi-
sal pod spremno besedilo. 
Vsi ljubitelji Senovega lah-
ko koledar kupijo v prosto-
rih Fotografike na Senovem 
(v bivši stavbi Rudnika Se-
novo v zapiranju), zanj pa 
bodo odšteli 7 €.

Koledar	Senovo	v	20.	stoletju

Ena�od�fotografij�v�koledarju�je�tudi�prvi�avto�na�
Senovem

Želimo vam vesel božič in srečno v letu 2011!
  Nudimo vam 7 apartmajev za ugodno in 

kvalitetno nastanitev sredi Pišec.
 Veselimo se sodelovanja z vami v letu 2011.

Vila Silva Marija Pišece
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Vila Silva Marija

www.apartmaji-pisece.si
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Ime (naziv organizacije) ___________________________________________________

Priimek ___________________________________________________

Naslov ___________________________________________________

Št. pošte in kraj _________ ______________________________

Davčna št. (izpolnijo pravne osebe) ________________________

Spodaj podpisani naročam brezplačni izvod 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 roku 15 dni po pre-
jemu računa.
Podpis naročnika:

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

Naročite izvod 
POSAVSKEGA OBZORNIKA

 tudi v svoje podjetje, društvo, klub ali ga 
podarite svojim rojakom in prijateljem!

Posavski obzornik pride s poštno distribucijo v vsak dom v občinah Bistrica ob Sotli, Breži-
ce, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. Če pa bi želeli, da prejemate največji 
posavski časopis vsak drugi četrtek na svoje delovno mesto, ali bi želeli, da ga preberejo 
tudi sodelavci, ki živijo izven Posavja, izpolnite spodnjo naročilnico in nam jo pošljite po 
faxu ali pošti. Prepričani smo, da bi bili časopisa veseli tudi člani društev, klubov ali pa vaši 
prijatelji po Sloveniji in še posebno rojaki in sorodniki v tujini. Ker je časopis brezplačen, 
boste plačali samo stroške pošiljanja. Pokličite nas za dodatne informacije!

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI KRŠKO ZA LETO 2011

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

Ker smo prepričani, da je koledar prireditev v našem skupnem interesu in bo pomembno 
prispeval k »redu« na tem področju, pričakujemo vaše sodelovanje. Vljudno vas prosimo, 
da nam posredujete podatke o tradicionalnih prireditvah, ki po vaši oceni presegajo kra-
jevni ali občinski pomen in so zanimive za širšo javnost. Želimo, da nam izpolnjene vprašal-
nike posredujete najkasneje do petka, 14.01.2011, da jih bomo lahko obdelali in objavili 
(koncept vprašalnika je v spodnji tabeli), lahko nam pišete na e-naslov tic.krsko@cpt-
krsko.si ali se oglasite na Centru za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46, 8270 Krško.

PROGRAM PRIREDITEV V OBČINI KRŠKO V LETU 2011

IME PRIREDITVE

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

PRIZORIŠČE PRIREDITVE

ČAS PRIREDITVE (datum in ura začetka ter zaključka 
prireditve)

ORGANIZATOR (naslov)

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

OPIS PRIREDITVE (nastanek, tradicija, cilj prireditve)

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

POSEBNOSTI (na prireditvi in v kraju)

PRILOGA (fotografija iz prejšnje prireditve)

PRIREDITEV JE ali NI ODVISNA OD VREMENA

KRAJ IN DATUM: IZPOLNIL:

� Center�za�podjetništvo�in�turizem�Krško

CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO
Javni zavod

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

PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA 

Center za razvoj podjetništva in turizma Krško kot ena izmed vstopnih točk 
VEM v okviru JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, izva-
ja celovite podporne storitve, kjer lahko med drugim pridobite naslednje 
informacije oz. storitve:  

•• Osnovno svetovanje o postopkih pred ustanovitvijo podjetja, pogojih za usta-
novitev podjetja in za opravljanje dejavnosti, vodenju poslovnih knjig, virih in 
dostopu do finančnih sredstev;

• Brezplačni postopki registracije, doregistracije in spremembe pri registraci-
ji za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko sple-
tne aplikacije e-VEM; 

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

NAJAVA RAZPISA ZA NOVA PODJETJA V LETU 2011!

Slovenski�podjetniški�sklad�bo�v�letu�2011�(predvidoma�v�sredini�februarja)�ponov-
no�ponudil�subvencije�za�zagon�podjetij,�ki�so�namenjene�spodbujanju�ustanovitve�
in�zagona�inovativnih,�tehnološko�naravnanih�podjetij�–�P2�Sofinanciranje�zagona�
podjetij�v�subjektih�inovativnega�okolja.��

Namen razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tr-
žno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom 
rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. 

Podjetje 
• mora biti vključeno v subjekt inovativnega okolja (SIO),
• ne sme biti registrirano več kot 18 mesecev od objave javnega razpisa,
• mora biti ustanovljeno do objave razpisa,  
• mora imeti vsaj enega zaposlenega najkasneje 10 dni od prejema sklepa o odobritvi za 

polni delovni čas in za celotno obdobje sofinanciranja.  

Višina največje možne subvencije na podjetje v 3-h letih:70.000 EUR, razporeditev 
vrednosti po letih se razlikuje po letih delovanja (oz. po skupinah) in je razvidna iz spo-
dnje tabele: 

Leto – skupina Maks. vrednost 
sofinanciranja 

Obdobje upravičenih 
stroškov

1. leto – skupina a 15.000 EUR od 1.9.2010 do 31.8.2011

2. leto – skupina b 40.000 EUR od 1.8.2010 do 31.8.2011

3. leto – skupina c 15.000 EUR od 1.8.2010 do 31.8.2011

Podjetja bodo svojo vključenost v subjekt inovativnega okolja dokazovala s pisnimi potr-
dili le-teh in izjavo SIO-ja, v katerem SIO poda mnenje o usposobljenosti podjetniškega 
tima za zagon podjetja in kvaliteti poslovnega načrta. Podjetja bodo morala biti najka-
sneje v 10-ih dneh od sklepa tudi fizično prisotna v SIO-ju. Več o predvidenem razpisu iz-
veste tudi na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada www.podjetniskisklad.si.   

V Posavju je kot subjekt inovativnega okolja prisoten Tehnološki center Posavja d.o.o. 
- Techpo, v okviru katerega deluje podjetniški inkubator (www.techpo.si). To je prilo-
žnost za potencialne ustanovitelje podjetij, da izkoristijo prednosti poslovanja v inku-
batorju in hkrati pridobijo možnost za kandidiranje za nepovratna sredstva. 

Za več informacij o zgoraj omenjenem razpisu, pa tudi glede ostalih aktualnih razpisov 
oz. iz ostalih področij se lahko oglasite na našem sedežu (Center za podjetništvo in tu-
rizem Krško, CKŽ 46), dobite pa jih lahko tudi po telefonu  07/490 22 24 ali 07/490 22 
25, po elektronski pošti info@cptkrsko.si) oz. na spletni strani www.cptkrsko.si.

� Center�za�podjetništvo�in�turizem�Krško
� Franc�Češnovar

V 24. številki Posavskega ob-
zornika z dne 25. 11. 2010 je 
v rubriki »Pokličite uredni-
štvo« gospod Pešec iz Žado-
vinka opozarjal na nevarnost 
neurejenega makedamske-
ga prostora pred bivšim in-
dustrijskim kompleksom No-
volesa. Navedeni prostor po 
prostorskih aktih in katastr-
skih podatkih spada k indu-
strijskemu kompleksu kot del 

PREJELI SMO

Pojasnilo	glede	lukenj	pred	bivšim	Novolesom
industrijskega dvorišča in je v 
celoti v lasti naše družbe. Po 
obstoječih občinskih prostor-
skih aktih na predmetnem ze-
mljišču ni predvidena oziroma 
dovoljena javna pot in jo zato 
kot javno pot tudi ni dovolje-
no vzdrževati. Ker posamezni-
ki navedeno zemljišče očitno 
občasno še vedno uporabljajo 
kot pot, bomo v podjetju za 
varnost občanov ustrezno po-

skrbeli in zemljišče primerno 
zavarovali. 
Za dobronamerno opozorilo se 
gospodu Pešcu zahvaljujemo.
� JOB�CENTER��d.o.o.

 že od 15. decembra 1997
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Občina Krško je v letu 
2009, v sodelovanju z Dru-
štvom arhitektov Posavja, v 
poletnih mesecih organizi-
rala urbanistično – arhitek-
turno delavnico za staro 
mestno jedro Krško, katere 
namen je bil pridobiti ideje 
ter predloge rešitev za vse-
binsko in oblikovno prenovo 
ter razvoj starega mestne-
ga jedra Krško.

Na delavnici so sodelova-
li člani Društva arhitektov 
in študentov arhitekture 
Posavja ter vabljena pod-
jetja; sodelovalo je 22 av-
torjev v različnih skupinah, 
ki so podali 17 rešitev za osem posameznih območij urejanja 
znotraj starega mestnega jedra. Rešitve so bile tudi javno 
predstavljene na razstavi v septembru 2009 (bivša trgovina 
Hardi), na kateri sta bila tudi dekan Fakultete za arhitektu-
ro v Ljubljani prof. mag. Peter Gabrijelčič ter krajinska ar-
hitektka Petra Jernejec Babič z Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki sta v nadaljevanju podala strokovno 
oceno posameznih rešitev.

Za navedeno je Občina Krško izdala strokovno publikacijo 
»Urbanistično – arhitekturna delavnica za staro mestno jedro 
Krško 2009«, v kateri so prikazane rešitve z opisi ter mnenji 
sodelujočih. Publikacija je na ogled, razen na Občini Krško, 
tudi v Valvasorjevi knjižnici in Krajevni skupnost mesta Krško.

Upravna enota Krško obvešča udeležence komasacijskega po-
stopka Vihre, da bodo v času od 28. 12. 2010 do vključno 17. 
1. 2011 v prostorih Gasilskega doma Vihre, Vihre 44, Lesko-
vec pri Krškem in v Upravni enoti Krško, Cesta krških žrtev 
14, Krško, pisarna št. 105 (1. nadstropje) razgrnjeni: elabo-
rat obstoječega stanja, elaborat idejne zasnove ureditve in 
elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju 
Vihre. Komasacijski udeleženci bodo na razgrnitev elabora-
tov osebno vabljeni in lahko podajo pisne pripombe in pre-
dloge vsak delovni dan v času razgrnitve od 8. ure do 14. ure 
v prostorih Gasilskega doma Vihre ali v Upravni enoti Krško. 
Prav tako lahko dajo pripombe v Upravni enoti Krško v roku 
osem dni po razgrnitvi elaboratov. Predstavnik izvajalca ko-
masacije in predstavnica UE Krško bosta v prostorih Gasil-
skega doma Vihre prisotna od 10. 1. 2011 do vključno 17. 1. 
2011 med 11. in 17. uro, kjer bosta po potrebi podala more-
bitna dodatna pojasnila o razgrnjenih elaboratih.

Javna	razgrnitev	elaborata	
obstoječega	stanja	in	
vrednotenja	zemljišč	na	
komasacijskem	območju	Vihre

Izdana	strokovna	publikacija	
urbanistično	–	arhitekturna	
delavnica	za	staro	mestno	
jedro	Krško

V oktobru nas je obiskal indonezijski veleposlanik na Duna-
ju I Gusti Agung Wesaka Puja. Cilj obiska je bil seznanitev z 
nuklearnim objektom, umeščanjem le-tega v prostor in ogled 
dobre prakse sodelovanja Občine Krško in občanov. Tokratni 
obisk s strani predstavnikov Indonezije je bil okrepljen, kaj-
ti delegaciji so se pridružili župana dveh mest, predsedniki 
regij, novinarji in delegacija z dunajskega veleposlaništva.

Kot smo zapisali že v oktobru, je veleposlanik I Gusti Agung 
Wesaka Puja že ob prvem obisku izrazil željo po sodelova-
nju in možnostjo šolanja njihovega kadra v Krškem za po-
trebe jedrskega objekta, ki ga ravno v tem času umeščajo v 
prostor. Na skupnem sestanku je beseda tekla o umeščanju 
jedrskih objektov v prostor, varnostnih zahtevah in procesu 
obveščanja javnosti o delovanju jedrskega objekta. V sklo-
pu sestanka je Branko Petan iz občinske uprave predstavil 
področje zaščite in reševanja s posebnostmi za prostor, v ka-
terem stoji jedrski objekt. Po zaključeni predstavitvi so si 
gostje ogledali še Fakulteto za energetiko, ki skrbi za kako-
vosten in v kraju vzgojen energetski kader. V večernih urah 
so se predstavniki Indonezije sestali še z novinarji in lokal-
nim prebivalstvom, kjer so želeli pridobiti vpogled v dotično 
tematiko z zornega kota prebivalstva. 
Delegacija je obisk ocenila kot izjemno ploden in poučen. In-
donezijski veleposlanik na Dunaju je želel na dolgi rok vzpo-
staviti povezavo med Krškim in indonezijskim mestom, kjer 
bo jedrski objekt umeščen, na način pobratenja. Vsekakor 
pa je izrazil željo po usposabljanju njihovega strokovnega 
kadra v Krškem in Sloveniji.

Predstavnica Občine Krško se je na povabilo organizacije Evro-
pa za državljane udeležila mednarodne konference kot pred-
stavnica ene izmed petih slovenskih občin. Program je na-
menjen sofinanciranju mednarodnih projektov in povezati 
prebivalce lokalnih skupnosti po Evropi.

Konferenca je potekala v Opatiji 7. in 8. decembra v organizaciji 
hrvaške vlade. Na konferenci se je zbralo 150 udeleženk in ude-
ležencev iz Hrvaške, Italije in Slovenije in razpravljalo o dosež-
kih in primerih dobre prakse izvajanja Evropske unije Evropa za 
državljane. Evropa za državljane je program EU, namenjen sofi-
nanciranju mednarodnih projektov, katerih cilj je spodbuditi ak-
tivno evropsko državljanstvo. Preko Skupnosti občin Slovenije se 
je konference udeležilo tudi devet predstavnic in predstavnikov 
slovenskih občin, katerih stroške udeležbe so krili organizatorji.
Konferenco sta uradno odprla dr. Igor Vidačak iz hrvaškega Ura-
da za sodelovanje z nevladnimi organizacijami in Ivo Dujmić, žu-
pan Opatije. Prisotne so pozdravili tudi Nataša Mikuš Žigman, 
namestnica državnega tajnika v osrednjem državnem uradu za 
razvojno strategijo in koordinacijo EU skladov, Andrej Plenko-
vić, državni sekretar za evropske integracije hrvaškega zunanje-
ga ministrstva, in Dejan Jović, odposlanec predsednika Republi-
ke Hrvaške. Prvi dan konference sta potekali dve tematski okrogli 
mizi, namenjeni projektom za spodbujanje aktivnega evropskega 
državljanstva za lokalne skupnosti, in okrogla miza o projektih 
na pobudo civilne družbe. Drugi dan konference je bil zasnovan 
v duhu iskanja partnerstev. Predstavniki slovenskih, hrvaških in 
italijanskih občin so predstavljali svoje kraje, običaje in želje po 
novih partnerstvih ali izkušnje iz obstoječih. Na tem področju je 
delovanje Občine Krško predstavila Metka Resnik z Občine Krško.

Ob bogatem programu in glasbenih nastopih Pihalnega orke-
stra Videm Krško, Nuše Derenda, skupine D’Palinka in an-
sambla Nemir je prireditev vodila Bernarda Žarn. Občina 
Krško je sledila interesu občanov po zagotavljanju konku-
renčne in razširjene ponudbe, ter interesu investitorja, ki 
je naše okolje prepoznal kot zanimivo za vlaganje v posodo-

bitev obstoječega objekta. Vrednost investicije je investi-
tor ocenil na 8 milijonov evrov, ob tem pa gre poudariti, da 
je nov trgovski center Qlandia prenovljen v sodobnem času 
energetske učinkovitosti. Gre za nov trgovinski koncept, ki 
je podrejen predvsem dobremu počutju obiskovalcev in sveži 
ponudbi, poleg tega imajo kupci na voljo preko 400 parkirnih 
mest, nakupovalni center pa bo skupno zaposloval 160 ljudi.

Župan Franc Bogovič je na otvoritvi zbranim zaželel prije-
tne in ugodne nakupe, zaposlenim veliko uspeha pri njihovem 
delu, investitorju in najemojemalcem pa uspešno poslovno 
delovanje. Hkrati pa občankam in občanom poleg prijetnih 
in ugodnih nakupov zaželel prijeten božič, veselo prazno-
vanje novega leta, ki bo tudi letos na Trgu Matije Gubca, in 
srečno, zdravo ter uspešno leto 2011.

Krajevna skupnost Senovo objavlja razpis za podelitev pri-
znanj Krajevne skupnosti Senovo. V postopku za podeli-
tev priznanj po razpisu bodo upoštevani predlogi, odposla-
ni na naslov KS Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo do 
12. januarja 2011 (velja datum na poštnem žigu), več in-
formacij na tel. št. 07 497 13 40 ali ks.senovo@volja.net.

Obisk	delegacije	iz	Indonezije Konferenca	„Evropa	za	
državljane“	v	Opatiji

Razpis	za	priznanja	
KS	Senovo

Župan	Franc	Bogovič	
slavnostno	odprl	prenovljen	
trgovski	center	Qlandia

Slovesna�otvoritev�prenovljenega�trgovskega�centra
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ke izdali novo, svežo, božično 
zgoščenko. Prinaša dvanajst 
božičnih pesmi, ki so veči-
na slovenske, z njimi pa si bo 

Dolgoletna predsednica dru-
štva Sožitje Brežice Anica Aj-
lec je zbranim namenila to-
pel pozdrav. Zahvalila se je 
vsem donatorjem, ki so pri-
spevali za darila in udele-
žence srečanja spomnila na 
temeljne vrednote predbo-

V mesecu decembru skavti prinašajo betlehemsko luč miru 
na Občino Brežice. Z betlehemsko lučjo miru in lepimi že-
ljami so razveselili župana Ivana Molan in njegove goste na 
sestanku. Skavtska pesem miru je odmevala po celotni ob-
činski stavbi ter tako tudi vse zaposlene opozorila na priha-

jajoče božično-novoletne praznike, med katerimi naj prevla-
duje mir, veselje in upanje.
Več o akciji betlehemska luč miru si lahko preberete na 
http://lmb.skavt.net/ideja-in-namen .

Za uspešno delo se je člani-
cam in članom PGD Obrež-
je ob predaji ključev novega 
vozila v imenu Občine Bre-
žice zahvalil župan Ivan Mo-
lan. Vozilo je zgrajeno na 
podvozju Kia Sorento in vse-
buje komplet gasilne in re-
ševalne opreme po tipizaciji 
GZS. Vrednost vozila z opre-
mo znaša 24.987,16 EUR. Vo-
zilo je v največji financiralo 
PGD Obrežje. 6.000 EUR je 
prispevala GZ Brežice, 1.000 
EUR pa Občina Brežice. 

Za dobro sodelovanje in 
uspešno delo se je društvu 
ob svečanem prerezu tra-
ku prenovljene gardero-
be operativne gasilske eno-
te zahvalil tudi predsednik 

Slovesnost	PGD	Obrežje	ob	
prevzemu	vozila
Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje je bogatejše za novo poveljniško vozilo PV-1, prenovili so tudi 
garderobe operativne gasilske enote ter operativno komunikacijski center. 

GZ Brežice Mihael Boranič. 
Z rezanjem traku in zahva-
lo operativni gasilski enoti 
za uspešno delo je povelj-
nik GZ Brežice Franc Urek 
predal obnovljen operativno 
komunikacijski center svoje-
mu namenu. V njem se na-
haja oprema za komunikaci-
je, javno in tiho alarmiranje 
ter spremljanje poteka alar-
miranja. Strošek prenove in 
nove opreme znaša 2.534,87 
EUR, v celoti pa ga je finan-
ciralo društvo. Potek nabave 
vozila, prenove garderobe in 
operativno komunikacijske-
ga centra je prisotnim opi-

sal predsednik PGD Obrež-
je Darko Leskovec, ki se je 
na koncu zahvalil vsem, ki so 
kakorkoli pomagali pri naba-
vi vozila ter prenovi garde-
robe in operativno komuni-
kacijskega centra. Občini 
Brežice, županu občine Bre-
žice Ivanu Molanu in GZ Bre-
žice so bile v zahvalo pode-
ljene plakete. Na koncu so 
prisotni nazdravili novim pri-
dobitvam, uspešno realizi-
ranim začrtanim sklepom in 
novemu letu 2011.

Slovesnosti so se udeleži-
li tudi Vinko Cvetkovič, po-

močnik poveljnika za gasil-
sko tehniko Gasilske zveze 
Brežice, Ivan Rožman, pod-
poveljnik 5. požarnega sek-
torja GZ Brežice, Alen Žr-
lič, vodja Uprave za zaščito 
in reševanje izpostave Bre-
žice, Zdenka Močnik in Aleš 
Šetinc iz ReCO Brežice, žu-
pnik župnije Velika Dolina 
Andrej Rovšak, predstavni-
ki sosednjih PGD Velika Doli-
na, Cerina, in Brežice, pod-
predsednik KS Jesenice na 
Dolenjskem Jože Tomše ter 
članice in člani PGD Obrež-
je.
� Vir:�PGD�Obrežje

Novo�vozilo�PGD�Obrežje Navzoči�na�prevzemu�novega�vozila

Člani	društva	Sožitje	rajali	
z	Božičkom

Skavti	iz	Brežic	prinesli	
betlehemsko	luč	miru

Skavti�z�betlehemsko�lučko�miru�in�županom

V predprazničnih dneh so člani društva Sožitje Brežice pripravili novoletno 
druženje z Božičkom. Vabilu se je z veseljem odzval tudi župan Ivan Molan. 
Zbranim je župan zaželel srečno in zdravo novo leto, skupaj so si ogledali 
predstavo Muca Copatarica, vrhunec prednovoletnega rajanja pa je bil obisk 
težko pričakovanega Božička. 

www.brezice.si

žičnega časa – ljubezen, upa-
nje, mir in vero. Župan občine 
Brežice Ivan Molan je pozdra-
vil zbrane z besedami, da je 
bil tudi letos vesel njihovega 
povabila. Dejal je, da je sre-
čanja prijetna priložnost za 
druženje, poudaril je tudi, 

kako pomemben je oddelek 
VDC v Brežicah, kjer se varo-
vanci vsakodnevno družijo in 
ustvarjajo. Župan jim je za-
želel predvsem čim več vese-
lja v medsebojnem druženju. 

Dramska skupina Snežinka, 
ki jo sestavljajo vzgojite-
ljice iz Vrtca Mavrica Breži-
ce, so z gledališko predstavo 
Muca Copatarica razveselile 
in olajšale nestrpno pričako-
vanje prihoda Božička. Pre-
den pa so dočakali Božička 
z darovi, so se mali in veli-
ki razigrano zavrteli ob po-
skočnih pesmih Vilka Ureka, 
brez katerega ni prednovole-
tnih srečanj brežiškega dru-
štva Sožitje. Srečanja sta se 
udeležila tudi direktor VDC 
Krško – Leskovec Andrej Ro-
mih in predsednik Sožitja Kr-
ško Dane Mižigoj. 

BREŽICE – Slovenski citrarski 
kvartet, ki deluje že od leta 
2000, sestavljajo pa ga sloven-
ski učitelji citer: Anita Veršec, 
ki v GŠ Brežice poučuje citre 
in vodi citrarski orkester, Irena 
Zdolšek (izdala bo že drugi so-
listični CD), Tomaž Plahutnik 
(izdal notne zbirke) in Peter 
Napret (predsednik Citrarske-
ga društva Slovenije - vsi na fo-
tografiji), so po dveh izdanih 
zgoščenkah za božične prazni-

moč ustvariti še bolj praznič-
ne adventne in božične dneve. 
Vsi člani kvarteta, ki so aktivni 
citrarji – vsak zase in v različ-
nih zasedbah -, se nam bodo z 
novo zgoščenko in koncertom 
predstavili na Štefanovo nede-
ljo, 26. decembra, ob 16.30 v 
župnijski cerkvi sv. Lovrenca v 
Brežicah in nato ob 19. uri še 
v župnijski cerkvi sv. Lovrenca 
na Bizeljskem.
� N.�J.�S.

Album	božičnih	pesmi
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Druga	redna	seja	občinskega	
sveta	občine	Sevnica
Občinski svet je na 2. redni seji med drugim imenoval nado-
mestnega člana občinskega sveta Janeza Podlesnika, tako da 
svet sedaj deluje s polno 25-člansko zasedbo. Na seji so ob-
činski svetniki sprejeli terminski načrt obravnavanja in spre-
jemanja odloka o proračunu Občine Sevnica za leti 2011 in 
2012 ter se seznanili s sklepom župana o začasnem financira-
nju proračuna Občine Sevnica v obdobju od januarja do mar-
ca 2011. Sprejet je bil tudi Sklep o določitvi vrednosti toč-
ke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in 
garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na obmo-
čju občine Sevnica za leto 2011, Odloka o spremembi in do-
polnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč 
v občini Sevnica ter Sklep o primerljivi gradbeni ceni stano-
vanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavb-
nih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v občini Sevni-
ca za leto 2011. Občinski svet je podal tudi pozitivno mnenje 
k imenovanju Vlaste Fele z Loke za ravnateljico Vrtca Cici-
ban Sevnica ter imenoval tudi Nadzorni odbor Občine Sevni-
ca, Občinsko volilno komisijo Občine Sevnica, Nadzorni svet 
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, Nadzorni svet 
Javnega podjetja Plinovod Sevnica ter vsa delovna telesa 
občinskega sveta Občine Sevnica.

Sestanek	župana	s	
predstavniki	DRSC	in	DDC
Župan se je sestal s predstavniki Direkcije Republike Sloveni-
je za ceste in inženirske družbe DDC v zvezi s sodelovanjem 
pri izvedbi projekta Dolnje Brezovo. Tam potekajo investicij-
ski posegi za gradnjo glavnega fekalnega kanala ter razširitev 
400 m dolgega vozišča regionalne ceste s hodnikom za pešce 
in vso spremljevalno komunalno infrastrukturo. Investitor po-
segov je Občina Sevnica, ki je sofinancerska sredstva prido-

bila s prijavo investicijskega projekta na razpis Službe Vlade 
RS za regionalno in lokalno samoupravo. Cesta skozi nase-
lje je bila med gradnjo elektrarne Blanca zelo obremenjena 
in krajani so, skupaj z Občino, pričakovali odpravo posledic 
težkih prevozov po preozki in dotrajani državni cesti v razu-
mnem roku, vendar se investitorji in graditelji elektrarn še 
niso uspeli dogovoriti za izvedbo sanacijskih posegov. To ne-
dorečeno stanje zadržuje tudi gradnjo fekalne kanalizacije s 
čistilno napravo na Dolnjem Brezovem, ki je prav tako pred-
met dodatnih ureditev ob gradnji elektrarne. Zato je Obči-
na Sevnica prevzela investitorstvo za izvedbo teh ureditev in 
se skuša zdaj dogovoriti za sodelovanje s posameznimi mini-
strstvi. Na omenjenem sestanku s predstavniki upravljavca 
državne ceste je bilo dogovorjeno, da bodo njihove službe v 
celoti prevzele pridobivanje dodatnih zemljišč za razširitev 
vozišča in gradnjo hodnika ter da bodo zaradi problematike 
dogovorov z lastniki postopke izvedle prednostno. V zvezi z 
možnostjo za sofinanciranje samih ureditvenih del oziroma 
sanacijskih posegov na celotnem odseku pa je v začetku pri-
hodnjega leta dogovorjen sestanek župana z direktorjem Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste.

Dela�na�Dolnjem�Brezovem�(Vir:�foto�arhiv�Občine)

Sestanek	sosveta	načelnice	
Upravne	enote	Sevnica
Na sestanku sosveta načelnice Upravne enote Sevnica, ki ga 
sestavljajo vodje javnih ustanov, ki delujejo na območju obči-
ne Sevnica, so se člani seznanili z delom ustanov v letu, ki se 
počasi izteka. Načelnica Upravne enote mag. Darja Drnovšek 
je predstavila pripadnost zadev po posameznih področjih de-
lovanja. Zaradi manjšanja obiska bo ukinjeno delovanje Kra-
jevnega urada Tržišče in sobotno delo. Župan Srečko Ocvirk 
je predstavil aktivnosti lokalnih skupnosti, da bi preprečili 
ukinitev nekaterih regijskih institucij v Posavju. Prisotni so 
se seznanili tudi z delovanjem Medobčinskega inšpektorata, 
z novostmi zakonodaje ter gibanji na trgu dela v Posavju in s 
sistemom vrednotenja nepremičnin. Rezultate dela je pred-
stavila tudi Policijska postaja Sevnica in delovna inšpekcija.

Sestanek	o	hidroelektrarnah
Člani posebne komisije za spremljanje izgradnje HE Blanca 
so z direktorjem Javnega podjetja Infra mag. Vojkom Soto-
škom in vodjem projekta Antonom Vetrihom pregledali ak-
tivnosti v zvezi z dokončanjem del v letu 2010 in se sezna-
nili s planom del za leto 2011. Občina Sevnica pričakuje, da 
bo investitor pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja kvali-
tetno zaključil vsa dela, ki jih določa državni lokacijski načrt 
in gradbeno dovoljenje. Podjetje Infra v svojih planih načrtu-
je dokončanje del v naslednjih dveh letih, izvedlo pa je tudi 
postopke za tekoče vzdrževanje infrastrukturnih ureditev. V 
njihovem interesu je tudi, da se čim prej zadovoljivo reši-
jo individualni zahtevki krajanov, katere vabijo na razgovor. 
Komisija zaradi pomanjkanja celovitih informacij o predlo-
gih rešitev o teh zadevah težko zavzame objektivno stališče.

Seja	Odbora	za	HE
Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi je na svoji seji 
pregledal aktivnosti v letošnjem letu, ki so bile usmerjene 
predvsem v reševanje problemov v zvezi z nadaljevanjem iz-
gradnje verige elektrarn in pripravo državnega prostorske-
ga načrta za HE Brežice in Mokrice ter zakasnitev pri izgra-
dnji infrastrukturnih ureditev ob HE Krško. Pogovarjali so se 
tudi o čim večjih možnostih vključevanja posavskega gospo-
darstva v ta projekt. Ob koncu so si ogledali še proizvodnjo 
v podjetju Inkos Krmelj.

Vzdrževanje	vodotokov	na	
območju	občine	Sevnica
Koncesionar za vzdrževanje vodotokov na območju porečja 
spodnje Save, VGP d. d., Novo mesto, je izvajal nujna čišče-
nja struge na spodnjem toku potoka Grahovica, z namenom 
zmanjšanja poplavne nevarnosti za obstoječe objekte nad iz-
livom potoka v Mirno v Dolenjem Boštanju. Zaradi velikih na-
nosov proda se je dno 
struge potoka dvigni-
lo in ob visokem vodo-
staju septembra letos 
poplavilo gospodarske 
objekte, zaradi česar 
je bilo potrebno po-
sredovanje gasilcev in 
civilne zaščite. Pred-
stavnik navedene vo-
dnogospodarske služ-
be si je ogledal tudi 
problematiko poplavljanja gasilskega doma na Pokleku nad 
Blanco, kjer se združene poplavne vode Blanščice in Ložiške-
ga potoka ob izrednih vodostajih, ki pa so žal vse pogostejši, 
razlijejo čez brežine in zalijejo objekt. Dogovorjeno je bilo, 
da se bodo vodarji temu problemu posvetili in kot prvi ukrep 
planirali čiščenje struge Blanščice na odseku nad Poklekom. 

Spoštovane občanke in občani!
Občina Sevnica si prizadeva za čim bolj enakome-
ren in uravnotežen razvoj vseh krajev v naši ob-
čini in tako ljudem omogočiti boljše pogoje za ži-
vljenje.

Brez korektnega sodelovanja s krajani, organiza-
cijami, društvi, krajevnimi skupnostmi, gospodar-
skimi družbami in javnimi ustanovami gotovo ne 
bi bilo rezultatov, katerih se lahko iskreno veseli-
mo. Skupaj smo res veliko postorili.

Naj vas prihajajoči božični prazniki napolnijo z novimi pričakovanji, no-
tranjim mirom in veseljem.

Naj bo dan samostojnosti spomin na zgodovinsko odločitev našega na-
roda za življenje v samostojni, državljanom prijazni državi.

V novem letu pa vam želim veliko prijetnih doživetij, delovnih uspehov 
in medsebojnega razumevanja. Želim, da tudi v prihodnje sodelujemo, 
si zaupamo in si pomagamo.
S spoštovanjem,
 Srečko OCVIRK,

 župan občine Sevnica

Potok�Grahovica�(Vir:�foto�arhiv�
Občine)

Sodelovanje	med	Komunalo	in	
sevniškimi	osnovnimi	šolami
Komunala d.o.o. Sevnica krepi sodelovanje na področju rav-
nanja z odpadki z osnovnimi šolami v občini Sevnica pri pro-
jektih pridobivanja eko zastave, osveščanju otrok in uvajanju 
ločenega zbiranja odpadkov. Vse osnovne šole je Komunala 
opremila z eko zabojniki in jim omogočila zbiranje in brez-
plačen odvoz ločeno zbrane embalaže in papirja. V letošnjem 

poletju smo naredili še korak naprej in z nekaterimi šolami 
sklenili dogovor o skupni izvedbi zbiralnih akcij starega pa-
pirja. V osnovnih šolah Ana Gale, Blanca, Boštanj in Krmelj so 
učenci pri jesenski akciji skupaj zbrali kar 23.780 kg starega 
papirja. Smiselnost izvajanja zbiralnih akcij starega papirja 
je v usmerjanju otrok in odraslih k ločevanju odpadkov in s 
tem k ohranjanju gozdov ter naravnih virov, varčevanju pri 
stroških odlaganja odpadkov, ohranjanju deponijskega pro-
stora in nenazadnje spodbujanje mladih k pozitivnim nalo-
gam. V prihodnjem letu nameravamo to sodelovanje razširi-
ti še na preostale šole v občini.

Zbiralna�akcija�v�OŠ�Boštanj�(Vir:�Komunala�Sevnica)

Člani Športno kulturnega društva Večno mladi Šmarčna le-
tos že dvanajstič pripravljajo žive jaslice. S kostumi, igro, 
orodjem in ostalimi rekviziti naših prednikov nam v zave-
tju gozda predstavijo sveto družino, nas popeljejo v sta-
re čase in nam pričarajo predbožično vzdušje. Predstava 
je zanimiva tudi za najmlajše, saj poleg igralcev nastopa-
jo tudi koze, ovce in osel, po predstavi pa se bodo lahko z 
nastopajočimi tudi fotografirali. Letošnjo predstavo bo po-
pestril priznani tenorist Marko Železnik.

Prizorišče se nahaja na Šmarčni, ob glavni cesti Sevnica – 
Radeče, organizirano bo tudi parkirišče. Žive jaslice bodo 
letos prikazane v soboto, 25. decembra 2010, ob 18.00 
uri in v nedeljo, 26. decembra 2010, ob 18.00 uri. Pred-
stava traja približno 40 minut, ogled je brezplačen.

Vljudno vabljeni!

Žive	jaslice	na	Šmarčni
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Ob iskanju teme za projekt nismo mogli mimo sku-
pnih vezi, ki jih je na čezmejnem območju in v pre-
tekli zgodovini veliko ter so žive tudi danes. Ena iz-
med mnogih sta tudi medičarstvo in lectarstvo. V 
Posavju, tako v Krškem kot v Brežicah, je nekoč že 
bila razvita medičarska in lectarska obrt. V Krškem 
je do leta 1956 delovala medičarska delavnica Stary. 
V Brežicah je od konca 18. stoletja do druge svetov-
ne vojne izpričanih vsaj sedem delujočih medičarjev 
in lectarjev. Obrt je v Brežicah zamrla med obema 
vojnama, v Krškem pa kmalu po drugi svetovni voj-
ni. Na področju Zagrebačke županije je medičarstvo 
in lectarstvo še živa dejavnost, ki sooblikuje način 
življenja prebivalcev ter je ena izmed vidnejših de-
javnosti na področju izdelave spominskih predmetov. 

V sklopu projekta sledimo naslednjim ciljem:
• raziskovanje, evidentiranje in predstavljanje boga-

te dediščine medičarstva in lectarstva,
• ohranjanje, prenašanje in razvoj rokodelskih znanj 

in veščin,
• razvoj novih izdelkov, ki izhajajo iz omenjene dedi-

ščine in so povezani s temami in obdobji projekta,
• čezmejno sodelovanje in razvijanje skupnih izdel-

kov idr.

Dosedanji rezultati
Slovenska stran:
1. V Valvasorjevem kompleksu je v Mestnem mu-

zeju Krško: 
• opremljen večnamenski multimedijski prostor za 

prezentacije skupinam turistov, 
• vzpostavljen prostor za predstavljanje ponudbe tra-

dicionalnih znanj slovenskih in hrvaških rokodelcev, 
kjer so na ogled različni izdelki rokodelcev z obmej-
nega območja, na voljo so tudi informacije o projek-
tu Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi. 

2. Izdelani so naslednji dokumenti: 
Analiza stanja medičarstva in lectarstva v Spodnje-
posavski regiji, Analiza stanja ponudbe tradicionalnih 
rokodelskih izdelkov in nekaterih predelanih kme-
tijskih izdelkov na območju Spodnjeposavske regi-
je ter Zagrebačke županije, Skupna baza rokodel-
cev Spodnjeposavske regije in Zagrebačke županije, 
Svetovanja za nabor izdelkov, idejno zasnovo in pri-
pravo tekstov za izdelke za katalog Bogastvo pode-
želja v skupni turistični ponudbi, Merila in kriteriji 
za razvoj skupnih proizvodov, vezanih na medičar-
stvo in lectarstvo na čezmejnem prostoru Posavja in 
Zagrebačke županije, Idejna oziroma vsebinska za-
snova za Pot medičarstva in lectarstva med Krškim 
in Zagrebom.
3. Projekt je bil maja 2010 predstavljen na tiskovni 

konferenci v Mestnem muzeju Krško.

Hrvaška stran: 
4. Izvedenih je bilo 20 delavnic za obstoječe in po-

tencialne rokodelce, ki se že ukvarjajo ali pa se 
želijo ukvarjati s tradicionalnimi obrtmi. Na delav-
nicah je sodelovalo ok. 100 ljudi z območja Za-
grebačke županije. 

5. Prav tako so izvedli tudi delavnice za medičarje in 
lectarje, na katerih so se dogovarjali o možnostih 
sodelovanja in vsebinah turistične poti Pot medi-
čarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom. 

6. Ob začetku projekta je bila sklicana tiskovna kon-
ferenca v Zagrebu, na kateri so sodelovali pred-
stavniki projektnih partnerjev in predstavili načr-
tovane aktivnosti in njihovo izvajanje. Posebej pa 
so poudarili, da je izvajanje projekta dobro, da je 
sodelovanje slovenskih in hrvaških partnerjev na 
zavidljivi ravni, kar je dobra podlaga, da bo pro-
jekt uspešno izveden.

V okviru projekta so do njegovega zaključka v 
letu 2012 predvideni rezultati tudi:
• razvoj 5 skupnih (tradicionalnih in sodobnih) medi-

čarsko lectarskih paketov daril oz. spominkov,
• izid tro-jezičnega Kataloga rokodelskih izdelkov in 

brošura tematsko-etnološke Poti medičarstva in lec-
tarstva med Krškim in Zagrebom,

• snemanje krajšega dokumentarnega filma o dedi-
ščini medičarstva in lectarstva skupnega čezmej-
nega območja,

• predstavitev izsledkov raziskave o medičarski in lec-
tarski dediščini v Sobi medičarstva in lectarstva v 
sklopu zbirk Mestnega muzeja Krško in v vitrinah 
na območju Zagrebačke županije.

Pot medičarstva in lectarstva med 
Krškim in Zagrebom v Mestnem 
muzeju Krško

Mestni muzej Krško domuje v obnovljenem Valva-
sorjevem kompleksu, delu starega mestnega jedra 
Krško, tik ob župnijski cerkvi sv. Janeza Evangelista, 
ob nekdanji cerkvi sv. Duha, danes Galeriji Krško in 
tik ob stavbi nekdanje meščanske in tehnične šole, 
kjer danes delujeta Fakulteta za logistiko in Fakul-
teta za energetiko Univerze v Mariboru.
Valvasorjev kompleks v Krškem tvorijo tri hiše, ki po-
menijo osrednji del starega mestnega jedra. Valva-
sorjeva, Jarnovičeva in Kaplanova hiša arhitekturno 
predstavljajo najkakovostnejši zgodovinski del me-
sta, njihovi prebivalci pa so zaznamovali preteklost 
mesta in pustili sledi, ki jih častimo tudi danes. Ob-
nova Valvasorjevega kompleksa je tako bila obnova 
arhitekture, ki hkrati omogoča tudi prikaz življenja 
mesta in dosežkov njegovih prebivalcev v različnih 
obdobjih. 
Mestni muzej Krško je bil ustanovljen konec leta 
2009 kot enota Kulturnega doma Krško z Odlokom 
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško 
(Uradni list RS, št. 109/09).
Temelji muzeja pa segajo že v 19. stoletje, ko so Kr-
čani na hišo, ki je takrat nosila številko 85, 7. ok-
tobra 1894, postavili ploščo z napisom: »V tej hiši 
je umrl JANEZ BAJKORT VALVASOR 19. septembra 
1693«.
Naslednja prelomnica je leto 1939, ko je bilo 30. sep-
tembra v Krškem ustanovljeno Muzejsko društvo za 
politična okraja Krško in Brežice v Krškem. Prosto-
re je imelo v odposvečeni cerkvi sv. Duha in v Val-
vasorjevi hiši.

Leta 1948 so hišo izpraznili, predmete pa je Franjo 
Stiplovšek odpeljal v Brežice. 
25. junija 1966 je bil pred Valvasorjevo hišo posta-
vljen kip Janeza Vajkarda Valvasorja, delo Vladimir-
ja Štovička, slovesno pa je bila odprta Galerija Kr-
ško v nekdanji cerkvi sv. Duha.
Občina Krško je leta 1993 razglasila območje za kul-
turni in zgodovinski spomenik ter hkrati poskrbela za 
konservatorsko in projektno dokumentacijo za pre-
novo treh hiš: Valvasorjeve in sosednjih Jarnoviče-
ve in Kaplanove. Celota pa je dobila ime Valvasor-
jev kompleks.
V letih 2008—2010 je potekala intenzivna gradbe-
na obnova. Omogočila jo je Občina Krško s podpo-
ro Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje 2007—2013, razvojna 
prioriteta »Razvoj regij« in Ministrstva za kulturo 
Republike Slovenije.
Ob gradbeni obnovi je tekla tudi vsebinska zasnova, ki 
je sledila idejam in željam, da ta del mesta dobi javno 
funkcijo in nalogo ohranjanja, raziskovanja in predsta-
vljanja bogate dediščine mesta in občine. Od leta 2002 
je bilo izvedenih več raziskovalnih projektov, ki jih je 
izvajal Valvasorjev raziskovalni center Krško, finanč-
no pa podprli Občina Krško in Ministrstvo za kulturo.
Del sredstev, ki so namenjena za postavitev zbirk o 
Valvasorjevem življenju, o življenju mesta v 18. sto-
letju in o medičarstvu in lectarstvu, je Občina Krško 
kot partnerica v projektu pridobila tudi iz naslova 
projekta Bogastvo podeželja v skupni turistični po-
nudbi, akronim Pot medičarstva in lectarstva med 
Krškim in Zagrebom. 

Mestni muzej Krško je s slovesnim odprtjem prvič 
odprl vrata 30. marca 2010. Več kot 500 obisko-
valcev si je v opremljenem prostoru za prezentaci-
je skupinam turistov ogledalo dokumentarni film o 
obnovi Valvasorjevega kompleksa. Prav tako so si 
v predstavitvenem prostoru projekta ogledali raz-
lične izdelke rokodelcev z obmejnega območja, na 
voljo so bile tudi informacije o projektu. Obiskoval-
ci so se lahko posladkali s produktom projekta, in 
sicer medenjakom, poimenovanim Josipinino srce. 

Pot medičarstva in lectarstva 
med Krškim in Zagrebom

Projekt je preplet vsebin, povezanih z rokodelstvom, ponudbo delno predelanih kmetijskih izdelkov s kmetij (med in suho sadje), oblikovanjem novih turističnih 
produktov in kulturnih storitev ter ohranjanjem kulturne dediščine čezmejnega območja med Posavjem in Zagrebačko županijo.

Odprtje Mestnega muzeja Krško, 30. marca 
2010. Prizor V Valvasorjevem vrtu, od leve 
proti desni: Adam Bohorič (Boštjan Arh), 

Jurij Dalmatin (Vid Žnideršič), Janez Vajkard 
Valvasor (Zdenko Perec) in Josipina Hočevar 

(Klavdija Mirt).

Plakat o projektu v prostoru Mestnega muzeja 
Krško, ki najavlja razstavo o medičarstvu in 

lectarstvu v prvi polovici leta 2012.

Tradicionalni lectarski izdelki rokodelcev 
Zagrebačke županije (HR), predstavljeni tudi 

v Krškem.

Izdelki iz medu s področja Zagrebačke 
županije (HR).
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Medenjak je dobil ime po dobrotnici Josipini Hoče-
var (1824—1911), ki je več desetletij skrbela za raz-
lične projekte in podpirala dobre ideje. Njene dona-
cije so omogočile razvoj šolstva tako za dečke kot 
za deklice, gradnjo in obnovo sakralnih in posvetnih 
zgradb, skupaj z možem Martinom pa sta ustanovi-
la tudi 16 štipendijskih skladov, izmed katerih jih je 
nekaj delovalo vse do druge svetovne vojne (1941). 
Njeno dobro srce je simbolično povezano v veliko-
sti (8 cm) in sladkosti oblikovanega medenjaka, ki 
ga obiskovalci Mestnega muzeja Krško lahko okusi-
jo na vsaki prireditvi. 
Med številnimi dogodki Mestnega muzeja Krško v 
letu 2010 je bila še posebej odmevna mednarodna 
konferenca 11. vzporednice med slovensko in hrva-
ško etnologijo, ki se je odvijala 29. in 30. oktobra. 
Soorganizatorji so bili Slovensko etnološko društvo, 
Hrvaško etnološko društvo in Mestni muzej Krško. 

Mednarodna konferenca 
o kulturni dediščini indu-
strijskih panog je prite-
gnila številne referente 
in poslušalce iz Slovenije 
in Hrvaške. Spremljeval-
ni program je bilo odpr-
tje razstave fotografij Jo-
sipa Pelikana z naslovom 
Arhitektura / Industrija v 
sodelovanju z Muzejem 
novejše zgodovine Celje 
in razstave V srcu slo-
venske elektroenergeti-
ke, avtorske fotografije 
Dušana Ježa.
Mestni muzej Krško je v 
svojem prvem letu ozi-
roma v 9-ih mesecih de-
lovanja privabil več kot 

3.000 obiskovalcev iz različnih krajev Slovenije, 
Evrope in sveta. Vsi obiskovalci so bili seznanjeni 
tudi s projektom Pot medičarstva in lectarstva med 
Krškim in Zagrebom, z izvedenimi aktivnostmi in za-
danimi cilji.

Mestni muzej Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, 
8270 Krško, je odprt od torka do sobote, med 12. 
in 18. uro in po dogovoru za najavljene obiskovalce 
in skupine. Ob nedeljah in praznikih zaprto. Vstop 
v muzej je prost. (www.mestnimuzejkrsko.si)

Pomen projekta za čezmejno 
območje med Posavjem in 
Zagrebačko županijo

Projekt bo s svojo vsebino omogočil povezovanje 
rokodelcev in ostalih ponudnikov ter na tak način 
okrepil čezmejno sodelovanje. Pomemben je tudi za 
promocijo obstoječih in novo razvitih produktov po-
deželja ter ohranjanja, oživljanja, predstavljanja kul-
turne dediščine tega območja ter nadaljnji razvoj, ki 
ga dediščina omogoča in podpira.

Projekt Bogastvo podeželja v skupni turistični 
ponudbi - “Pot medičarstva in lectarstva med 
Krškim in Zagrebom”/Bogastvo ruralnog pro-
stora u zajedničkoj turističkoj ponudi - “Put 
medičarstva i licitarstva između Krškog i Za-
greba” je nastal s podporo Operativnega pro-
grama IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 

Čas trajanja projekta: 30 mesecev, 1. 9. 2009 
– 28. 2. 2012.
Celotna vrednost projekta: cca 440.000 €. 

Vodilni partner: 
Regionalna razvojna agencija Posavje
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško
Kontaktna oseba: Liljana Omerzu, telefon: 07 488 
10 43, e-pošta: liljana.omerzu@rra-posavje.si 

Projektni partnerji:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko, 
e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke žu-
panije, Ivana Lučića 2a/XIII, 10 000 Zagreb
Kontaktna oseba: Katarina Drozdek, 
e-pošta:katarina@zacorda.hr

Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 
72/V, 10 000 Zagreb
Kontaktna oseba: Gorana Rabatić, 
e-pošta: g.rabatic@zagrebacka-zupanija.hr

Medeno Josipino srce. 
(SI)

Pripravile:
Alenka Černelič Krošelj (Mestni muzej Krško), Liljana 
Omerzu (Regionalna razvojna agencija Posavje), Kata-
rina Drozdek (Regionalna razvojna agencija Zagrebač-
ke županije) in Gorana Rabatić (Zagrebačka županija)

Viri fotografij:
Občina Krško, Mestni muzej Krško (Mitja Mladkovič, 
Goran Rovan, Nina Sotelšek), Regionalna razvojna 

agencija Posavje (Anita Radkovič) in Regionalna 
razvojna agencija Zagrebačke županije.

Krško, december 2010

Medeno srce na 
satovju. (SI)

Sveča iz čebeljega 
voska. (SI)

Zadišalo je po praznikih. Amarilisi nas razveseljujejo, prav tako se pono-
sno bohotijo božični kaktusi (schlumbergera truncata), katerih domovina 
je sicer Brazilija. Najbrž je tudi zaradi tega njihova najljubša temperatura 
med 24 in 26 stopinjami Celzija, pozimi okoli 17, ne sme pa pasti pod 
12 stopinj. Božični kaktus vam bo hvaležen za humusno-peščeno zemljo, 
nikakor pa mu ne odgovarja stoječa voda, zato moramo biti pri zalivanju 
precej pozorni. Zastajanje vode je prav tako nezaželeno pri prej omenje-
nem Amarilisu ali Vitezovi zvezdi, saj lahko čebulica hitro začne gniti. 
Če še ne vrtite rastlin oziroma lončkov okoli njihove osi, poskusite in 
rezultat vam bo zelo všeč. Lonček amarilisa zasukajte vsak dan nekoliko 
v eno smer, na primer v desno, da preprečite, da bi se amarilis preveč in 
neenakomerno nagnil v smeri svetlobe. 

Te dni nas iščejo najrazličnejše bolezni, sploh prehladi, zato se skrbno 
vsakokrat zavarujemo, ko smuknemo na mrzli zrak. Ne pozabite enako 
storiti z ravnokar kupljenimi lončnicami! Ko jih iz trgovine oziroma vr-
tnarije prenašate v avto, poskrbite za dodatno zaščito rastline s papirjem, 
ovojnega papirja pa doma vsaj nekaj časa ne odstranite, da se temperatura 
rastline izenači s temperaturo prostora. S takšnim, drobnim nasvetom 
lahko našim rastlinam prihranimo marsikatero bolezen.

V januarju se bomo približali vrhuncu naše akcije, ki je letos v svojem 
izboru posavskih ljubiteljskih vrtnarjev zajela res veliko število predanih 
ljudi. Izbor se tako razvija in raste, kmalu po začetku leta bomo uradno 
zaključili našo cvetočo akcijo za leto 2010, leto, ki je zopet prineslo ma-
gične trenutke, a tudi marsikatero ujmo in naravno nesrečo. Letos nam je 
zmanjkalo časa za pravo druženje, večkratne obiske, klepet in vse to bomo 
nadoknadili v prihajajočem letu s prav posebnimi dogodki, prijetnimi in 

zanimivimi srečanji za ljubiteljske vrtnarje. O tem boste izvedeli še več že 
v naslednji številki časopisa. 

Naj bo leto 2011 cvetoče v vseh pogledih, na okenskih policah, balkonih, 
v najrazličnejših kotičkih vašega doma, prav tako pa naj se to cvetenje čim 
večkrat v letu preseli v vas – in vaša srca …
� Uredništvo

Dragi ljubitelji cvetja in narave!

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10

Teloh pod snegom (foto: M. Kalčič)
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Prireditve med 23. decembrom in 5. januarjem
Četrtek, 23. 12.
• od 9.00 do 19.00 v Mestni hiši Brežice: božični sejem
• od 17.00 do 19.00 v Brežicah: petje božičnih pesmi po 

mestnih ulicah in zaključek v avli Upravne enote Brežice
• ob 18.30 v KD Krško: prireditev ob 20-letnici Plesnega 

kluba Lukec Krško
• ob 19.00 v športni dvorani Sevnica: dobrodelna rokome-

tna tekma za Dejana Mijoviča

Petek, 24. 12.
• ob 15.00 v Bivaku Senovo: prihod Božička
• ob 22.30 izpred gasilskega doma v Arnovem selu: 5. tradi-

cionalni pohod z baklami iz Arnovega sela do Artič
• ob 23.00 pri avtobusni postaji na Velikem Kamnu: pohod 

z baklami k polnočnici
• ob 23.30 v središču Bizeljskega in pri polnočnici v farni 

cerkvi sv. Lovrenca: žive jaslice

Sobota, 25. 12.
• ob 16.30 pri Občini Krško: žive jaslice z Miranom Rudanom
• ob 16.30 v Tržišču: praznični večer ob svetlečih jaslicah
• ob 17.00 pri cerkvi v Dobovi: žive jaslice
• ob 18.00 na Šmarčni: žive jaslice
• ob 18.00 v športni dvorani v Radečah: božično-novole-

tni koncert Pihalnega orkestra radeških papirničarjev z 
Otom Pestnerjem

• ob 18.00 v Domu XIV. divizije Senovo: božično-novoletni 
koncert Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo s solist-
ko Slavico Marinković, ansamblom Od oka ter humoristom 
Tonijem Gašperičem

Nedelja, 26. 12.
• ob 9.00 s parkirišča Galerije Božidar Jakac Kostanjevica 

na Krki: 13. tradicionalni pohod na Polom
• ob 10.00 pri spomeniku v parku Radeče: proslava ob dne-

vu samostojnosti in enotnosti 
• ob 11.00 na Trgu Matije Gubca v Krškem: 3. novoletni tek
• ob 16.00 v Domu krajanov na Čatežu ob Savi: otroška gle-

dališka predstava in prihod dedka Mraza
• ob 16.00 pri gostišču Kmečki hram v Kostanjevici na Krki: 

božično-novoletni potop Potapljaškega društva Krško
• ob 16.00 v prostorih Društva ljubiteljev bizeljčana v 1. 

nadstropju KS Bizeljsko: razstava piškotov Suzane Domi-
trovič

• ob 16.30 pri cerkvi sv. Martina na Velikem Kamnu: žive 
jaslice z Alfijem Nipičem

• ob 16.30 v župnijski cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah in ob 
19.00 v župnijski cerkvi sv. Lovrenca na Bizeljskem: bo-
žični koncert Slovenskega citrarskega kvarteta

• ob 17.00 pred trgovino Mercator v Brestanici: pohod z ba-
klami po „grajski poti“ in novoletno srečanje krajanov na 
parkirišču pri termoelektrarni

• ob 17.00 v KD Krško: proslava ob dnevu samostojnosti in eno-
tnosti, slavnostni govornik bo generalni direktor GZS mag. 
Samo Hribar Milič, kulturni program: Simfonični orkester Glas-
bene šole Krško z Neisho, dirigent: prof. Drago Gradišek

• ob 18.00 na Šmarčni: žive jaslice

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

• ob 18.00 v telovadnici OŠ Blanca: božično-novoletni kon-
cert Godbe Blanški vinogradniki

• ob 17.00 v župnijski cerkvi v Artičah: božično-novole-
tni koncert

• ob 19.00 v župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Sevnici: božič-
ni koncert Okteta Jurij Dalmatin iz Boštanja, gosti: Ter-
cet Vilinke z instrumentalisti

• ob 20.00 v večnamenski dvorani hotela Toplice v Termah 
Čatež: komedija „Sodobni zakon“

Ponedeljek, 27. 12.
• ob 17.00 v klubu Čarodej v Zagradu (Radeče): novoletni 

živ-žav v čarovniški deželi
• ob 17.00 v klubu MC Brežice: Talent večer
• ob 17.00 v Karizmi Krško: predstavitev romana Davida Va-

siljeviča z naslovom „Srce v skali“
• ob 17.00 in 19.00 v Zavinku (Škocjan): žive jaslice

Torek, 28. 12.
• ob 17.00 pri cerkvi v Dobovi: žive jaslice
• ob 17.00 v cerkvi Žalostne Matere božje v Leskovcu: bo-

žično–novoletni koncert 
• ob 18.00 v župnijski cerkvi sv. Petra v Radečah: božič-

no-novoletni koncert Vokalno instrumentalne skupine Sv. 
Peter Radeče

Sreda, 29. 12.
• ob 18.00 v župnijski cerkvi v Artičah: božično-novole-

tni koncert

Četrtek, 30. 12.
• od 19.30 dalje na Trgu Matije Gubca v Krškem: Energy 

žur z Radiem Center

Petek, 31. 12.
• ob 15.00 v Bivaku Senovo: ogled filma
• ob 17.00 pred lokalom Central’s v Sevnici: silvestrova-

nje za najmlajše
• od 20.00 dalje pred Občino Brežice: silvestrovanje na 

prostem z ognjemetom, DJ Mate in ansambel Tonija Her-
vola

• od 20.00 dalje na ploščadi pred blagovnico v Radečah: 
silvestrovanje na prostem

• od 22.00 dalje na Trgu Matije Gubca v Krškem: silvestro-
vanje na prostem z Big Bandom Krško in Tadejo Molan

• od 22.00 dalje pred lokalom Central’s v Sevnici: silvestr-
sko rajanje na prostem z živo glasbo 

Nedelja, 2. 1.
• ob 17.00 pri cerkvi v Dobovi: žive jaslice

Sreda, 5. 1.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje dr. Bogda-

na Žorža „Razvajenost – rak sodobne družbe“

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

KRŠKO - 9. decembra so dvorano krškega gasilskega doma 
zapolnili člani, starši in plavalci Plavalnega kluba Celulozar 
Krško, ki so se zbrali na tradicionalnem prednovoletnem sre-
čanju. Ob tem so plavalke in plavalci dokazali, da ne obvla-
dujejo le dolžin bazenov in različne sloge plavanja, temveč 
še marsikaj drugega, saj so praznični program s pevskimi, 
instrumentalnimi in plesnimi točkami oblikovali kar sami. 

Kot je na srečanju dejala predsednica kluba Vilma Jan Špi-
ler, že udeležba potrjuje in opravičuje ves trud in prizade-
vanja, da se plavalna tradicija v Krškem ohranja tako kot v 
dosedanjih 55 letih tudi v prihodnje. In ne glede na to, da se 
projekt izgradnje bazena zavlačuje iz leto v leto in da so pri-
morani za vsako plavalno sezono iskati rešitve, nameravajo, 
kakor je poudarila predsednica, vztrajati pri odločitvah, ki 
sta jih v zvezi z izgradnjo bazena v Krškem do sedaj spreje-
la že dva občinska sveta v svojih mandatih. V letošnji sezoni 
plavanje trenira osem selekcij pod vodstvom trenerjev Bo-
štjana Bajca, Alenke Jevšnik, Tatjane Lapuh, Vesne Simo-
nič, Zlate Gajšak Požgaj in Špele Potočnik Turšič, vključno 
z veteransko ekipo pa skupno dobrih 130 plavalk in plavalcev. 
Po otvoritvi prenovljenega bazena v Brestanici so do srede 
meseca septembra plavalci trenirali v tamkajšnjem bazenu, 
nakar so se bili zaradi premajhne razpoložljivost kotlovni-
ce v Brestanici, da bi ob nižjih temperaturah ogrevala vodo 
do ustrezne temperature, primorani vrniti v Terme Čatež. 

Kljub menjavanju lokacij in posledično nestanovitnim pogo-
jem za treniranje, ki so povezani tako z višjimi stroški kot z 
več pogojenega razpoložljivega časa, pa rezultati niso izo-
stali. Zato so ob tej priložnosti podelili tudi nagrade za se-
zono 2010, ki so jih za visoke uvrstitve na državnih prven-
stvih prejeli Lara Jambriško (štirikratna državna prvakinja 
v 25-metrskem bazenu na 50, 100 in 200 m prosto ter 50 m 
hrbtno ter dvakratna državna prvakinja v 50 m bazenu v di-
sciplini 50 in 400 m prosto; ob tem je osvojila tudi tri srebr-
ne ter bronasto medaljo na državnih prvenstvih), Nika Biz-
jak (osvojeno 3.mesto v 50 m bazenu na 200 m hrbtno), Haris 
Ameti (3. mesto v 25 m bazenu v disciplini 100 in 200 m del-
fin), klubsko štipendijo za državno kategorizacijo Olimpij-
skega komiteja Slovenije pa so prejeli Ana Lucija Bogdano-
vič, Tjaša Mijokovič in Jaka Kramaršič.� Bojana�Mavsar

Celulozarji	plavajo	že	55	let	

Veliko�družino�„Celulozar“�v�letošnji�sezoni�sestavlja�
osem�selekcij�plavalcev,�ki�jih�krmari�šest�trenerjev.

SEVNICA - Mladi sevniški rokoborci, 14-letni Sven Novšak, 
Ivan Šribar, Matej Budna in Uroš Cizerle, vsi člani Kluba bo-
rilnih veščin Sevnica, so se 11. decembra v Poljčanah udele-
žili državnega prvenstva v rokoborbi v prostem slogu in osvo-
jili osem medalj. V kategoriji dečkov in kadetov so nastopili 
kar trije in vsi trije posegli po najvišjih mestih, najboljši 

med njimi pa je bil Ivan Šribar, ki je zmagal v vseh borbah. 
V dveh finalnih nastopih, v kategoriji dečkov in kadetov, se 
je pomeril s svojim klubskim kolegom Matejem Budno. Več 
moči je zbral Ivan, ki je letošnjemu že osvojenemu naslo-
vu državnega prvaka v kickboxingu pristavil še dva naslova 
državnega prvaka v rokoborbi v prostem slogu. Tudi Uroša 
Cizerleta je premagal klubski kolega Ivan Šribar. V katego-
riji dečkov je Sven Novšak svojega nasprotnika iz Murske So-
bote v finalu premagal z atraktivnim metom in zaključnim 
končnim prijemom na tleh »tuš« že po 20 sekundah borbe 
in postal državni prvak v rokoborbi v kategoriji dečkov. Svoj 
uspeh bi skoraj ponovil še v kategoriji kadetov, kjer je osvo-
jil srebrno medaljo.

Sevniški	rokoborci	osvojili	
osem	medalj

Mladi�Sevničani�pred�nastopom

Rokometni klub Sevnica vabi danes v športno dvorano pri OŠ 
Sava Kladnika Sevnica na dobrodelno tekmo za pomoč pri zbi-
ranju denarnih sredstev za rehabilitacijo poškodovanega bi-
všega rokometnega igralca RK Sevnica Dejana Mijovića, ki 
je po nesreči v letošnjem poletju postal tetraplegik. Uvod v 
humanitarni dogodek se bo pričel ob 17.30 s predtekmo med 
sevniškimi Oldhandsi in Radeški gamsi, nadaljeval s huma-
nitarnim programom in s tekmo RK Sevnica proti priznanim 
slovenskim rokometašem. 

KRŠKO – 19. decembra se je v OŠ Jurija Dalmatina Krško kon-
čal zadnji od šestih turnirjev v pospešenem šahu za mlade, 
ki jih organizira ŠK Triglav Krško. Sodelovalo je 30 mladih ša-
histov iz Krškega in Sevnice. V posameznih starostnih skupi-

nah so zmagali: deklice do 8 let - Alja Baškovec, Podbočje, 
dekleta do 15 let - Lucija Krošelj, Sevnica, fantje do 8 let - 
Tim Bogovič, Brestanica, fantje do 10 let - Aleksander Bajc, 
Leskovec in fantje do 12 let - Nik Reberšek, Podbočje. Sku-
pni zmagovalec šestih turnirjev je Aleksander Bajc pred Ni-
kom Reberškom in Rokom Pajtlerjem. 

Skupni	zmagovalec	Bajc

Nik�Reberšek,�Alja�Baškovec�in�Aleksander�Bajc�z�
mentorjem�Hilmijo�Ahmatovićem

Šport v Posavju

Humanitarna	rokometna	
tekma	za	Dejana	Mijovića

BREŽICE – Rokometašice 
ŽRK Brežice so končale 
jesenski del tekmovanja 
v 1.B članski ligi. V zao-
stali tekmi 9. kroga so se 
v domači športni dvorani 
pomerile z ekipo ŠD Ja-
dran Blaumarine in izgu-
bile z rezultatom 27:23. 
Vebletova je dosegla 6, 
Markovičeva pa 5 golov. 
Brežičanke so izgubile tudi v 12. krogu, ko jih je prav tako 
v domači dvorani s pomočjo pristranskih odločitev sodnikov 
s 23:22 premagala vodilna ekipa lige RK Polje. Hotkova je 
zadela šestkrat, Vebletova in Kožarjeva pa po štirikrat. Za-
dnjo, četrto jesensko zmago so Brežičanke dosegle v 11. kro-
gu, ko so doma z 22:20 ugnale ekipo RK Zvezda Logatec. Na 
tej tekmi sta se strelsko najbolj izkazali Hotkova z 8 in Ve-
bletova s 6 zadetki. Brežičanke so z 9 točkami na 7. mestu 
v 12-članski ligi.

Brežičanke	zaenkrat	sedme

Ekipa�ŽRK�Brežice
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Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izraze sožalja, darovano 
cvetje in sveče. Zahvala osebju Doma starejših občanov 
Krško, g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Žičkar. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi. 

ANTON BENČIN
iz Broda 17.

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je zapustil 
dragi oče in stari oče

POROČILI
SO SE

• Štefan Barkovič, Rajec 
in Žaklina Novoselić, 
Samobor,

• Janez Sokler, Gregovce 
in Anamarija Donkovac, 
Brežice. 

ČESTITAMO

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

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:

• Anuška Zorin, Lovnik – 
dečka,

• Milena Žmavc, Bukošek – 
dečka,

• Danijela Soldat, Krško – 
dečka,

• Luljeta Jashari, Brežice – 
deklico,

• Simona Kozole, Senovo – 
dečka,

• Katarina Dular, Curnovec 
– dečka,

• Džemija Hudorovič, 
Gorica – dečka,

• Nuša Gregl, Bizeljsko – 
dečka,

• Sabrina Matjašič Neverly, 
Brežice – deklico,

• Ljubica Kondić, Podplat – 
dečka,

• Petra Grozina, Drnovo – 
dečka,

• Maja Grabrijan, Sevnica – 
dečka,

• Anja Stojaković, Brežice 
– dečka,

• Davorina Bilić, Slovenj 
Gradec – deklico,

• Polonca Slapšak, Krško – 

Iskreno se zahvaljujemo prav vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam kakor koli pomagali in stali ob strani 
ves čas njegove bolezni in ob slovesu!

Žalujoči vsi njegovi.

SINTIČ STANISLAV - LUDVIK LUKA
iz Kostanjevice na Krki.

ZAHVALA
V 55. letu nas je po hudi bolezni zapustil 
naš dragi mož, ati, dedek in brat

Pomlad�bo�na�tvoj�vrt�prišla
in�čakala,�da�prideš�ti,
in�sedla�bo�na�rožna�tla

in�jokala,�ker�te�ni.

dečka, 
• Brankica Adlešič, Žejno – 

dečka,
• Stella Maletić, Krška vas – 

deklico,
• Alma Beganović, Osredek 

pri Trški Gori – dečka,
• Marija Sintič, Gorica – 

dečka,
• Daniela Kos, Bizeljsko – 

dečka,
• Melita Malus Patačić, Nova 

vas pri Sotli – dečka,
• Irena Šlogar, Sevnica – 

dečka,
• Nataša Kavčič, Velika 

Dolina – dečka,
• Marija Pompe, Trška Gora 

– deklico,
• Petra Bizjan, Raka – 

dečka. 

ČESTITAMO

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

Niti�zbogom�nisi�rekel,
niti�roke�nam�podal,

a�v�naših�srcih
za�vedno�boš�ostal.

V teh spokojnih zimskih dneh mineva že pet dolgih 
žalostnih let, odkar si nas na prvi zimski dan zapustil. 
V naših srcih je globoka bolečina in praznina, ker tebe, 
dragi ati, več ni. 
Zahvaljujemo se vsem, ki se spominjate našega dragega 
atija, obstojite ob grobu in mu prižigate svečke. 

 Vsi njegovi.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sodelavcem in znancem za izražena ustna in 
pisna sožalja ter za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in 
denarno pomoč. Zahvala zdravniku dr. Sunčiču, internemu 
oddelku Splošne bolnišnice Brežice, g. župniku Ureku za lepo 
opravljen cerkveni obred, g. Žičkarju za lepo opravljene 
pogrebne storitve, pevcem za lepo zapete žalostinke, g. 
Gabriču in g. Gancu za ganljive besede ob slovesu, izvajalcem 
tišine ter kolektivoma podjetja Levas in Duropack-Tespack. 
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, tudi tistim, ki jih 
nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi.

V SPOMIN

ZAHVALA

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

ob nenadni in boleči izgubi našega 
dragega moža, atija, starega ata, 
zeta, brata, strica in dobrega soseda

FRANCIJA GERMEKA

LADA HRIBŠKA

iz Krškega

iz Ženj

Zahvala	Župnijske	Karitas	
Radeče
Sodelavci Župnijske Karitas Radeče se iskreno zahvaljuje-
mo vsem, ki ste se velikodušno odzvali našim prošnjam. 
Vaša dobrodelnost bo v teh prazničnih dneh ublažila stisko 
mnogim družinam v naši sredini in uresničila želje otroških 
src. Hvala donatorjem Baron Company d. o. o., Mercator 
d. d., Eurospin eko d. o. o., Spar d. o. o., poslovalnica Ra-
deče in Center d. d. Hvala tudi vsem krajanom, dobrotni-
kom, ki ste v prodajalnah polnili vozičke v namene Karitas.

V Posavskem obzorniku je bil 9. dec. 2010 objavljen prispevek z 
naslovom Ali bo gradbeno dovoljenje za odlagališče NSRAO v Vr-
bini sploh izdano, v katerem avtorica zastavlja nekaj vprašanj, 
na katere podajamo odgovore.

Glede vprašanja, ali res ne obstaja niti minimalna možnost, da 
gradbeno dovoljenje za odlagališče nizko in srednje radioaktiv-
nih odpadkov (NSRAO) ne bi bilo izdano, in dvoma, ali so bile o 
odlagališču poleg dveh političnih sprejete sploh kakšne strokov-
ne odločitve, naj spomnimo na nekaj  dejstev.

Kot strokovna institucija za načrtovanje in vodenje postopka iz-
bora lokacije odlagališča NSRAO je bila s strani države imenova-
na agencija ARAO. ARAO je zasnovala postopek izbora lokacije, 
ki je v svoji zasnovi predvideval tako strokovno presojo poten-
cialnih lokacij kot doseganje družbene sprejemljivosti in poli-
tičnega konsenza. V teku celotnega postopka je potencialne lo-
kacije vedno najprej presojala stroka in predlagala strokovne 
rešitve. Skladnost z ostalimi načrti je bila zagotovljena s sode-
lovanjem nosilcev urejanja prostora, ki so bili – tako kot seznam 
potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve - dolo-
čeni v Programu priprave državnega lokacijskega načrta za od-
lagališče NSRAO (Ur. l. 128/2004). Šele nato je o predlaganih re-
šitvah odločala politika. 

Odgovor o primernosti lokacij za odlagališče so prvič dale že za-
četne terenske raziskave, študije in raziskave javnega mnenja, 
izvedene v okviru predprimerjalne študije iz leta 2005. Študi-
ja je pokazala, da je verjetnost uspešne izgradnje odlagališča 
NSRAO največja na lokacijah Vrbina v občini Krško, Čagoš v ob-
čini Sevnica in Globoko v občini Brežice, še dve drugi lokaciji sta 
bili spoznani za primerni, vendar z nižjo družbeno sprejemljivo-
stjo, dve kot pogojno primerni, pet lokacij pa kot neprimerne. 

S tem, ko je bila za lokacijo Vrbina v občini Krško po izvedbi ce-
lotnega postopka izbora lokacije in priprave državnega prostor-
skega načrta sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za 
odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na lokaciji 
Vrbina v občini Krško je bil postopek izbora zaključen in ta loka-
cija edina, za katero nadaljujemo postopek pridobivanja grad-
benega dovoljenja. Namen nadaljnjih terenskih raziskav in študij 
za potrjeno lokacijo Vrbina v občini Krško je predvsem pridobi-
ti še bolj natančne podatke za izvajanje varnostnih analiz in za 
projektiranje odlagališča, tako da bo končna rešitev kar najbolj 
ustrezala naravnim danostim lokacije. Neprimernost lokacije ni 
v naboru pričakovanih rezultatov.

Glede vprašanja odgovornosti za prekoračitev rokov za potrditev 
lokacije odlagališča naj povemo, da zakon v tem delu ne predvi-
deva kazenskih določb, prav tako le-te niso predvidene v zako-
nodaji, ki opredeljuje postopek državnih prostorskih načrtov. Ob 
tem spomnimo, da je šlo za obsežne postopke in javne razpra-
ve, v katerih so bili nekateri mnenja, da bi morale biti še dalj-
še, saj je vsebina pomembnejša od zadanih instrukcijskih rokov. 

Zaradi kasnitve so upravičenci na osnovi uredbe kasneje pričeli 
dobivati višje nadomestilo za omejeno rabo prostora. Od nema-
terialnih posledic lahko govorimo o politični škodi in odgovorno-
sti, če se deklarirani programi iz zakonov in resolucij ne izvaja-
jo ali vsaj ne v predvidenih rokih. Jedrska vprašanja zahtevajo 
dolgoročne stabilne usmeritve in doslednost pri izvajanju, po-
trebne pogoje za navedeno vzpostavi in vzdržuje politika. Le v 
takšnih razmerah se lahko zagotavlja visok nivo jedrske varnosti 
in vzdržuje zaupanje družbenega okolja. In obratno. Odlagali-
šče radioaktivnih odpadkov je predvsem okoljski projekt in oko-
lje, vključno družbeno, trpi posledice, če se projekt ne izvaja, 
kot je deklarirano.

ARAO je nosilec družbene odgovornosti, da kot generacija, ki 
uživa dobrobit uporabe radioaktivnih snovi, po uporabi poskr-
bimo za trajne rešitve in se bremena ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki po nepotrebnem ne prelagajo na naslednje generacije.
� Agencija�za�radioaktivne�odpadke

Odgovor	na	vprašanja	iz	
prispevka	Ali	bo	gradbeno	
dovoljenje	za	odlagališče	
NSRAO	v	Vrbini	sploh	izdano

A	L	E	N	K	A		G	E	R	L	O	V	I	Č		
(17.	9.	1919	–	9.	12.	2010)

Pretekli teden smo se poslovili od cenje-
ne slikarke Alenke Gerlovič, velike prija-
teljice in plemenite donatorke našega, 
Posavskega muzeja. 

Rojena v Ljubljani  (17. 9. 1919), v druži-
ni zdravnika dr. Franca Gerloviča (Župe-
ča vas pri Brežicah), je prva šolska leta 
preživela v Brežicah. Leta 1929, ko je 
oče sprejel službo ravnatelja splošne bolnišnice v Ljubljani, 
se je preselila v Ljubljano. Po končani poljanski gimnaziji se 
je 1937 vpisala na Akademijo za likovno umetnost v Zagre-
bu. Po diplomi pri dvaindvajsetih letih se je vrnila v okupi-
rano Ljubljano in se kot svobodomiselna intelektualka vklju-
čila v Osvobodilno fronto. V začetku leta 1944, po aretaciji 
očeta, se je morala umakniti v ilegalo, poleti v partizane, 
kjer je delovala v grafičnem ateljeju centralne tehnike KPS. 
Po osvoboditvi je v Ljubljani delovala kot scenografka Slo-
venskega narodnega gledališča, kasneje je poučevala v gi-
mnaziji, zatem se je posvetila likovni vzgoji osnovnošolcev. 
V eksistencialno težkih povojnih letih in ko je zaradi bole-
zni izgubila moža Vita Globočnika, prav tako slikarja, se je 
še bolj posvetila delu, tako pedagoškemu kot slikarskemu. 
Plodna so bila počitniška poletja med letoma 1953 in 1957, 
ko je risala slikovitost makedonske krajine in njenega življe-
nja. Dejavno se je vključila v  kulturniško življenje Društva 
slovenskih likovnih umetnikov. Gerlovičeva je veljala za pi-
onirko na področju likovnega izobraževanja, saj je skupaj s 
kolegi postavljala temelje sodobne likovne vzgoje. Leta 1968 
je izšel njen učbenik Likovni pouk otrok. Predanost slikar-
stvu in urjenje v nenehnem skiciranju in risanju ter študijska 
potovanja, najprej v Pariz, kasneje po vsem svetu, sta za-
znamovala njeno nadaljnjo ustvarjalno pot. Umetnica je za 
dognan in avtorsko prepoznaven slikarski opus prejela leta 
1981 nagrado Prešernovega sklada. Njen neverjetno obse-
žen opus šteje krepko čez tisoč del in sega od partizanske 
grafike, prek makedonskih ciklusov risb (1953-1958), suge-
stivnih risb krajin in življenja Krasa, Primorja in Dalmacije 
ter monumentalnih otočij in pokrajin sveta v izvirni akrilni 
tehniki do tankočutno navdahnjenih akvarelov s »portretni-
mi tihožitji« iz narave. 

Samo v Brežicah je bil del njenega ustvarjalnega opusa pred-
stavljen na nekaj samostojnih razstavah. S pridobljenim za-
upanjem je slikarka pomemben del svojega bogatega opusa 
ter ves zasebni arhiv podarila Posavskemu muzeju. Ljube-
zen do mesta svojega otroštva pa je izpovedala tudi v svo-
ji avtobiografiji Okruški mojega življenja. Leta 2007 se ji je 
Občina Brežice za njen bogat prispevek poklonila s podeli-
tvijo naziva častne občanke Brežic.

Dolgoletno prijateljstvo in naklonjenost slikarke Alenke Ger-
lovič našemu muzeju, kateremu je podarila ogromen opus 
svojih umetnostih del, je pomenilo plemenitenje tudi naše-
ga, muzejskega poslanstva. Njen prispevek ne bo trajno za-
beležen le v analih Posavskega muzeja, temveč ostaja se-
stavni del bogate umetnostne dediščine naše ustanove.  

Čeprav se je zanjo ustavil čas, pa je z nami ostala množica 
njenih brezčasnih umetniških del, v katerih za vedno osta-
ja delček njenega duha. Ponosni smo, da nam je bila na-
klonjena priložnost sodelovati z njo. Kot utrinek zvezde so 
prešle vse možnosti, ki so bile pred nami in edino kar nam 
preostane je, da za njen prispevek izrazimo iskreno – hvala! 
� Oži�Lorber,�muzejska�svetovalka
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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, 

BIT (Brežiška info točka)

SVOBODNI ZAKON
V KOMEDIJI

Nataša Tič Ralijan 
& Tadej Toš

26.12. 
2010 ob 20.00 uri

Večnamenska dvorana Terme Čatež

Čestitamo!	
Komedijo „Svobodni zakon“ si bodo to nedeljo, 26. de-
cembra, v Hotelu Toplice v Termah Čatež ogledali: Vesna 
Černelič, Krško, Renata Budič, Dolenja Pirošica, Saša 
Petelinc, Artiče, Helena Čerkuč, Bučerca in Zvonka Žve-
glič, Senovo. Želimo vam čudovit, nasmejan večer!

Praznična nagradna križanka 
Posavskega obzornika

Zakaj si ne bi prihajajočih praznikov popestrili z reševanjem zanimive praznične križanke, ki poleg sproščujoče vsebine prina-
ša tudi lepe nagrade? Pozabavajte se, poiščite nagradno geslo in z malo sreče boste prejeli eno izmed petnajstih čudovitih na-
grad, ki vam bodo polepšale prihajajoče leto.

NAGRADE ZA REŠEVALCE 
PRAZNIČNE KRIŽANKE

1. knjiga Krško – stoletje na razglednicah (več avtorjev), Založba Neviodunum
2. večerja za 2 osebi v Pivnici Apolon, Krško
3. moško ali žensko striženje v frizerskem studiu Ekstravaganca, Brežice
4. delna antistresna masaža (zajema hrbet, vrat in masažo obraza), Lepotni studio 

Adam&Eva, Dvorce 
5. naravna manikura  Jessica, s katero vas bo razveselila strokovnjakinja Liv Bertol 
6. kosilo za 3 osebe v Pivnici Apolon, Krško
7. komplet slikanic za otroke Brinove zgodbe (M. Mavsar, U. Jekler)
8. knjiga Potepanja po gorah (I. Tomše)
9. knjiga Čez mavrico (A. Mirt Iskra)
10. pesniška zbirka Mesečevi kažipoti (M. Kočevar)
11. roman Vrtiljak (U. Sadek)
12. vroče višnje s sladoledom za 2 osebi v Pivnici Apolon, Krško
13. otroška slikanica Brin in Aleks Afrika (Mavsar, Jekler)
14. otroška slikanica Brin in zajec Karol (Mavsar, Jekler)
15. otroška slikanica Brin in Poskočni Jan ( Mavsar, Jekler)

Geslo križanke in vaše podatke (ime, priimek, naslov, zaradi lažjega obvešča-
nja pa lahko tudi telefon) pošljite na naš naslov: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Kr-
ško, s pripisom "za nagradno križanko".

Žrebanje bo potekalo 3. januarja 2011, do 6. januarja pa bomo o nagradi na posredovane kontak-
te obvestili vse izžrebance. 

Želimo vam veliko zabave ob reševanju!

Geslo 25/2010 številke: 

BACHOVE CVETNE KAPLJICE
Nagrade, ki jih podarja Kozmetični salon KLEOPATRA, 
prejmejo:
1. nagrada: Bachova cvetna terapija v vrednosti 30 € - 
Pavla Punčuh, Kostanjevica na Krki
2. nagrada: masaža hrbta v vrednosti 16 € prejme - 
Irena Pavlin, Mrtvice
3. nagrada: obisk solarija v vrednosti 10 € - 
Milka Županec, Sevnica
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okolici, možen kasnejši odkup. 
Tel.: 051 619 071

Štiričlanska družina najame 
stanovanje v Krškem ali oko-
lici. Tel.: 031 310 629

Absolvent in gospodinja išče-
ta sostanovalko, LCA v Ljublja-
ni, v improviziranem prostoru. 
Oddam garažni prostor v bliži-
ni Tivolija. Tel.: 041 217 567 

AVTOMOBILIZEM, DRUGA 
VOZILA
Prodam Renault Thalia 1.4, l. 
12/2002, 81.000 km. 
Tel.: 051 322 940 

Prodam Mercedes 190 D, le-
tnik 1993, reg. do 2/11, prev. 
283.000 km, ohranjen, samo 
resni. Tel.: 070 874 120

Prodam Citroen Saxo, 44 KW, 5 
vrat, l. 2000, 93.000 km, rdeče 
barve, reg. do 3/2011. 
Tel.: 070 317 905

Prodam Nissan Micra 1.2 Visia 
A/C, l. 2007, 47.000 km, potr-
jena servisna knjiga, 1. lastni-
ca, kot nov, cafe barve, cena 
6.100 €. Tel.: 040 661 880 

Prodam Renault Clio 1.2 Fidji, 
l. 1997, 127.000 km, s 4 zim-
skimi gumami, zelo ugodno. 
Tel.: 041 903 934

Prodam kolo s pomožnim mo-
torjem Piaggio Ciao, l. 1995, 
ohranjen, cena 210 €. 
Tel.: 031 872 442

Prodam avto prikolico s ponja-
vo, TPV Amigo, l. 2009, dol. 
2,98 m, šir. 1,55 m. 
Tel.: 031 577 725 

Prodam avto verige različnih 
dimenzij po 40 €. 
Tel.: 041 560 983

Ugodno prodam malo rablje-
ne letne gume Sava Perfekta, 
dim. 175 /70 /13. 
Tel.: 041 736 012

Prodam okrasne pokrove za 
jeklena platišča, odgovarjajo 
za vsa vozila VW s platišči 15«, 
nerabljena, nova, 4 kom. 
Tel.: 031 524 010

Prodam aluminijasta platišča 
Golf 3, Golf 4 oz. podobno vo-
zilo. Tel.: 041 621 362

Prodam strešni prtljažnik za 
Renault Scenic in za smuči, 
nov. Tel.: 07 49 71 071

KMETIJSTVO
Prodam traktor Fiat 402, l. 
1982, dobro ohranjen, cena 
3.000 €. Tel.: 040 528 792

Prodam traktor IMT 533, l. 
1977, kabina, nove luči, aku-
mulator, 2.000 del. ur -  3.000 

nay, okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam vino sauvignon in me-
šano belo, možna dostava. 
Tel.: 031 657 195

Prodam mlado rdeče vino ter 
mešana bela po 0,80 €/l in 
Opel Vectra 2.0 DTI, l. 2001, 
130.000 km, temno zelen, 
3.050 €. Tel.: 041 223 959

Prodam hrastove sode, bakre-
no škropilnico, gumi in sta-
rinski voz ter desko za sneg. 
Prosim, če mi kdo podari mlin 
pecljalnik za grozdje. 
Tel.: 041 741 067

Prodam vino cviček in domač 
sadjevec. Tel.: 040 217 156

Prodam vino, l. 2009, ali me-
njam za drva ali prašiča, sre-
miški okoliš. Tel.: 040 809 423

Prodam polovico prašiča, hra-
njen s kuhano hrano. 
Tel.: 040 389 628

Prodam mesnate svinjske po-
lovice, težke 35 kg, in prašiča, 
težkega 250 kg. Možen zakol. 
Tel.: 07 49 770 095

Prodam svinjsko mast, ocvir-
ke, 300 l vina cviček, hlevske 
zajce - oba spola ter srnaste 
kozličke. Tel.: 07 49 78 366

Prodam domačo slivovko ter 
prašiča, hranjenega z domačo 
hrano. Tel.: 07 49 65 331

Prodam domačo slivovko, 
cena 5 €, možna dostava. 
Tel.: 031 570 494

Prodam domačo slivovko in 
sadjevec. Tel.: 040 432 332

Prodam domači jäger in me-
trska drva, lahko razžagana. 
Tel.: 041 925 041

Prodam lepa orehova jedrca. 
Tel.: 031 391 372

Prodam suhe gobe. 
Tel.: 040 791 770

Prodam jajčka japonske pre-
pelice. Tel.: 070 481 927

Prodam čebulo, krompir, ze-
lje, domač sirup iz višenj, be-
zga in grozdja, jabolčni sok, 
kis, svinjsko mast in ocvirke. 
Tel.: 041 627 155

Kupim 100 litrov dobre franki-
nje, letnik 2010. 
Tel.: 07 49 62 496

Kupim ročno stiskalnico za 
grozdje. Tel.: 031 480 297

Zamenjam vino cviček za dve 
mladi kozi, lahko tudi par, in 
prodam  avtogeno garnituro, 
jeklenke in el. aparat Uljanik 
IRA 400. Tel.: 041 549 152

Prodam domače vino cviček 
ali menjam za drva, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 840 481

Prodam vinsko žganje po 4 € in 
avto prikolico za 220 €. 
Tel.: 041 538 237

Prodam ali zamenjam za koru-
zo ali ječmen prašiča, težkega 
180 do 200 kg. 
Tel.: 041 845 250

Prodam suhe gobe 4 kg, cena 
50 €/kg, okolica Sevnice. 
Tel.: 051 217 432

V začetku januarja kupim špeh 
domačega prašiča, brez kože. 
Tel.: 040 619 660

ŽIVALI
Prodam odojke, težke okoli 25 
kg, ter traktor Zetor 25. 
Tel.: 041 587 261

Prodam 4 odojke, težke 25 - 
30 kg, možen zakol; okolica 
Rake. Tel.: 041 852 119 

Prodam odojke, težke 30 - 50 
kg, hranjene z domačo hrano, 
možen zakol, ter pazinske pu-
rane. Tel.: 041 778 087

Prodam odojke po izbiri. 
Tel.: 041 222 172

Prodam 2 odojka, težka 25 - 
30 kg, krmljena z domačo hra-
no, primerna za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 031 531 760

Prodam odojke in prašiče za 
nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 539 710

Prodam 3 odojke. 
Tel.: 031 563 503

Prodam odojke, težke 25 - 30 
kg. Tel.: 07 49 69 016

Prodam odojke in štedilnik za 
centralno ogrevanje. 
Tel.: 031 858 594

Prodam 5 odojkov do 30 kg, 
mladega merjasca in svinjo, 
težko 180 kg. Tel.: 07 49 56 009

Prodam prašiča, težkega okoli 
180 kg, hranjen z domačo ku-
hano hrano; možen zakol. 
Tel.: 031 312 613

Prodam prašiča, težkega 185 
kg, domača hrana, možen za-
kol. Tel.: 07 49 71 844

Prodam 2 prašiča, težka oko-
li 150 kg, in svinjo, ki bo mar-
ca stara 2 leti, težko 320 kg; 
Velika vas. Tel.: 07 49 22 846

Prodam prašiča, težkega 180 
kg. Tel.: 051 361 635

Ugodno prodam prašiča, tež-
kega 150 - 160 kg. 
Tel.: 041 917 449

Prodam svinjo, 150 - 160 kg, 
mesnate pasme, možna dosta-
va. Tel.: 031 762 872

Prodam svinjo za predelavo in 
prašiča pitanca, težkega 250 
kg. Tel.: 07 49 67 328

Prodam 6 vietnamskih praši-
čev, različne starosti. 
Tel.: 040 225 772

Prodam več vietnamskih pra-
šičev, starih okoli 3 mesece, 
mirno ter ujahano kobilo, sta-
ro 8 let, ter 1 kg suhih gob - 
jurčkov. Tel.: 031 373 831 

Prodam vietnamca - prašiča in 
samico. Tel.: 07 49 76 147  

Prodam prašiča, težkega  180 
- 200 kg, možen zakol. 
Tel.: 041 845 256

Prodam prašiča, težka okoli 
120 in 200 kg, hranjena z do-
mačo hrano. Tel.: 051 306 556

Prodam prašiča za zakol ali 
nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 491 110

Prodam prašiče od 120 do 250 
kg. Tel.: 07 49 20 508

Prodam prašiče, težke 120 
kg, krmljene z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam prašiča, težkega 190 
kg, v celoti pitan z domačo ku-
hano hrano, možen zakol, ter 
telico simentalko za nadaljnjo 
rejo.  Tel.: 07 49 75 297 

Prodam 3 prašiče, 50 in 70 kg, 
ter odojke, 25 - 30 kg. 
Tel.: 07 49 68 390

Prodam okoli 200 kg težke-
ga prašiča in hruškovo žganje. 
Tel.: 041 205 438 

Prodam 2 prašiča, težka okoli 
150 kg, in svinjo, težko 300 kg, 
krmljeni samo z zrnjem; Velika 
vas. Tel.: 07 49 22 846

Prodam odojke, težke od 30 
do 40 kg. Tel.: 031 244 556 

NEPREMIČNINE
Prodam hišo 190 m² (P + 1 + 
podstrešje), s centralno, na 
parceli 5000 m², v okolici Ka-
pel. Tel.: 051 638 731

V Artičah prodam energetsko 
varčno montažno hišo, novo-
gradnja, hiša z galerijo 177 
m², zemljišče 930 m², v grad-
beni fazi, mirna okolica. 
Tel.: 031 592 048 

Prodam opremljeno stanova-
nje v Radečah; vsi priključki, 
57 m², vrt; vpisano v zemljiško 
knjigo in vredno ogleda. 
Tel.: 051 224 959

Prodam opuščen nasad leske 
na Bojsnem in manjšo gozdno 
parcelo, skupna izmera znaša 
0,975 ha. Tel.: 07 49 56 345 

Prodam zazidalno parcelo na 
Ribnikih v Sevnici. 
Tel.: 051 380 065

Zelo ugodno prodam parcelo v 
Brestanici, 200 m². 
Tel.: 031 642 448

Prodam parcelo (travnik, pa-
šnik, njivo) cca 2 ha, občina 
Šentrupert, ob glavni cesti na 
Malem Cirniku, voda na parce-
li. Tel.: 051 642 715

Po simbolični ceni prodam 
parcelo v izmeri 790 m², na-
haja se izven Krškega. 
Tel.: 031 764 549

Prodam zazidljivo parcelo s 
starejšo hišo (280 m²) in nji-
vo, namenjeno obrtni dejavno-
sti (1.712 m²), v Starem Gradu 
na lepi in atraktivni lokaciji. 
Tel.: 031 701 791

Ugodno prodam gozd, 1 ha, 
lastništvo 1/1. Kupim traktor 
moči 40 KM. Tel.: 040 309 402

Oddam opremljeno sobo sam-
skemu moškemu v okolici Sev-
nice, možna prehrana. 
Tel.: 051 879 690

V najem vzamem hišo, vikend 
ali kmetijo v Krškem, Novem 
mestu, Brežicah, Sevnici ali 

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

€ ter nov 10-tonski cepilnik za 
1.300 €. Tel.: 040 637 453  

Prodam traktor IMT 533, l. 
1977, 2000 delovnih ur, nove 
gume, luči, akumulator, av-
toradio, z dokumenti, cena 
3.000 €. Tel.: 051 779 135

Prodam traktor Univerzal 445, 
originalna kabina, servo volan, 
2.600 del. ur, registriran. 
Tel.: 040 840 065 

Prodam traktor Zetor 6340, 
l. 1998, registriran, v dobrem 
stanju, 1.770 del. ur. 
Tel.: 041 392 881

Prodam traktor Carraro 4300, 
l. 2007, registriran, prev. 400 
ur, lepo ohranjen. 
Tel.: 041 729 860

Prodam traktor Antonio Carra-
ro Country, 4.400, l. 2009, 28 
KW. Tel.: 07 49 69 597 (zvečer)

Prodam traktor TV 730, hidra-
vlični volan, dobro ohranjen, 
ter rdeče vino. Tel.: 031 312 627

Prodam traktorsko prikolico 
ali menjam za sadilec krom-
pirja. Tel.: 041 985 473

Prodam traktorsko škropilni-
co 300 R, obračalnik SIP 140, 
traktorski plug in slamorezni-
co. Tel.: 041 796 834

Prodam plug za manjši traktor 
- tritočkovni priklop ter krožno 
žago. Tel.: 041 903 640

Prodam puhalnik za seno 
Tajfun. Tel.: 041 389 410

Prodam električni mlin za 
mletje kolerabe, koruze. 
Tel.: 07 81 43 348

Prodam predsetvenik z ježi, 
2,10 m, cisterno 6.000 l za 
gnojevko, tandem podvozje. 
Tel.: 031 516 145

Prodam zadnji hidravlični na-
kladač gnoja z nogami, dobro 
ohranjen. Tel.: 041 809 320

Prodam motokultivator Muta, 
Acme motor, s snežno rolko 60 
cm na 2 vijaka in kosilnico BCS 
110. Tel.: 03 58 06 131

Prodam rotacijsko kosilnico 
BRK 135 SID, cena 450 €. 
Tel.: 041 858 708

Prodam 100-litrski trofazni 
kompresor in trosilec za ume-
tni gnoj. Tel.: 07 81 80 475 

Prodam malo rabljeno frezo. 
Tel.: 07 81 41 788

Prodam nož za rezanje silaže, 
molzni stroj Vitrex Virovitica in 
200-litrsko traktorsko škropilni-
co s palicami. Tel.: 041 337 114

Prodam 3-fazni cirkular, BCS 
127 - Acme motor, Tomos avto-
matik Flekser in enofazni elek-
tromotor 1,7 KW. 
Tel.: 041 552 915

Prodam nov 3-fazni kovinski 
cirkular za žaganje drv, trak-
torsko prikolico 3 T, domače iz-
delave (ni kiper). 
Tel.: 041 250 744

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

Prodam kalano kostanjevo ko-
lje za vinograd, dolžine 2 me-
tra. Tel.: 041 589 757

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, bukova drva, sadjevec, 
staro kmečko orodje in motor-
no žago. Tel.: 041 827 776

Prodam bukova drva, po dogo-
voru jih razžagam. 
Tel.: 031 771 448

Prodam bukova drva, že pri-
pravljena za kurjavo, okolica 
Brežic. Tel.: 041 734 859

Prodam bukova drva, razce-
pljena ter razžagana, možna 
je dostava na dom. 
Tel.: 040 738 059

Podam 500 kg ovsa in 100 koc-
kastih bal slame. 
Tel.: 031 304 168

Prodam koruzo v zrnju in 
osebni avto Mercedes 220 di-
zel, l. 1997. Tel.: 041 508 255

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

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

Prodam slamo - okrogle bale 
in prašiča, cca 130 kg. 
Tel.: 051 869 010

Po ugodni ceni prodam bale 
sena, zavite v folijo. 
Tel.: 07 81 43 348

Prodam gumi voz, nove gume 
ter slamoreznico, mlatilnico in 
vejek, v dobrem stanju. 
Tel.: 041 521 375

VINO, ŽIVILA
Prodam vino modro frankinjo, 
mešano rdeče, mešano belo in 
gorilec Libela. Tel.: 031 308 187  

Prodam belo in rdeče vino, 
različnih sort, cena 1 €/l in 
marelično ter breskovo žganje 
po 5 €/l. Tel.: 041 720 308

Prodam 400 l kvalitetnega rde-
čega vina in 3 prašiče, težke 
140 - 180 kg. Tel.: 051 870 909

Prodam mešano rdeče vino in 
belo, laški rizling in chardon-

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

- 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
na zdravstveno kartico

Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

že od 0,70 €/km
Ko pokličete nas, 

kmalu pridemo po vas.

 Tel.: 051 790 400
 

TAXI NON STOP 

Zvonko Vrbančič s. p., 
Kapele 25, 8258 Kapele
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Prodam zajce za zakol ali na-
daljnjo rejo in jedilni krompir. 
Tel.: 041 222 350

Prodam čistokrvno nemško bo-
ksarko, staro 4 mesece, belo s 
črnim uhljem in gobčkom, 4 x 
razglistena. Tel.: 041 626 196

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Prodam jedilni kot z dvema 
stoloma in raztegljivo mizo,  
staro 3 leta, kot novo. 
Tel.: 041 557 447

Prodam trosed, dvosed, fotelj 
(temno modra barva), otroški 
voziček Hauck, rabljen 1 leto. 
Ugodno. Tel.: 041 795 830

Poceni prodam posteljo 90 x 
190, z jogijem, podarim rju-
he. Tel.: 051 621 229

Ugodno prodam omaro za jedil-
nico, 200 x 150, oreh (bife, pre-
dali, steklo). Tel.: 07 49 22 692

Prodam otroško stajico, malo 
rabljeno, cena ugodna, okoli-
ca Krškega. Tel.: 031 500 986

RAZNO
Naravne smreke za okrasitev 
prodam. Tel.: 031 562 323

Prodam klasični monitor za 20 
€ ter LCD monitor za 90 €. 
Tel.: 031 582 012

Prodam 2 invalidska vozička in 
hoduljo ter podarim nastavek 
za na školjko stranišča. 
Tel.: 040 858 734

Prodam delujoč računalnik z 
vso pripadajočo opremo, pri-
meren za igrice, cena 60 €. 
Tel.: 031 582 012

Zelo ugodno prodam škarje za 
razrez pločevine Schmidt Haus 
3 m. Tel.: 041 405 561

Prodam 60 kosov starih razgle-
dnic z znamko in žigi iz obdobja 
1898 - 1927. Tel.: 051 601 973

Prodam novo frajtonerico 
Smeh, B, ES, AS, modre bar-
ve. Tel.: 041 743 882 

Prodam otroško diatonično 
harmoniko Grilc, C, F, B, sve-
tlo modre barve, dva dodatna 
gumba, v garanciji. 
Tel.: 041 439 908

Prodam diatonično harmoniko 
C, F, B, staro 2 leti, znamke 
Herman, nerabljeno. 
Tel.: 041 288 399

Pelerino s krzneno obrobo, 
črno, volneno, enkrat nošeno, 
št. 42, prodam 50 % ceneje (za 
100 €). Tel.: 031 446 640

Prodam žensko motoristično 
jakno in hlače vel. S. 
Tel.: 051 630 530

Prodam krzneno jakno, novo, 
velikost 40 - 42, ugodno. 
Tel.: 031 857 860

Ugodno prodam štiri vstopnice 
za celodnevno kopanje v zdravi-
lišču v Laškem. Tel.: 051 302 530 

Prodam rolerje Roces št. 30-35 
za 15 € ter Fila, št. 38,5, obo-
ji s ščitniki, za 20 €  ter pan-
carje Alpina št. 36 in planinske 
čevlje Planika št. 40, cena 120 
€. Tel.: 031 820 773

Prodam pancarje št. 35, 37, 38 
ter smučke 1,37 m, s palicami, 
po 20 €/kom. Tel.: 041 518 233

Prodam razno smučarsko opre-
mo, starejšo, rabljeno ter ter-
moakumulacijsko peč 3,5 KW. 
Tel.: 031 256 917

Prodam dobro ohranjene otro-
ške smuči 90 - 120 cm, palice 
in pancarje. Tel.: 041 620 219

Prodam smuči Elan Integra (170 
cm) in smučarske čevlje Alpina, 
vel. 40. Tel.: 051 629 300

bilo uporabljeno. 
Tel.: 031 205 140

Podarim pajaca za zimo za 
malega otroka do dveh let, 
blago za krila in kostim ter 
sanke. Tel.: 07 49 26 211

Podarim psičke mešančke, 
zelo lepe. Tel.: 041 729 984

Podarim dve muci, stari eno 
leto ter dve šestmesečni mucki, 
lepi in domači. Tel.: 040 666 760 
Podarim sestavljiv bel regal. 
Tel.: 041 233 229

STIKI
Želim spoznati osamljeno žen-
sko, staro med 45 in 50 let. 
Sem samski, s svojim domom. 
Tel.: 051 758 749

Rad bi spoznal gospo, lahko 
z otrokom. Star sem 51 let, z 
lepo hišo in službo. Tel.: 041 
374 378

Izkušen moški, abrahamovih 
let, išče simpatično sopotnico 
za skupno življenje. Sem la-
stnik nove hiše s sodobno mi-
zarsko delavnico ter zidanice.
Tel.: 040 280 766  

Fant, star 46 let, želi spoznati 
dekle ali mamico, staro od 40 
do 48 let, iz kmetije in okoli-
ce Brežic,. Tel.: 041 569 184

27-letni fant bi rad spoznal de-
kle ali mamico za resno zve-
zo. Imam službo, stanovanje in 
avto. Tel.: 040 894 746 

Prodam 3 prašiče, težke cca 
40 kg, hranjene z domačo hra-
no. Tel.: 041 359 543

Prodam prašiča, težkega okrog 
220 kg, hranjen z domačo hra-
no. Tel.: 07 49 67 697

Prodam prašiča, težkega 150 
kg, in odojke, težke 25 - 30 kg. 
Tel.: 031 698 469

Prodam dva prašiča, težka 
cca 220 kg, hranjena z doma-
čo hrano in bel jedilni krom-
pir. Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam prašiče od 40 do 120 
kg in svinje za zakol od 280 do 
300 kg. Tel.: 041 365 803

Prodam prašiče, težke od 130 
do 150 kg, mesnate pasme, 
krmljene z domačo hrano, ali 
svinjske polovice. Možen za-
kol. Tel.: 070 386 053

Prodam prašiča, težkega oko-
li 80 kg, cena 180 €. 
Tel.: 041 255 556

Prodam 2 prašiča, težka oko-
li 150 kg, hranjena z domačo 
hrano. Tel.: 031 768 569

Prodam prašiča, 160 in 200 kg, 
hranjena z domačo hrano, mo-
žen zakol. Tel.: 031 492 837

Prodam 180 kg prašiča in ja-
genjčke. Tel.: 031 671 906

Prodam 20 mesecev starega 
ovna, zelo lep in miren, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 840 601 

Prodam bikca simentalca, star 
6 mesecev, ekološka reja. 
Tel.: 031 880 657

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 2 meseca, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 07 49 63 417

Prodam bikca, črno-bel, po 2  
€/kg. Tel.: 031 868 337

Prodam kravo za zakol, bukova 
drva, možna dostava, žganje, 
sadjevec in kostanjeve kole; 
Sevnica. Tel.: 040 319 448

Po izbiri prodam pašno kra-
vo simentalko, dojiljo, mirno, 
brejo z drugim teletom ali bre-
jo telico. Tel.: 07 47 78 214  

Prodam telico simentalko, 
brejo 5 mesecev, predana, s 
papirji. Tel.: 07 49 69 634

Prodam telico, 17 mesecev, in 
telico 3 mesece, staro simen-
talko, primerno za rejo ali za-
kol. Tel.: 041 243 343

Prodam teličko RJ/LS, staro 3 
mesece. Tel.: 041 697 778

Kupim kravo za zakol, okoli-
ca Krškega. Tel.: 040 173 814

Prodam dve manjši kobili - 
poni. Tel.: 041 866 300

Prodam konjsko opremo za 
par konjev. Tel.: 031 653 130 

Prodam letošnje peteline in 
kokoši štajerka v jerebičasti 
barvi. Tel.: 041 657 550 

Prodam črne purane in race. 
Tel.: 031 693 355

Prodam dva starejša kozla in 
več koz srnaste pasme, mleka-
rice. Tel.: 041 901 542

Prodam kozla srnaste pasme, 
brez rogov, star 3 leta, za za-
kol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 596 671

Prodam mini himalajsko kozo 
z enomesečnim kozličkom, 
lepa, prijazna, celoleten iz-
pust, za 140 €, par gosi nesnic, 
do 180 jajc letno, za 50 €. 
Tel.: 051 779 135

Prodam domače purane in ko-
pune. Tel.: 041 427 110 

Naročila za male oglase 
sprejemamo vsak delovni 
dan v tednu od ponedeljka 
do petka od 8. do 15. ure na 
sedežu uredništva (Trg Mati-
je Gubca 3, 8270 Krško (ho-
tel City, prej Sremič). Na-
ročila sprejemamo tudi po 
faksu 07 49 05 781 ali po 
elektronski pošti: mali.ogla-
si@posavje.info.

Za objavo v naslednji števil-
ki morajo biti oglasi naroče-
ni do ponedeljka pred izi-
dom časopisa (do 15. ure).

Cena za mali oglas v obsegu 
do 15 besed (ena telefonska 
številka šteje za eno besedo) 
znaša 5,00 EUR + DDV, sku-
paj 6,00 EUR. Vsaka nadalj-
nja beseda 0,50 EUR + DDV, 
skupaj 0,60 EUR. Dodatek 
za poudarjeno objavo (okvir) 

NAROČILO MALEGA OGLASA

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

NAVODILA	ZA	NAROČANJE	MALIH	OGLASOV

Prodam otroške smuči z okov-
jem, pancarje št. 32-34 in 
okrogle silažne bale. 
Tel.: 031 507 111

Ugodno prodam dva smučar-
ska 2-delna kompleta št. 140 in 
2 smučarska kombinezona št. 
104. Tel.: 031 522 965

Prodam tenis mizo, novo, ne-
rabljeno, komplet, cena 150 €. 
Tel.: 07 49 22 692

Prodam sobno kolo Sportis 
SMU, malo rabljeno. 
Tel.: 040 791 770

Prodam nov kamin 11 KW in 
vhodna vrata, skoraj nova. 
Tel.: 03 58 06 277

Prodam kovinska garažna vra-
ta, vrata v vratih, širina 236 x 
205 cm, možna nastavitev od-
piranja z daljincem, cena 60 €. 
Tel.: 031 206 251

Prodam 2 kom. garažnih vrat 
Trimo Trebnje, dvokrilna, s klju-
ko in ključem, 230 x 300 cm, 
cena 220 €. Tel.: 031 615 680

Prodam nova suhomontažna 
notranja vrata, barva bukev, 
širina 85 cm, cena 100 €. 
Tel.: 031 459 460

Prodam okno 1,30 m, skoraj 
novo, po ugodni ceni. 
Tel.: 040 712 173

Prodam pralni stroj Gorenje 
WA 606 X, 12 programov, en. 
razred A+, malo rabljen, ohra-
njen, kot nov. Tel.: 07 49 70 170

Prodam vrtalno kladivo Wurth 
Master iz Nemčije, novo, v 
kovčku, 1350 W, primerno za 
obrtnike, močno, kvalitetno, 
za 580 €; Sevnica. 
Tel.: 040 637 453 

Prodam elektromotor 11 KW - 
50 €, aluminijaste stranice za 
kason 3,4 m x 2 m - 180 € in pu-
halnik - 50 €. Tel.: 051 891 400 

Prodam oljni gorilnik CTC. 
Tel.: 07 49 87 224

Prodam PVC cisterno na paleti 
za vodo, možna dostava. 
Tel.: 051 630 530

Prodam obnovljen zapravljiv-
ček, star okoli 100 let, 2.000 € 
ter lepo ohranjeno kozmetič-
no mizo za 500 €. 
Tel.: 041 875 093 

Prodam nerabljen parni či-
stilec H2O, po polovični ceni. 
Tel.: 041 348 688

Prodam vhodna vrata in nov 
kamin, kuhinjski kot in klavir-
sko harmoniko, vse po ugodni 
ceni. Tel.: 040 712 173

Prodam torzijsko osovino 
kamp prikolice Adria, uporab-
na širina 160 cm, primerno za 
izdelavo prikolice za živino. 
Tel.: 041 621 362

Prodam betonske rešetke 
103x15,5x2,5, armirane, pri-
merna za hleve, cena po do-
govoru. Tel.: 040 476 234

Prodam ohranjeno barvno te-
levizijo znamke Phillips, ekran 
51 cm, srebrno-sivi okvir, cena 
60 evrov. Tel.: 040 244 372

Prodamo štedilnik na trda go-
riva, nov, nerabljen, dimenzi-
je 33 cm širok, visok 1 m, brez 
pečice. Tel.: 07 49 66 535

Prodam razno božično dekora-
cijo, venčke, kroglice, jaslice, 
angelčke, figurice, prtičke itd. 
Tel.: 041 542 910

PVC topli pod, debelin. 3 mm, 
cca 80 m², nov, po polovični 
ceni 3,5 €. Tel.: 040 935 129

Prodam lovske trofeje in sob-
no peč na olje Emo, lepo ohra-
njeno. Tel.: 041 652 547

Prodam oljni gorilec AZ Joan-
nez, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 727 725

Kupim rabljena notranja bela 
vratna krila, 1 kom. - širine 70 
cm, 1 kom - šir. 86 cm ali me-
njam za lesena okenska krila. 
Tel.: 051 715 543 

Brikete za ogrevanje, vreče po 
20 kg, ugodno prodam. 
Tel.: 041 614 793

Kupim starejši radio Portorož ali 
podobnega. Tel.: 07 81 43 077

Kupim aluminijasto lestev 8 
m, rabljeno, mizarski hobel-
pank ter prodam 2 plinski je-
klenki za gospodinjstvo. 
Tel.: 07 49 59 088 

Kupim rabljen jogi dim. 180 x 
85 cm ali modroce, 3 kom, ena-
ke dimenzije. Tel.: 041 871 016  

PODARIM, POMOČ
Podarim el. kuhalnik na 2 plo-
šči, radio z dvema kasetniko-
ma, 2 telefona, nove zavese, 
okraske za jelko ter 2 x lučke. 
Tel.: 07 49 26 211

Podarim sedežno garnituro, 
trosed in dvosed. Trosed je 
raztegljiv z ležiščem, ki še ni 

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

GSM:  040 802 072
Fax:  07 81 65 222

znaša 3 EUR + DDV, skupaj 
znaša osnovna cena malega 
oglasa v okvirju 9,60 EUR.

Vsebina oglasa naj bo napisana 
čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v slo-

venskem jeziku. Za resničnost 
in verodostojnost objavljenih 
oglasov odgovarja naročnik.

 Posavski obzornik je za vsa gospodinj-
stva v razvojni regiji Posavje brezpla-
čen, poštnino zanje v glavnem poravna-
vamo iz sredstev, ki jih po vsakoletnih 
pogodbah zagotavljajo občine. Sredstva 
za vse ostale stroške (papir in tisk, pri-
pravo, prevozi, novinarsko in uredniško 
delo, oprema itd.) pa moramo pridobi-
ti na trgu, se pravi s prodajo oglasne-
ga prostora ali drugih storitev. Ker se 
podpora časopisu zadnje čase zmanj-
šuje, smo prisiljeni iskati nove finanč-
ne vire, saj bo časopis le tako še naprej 
brezplačen. 
Več let smo našim bralkam in bralcem 
v Posavskem obzorniku tudi brezplač-

no objavljali male oglase. Vemo, da 
je to ena najbolj branih rubrik. Prav 
tako smo zadovoljni, da smo mnogim 
pomagali, da so našli po ugodni ceni 
ali celo brezplačno tisto, kar so po-
trebovali, spet drugim, da se česa ta-
kega znebijo in morda še kaj zasluži-
jo. Resnici na ljubo pa nam je kmalu 
postalo jasno, da med naročniki objav 
ni malo tistih, ki se s pomočjo časopi-
sa gredo dokaj dober in reden posel, 
kar ni najbolj pravično do tistih obr-
tnikov in podjetnikov, ki za reklamira-
nje svojih storitev ali izdelkov plačuje-
jo. Prav tako ni bilo malo primerov, ko 
so pri nas objavljene oglase brez vpra-

šanja objavljali nekateri oglasniki in 
povzročali kar nekaj težav, saj nas je 
npr. klicala bralka, ki je preko objave 
pri nas že v mesecu marcu prodajala 
in tudi prodala pralni stroj, njen oglas 
pa se je pojavljal v lokalnem oglasni-
ku še v oktobru!
Zato smo sklenili narediti nekaj več 
reda ter poiskati kompromisno reši-
tev. Z novim letom bomo male oglase 
zaračunavali po ceni, za katero upa-
mo, da bo večini še vedno sprejemlji-
va. Še sploh, ker ima naš časopis pre-
ko 50.000 rednih bralcev, s čimer se 
ne more primerjati noben drug tiska-
ni medij v Posavju.  Uredništvo

Mali	oglasi	po	novem	plačljivi
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December prihaja med nas. 
Mesec obdarovanja in praznovanj, 

mesec, ko si vzamemo čas za bližnje,  znance, 
prijatelje in poslovne partnerje.  Zavod za podjetništvo in 

turizem Brežice Vas letos vabi

23.12.2010 od 9. do 19. ure
BOŽIČNI SEJEM v Mestni hiši Brežice (TiC Brežice).

23.12.2010 od 17. do 19. ure
BOŽIČNI SPEVI V MESTU – Petje božičnih pesmi po mestnih

ulicah in zaključek v avli Upravne enote Brežice.
Praznične dobrote in božične melodije bo dopolnjevala

stojnica s kuhanim vinom pred Mestno hišo!

31.12.2010
SILVESTROVANJE na prostem z ognjemetom,

DJ Mate in ansambel Tonija Hervola
s pričetkom ob 20. uri –V CENTRU BREŽIC. 

Vljudno vabljeni!

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
www.visitbrezice.com

KRUH IN PECIVO

PO DOMAČE
Peka brez umetnih dodatkov

Franci Planinc

040 634 783

Franci Planinc

Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3,
8270 KRŠKO,

tel.: 07 4905 780, faks: 07 4905 781,
e-pošta: marketing@posavje.info

www.posavje.info

120 strani, 
format 210x280 mm
več kot 40 receptov!

Cena: 25 €
Dostava na stroške založbe

Naročila:
mobi: 040 634 783

www.thermofloc.si
Celulozno toplotno izolacijo THERMO-
FLOC vgrajujemo v strehe novih in starej-
ših hiš in tudi v stene ali stenske obloge 
pri lesenih hišah. Največ izolacije vgra-
dimo v nizkoenergijske in pasivne hiše. 
Izolacija se vgrajuje strojno. Stroj stoji v 
tovornem vozilu, izolacija pa se po cevi 
z zračnim pritiskom vpihuje v mansardni 
strop. Ker je izolacija v obliki kosmičev, 
se prilagodi vsaki obliki stropa in zapolni 
ves prostor v enem kosu. Proti gorenju, 
živalim in plesnim jo ščiti borova sol. Ce-
lulozna izolacija THERMOFLOC je nare-
jena iz časopisnega papirja, zato zelo 
dobro izolira pozimi in poleti.

d.o.o.

Ulica 11. novembra 57, 
Obrtna cona Leskovec

Tel.: 07 49 03 940
GSM 1: 041 477 715
 GSM 2: 041 405 561

www.segrad.si

prodajalec in pooblaščen izvajalec:

celulozna 
izolacija


