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Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.

UGODNO

PVC OKNA
IN VRATA

Cesta bratov Milavcev 35, Brežice
Tel./fax: 07 496 17 47 

GSM: 031 304 374
steklarstvo.lekse@gmail.com

www.steklarstvo-lekse.si

SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj
M: 051 688 880, 031 629 792, E: info@sigas.si, www.sigas.si

Popusti se ne seštevajo.  
Ne velja za izdelke / storitve, ki so že v akciji. 
Unovči se lahko samo en kupon na en obisk. 

Kupon je veljaven do 23.12.2012.

Ob vgradnji avtoplina vam s predložitvijo 
kupona nudimo 200 EUR popusta

200 
EUR

www.avtoplin.si
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SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj
M: 051 688 880, 031 629 792, E: info@sigas.si, www.sigas.si

Naš pogovor, 
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MARTIN NOVŠAK, 
direktor 
GEN energije:

Vem, kako je na 
praznik delati v 
izmeni in »voziti« 
reaktor opolnoči

Prejeli smo

Za Posavje!
V zadnji številki Posavskega 
obzornika objavljen članek 
"Uničevanje posavske regije 
pod »našo« vlado" sem ra-
zumel kot javno zastavljeno 
vprašanje oziroma poziv, da 
se ustrezno odzovem na na-
povedane racionalizacije, ki 
gredo tudi v smeri ukinjanja 
ali krčenja obsega dejavno-
sti naših regijskih institucij, 
kot sta Bolnišnica Brežice 
in območna enota Geodet-
ske uprave v Sevnici. Očit-
ke, da le nemo spremljam 
te dogodke, zavračam. Res 
je, da ne pišem več pisem in 
sklicujem novinarskih konfe-
renc, ker lahko kot član vla-
de na drug, bistveno bolj 
učinkovit način preprečim 
takšne škodljive načrte za 
posavsko regijo. Moje sta-
lišče glede ukinjanja oziro-
ma slabitve naših regijskih 
institucij je jasno in nespre-
menjeno: temu bom dosle-
dno nasprotoval in se z vse-
mi močmi upiral. Menim pa, 
da zadeva (še) ni kritična ter 
pozdravljam prispevke v Po-
savskem obzorniku in priza-
devanja posavske lokalne 
politike, da takšne pobude 
že v kali zatrejo.
Glede obstoja in razvo-
ja Bolnišnice Brežice sem 
mojemu kolegu ministru za 
zdravje Tomažu Gantar-
ju nekajkrat svetoval, naj 
ne ponavlja napak nekate-

nadaljevanje na str. 2

Decembra leta 1997 je v Krškem izšla prva številka časopisa (ta-
krat revije) Posavski obzornik, s čimer je maloštevilna skupina 
novinarjev in kulturnih ustvarjalcev želela zapolniti praznino, ki 
je v nastajajoči pokrajini obstajala glede obveščanja preko ti-
skanih medijev. Koliko smo v tem uspeli, je stvar ocene bralcev 
in vseh, ki z nami sodelujejo, vendar pa že tudi dejstvo, da smo 
preživeli in se razvijali vse do danes, govori samo po sebi. Ča-
sopis je s svojim delovanjem in obstojem »zmotil« marsikoga in 
zato ni bilo malo poskusov kon-
kurence, ki mu je, obogatena 
s kapitalom in pomočjo močnih 
posameznikov, napovedala ne-
usmiljen boj za obstanek. Toda 
zagnana in neprofitno usmerje-
na ekipa Posavskega obzornika, 
ki se še vedno, kot pred 15 leti, 
iskreno veseli izida vsake nove 
številke, ni imela kaj izgubiti. 
Danes si upamo trditi, da bi bili 
prikrajšani naši bralci. Zgodbo o 
Posavju namreč spremljamo in 
podpiramo vse od podpisa De-
klaracije o pokrajini Posavje in 
verjamemo, da smo nekaj pri-
spevali k temu, da se njeni pre-
bivalci danes bolje poznajo in 
da tudi veliko sodelujejo, ne glede na to, koliko je pri tem 
uspešna politika. Tako bo tudi v bodoče. Več o jubileju, pa tudi 
o dogajanju v Posavju v minulih 15 letih bomo objavili v janu-
arskih številkah. Silvester Mavsar

 
Vesele praznike

in srečno

2013!
+ 

10 % BOŽIČNO-NOVOLETNI
POPUST NA BELO TEHNIKO

IN MALE GOSPODINJSKE APARATE

Posavje je zajelo praznič-
no vzdušje, o čemer pri-
čajo tako okrašena mesta 
in vasi kot številne pra-
znične prireditve. Želimo 
vam, da bi to vzdušje vsaj 
za nekaj časa vstopilo tudi 
v vaša srca, morda bodo k 
temu pripomogle tudi pra-
znične številke Posavskega 
obzornika, zadnja letošnja 
in prihajajoče v začetku na-
slednjega leta. Vsi si za leto 
2013 gotovo želimo več ra-
zumevanja in solidarnosti 
med ljudmi, osvežujoče is-
krenosti, večjo mero zdra-
vega razuma in jasnejši, 
družbeno odgovornejši po-
gled na razvoj našega oko-
lja. Kakšno leto nas čaka, 
pravzaprav ne ve nihče. A 
dokler verjamemo v to, da 
še premoremo dobroto in 
ljubezen do sočloveka, bo-
sta pot in vsakdanji boj ve-
liko lažja. Drage bralke in 
bralci, najlepša hvala za 
zvestobo in moč, ki nam jo 
vlivate s svojimi pohvalami. 
Želimo vam lepo praznova-
nje in vse najlepše v letu 
2013. Uredništvo, 
� foto:�B.�Colarič

Posavski obzornik ima 15 let!

Prva številka Posavskega 
obzornika, december 1997

Adriaplin * AC DC Toni Klemenčič * Adrenalina 

* Alojz Češnovar s.p. * Ansat * Aristotel * Avto 
Krka * BDS Sremič * Centros * CGP * CPT Krško * 
Cvetličarna Kerin * Cvetličarna Lilija * Cvetličarna 
Žičkar * Delavska hranilnica * DeSUS Sevnica 

* Dimnikarstvo Jelančič * Duropack - Tespack 

* Ekten * Elmont * ETrŠ Brežice * Eurogarden 

* Evrosad * Foto Asja * GEN energija * GKI * 
Glasbena šola Brežice * Glasbena šola Laško 
- Radeče * Gostilna Ribnik * Gostilna Žolnir 

* Handte - ost * HESS * Hotel Ajdovec * HPG 

* I.H.S. * Infra * Ino Brežice * Intermarket 
commerce * Hiša narave * JZ Lekarna Krško * 
Karodi * Kemična čistilnica Medved * KIM * 
Klub jamarjev Kostanjevica * Komunala Brežice 

* KOP Brežice * Kostak * Kovis * Kozjanski park 

* KS Brestanica * KS Krško polje * KS Leskovec 

* KS mesta Krško * KS Rožno - Presladol * KS 
Senovo * KS Senuše * KS Zakot - Bukošek - Trnje 

* KT Tršinar * KZ Krško * KZ Sevnica * Labus * 
Lekarna Brežice * Lekarna na Vidmu * Lekarna 
Sevnica * MC Krško * Mlin Katić * N.Si * Numip 

* Občina Bistrica * Občina Brežice * Občina 
Kostanjevica * Občina Krško * Občina Radeče 

* Občina Sevnica * Okulistika Meh * Pacek 
čistilnica * Perutnina Rostohar E * Perutninarstvo 
Ciglar * Perutninarstvo Metelko * PGE Krško * 
Požun d.o.o. * Primo * Prstan * PSK * Radanovič 

* Rudar Senovo * SD * Siliko * Sipro * Sklad 
NEK * Skobe avto-max * SL - inženiring * SLS * 
Strojne inštalacije Lokar * ŠC Krško - Sevnica * 
Tanin * TE Brestanica * Trgovina in servis Ladko 
Petretič * Tuma obrtni servis * Valvasorjeva 
knjižnica * VCT Fric & Ramovš * VDC Krško 
- Leskovec * Vipap * Vipso * Vzajemna * ZD 
Brežice * Zobozdravstvo Tatalović * Žarn Krško

Drage bralke in bralci, vzemite si nekaj časa in preberite 
mnoge lepe želje in praznična voščila podjetij in 

organizacij. Voščila ob praznikih in novem letu v tej 
številki pa niso le iskrene misli, ampak tudi podpora 

časopisu, ki ga berete že 15 let. 
Vse najlepše vam želijo:  
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POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

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

Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Rok Retelj, Smilja Radi

Stalne sodelavke in sodelavci: Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Ljubo 
Motore, Luka Šebek, Simon Uršič

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Nathalie Letullier

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

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

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, 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: 26.300 izvodov

Naslednja številka (1/2013) bo izšla v 
četrtek, 3. januarja 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
27. december.

Na vsakdanje življenje ob-
čank in občanov bodo ver-
jetno najbolj vplivale nove 
cene v vrtcih, ki bodo z no-
vim letom, zaradi znižanja 
stroškov za plače kot posle-
dice varčevanja v javnem 
sektorju, malenkost nižje. 
Vendar bo to veljalo le za 
starše, ki imajo v vrtcu dva 
ali več otrok, saj Občina Bre-
žice ukinja dodatni popust v 
obliki enega plačilnega razre-
da za starše, ki imajo v vrtcu 
le enega otroka. To ugodnost 
so v Brežicah uveljavili z le-
tom 2009 na podlagi takratne 
spremembe zakona o vrtcih, 
ki je uveljavila brezplačen vr-
tec za drugega in vsakega na-
slednjega otroka, z letošnjim 
julijem pa je bilo za drugega 
otroka uvedeno 30-odstotno 
plačilo staršev, zato te pod-
lage ni več. Kljub temu bodo 
v brežiški občini, kot je ob-
činskim svetnikom in svetni-
cam pojasnila vodja oddelka 
za družbene dejavnosti Ani-
ca Hribar, staršem, ki imajo 
v vrtcu le enega otroka, tudi 
v bodoče nudili dodaten po-
pust, in sicer 20-odstotne-
ga za 1. starostno obdobje 
in 10-odstotnega za 2. staro-
stno obdobje, a le za 2., 3. in 
4. plačilni razred. Na tak na-
čin želijo, kot je dodal župan 
Ivan Molan, pomagati social-
no šibkejšim staršem. 

Nič kaj razveseljiva pa ni no-
vica, da so z dnevnega reda 

POPRAVEK
V prejšnji številki časopisa smo v članku „Kostanjevici se 
obeta varčevanje“ na strani 2 napačno zapisali, da je ob-
činski svet znižal honorarje ustvarjalcem Kostanjeviških 
novic in imenoval uredniški odbor. O predlogu občinske 
uprave niso glasovali, saj je pred časom (ponovno) ime-
novani odgovorni urednik omenjenega občinskega časo-
pisa Goran Milovanović menil, da je tolikšno znižanje 
honorarjev nesprejemljivo. Za napako se vpletenim in 
bralcem opravičujemo.

Sta pa točki o nagrajevanju in povračilih stroškov pri iz-
daji Kostanjeviških novic ter o imenovanju uredniškega 
odbora ponovno na dnevnem redu za danes, 20. decem-
bra, sklicane 17. redne seje občinskega sveta. V skladu s 
tokratnim predlogom naj bi honorar urednika znašal 160 
evrov na številko, honorar oblikovalca 150 evrov in hono-
rar lektorja 100 evrov, sejnina za člane uredniškega od-
bora pa 45 evrov. Na dnevnem redu seje je tudi potrdi-
tev proračunov za leti 2013 in 2014, ki so ju obravnavali 
že na prejšnji seji. Ur.

Pocenili vrtce in zavrnili Naturo
BREŽICE – Negativno stališče k predlogu širitve Nature 2000, nove cene v vrtcih, temni oblaki nad pro-
jektom izgradnje novega Vrtca Mavrica Brežice, potrditev investicijskih programov za energetsko sana-
cijo OŠ Velika Dolina, Zdravstvenega doma Brežice in Prosvetnega doma Brežice ter nekaj kadrovskih 
odločitev so točke, ki so zaznamovale predvidoma zadnjo letošnjo sejo brežiškega občinskega sveta.

umaknili sklep o spremem-
bi načrta razvojnih progra-
mov za projekt izgradnje no-
vega Vrtca Mavrica Brežice, 
saj na Občini Brežice še niso 
prejeli sklepa Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo o sofinanciranju inve-
sticije, brez česar je občina 
ne bo zmogla sama, potreben 
pa bo tudi rebalans občinske-
ga proračuna, saj v finančni 
konstrukciji, ki znaša že vr-
toglavih 5,7 milijonov evrov, 
zaradi dodatnih zahtev (ve-
čja površina, ekološko spre-
jemljivejši, a dražji materi-
ali, med drugim je potrebno 
ob vrtcu urediti tudi zaklo-
nišče) manjka še 685 tisoč 
evrov. „Potrebnih bo kar ne-
kaj neprijetnih ukrepov. Mo-
rali bomo varčevati pri kra-
jevnih skupnostih, javnih 
zavodih, kulturi, pa tudi pre-
staviti nekatere investicije, 
če bomo želeli zgraditi ta vr-
tec,“ je dejal župan Molan. 
So pa v nadaljevanju seje po-
trdili investicijske programe 
za energetsko sanacijo OŠ Ve-
lika Dolina (622 tisoč evrov), 

Zdravstvenega doma Brežice 
(612 tisoč evrov) in Prosve-
tnega doma Brežice (613 ti-
soč evrov), ki pa jih bo izda-
tno, od 75- do 80-odstotno, 
sofinanciralo Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor. Ob-
nova prosvetnega doma naj 
bi bila končana že naslednje 
leto, obnova zdravstvenega 
doma in šole pa v letu 2014.
  
Kot je bilo razvidno že iz pre-
dlaganega dnevnega reda, 
je občinski svet izglasoval 
negativno stališče k predlo-
gu Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje o spremembah in 
dopolnitvah območij Natu-
ra 2000. Slednja naj bi se v 
brežiški občini razširila na 
območje spodnje Save, kjer 
se načrtuje izgradnja HE Mo-
krice in z njo povezana pro-
tipoplavna zaščita za naselja 
ob Savi in Krško, pa tudi na 
območje Vrbine ter v manj-
ših delih tudi na območje Jo-
vsov, Orlice in Krke s pritoki. 
„Predstavljena širitev obmo-
čij Nature 2000 ni v skladu z 
razvojnimi težnjami občine 

in ni dovolj strokovno uteme-
ljena, saj nam ne predstavi, 
kakšne posledice in ukre-
pe nosi s sabo za posame-
zne uporabnike prostora,“ je 
predlog o negativnem stali-
šču pojasnila vodja oddelka 
za prostorsko načrtovanje in 
razvoj mag. Urška Klenov-
šek, svetniki in svetnice pa 
so se strinjali, da širitev ovi-
ra načrtovane projekte, zato 
so jo soglasno zavrnili. 

Soglasni so bili tudi pri potr-
ditvi 15-članske skupne liste 
kandidatov za Razvojni svet 
regije Posavje in pozitivnem 
mnenju k imenovanju Nuške 
Ogorevc za ravnateljico OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece, za-
taknilo pa se je pri izdaji so-
glasja za direktorja Zavoda 
za šport Brežice. Svet ome-
njenega javnega zavoda na-
mreč ni dal podpore nobe-
nemu od dveh prijavljenih 
kandidatov (Zvonko Kržan in 
Nataša Mihajlović), na man-
datno komisijo občinskega 
sveta pa poslal pomanjklji-
vo gradivo, zato tudi občin-
ski svetniki niso podprli no-
benega od omenjenih dveh 
kandidatov. Ob koncu seje 
je predsednica Nadzornega 
odbora Maksimiljana Stanič 
svetnikom in svetnicam po-
ročala o delu in porabi sred-
stev odbora v letu 2012 ter 
jim predstavila plan dela in 
finančni načrt za leto 2013.
� Peter�Pavlovič

Na eni naslednjih sej bo brežiški občinski svet, tako kot pred 
časom že krški, očitno razpravljal o jedrski varnosti, per-
spektivah posavske energetike in gradnji odlagališča NSRAO. 
Pobudo za uvrstitev takšnih točk na sejo in povabilo ustre-
znih gostov sta namreč podala svetnika Mitja Držanič in Raj-
ka Križanac. Na vprašanje Davorja Račiča, kaj se dogaja z 
brežiško bolnišnico, pa je župan Ivan Molan odgovoril, da 
bo tudi o tem razpravljali na občinskem svetu, če se bo iz-
kazalo za potrebno.

KRŠKO – Za danes popoldne je župan občine Krško mag. Miran 
Stanko sklical 22. redno sejo občinskega sveta. Med glavnimi 
točkami, ki jih bodo svetniki obravnavali in sprejemali, je re-
balans proračuna za letošnje leto, po katerem se prihodki zni-
žujejo za dobrih 6,1 milijonov evrov, kar pomeni, da bodo pri-
hodki občine po novem znašali dobrih 38,3 milijonov evrov, prav 
tako pa se znižujejo tudi odhodki, in sicer iz dobrih 44,8 mili-
jonov evrov na okoli 38,2 milijonov evrov. V nadaljevanju bodo 
svetniki prejeli v potrditev tudi dvoletnem proračunu občine, to 
je za leti 2013 in 2014. Načrtovani prihodki v proračunu za leto 
2013 znašajo 40,2 milijonov evrov, odhodki pa dobrih 56.000 
evrov manj. V primerjavi z letom 2013 je višje zastavljen pro-
račun za leto 2014, po katerem prihodki znašajo okoli 44,4 mi-
lijonov evrov, odhodki pa za dobrih 1,5 milijon evrov nižje, to 
je 42,7 milijonov evrov.  B. M. 

Rebalans in dvoletni proračun

nadaljevanje s 1. strani

Za Posavje!

Tako bo jutri, 21. decembra, 
ob 14. uri v MC Brežice po-
tekala zaključna konferenca 
projekta Vrata turizma de-
stinacije Posavje s predsta-
vitvijo rezultatov projekta. 
Največji dogodek ta mesec 
se bo zagotovo odvil v sobo-

V soboto odprtje Mestne hiše
BREŽICE - Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in Občina Brežice sta 12. decembra, deset 
dni pred otvoritvijo prenovljene Metne hiše v Brežicah, v sejni sobi Občine pripravila tiskovno konfe-
renco, poleg tega pa je bilo predstavljeno tudi pestro brežiško decembrsko dogajanje.

to, 22. decembra, ko bo ob 
11. uri svoja vrata ponovno 
odprla brežiška Mestna hiša. 
V sklopu otvoritve bo odpr-
ta tudi vinoteka z najboljšimi 
posavskimi vini in vodenimi 
degustacijami (svoja vina bo 
predstavilo več kot 40 vinar-

jev), obiskovalci bodo lah-
ko v trgovini s kakovostnimi 
domačimi proizvodi kupili 
praznična darila, možen bo 
ogled filma o Posavju, nena-
zadnje pa se bodo lahko ob-
čani sprehodili tudi po božič-
no-novoletnem sejmu, ki bo 
na dan otvoritve med 11. in 
22. uro potekal v ogrevanem 
šotoru pred Mestno hišo. Na 
njem bodo pripravili pred-
stavitev ter degustacijo naj-
boljših posavskih vin in kuli-
naričnih dobrot, na stojnicah 
pa se bo predstavilo tudi več 
kot 30 rokodelcev iz Posavja.

Kot je dejal župan Ivan Mo-
lan, so v zadnjih letih orga-
nizirali samo silvestrovanje 
na zadnji dan leta, letos pa 
so program s številnimi do-
godki razširili, da bi še do-
datno oživili mestno jedro. 
S pestrim dogajanjem tudi 
uradno zaključujejo evrop-
ski projekt Vrata turizma. 
Ob tej priložnosti je tudi po-
vabil vse občane in ostale v 
Posavju, da se udeležijo pri-
reditev, in zagotovil, da bo 
„vzdušje bistveno bolj veselo 

in optimistično, kot je trenu-
tno v Sloveniji“. Direktorica 
ZPTM Brežice mag. Mateja 
Gerjevič je dodala, da so že-
leli povezati lokalne gostince 
in ostale, ki delujejo v me-
stu, vendar odziv ni bil rav-
no najboljši. Molan je na to 
pripomnil, da  „smo lahko v 
Brežicah razočarani, kajti lo-
kali še vedno samo pričaku-
jejo, da jim bo nekdo nekaj 
dal, sami pa so za to pripra-
vljeni storiti zelo malo. Tudi 
zaradi tega je mesto bolj mr-
tvo. Upam, da bodo slej ko 
prej spoznali, da se bo mesto 
razvijalo le takrat, ko bodo 
tudi sami pripravljeni sode-
lovati“. Gerjevičeva je še 
povedala, da se bo dogaja-
nje v Mestni hiši nadaljeva-
lo tudi v januarju. V načrtih 
imajo tudi ponovno oživitev 
turističnega vlakca, ki bi po-
vezal turiste iz Term Čatež 
z lokalnimi ponudniki v Me-
stni hiši. Le-ta bo sicer od-
prta vsak dan med 10. in 18. 
uro, za predhodno najavlje-
ne skupine pa tudi izven de-
lovnega časa.
 R. Retelj

rih prejšnjih ministrov za zdravje in naj 
ne napoveduje krčenja oddelkov ali celo 
pripojitve manjših bolnišnic, kot je Bolni-
šnica Brežice, večjim. Manjše bolnišnice 
poslujejo praviloma bolj racionalno kot 
večje in zagotavljajo prepotrebno dosto-
pnost kakovostnih zdravstvenih storitev 
tudi na slovenskem podeželju. Žal seda-
njemu ministru za zdravje svetujejo na 
njegovem ministrstvu v glavnem isti lju-
dje kot prejšnjemu in zato se tudi pri nje-

mu pojavljajo ideje, da se da mnogo privarčevati pri manjših 
bolnišnicah, namesto da bi najprej prevetril največje porabnike 
zdravstvenega denarja, kot je Klinični center v Ljubljani. Torej 
z enim kratkim stavkom: Bolnišnice Brežice ne damo.
Tudi predloga reorganizacijo Geodetske uprave RS v smislu 
ukinjanja enote in pisarn v Posavju, ki ga je pripravilo njeno 
vodstvo, nima podpore v vladi. Racionalizacija delovanja ge-
odetske uprave se ne sme odražati v krnitvi terenske mreže 
storitev, temveč jo bo potrebno izvesti zlasti na sedežu ozi-
roma centrali v Ljubljani. 
Spoštovani! Vsak dan se že desetletje vozim na delo v Lju-
bljano, živim pa z družino doma v Posavju. Lahko računate, 
da bom storil tudi v prihodnje vse, da ne slabimo naše regi-
je, temveč da jo razvijamo. Andrej Vizjak, 
 minister za delo, družino in socialne zadeve

SEVNICA – Včeraj, 19. decembra, je zadnjo letošnjo sejo, sicer 
pa 18. redno v tem mandatu, opravil sevniški občinski svet. Na 
dnevnem redu je bilo 17 točk, med katerimi je zagotovo naj-
pomembnejša prva obravnava občinskega proračuna za leto 
2013, ki bo predvidoma znašal okoli 18 milijonov evrov. Odlo-
čali so tudi o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 
letu 2013 (predvidoma 240 evrov), o letnem programu športa v 
občini, spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnih zemljišč v občini ter primerljivi gradbeni ceni sta-
novanj in vrednosti stavbnega zemljišča v občini za leto 2013. 
Občinski svetniki in svetnice so se uradno seznanili z izidom re-
ferenduma za izločitev naselja Dolnje Brezovo iz Krajevne sku-
pnosti Blanca in ustanovitev nove krajevne skupnosti, odločali 
pa so tudi o potrditvi skupne liste kandidatov za Razvojni svet 
regije Posavje. P. P. 

Obravnavali proračun 2013

RADEČE - V današnjem popoldnevu bo zasedal radeški občin-
ski svet, ki bo med 15 točkami dnevnega reda obravnaval tudi 
rebalans proračuna za leto 2012, ki ga županja in strokovne 
službe predlagajo zaradi spremenjenih terminov izvedbe ne-
katerih investicij, prav tako pa bodo odločali o potrditvi dvo-
letnega proračuna občine. V letu 2013 načrtujejo 6,5 milijo-
nov evrov prihodkov in 6,7 milijonov evrov odhodkov, v letu 
2014 pa po 5,6 milijonov evrov prihodkov in odhodkov. V na-
daljevanju seje bo beseda med drugim tekla tudi o progra-
mu športa v prihodnjem letu in podelitvi občinskega prizna-
nja Ivana Pešca ob kulturnem prazniku.  B. M. 

Danes seja tudi v Radečah

BREŽICE - V nedeljo, 9. decembra, se je pred spomenikom 
NOB zbralo okoli sto protestnikov, da bi opozorili na nespreje-
mljive razmere v slovenski družbi. Mirno so korakali po centru 
Brežic, se ustavili pred občinsko zgradbo in domom ministra 
mag. Andreja Vizjaka. Prižigali so sveče, nosili transparente 
kot npr. "Strankarski politični elitisti, ste gluhi? Slepi? Nima-
te več našega zaupanja! Odstopite!", "Vizjak, kaj si naredil 
za Brežice kot gospodarski minister?", "Hočemo pravno drža-
vo" ipd. in pozivali k protestom brez izgredov.

Miren protest na brežiških ulicah

Mag. Andrej Vizjak
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Za vami je najbrž najbolj tur-
bulentno leto, odkar ste leta 
2005 prevzeli vodenje GEN 
energije. Dvakrat se je govori-
lo o možnosti vaše zamenjave 
oz. dopolnitvi uprave s še enim 
članom, pred kratkim je prišlo 
do menjave nadzornega sveta. 
Kako ocenjujete to dogajanje?
Zdaj že z malo distance. Po-
membno se mi zdi predvsem, da 
je bilo leto turbulentno iz dru-
gih razlogov, ne zaradi tega, ki 
ste ga omenili oz. zaradi teh zu-
nanjih dogajanj. Ključno se mi 
zdi, da smo uspeli relativno do-
bro obratovati in obvladovati 
tveganja poslovanja, kar se bo 
verjetno obrestovalo tudi v do-
brih rezultatih. Kot drugo se mi 
zdi pomembno, da smo uspeli 
dobiti predpogoje za podaljšano 
obratovanje NEK. To je tako iz 
finančnih vidikov kot zaradi dol-
goročnosti tega prostora in upo-
rabe jedrske tehnologije ključ-
nega pomena, še posebej v časih 
po Fukušimi. In seveda pomem-
ben del tega je, da smo se uspe-
li s partnerji dogovoriti tudi o 
investicijah, ki so potrebne za 
naprej. Meni se zdijo te stva-
ri bolj pomembne kot možnost, 
da bi dobili boljšega človeka na 
to pozicijo.

Pa vendar je v javnosti zazna-
ti prepričanje, da se dogaja 
nekaj, česar si doslej ni bilo 
mogoče zamisliti – da se lah-
ko zgodi, da bi prišlo do vpliva 
politike na upravljanje jedrske 
elektrarne?
Še vedno ima krmilo v rokah 
uprava, tako v NEK kot v vseh 
drugih družbah, tudi pri nas, in 
verjamem, da bo tako tudi osta-
lo, da bosta strokovnost in izku-
šenost prevladali na ključnih po-
zicijah. Izkušnje iz slovenskega 
prostora kažejo, da družbe, ki 
imajo stabilno in izkušeno vod-
stvo ter dolgoročen pogled in 
vizijo, dobro delujejo. So pa 
družbe, za katere so značilne 
pogoste menjave in politizacija 
uprav in se v principu ukvarjajo 
s težavami.

Koliko pa takšne poteze vpli-
vajo na storilnost v energeti-
ki in kaj pomenijo za dolgoroč-
ne načrte?
Menim, da so takšne poteze si-
cer nezaželene oziroma delo-
ma vplivajo na motivacijo ljudi. 
Bolj pomembno pa se mi zdi, da 
na motivacijo vpliva perspekti-
va teh tehnologij, dolgoročnega 
obratovanja obstoječega bloka, 
drugega bloka, izgradnje hidroe-
lektrarn na Savi, zamenjave plin-
skih turbin v Brestanici itd. To so 
bolj ključni elementi, ki vpliva-
jo na notranjo motivacijo ljudi 
za dobro delo.

In kakšna je perspektiva deni-
mo drugega bloka?
Menim, da je danes pravzaprav 
boljša kot pred kakšnim letom 
ali dvema, predvsem zato, ker 
se kriza poglablja. Nov blok je-
drske elektrarne bi bistveno pri-
pomogel k izhodu iz krize, saj se 
v tem času še posebno izkaže, 
kako pomembni so dejavniki za-
nesljive oskrbe z energijo, eko-
nomske učinkovitosti proizvo-
dnje in okoljska sprejemljivost. 
Kaže na to, da bi jedrska ener-

Tanja Košar, Prešna Loka: 
Ljudje se premalo posvečamo 
naravi. Velikokrat imam obču-
tek, da bi bile naravne katastro-
fe veliko bolj blage, če bi prej 
dobro pretehtali vse posege in 
šele potem uskladili gradnjo in-
frastrukture v sozvočju z naravo. 
Tudi zanamci nam bodo hvaležni, 
če bomo  znali obvarovati kakšen 
delček neokrnjene narave zanje. 
Preveliki posegi v naravno okolje 
rušijo naravno ravnovesje.

Vladimir Abram, Leskovec pri 
Krškem: Samo širitev območij 
Nature sicer podpiram, a ne na 
območjih, na katerih so že pred-
videne dejavnosti nacionalnega 
in lokalnega pomena, kot je de-
nimo v našem prostoru gradnja 
HE Mokrice. Vsi skupaj se mora-
mo namreč bolj kot do sedaj za-
vedati pomena ohranjanja nara-
ve, življenja v njej, z njo skrbno 
ravnati, da bodo v njeni pestro-
sti lahko uživali tudi zanamci.

Peter Urek, Rakovec: 
Niti varstvo narave niti infra-
struktura nimata pri tem nobene 
prednosti. Četudi varujemo na-
ravo, ta ne more preživeti, ne da 
bi v njej uredili infrastrukturo. 
Gradnja HE je ena izmed rešitev, 
ki se jo da ustvariti z določenim 
kompromisom med ljudmi. V Po-
savju ni nikoli preveč posegov v 
naravo, dokler so premišljeni. V 
mojem okolju se je sicer vedno 
poskrbelo za sožitje z naravo.

Niko Bogovič, Spodnji Sta-
ri Grad: 
V medijih poslušam, kako po-
litika vodi v drugo smer, kot bi 
si kot krajan tega okolja želel. 
Savske elektrarne bi že davno 
morale obratovati. Krška deluje 
šele poskusno, brežiški in mo-
kriški pa se rok izgradnje izmi-
ka, tako je ogrožena tudi po-
plavna varnost. Strinjam se, da 
se zavaruje narava, ampak vse 
v razumnih mejah, varnost lju-
di pa ne bi smela biti ogrožena.

V Posavju je na velik odziv naletel predlog o širitvi obmo-
čij Nature 2000, kar naj bi oviralo gradnjo HE in protipo-
plavne zaščite. Kaj mora po vašem mnenju v takšnih pri-
merih imeti prednost, varovanje narave ali potrebe ljudi?

anketa

Natura ali gospodarski razvoj?

Martin Novšak

Martin Novšak, direktor GEN energije:

Vem, kako je na praznik delati 
v izmeni in »voziti« reaktor opolnoči
KRŠKO – Martin Novšak je svojo poklicno kariero, ki traja že 30 let, v celoti preživel v energetiki: prvih 23 let v Nuklearni 
elektrarni Krško, ki jo je na različnih delovnih mestih spoznal „do obisti“, zadnjih sedem let pa na čelu slovenskega ener-
getskega giganta GEN energija, kjer je ravno na polovici drugega petletnega mandata. S tega stališča je toliko bolj pre-
senetljivo, če ne celo nerazumljivo, da se mu je v letošnjem letu zamajal stolček. O tem, pa tudi o poslovanju in načrtih 
skupine GEN, smo se z Novšakom pogovarjali pred iztekom poslovno uspešnega leta največje posavske energetske družbe. 

gija lahko ne le zagotovila vse te 
tri elemente v slovenskem pro-
storu in širše, ampak omogoči-
la tudi velike ekonomske efekte 
tako državi in lokalni skupnosti 
kot zaposlenim. Omogočila bi 
perspektivo mladih in produkt, 
ki je konkurenčen na mednaro-
dnem trgu. Če pa bomo dovolj 
uspešni, da ta produkt predela-
mo v še večjo dodano vrednost 
preko uporabe v industriji, bo 
to pomenilo še večjo perspekti-
vo za Slovenijo. 

Kakšni so sicer letošnji poslov-
ni rezultati skupine GEN, če jih 
na kratko povzamete?
Zaenkrat kaže na zelo dober re-
zultat, ne le v GEN energiji, am-
pak tudi pri vseh naših družbah 
vključno z GEN-I, kjer smo dose-
gli velik preboj na področju pli-
na. Dobro obvladovanje tveganj 
je rezultiralo v tem, da bomo 
leto končali z dobičkom nad pla-
nom. Uspeli smo realizirati tiste 
investicije, ki smo jih načrtova-
li: uspešno smo izvedli remont v 
NEK, dobro so šle priprave na za-
menjavo plinskih turbin v Bresta-
nici, tudi podaljšanje življenjske 
dobe NEK vpliva na to investici-
jo oz. jo še bolj omogoča. Smo 
tudi v konkretnih pogajanjih z 
ELES-om za dolgoročno pogod-
bo. Omeniti velja še obnovo HE 
Mavčiče, skupaj s HSE pa smo 
nadaljevali izgradnjo hidroelek-
trarn na spodnji Savi. Dobro je 
tudi da sta NEK in Hidroelektrar-
ne na spodnji Savi sklenila spo-
razum, ki bo omogočil primerno 
obvladovanje medsebojnih vpli-
vov pri izgradnji HE Brežice.

Omenili ste GEN-I, kjer ste na-
mestnik predsednika uprave. 
To podjetje je po cenovni re-
voluciji na trgu z električno 
energijo pred leti letos podob-
no sprožilo tudi na trgu z ze-
meljskim plinom. Ste na ome-
njenih dveh področjih dosegli 
svoje cilje?
Našo dejavnost smatram v celoti 
kot veliko odgovornost do druž-
be, ki je vlagala, predvsem pla-
čevalci elektrike, v energetski 
sistem. Na eni strani vzdržuje-
mo te objekte na ekonomičen, 
varen in dolgoročen način, tako 

da investiramo v takšne vire, ki 
bodo tudi dolgoročno konkurenč-
ni in s tem lastniku prinašamo fi-
nančne učinke. Na drugi strani 
pa moramo del teh dobrobiti pri-
nesti tudi do kupcev in jim omo-
gočiti, da dobita slovensko go-
spodarstvo in slovenski potrošnik 
energijo po konkurenčni ceni. To 
je izrednega pomena tako za do-
dano vrednost in konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva kot 
za kakovost življenja. Menim, 
da smo uspeli doseči uravnote-
ženost naše družbene odgovor-
nosti tako na strani kapitala oz. 
lastništva kot na strani končnih 
kupcev. Rezultati se že kažejo v 
gospodinjskem odjemu elektrike 
in tudi na področju plina. 

Kakšni so razvojni in poslov-
ni načrti GEN energije za pri-
hodnje leto ob dokaj neznanih 
pogojih, kakršnim smo priča, 
npr. pobiranje dobička s stra-
ni lastnikov oz. države?
Prav gotovo pobiranje dobička 
oz. dividend na nek način izčr-
pava družbo, vendar mi kljub 
temu dobro poslujemo in bomo 
še naprej dobro poslovali. Inten-
zivno gremo v investicije, ki so 
potrebne za dolgoročno obrato-
vanje NEK: naslednje leto okto-
bra je obsežen remont, imamo 
dogovorjene okvirje poslovanja 
za Termoelektrarno Brestanica 
in Savske elektrarne ter načrte 
za širitev trga v GEN-I. Ključni 
elementi tega razvoja bodo pri-
prava osnovnih postavk za dru-
gi blok, vgraditev v nacionalne 
energetske programe, resoluci-
je in zakone. Razpisi in pripra-
va za zamenjavo plinskih blokov 
v Brestanici, začetek gradnje HE 
Brežice, potem pa čim prejšnji 
pričetek gradnje srednjesavskih 
hidroelektrarn. Za nas bo kar 
velik izziv, da bomo ob relativ-
no nizkih cenah električne ener-
gije pridobili vire sredstev tako 
s prodajo električne energije kot 
s krediti ter da bomo lahko te in-
vesticije optimalno izpeljali.

Kako je mogoče, da po 30 le-
tih obratovanja NEK še nima 
odlagališča NSRAO? Ali ste vi 
kot lastnik in lokalna skupnost 
naredili dovolj, da bi prišlo do 

graditve tega objekta, za kate-
rega so občani po dolgoletnih 
prizadevanjih dali soglasje?
Če gledamo s stališča, da bi od-
lagališče že morali imeti, potem 
nismo naredili dovolj. Je pa tre-
ba vedeti, da je tudi to, da ima-
mo lokacijo, velik dosežek. So še 
države po svetu, ki imajo jedrske 
programe, pa tudi tega nimajo. 
Ocenjujem, da je pomembno, 
da imamo lokacijo in da smo se 
uspeli z deležniki v tem procesu 
odločanja dogovoriti. Seveda pa 
bi si želel predvsem čimprejšnjo 
izgradnjo. Dobro bi bilo tudi do-
seči dogovor s Hrvaško glede sku-
pnega nastopa pri gradnji odla-
gališča. To investicijo moramo 
tudi optimizirati, da bo jedrski 
program v Sloveniji zagotovil pri-
meren dolgoročni način shranje-
vanja nizko in srednje radioak-
tivnih odpadkov. Sicer pa smo mi 
pripravljeni odlagališče zgraditi 
v okviru gradnje drugega bloka.

V lanskem letu ste odprli In-
formacijsko središče GEN in v 
njem multimedijsko razstavo 
Svet energije. Kakšne so izku-
šnje z njenim delovanjem?
Ideja, da potrebujemo nekaj ta-
kšnega v lokalnem prostoru blizu 
nuklearke, se je s to realizacijo 
izkazala za zelo pozitivno in do-
bro. V manj kot letu in pol smo 
imeli že preko 12 tisoč obisko-
valcev, skupine in šole se vračajo 
nazaj. Mladim smo prikazali širi-
no energetike, energije in raznih 
eksperimentov zlasti s področja 
elektroenergije. Izredno sem za-
dovoljen in presenečen nad od-
zivom in pripravljenostjo šol, 
da to razstavo koristijo. Še na-
prej jo bomo razvijali s ciljem, 
da povečamo energetsko pisme-
nost, saj šole tega ponujajo re-
lativno malo in moramo energe-
tiki prikazati to realnost.

Ste tudi predsednik upravnega 
odbora regionalne gospodar-
ske zbornice. Kako v tej vlogi 
ocenjujete dejstvo, da je vloga 
energetike v posavskem gospo-
darstvu izjemna, stanje gospo-
darstva brez energetskih veli-
kanov pa dokaj slabo? 
Na strani energetike vidim veliko 
odgovornost v smislu, ali bomo 
zdržali tak tempo, ali bomo zna-
li tako dobro sprejemati odloči-
tve in se dogovarjati, da bomo 
tudi v bodoče tak paradni konj. 
Tukaj vidim veliko priložnost v 
drugem bloku in razvoju na tem 
področju. Z enako zaskrbljeno-
stjo pa gledam na drugi del go-
spodarstva brez energetike, ki 
je v zelo slabem položaju, de-
javnosti, ki so še žive, pa so ka-
drovsko, kapitalsko in razvoj-
no podhranjene. Predstavljajo 
dejavnosti z nizko dodano vre-
dnostjo in seveda bo zelo težko 
temeljiti na tem razvoju. Opti-
mistično lahko rečem, da imamo 
tudi določene centre, ki se dobro 
razvijajo ter imajo potencial, iz-
vozno usmerjenost in visoko do-
dano vrednost, in na njih je tre-
ba temeljiti razvoj.

V katerih dejavnostih vidite to 
perspektivo v Posavju?
Kovinsko-predelovalna industri-
ja ima še vedno velik potencial, 
marsikatera družba danes dela 
za potrebe velikih evropskih in 

svetovnih korporacij, deloma 
tudi avtomobilska industrija, ki 
bi verjetno morala imeti svoj la-
stni razvoj na določenih podro-
čjih. Žal mi je predvsem za le-
sno-predelovalno industrijo, ki 
je imela moč v Posavju, a jo je 
izgubila, težko bo vrniti nazaj 
vlogo tekstilne industrije, ven-
dar tudi na tem področju obsta-
jajo blagovne znamke, ki bi se 
jih dalo izkoristiti … To so prilo-
žnosti za gospodarstvo.
V Posavju se v zadnjih dvajsetih 
letih soočamo s kontinuiranim 
zmanjševanjem števila zaposle-
nih v gospodarstvu in povečeva-
njem v nadgradnji, to je seve-
da nevzdržno. Moralo bo priti do 
selitve kapitala, pa tudi kvalite-
tnih kadrov,  iz te nadgradnje v 
gospodarstvo, brez tega tudi te 
družbe, ki so še danes dobre, ne 
bodo mogle razvijati konkurenč-
ne dejavnosti na svetovnih trgih. 
V Posavju imamo danes v gospo-
darstvu zaposlenih manj kot de-
vet tisoč od skupno 70 tisoč pre-
bivalcev, kar je izredno malo, to 
razmerje je nižje kot kadar koli, 
da ne govorim o tem, da je ka-
drovska struktura in izobraže-
nost problematična. To kaže na 
to, da so spremembe nujne.

Pa se za konec še malo dota-
kniva prihajajočih praznikov. 

Kakšni so vaši spomini na pra-
znovanje božiča iz otroštva oz. 
mladosti?
Lepi, prav gotovo je to čas pri-
čakovanj, druženja v krogu dru-
žine. Izhajam iz zelo urejene 
družine, rasel sem z bratom in 
sestro, tako da imam na mladost 
same lepe spomine. Zelo se ve-
selim praznikov, ker imam vnuka 
in je to povsem neko drugo doži-
vetje. Ta čas je primeren, da po-
novno najdemo ali se spomnimo 
na osnovne družinske, domače 
vrednote. Malenkosti včasih po-
menijo veliko, zato dajem temu 
času primerno pozornost. Je pa 
res, da se v profesionalnem sve-
tu ravno v tem času sklepajo 
pogodbe, dogovarjajo posli, pri-
pravljajo načrti. Včasih sem tudi 
delal v izmeni in »vozil« reaktor 
ob polnoči, tako da vem, da so v 
naših družbah, ki delajo 24 ur na 
dan, tudi prazniki delovni. 

Si boste kljub temu uspeli vzeti 
kaj časa za praznovanje?
Prav gotovo bo kakšen dan na-
menjen tudi temu. Ob tem že-
lim vsem, tako zaposlenim v naši 
skupini kot prebivalcem Posavja, 
da bi imeli mir, da bi bili zado-
voljni s tistim, kar lahko ustvari-
jo, in da bi te praznike preživeli 
v čim lepšem vzdušju.
� Peter�Pavlovič
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Totalni trojček združuje storitve satelitske televizije Total TV ter interneta in telefo-
nije preko omrežja ADSL Telekoma Slovenije. Je prava izbira za gospodinjstva, ki 
jim do sedaj zaradi lokacije paketi trojček niso bili na voljo. Prav tako je namen-
jen tudi vsem, ki si želijo dobre in kakovostne televizijske slike ter večjega šte-
vila programov, ki jih strešne ali sobne antene ne omogočajo. Ker se televizijski 
signal ne prenaša preko omrežja ADSL, uporaba interneta ne vpliva na kakovost 
televizijske slike, kar v praksi pomeni, da televizijska slika ne bo zmrzovala. S pa-
ketom Totalni trojček boste lahko dostopali do številnih televizijskih in radijskih 
programov, prav tako pa vam bodo na voljo tudi številni dodatni televizijski pa-
keti, kot so priljubljeni POP NON STOP, HBO ali paket HD, kjer si boste lahko špor-
tni navdušenci tekme španske lige La liga in angleške Premier League ogleda-
li v najbolj ostri in čisti sliki.

Ponudba novega paketa Totalni trojček prinaša možnost ogleda 49 izbranih te-
levizijskih programov in do 200 dodatnih prosto dostopnih satelitskih televi-
zijskih in radijskih programov po lastni izbiri. V paket je vključena brezplačna 
storitev prenosne televizije D3 GO, ki omogoča spremljanje televizijskih vsebin 
na vseh napravah (računalnik, tablice, prenosnik ali mobilni telefon). V ponudbi so 
vključeni tudi brezplačni klici v omrežje Telemach in možnost najcenejših klicev v 
tujino, internet s hitrostmi do 10 Mbps/768 kbps, brezplačno brezžično omrež-
je WiFi ter digitalni sprejemnik.

Polna cena paketa je 38 EUR, pri Telemachu pa sedaj novi paket Totalni trojček do-
bite v posebni akciji. Vsi, ki se boste do 31. januarja 2013 odločili za nov paket, bo-
ste prve tri naročnine plačevali 50 odstotkov  ceneje ter izkoristili 50-odstotni po-
pust pri priključnini. Več o ponudbi najdete na naslovu www.telemach.si.
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Telemach prenovil pakete 
Totalni trojček, ki so na 
voljo po vsej Sloveniji
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SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani je 17. decembra po-
tekala svečana podelitev štipendij Posavske štipendijske 
sheme, ki jo od leta 2002 izvaja Regionalna razvojna agen-
cija v sodelovanju z občinami Brežice, Kostanjevica na 
Krki, Krško, Radeče in Sevnica ter v sodelovanju s podje-
tji, ki imajo sedež ali poslovno enoto v omenjenih obči-
nah. Projekt delno financira tudi Evropska unija, in sicer 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Štipendije za novo šolsko in študijsko leto je prejelo 53 šti-
pendistk oz. štipendistov, med njimi so tudi štirje prejemni-
ki in ena prejemnica štipendije za izobraževanje v tujini na 
področju kulture. Pred podelitvijo štipendij je prisotne poz-
dravil direktor RRA Posavje Martin Bratanič, o vlogi in pome-
nu Posavske štipendijske sheme pa je spregovoril sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk. »Vsako leto se povečuje število štipendij 
in vsako leto se povečuje tudi povpraševanje po njih,« je de-
jal in izrazil veselje, da se v shemo vključujejo tudi manjša 
in obrtna podjetja, kajti v preteklosti so se predvsem veli-
ka podjetja. Predstavnik Javnega sklada RS za razvoj kadrov 
in štipendije Dušan Mikuž je pohvalil projekt, ki je v lokal-
nem okolju zelo dobro sprejet, saj spodbuja podjetja v re-
giji za kadrovsko štipendiranje, načrtovanje razvoja kadrov 
in omogoča dostop do izobraženega kadra. Doslej je štipen-
dije prejelo že več kot 350 štipendistk in štipendistov, od ka-
terih se jih je 61 tudi že zaposlilo. 

Spremljevalni glasbeni program je na podelitvi štipendij obli-
koval mladi klarinetist in štipendist Posavske štipendijske 
sheme Domen Marn, ki študira glasbo na Akademiji za ume-
tnost v Zürichu, prireditev pa je povezovala Andreja Kobal.
 S. Radi

Podelili štipendije Posavske 
štipendijske sheme

Štipendisti in štipendistke Posavske štipendijske sheme s 
predstavniki�posavskih�občin�in�RRA�Posavje

Stanislav Rožman se je v 
družbi člana uprave Hrvo-
ja Perharića, direktorja in-
ženiringa Božidarja Krajnca 
in tehničnega direktorja Pre-
draga Širole 18. decembra v 
ambientu nedavno odprte-
ga prenovljenega gradu Raj-
henburg sestal s predstavni-
ki medijskih hiš, ki poročajo 
o delovanju jedrskega objek-
ta, na tradicionalnem pred-
novoletnem srečanju. Kot je 
povzel letošnje leto, je pro-
izvodnja električne energije 
znašala 5.244 gigavatnih ur. 
Poleg načrtovane zaustavitve 
ob 43 dni trajajočem remon-
tu so konec preteklega mese-
ca, 28. novembra, operaterji 
izvedli tudi ročno zaustavitev 
objekta, kateri je botroval 
povečan pretok reke Save, ki 
je s seboj nosil velike količine 
listja in drugih nečistoč, kar 
je kljub temu, da so čistilne 
naprave savske vode delova-
le s polno zmogljivostjo, zni-
žalo učinkovitost hladilnega 
sistema na sekundarni strani. 

Med remontom, ki je potekal 
med 13. aprilom in 27. ma-
jem, so opravili vsa načrto-
vana dela, ki jih je poleg re-
dno zaposlenih izvajalo okoli 
1500 zunanjih sodelavcev. 
Med posodobitvami so bila 
opravljena dela na rekon-
strukciji 400-kilovoltnega sti-

Leto v znamenju uspešnega remonta
in podaljšanja obratovalne dobe
KRŠKO –  Ob koncu tretjega desetletja komercialnega obratovanja v Nuklearni elektrarni Krško zaključu-
jejo še eno uspešno leto tako po obratovalnih in proizvodnih kot poslovnih rezultatih. In skupno toliko let 
je ob predvidenem podaljšanju življenjske dobe in obratovanja jedrskega objekta do leta 2043 ter temu 
ustreznimi tehnološkimi posodobitvami še pred njimi, ocenjuje predsednik uprave NEK Stanislav Rožman.

kališča NEK, obnova 400-kilo-
voltnega polja ter izgradnja 
novega daljnovoda, med naj-
večjimi modifikacijami pa je 
Rožman izpostavil zamenjavo 
rotorja glavnega električne-
ga generatorja  in glave reak-
torske posode z izboljšava-
mi, povezanimi s hlajenjem, 
s priključitvijo novega dizel-
skega generatorja v sistem 
varnostnih zbiralk pa so iz-
boljšali napajanje. Po zaklju-
čenem strokovnem postopku 
je 20. junija Uprava RS za je-
drsko varnost tudi izdala od-
ločbo, s katero je odobrila 
spremembe za dolgoročno 
obratovanje NEK oziroma za 
podaljšanje njene življenjske 
dobe iz 40 na skupno 60 let, 
to je do leta 2043. V funk-
ciji podaljšanja obratovanja 
tako izvajajo Program varno-

stne nadgradnje za obdobje 
2012-2016. 

Sicer pa je celo leto poteka-
lo v znamenju zagotavljanja, 
doseganja in nadgradnje 
vseh nivojev in zahtev jedr-
ske varnosti z vidika naravnih 
nesreč in katastrof ter pri-
pravljenosti jedrskih objek-

tov in zaposlenih v njih na 
te pojave. Tudi v NEK, je de-
jal predsednik uprave, so se 
tega lotili resno, predvsem 
pa proaktivno, saj so samoi-
niciativno nadgradili določe-
ne rešitve, poročilo, ki so ga 
pripravili v NEK pa je Upra-
va za jedrsko varnost z do-
polnitvami predložila Evrop-
ski komisiji. Iz preglednice, 
ki jo je ta sestavila za oce-
njevanje izpolnjevanja enaj-
stih različnih ukrepov, ki so 
bili med izvedbo stresnih te-
stov prepoznani kot potreb-
ni za manjšanje posledic ob 
izrednih naravnih in drugih 
nesrečah (v NEK so ga opra-
vili tudi za primer strmogla-
vljenja letala), je bila NEK 
prepoznana kot edina, ki ji 
je uspelo v kratkem času iz-
vesti vse ukrepe na visokem 
varnostnem nivoju.
 Bojana Mavsar

Od�leve:�Božidar�Krajnc,�Stanislav�Rožman,�Hrvoje�Per-
harić�in�Predrag�Širola

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!

V naši ponovno odprti pisarni na glavni ulici v starem mestnem 
jedru Brežic nasproti občine, v Mestnem atriju (CPB 17), lahko 
naročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogleda-
te in naročite knjige založbe Neviodunum. 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
 Uredništvo
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ŠENTLENART – Prostovoljke 
Krajevnih organizacij Rde-
čega križa Brežice, Šentle-
nart in Zakot-Bukošek so 
12. decembra v gasilskem 
domu PGD Brežice - okolica 
pripravile tradicionalno no-
voletno srečanje občanov, 
starejših od 75 let. 

Udeležencem je dobrodošli-
co na druženju izrekla pred-
sednica KO RK Brežice Irena 
Marjana Kržan, topel pozdrav 
pa jim je namenila tudi pred-
sednica Območnega združe-
nja RK Brežice Fanika Zaniuk. 
Povedala je, da v nacional-
nem programu Rdečega kri-
ža že leta razvijajo aktivnosti 
za starejše in si prizadeva-
jo, da ti ne bi bili osamljeni. 
RK res ni ustanova, ki bi lah-
ko prevzela vse vloge in skrbi 
za starostnike, prizadeva pa 
si, da nudi pomoč tistim, ki 
sami ne morejo skrbeti zase 
in so osamljeni. Prostovoljke 
obiskujejo bolne in osamlje-
ne ob praznikih in jubilejih ter 
krajane, ki bivajo v domovih 

Srečanje brežiških starostnikov

Najstarejši�udeleženci�srečanja�z�organizatorkami�v�ozadju

Internet do

10 Mb/s
Uporaba 

interneta ne

vpliva na kakovost

televizijske slike

Več kot
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TV programov

Powered by
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Najcenejši
klici v tujino

Samo do
31. 1. 2013

Brezplačni
klici v omrežju
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za starejše. Za njihovo delo-
vanje prispevajo del sredstev 
Občina Brežice, Društvo upo-
kojencev Brežice in Območ-
no združenje RK Brežice. Ob 
tem je predsednica DU Bre-
žice Jožica Sušin dejala, da 
gredo vse lepe besede, ki bo-
žajo dušo, težko mimo obsto-
ječega stanja v družbi, je pa 
vseeno opogumljajoče, da so-
lidarnost med ljudmi še živi.
Prostovoljke, ki so obogati-
le svoje vrste z novimi člani-
cami, so se potrudile s peko 

dobrot in z bogatim srečelo-
vom, zaplesale so članice DU 
Brežice, Metka Plohl in Eri-
ka Podvinski sta nasmejali z 
BUS-om Piršenbreg – Brežice, 
Edi in Matjaž pa sta razve-
seljevala z igranjem na har-
moniko. Druženje je bilo na-
menjeno tudi za počastitev 
najstarejših udeležencev, ro-
jenih leta 1921: Vladimirja 
Cerjaka, Marije Šetinc, Du-
šana Jovanoviča, Mimice 
Avsec in Vinka Staniča.
� N.�Jenko�Sunčič�

IMPOLJCA - Dom upokojen-
cev in oskrbovancev Impolj-
ca je 29. novembra z osre-
dnjo prireditvijo obeležil 60 
let delovanja. Ob visokem 
jubileju so izdali tudi ob-
sežen zbornik s pregledom 
razvoja dejavnosti od leta 
1952 do 2012.

Kratko zgodovino razvoja 
Doma upokojencev in oskrbo-
vancev Impoljca, v katerem 
skrbi za okoli 300 varovank in 
varovancev s posebnimi potre-
bami 270 zaposlenih, je pred-
stavila direktorica Andreja 
Flajs. Poudarila je, da je dom 
skozi leta spreminjal svojo zu-
nanjo podobo in rasel na stro-
kovnem področju. Pomembna 
prelomnica je bila odločitev za 
novogradnjo oziroma za celovi-
to ureditev, ki je potekala od 
leta 1989 do 1992 (v letošnjem 
letu so začeli še z novogradnjo 
objekta prehrane). Pod okri-
ljem DUO Impoljca delujeta še 
enoti varstva starejših v Breži-
cah in v Sevnici ter dislocira-
ne bivalne enote na Mrtovcu, 
Kompolju in v Boštanju. Skrb 
za starejše in za osebe s po-
sebnimi potrebami je v svojem 
govoru pohvalil sevniški župan 
Srečko Ocvirk ter zaželel, da 

60 let doma na Impoljci

bi zaposleni še naprej tako srč-
no opravljali svoje poslanstvo. 
Predstojnik Psihiatrične klini-
ke Ljubljana prim. mag. Anton 
Šteblaj je povedal, da je ob 
vsakem obisku doma na Impolj-
ci občudoval spoštovanje in so-
delovanje ljudi, občutek varno-
sti in sprejetosti. Čestitke ob 
jubileju je izrekel tudi direktor 
Doma starejših občanov Črno-
melj mag. Milan Krajnc, ki pa 
je dodal, da vizija nadaljnjega 
razvoja tovrstnih domov ni ja-
sna, saj naj bi se domovi začeli 
združevati v neke poslovne sis-
teme. »Ne vemo, kakšen ukrep 
bo poslan po elektronski pošti 

in ga bomo pokorno izvedli,« je 
dejal in dodal, da bodo potreb-
ne nove kreativne ideje, nove 
poti, ki bodo tako naravnane, 
da jih bo mogoče izvajati. 
V kulturnem programu so so-
delovali stanovalke in sta-
novalci doma, zaposleni ter 
prostovoljke in prostovoljci, 
navdušile pa so tudi gostje  – 
ženska vokalna skupina Co-
ronke. Predstavitveni film sta 
pripravila Igor in Tomaž Pav-
kovič (zanj sta izbrala doku-
mentarne posnetke svojega 
pokojnega očeta Francija ter 
fotografije Ljuba Motoreta). 
 S. Radi

Del kulturnega programa na osrednji slovesnosti ob 60-le-
tnici Doma upokojencev Impoljca so skupaj oblikovali za-
posleni ter stanovalke in stanovalci doma.

DOLENJA VAS - Krajevni 
skupnosti Dolenja vas in 
Spodnji Stari Grad - Spo-
dnja Libna sta 16. decem-
bra starejše krajane pova-
bili na prijetno druženje 
v dvorano dolenjevaškega 
večnamenskega doma.  

Zbrane na srečanju kraja-
nov nad 75 let sta pozdravi-
la oba predsednika krajev-
nih skupnosti, predsednik 
sveta KS Dolenja vas Goran 
Udovč jin predsednik sveta 
KS Spodnji Stari Grad – Spo-
dnja Libna Andreas Repše.
Srečanje so je sicer začelo 
pred petimi leti na pobudo 
domačih ljudskih pevcev, ki 
delujejo pod okriljem Kultur-
nega društva Žarek Dolenja 
vas, zato je zbranim nekaj 
besed namenila tudi pred-
sednica društva Mira Damja-
nović. Nato je prostor pre-
plavila ljudska pesem, ki so 

Druženje ob ljudski pesmi

jo ubrano prepevali Ljudski 
pevci Ajda. Zbrani so se pe-
tju pridružili, v nadaljevanju 
pa so se zadržali ob pomen-
ku in pogostitvi. Najstarejši 
udeleženec, 91-letni Janez 
Jankovič z Libne, je v pogo-
voru dejal, da se veseli vsa-
koletnega srečanja, saj mu 
druženje veliko pomeni, ker 

se sicer večinoma zadržuje 
doma. Najstarejša udeležen-
ka, 89-letna Lidija Novak iz 
Spodnjega Starega Grada, pa 
je z navdušenjem dejala, da 
ji je ljudsko petje zelo všeč, 
zato se srečanja zelo rada 
udeleži, žal pa ji je za tiste, 
ki ne morejo priti. 
� M.�Kalčič

Starejši krajani so bili navdušeni nad ljudsko pesmijo. 
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www.radece.si

ŠENJANŽ – 1. decembra se 
je v kulturnem domu v Šen-
tjanžu predstavilo Kultur-
no umetniško društvo Budna 
vas, ki je začelo delovati v 
letošnjem januarju na pobu-
do Ljudskih pevk Solzice, ki z 
ohranjanjem in prepevanjem 
slovenskih ljudskih pesmi v 
domačem okolju delujejo že 
14 let. Poleg pevk v društvu 
deluje še kulturno umetniška 
sekcija in likovna sekcija Art 
Lipa. Delovanje društva je na 
decembrski prireditvi pred-
stavila njegova predsednica 
Magda Sigmund. »Prvo leto 
delovanja je bilo zelo pestro, 
saj je društvo pripravilo kar 
pet delavnic, koncert ljud-
skih pesmi, tri razstave in 
dva kulturna dogodka. Sode-
lovali smo tudi na prireditvah 
drugih društev v sevniški ob-

DOLENJI BOŠTANJ – Športno 
kulturno društvo mladi Bo-
štanj je 7. decembra na le-
tnem občnem zboru sprejelo 
sklep, da se društvo ukine. 

Člani in članice društva so 
se v obdobju več kot dese-
tletnih aktivnosti s postavi-
tvijo najvišjega in največje-
ga kresa dvakrat zapisali v 
Guinnessovo knjigo rekordov, 
poleg tega pa vsakoletno or-
ganizirali kresovanje, plesne 
tečaje, nogometne turnirje, 
smučarske izlete, paintball, 
pohode, koncerte, potopi-
sna predavanja, gledališke 
predstave, obnovo kapeli-
ce, pomoč pri obnovi doma 
TVD Partizan Boštanj, etno-
loške in ekološke akcije ter 
razna praznovanja. Ob ra-
znih aktivnostih je bilo de-
javnih prek 100 članov dru-
štva. Društvo so v tem času 
vodili Tomaž Lisec, Stane 
Brce in Gašper Dolničar. 
Ogromno število ljudi na nji-
hovih dogodkih je dokaz, da 
so bili uspešni, da so mladi 
v Boštanju postali zelo do-
bri prijatelji, da so ponosni 
na svoj kraj ter da znajo so-
delovati tako medgeneracij-
sko kot tudi medkulturno, 
saj so zgledno sodelovali z 
vsemi lokalnimi institucija-
mi. Mlajši člani tudi v priho-
dnje obljubljajo izvedbo po-
sameznih dogodkov v kraju, 
saj se bodo priključili aktiv-
nostim znotraj društva TVD 
Partizan. Ob tej priložnosti 
se ŠKD mladi Boštanj zahva-
ljuje vsem sponzorjem, do-
natorjem in ostalim ljudem 
dobre volje za podporo.
� Gašper�Dolničar/R.�R.

Konec zgodbe ŠKD 
mladi Boštanj

KUD Budna vas se predstavi 

KUD�Budna�vas�pri�Šentjanžu�je�upihnilo�prvo�svečko�na�
torti uspešnega enoletnega delovanja.

Četrtek, 20. 12. 2012 

16:00 Obisk Dedka Mraza
	 KS	Svibno,	Podružnična	OŠ	Svibno
	 Večnamenska	dvorana	PŠ	Svibno
19:00 Novoletni koncert Godalnega orkestra 
 Strunikat, vokalne skupine GŠ Laško - 
 Radeče ter otroškega in mladinskega 
 pevskega zbora OŠ Radeče
	 KD	Godalni	orkester	Strunikat	Radeče
	 Dom	kulture	Radeče

Sobota, 22. 12. 2012 

14:00 Prihod Dedka Mraza
	 in	 Društvo	prijateljev	mladine	Radeče
15:00	 Dom	kulture	Radeče

21:00 Predbožični žur v Caffe Galeria
	 Društvo	mladinski	center	Radeče	
	 Caffe	Galeria

Torek, 25. 12. 2012 

18:00 Tradicionalni božično novoletni koncert 
 z gostoma Andrejem Šifrerjem 
 in Tilnom Artačem
	 KD	Pihalni	orkester	radeških	papirničarjev
	 Športna	dvorana	Radeče

Sreda, 26. 12. 2012 

10:00 Proslava ob Dnevu samostojnosti 
 in enotnosti
	 Občina	Radeče,	Gledališko	društvo	Radeče
	 Pri	spomeniku	spomina	na	vojno	za	samostojno
	 Slovenijo	v	parku	v	Radečah	

Petek, 28. 12. 2012 

18:00 Božični koncert
	 KD	Vokalno	instrumentalna	skupina	
	 Sv.	Peter	Radeče
	 Cerkev	Sv.	Petra	v	Radečah	

Sobota, 29. 12. 2012 

17:00 Čarobno pravljični večer
	 Klub	Čarodej	
	 Klub	Čarodej,	Zagrad	

Torek, 1. 1. 2013

13:00 Srečanje ob krušni peči
	 KTRC	Radeče
	 Hiša	na	Magolniku

Sobota, 5. 1. 2013 

19:00 Ponovoletni koncert Godbe slovenskih
 železnic s solisti
	 KD	Godba	slovenskih	železnic	Zidani	Most
	 Športna	dvorana	Radeče

� foto:�JZ�KTRC�Radeče

Program 
novoletnih prireditev

Anton Prah, s.p., Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica

Pripeljemo vas varno,
udobno in zanesljivo!

AVTOBUSNI 
PREVOZI

ŠOLE, SINDIKATI, DRUŠTVA, DRUŽBE - ZA VAS ORGANIZIRAMO 
IZLETE PO NAROČILU PO SLOVENIJI IN TUJINI.

Prodajamo tudi programe  znanih turističnih agencij, kot so 
SAJKO turizem, Kompas, Relax, TENTOURS in druge.

TURISTIČNA AGENCIJA

   
www.avto-prah.si

ENODNEVNI 
SMUČARSKI IZLETI

SILVESTROVANJE V 
NOVEM SADU

SMUČARSKI TEČAJ 
ZA OSNOVNOŠOLCE

POTEPANJA PO 
EVROPSKIH MESTIH

Obiščite našo spletno stran

Organiziramo tečaje CPP za vse kategorije
ŠOLA VOŽNJE

ZA VSA VPRAŠANJA SMO VAM NA VOLJO V NAŠI POSLOVALNICI V SEVNICI, 
TEL. ŠT. 07/81 62 880, 031/643 338 ALI E- POŠTI avto.prah@siol.net IN 
turizem.prah@siol.net. 

Med pobudami in predlogi 
so člani izpostavili nezado-
voljstvo nad izvajanjem zim-
ske službe na cestah po me-
stu Krško, saj so po snežnem 
metežu 8. decembra preje-
li s strani krajanov večje šte-
vilo pripomb. Mnenja so bili, 
da bi morali izvajalci zimske 
službe glede na pravočasno 
napovedane snežne padavine 
kakor tudi nizke temperature 
z mehanizacijo prej na cesti-
šča, saj so se pred njihovim 
prihodom pod snežno plastjo 
naredile že ledene plasti, ki 
so na mnogih mestih ostale 
domala še ves teden. Ob tem 
so se kritike nanašale tudi na 
slabo očiščene pohodne povr-
šine, saj so bili zaradi spolz-
kih ali neočiščenih pločnikov 
krajani primorani hoditi po 
cestišču; med kritičnimi me-
sti pa je bil izpostavljen tudi 
pločnik na krškem mostu, ki 
ga po dvakrat dnevno prepe-
šači preko 200 dijakov ŠC Kr-
ško-Sevnica. Menili so tudi, 
da je premalo povezanosti in 
sodelovanja ter obveščanja 
med samimi izvajalci zim-
ske službe, kritike pa so na-
menili tudi občanom mesta, 
saj ti puščajo parkirana vozi-
la, tudi po več dni, ob glavnih 
mestnih ulicah, še posebej je 
bila izpostavljena Cesta kr-
ških žrtev v starem mestnem 
jedru, kje plužna vozila niso 
mogla dobro splužiti ne cesti-
šča ne pločnika. 

Več razprave so namenili tudi 

Uspešno leto KS mesta Krško
KRŠKO – 11. decembra se je sestal Svet Krajevne skupnosti mesta Krško, ki se je med drugim seznanil z re-
alizacijo letošnjega in finančnim načrtom za prihodnje leto, z izvajanjem zimske službe, beseda pa je tekla 
tudi o zaključku leta s silvestrovanjem na prostem. Delo in investicije je podprl tudi župan mag. Miran Stan-
ko, ki je zbranim v prizadevanjih za dvig kakovosti življenja na območju KS mesta Krško zagotovil podporo.

letošnjemu finančnemu načr-
tu, ki so ga realizirali v vi-
šini 88 odstotkov od skupno 
146.846 evrov prihodkov v 
krajevnem proračunu. Skle-
pna ugotovitev članov je 
bila, da so smotrno in gospo-
darno ravnali s sredstvi, da 
so uspeli sanirati več odsekov 
cest, urediti pešpoti in mo-
stičke, vzdrževati igrišča in 
za boljše počutje stanoval-
cev v večstanovanjskih nase-
ljih ter njihovega preživlja-
nje prostega časa na prostem 

postaviti 15 novih klopi. Pred 
vrati pa je še zaključek leta, 
ki pa bo v primerjavi s prete-
klimi leti, ko so različne pri-
reditve za mlajše in starejše 
generacije potekale tri dni, 
letos le v obliki enodnevne 
prireditve, to je med 22. in 
3. uro zjutraj iz 31. decem-
bra na prvi dan v letu 2013. 
Silvestrovanje pred KD bosta 
tako kot do sedaj omogoči-
la KS mesta Krško in Občina 
Krško, ki bosta s sredstvi za-
gotovila brezplačen avtobu-

sni prevoz po mestu, zavaro-
vanje prireditve, ozvočenje, 
glasbeni nastop Ansambla Od 
oKA in čiščenje trga, samo 
organizacijo in izvedbo pa 
je že kot nekaj let do sedaj 
prevzel Zavod Regio. Teden 
pred zaključkom leta pa se 
bosta v starem mestnem je-
dru Krškega zvrstili tudi dve 
tradicionalni prireditvi, in si-
cer 23. decembra novoletni 
tek po Krškem in na božični 
dan žive jaslice pri Občini Kr-
ško.  Bojana Mavsar

čini in drugod po Sloveniji,« 
je povedala in dodala, da bo 
društvo še naprej delovalo na 
področju ljubiteljske kulture 
in umetnosti. Delovanje dru-
štva, ki povezuje različne ge-
neracije in dejavnosti na po-

dročju ljubiteljske kulture na 
podeželju, sta pohvalila sev-
niški podžupan Janez Kukec 
in predsednik Krajevne sku-
pnosti Šentjanž Boštjan Kr-
melj.
� M.�S./S.�R.,�foto:�F.�S.
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si

Voščilo
Dnevi veselja, upanja, sreče so pred nami.
Dnevi, ko se za hip ustavimo, pogledamo

nazaj in se zazremo v prihodnost.
Ko se zavemo bolj kot kdajkoli, kdo smo,

kaj potrebujemo in česa si želimo.

Spoštovane občanke, spoštovani občani in poslovni partnerji!
Ob iztekajočem se letu se vam zahvaljujemo za sodelovanje, vam 
želimo prijetne božične praznike in naj vam zadnje decembrske 
minute odnesejo vse tisto, kar želite za vedno pozabiti, prvo januarsko 
jutro pa naj vam prinese le dve besedi:

srečno in zdravo v letu 2013!
KS mesta Krško se je tudi letos odločila, da namesto nakupa voščilnic finanč-
na sredstva nameni v dobrodelne namene. 

Jožica Mikulanc, 
predsednica Sveta KS mesta Krško 

PIŠECE – 1. decembra so na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece s 
slovesnostjo obeležili 200-letnico šolstva v Pišecah. Najprej 
je upokojena ravnateljica tukajšnje šole Mira Podgoršek ob 
zvoku fanfar in pesmi šolskega pevskega zbora odprla razsta-
vo z naslovom Šelestenje spomina, ki je nastala s pomočjo 
zbranega fotografskega materiala, knjig, predmetov in ohra-
njene stare šolske opreme. Martin Dušič, prav tako upokoje-

ni ravnatelj, je svečano odprl Alejo pišeških šol – pot, ki po-
teka med petimi skulpturami iz kostanjevega lesa, le-te pa 
simbolizirajo lokacije, kjer se je v preteklih 200 letih v Piše-
cah odvijal pouk. Skulpture so sicer izdelali učenci v okviru 
UNESCO tabora „Premikamo meje“. Otvoritev so popestrili 
zvoki trobilnega tria GŠ Krško, ob tej priložnosti pa je izšla 
tudi zloženka, ki Alejo pišeških šol podrobneje predstavlja.

Slovesnost so zaključili z multimedijsko predstavo v Kultur-
nem domu Pišece – stilizirano učno uro zgodovine šolstva v 
Pišecah. Dogajanje na odru so popestrili z igranimi vložki, in-
tervjujem, posnetimi citati iz kronike, petjem in glasbenimi 
točkami. Slavnostna govornika sta bila dr. Marko Jesenšek, 
dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, in brežiški 
župan Ivan Molan, ki je šoli podelil visoko priznanje, plake-
to Občine Brežice ob 200-letnici organiziranega osnovnega 
šolstva v Pišecah za predano vzgojno-izobraževalno delo in 
pomemben prispevek h kulturnemu razvoju kraja. Visok ju-
bilej je potrditev, da ima šola čvrste temelje, ki bodo kljub 
krizi zdržali in obdržali kvalitetno šolstvo v Pišecah.
 R. R. (Vir: OŠ Maksa Pleteršnika Pišece)

BRESTANICA�-�Fakulteta�za�energetiko�Univerze�v�Maribo-
ru je 4. decembra pripravila slavnostno podelitev diplom 
drugi generaciji diplomantov fakultete. V prijetnem am-
bientu gradu Rajhenburg v Brestanici je diplome prejelo 
skupno 63 študentov na visokošolskem strokovnem, uni-
verzitetnem in magistrskem študijskem programu Energe-
tika,�ki�so�študij�zaključili�v�obdobju�od�1.�10.�2011�do�30.�
9. 2012. Prireditev so z glasbenim programom popestrili 
učenci�Glasbene�šole�Krško�ter�Moški�pevski�zbor�Svobo-
da�Brestanica.�(Vir:�Fakulteta�za�energetiko)

200 let pišeškega šolstva

Prejemniki priznanj ob jubileju šolstva v Pišecah

Zbrani so prisluhnili pestri 
zgodovini od začetkov šolstva 
in do danes, ko se je v Globo-
kem razvila moderna šola, ki 
se ponaša tudi s številnimi pri-
znanji na različnih področjih. 
Prireditveni prostor v šolski te-
lovadnici je bil napolnjen do 
zadnjega kotička, s kulturnim 
programom pa so dogodek 
obogatili vrtičkarji, sedanji in 
tudi nekdanji globoški učenci.
 
Brežiški župan Ivan Molan je 
ob tej priložnosti šoli podelil 
občinsko plaketo, v nagovoru 
pa je dejal: »Tako visok jubilej 
je pomemben dosežek v kra-
ju, saj šola ni samo prostor za 

V Globokem 130-letnica šolstva
GLOBOKO - 6. decembra so v prostorih globoške šole obeležili 130-letnico šolstva v kraju. Dogodka so 
se udeležili številni domačini in gosti, zbrane pa so med drugim nagovorili brežiški župan Ivan Molan in 
predstojnica novomeške enote Zavoda RS za dr. Stanka Preskar. 

učenje, pač pa tudi pomem-
ben povezovalni dejavnik ce-
lotnega kraja. Starši ostajate 
najpomembnejši vzgojitelji, 

medtem ko v šoli učenci raz-
vijajo svoje sposobnosti, skle-
pajo prijateljstva in se učijo 
medsebojne pomoči. Vese-
li me, da je šola vključena v 
različne projekte ter ste zelo 
aktivni tudi na športnem po-
dročju.« 

Nekaj besed je spregovorila 
nekdanja učenka in ravna-
teljica, zdaj pa predstojni-
ca novomeške enote Zavoda 
RS za šolstvo dr. Stanka Pre-

skar. »Hvaležna sem za vsak 
trenutek, ki sem ga lahko 
preživela v šoli, najprej kot 
učenka, saj imam na to šolo 
resnično samo lepe spomine. 
Bili so časi, ko smo se igra-
li na igrišču bosih nog, am-
pak že takrat smo dosegali 
zelo lepe športne rezultate. 
Ko mi je bila dana priložnost, 
da to šolo kot ravnateljica 
popeljem v devetletko, smo 
skupaj šli v nove izzive. Tudi 
starši ste nas v tem podpr-
li. Tega zaupanja smo se vsi 
najbolj bali, saj smo vedeli, 
da to pomeni za nas ogromno 
odgovornost. Hvala vam, da 
sem bila lahko del te zgodo-
vine. Spominjam se tudi ča-
sov, ko smo skupaj ustvarili 
humanitarni sklad in vesela 
sem, da deluje še danes,« se 
je spominjala Preskarjeva in 
poklonila nekaj vstopnic za 
ogled Postojnske jame za ti-
ste učence, ki si tega ne mo-
rejo privoščiti.  
� Marija�Kalčič

Program�so�oblikovali�tudi�globoški�vrtičkarji.��

BREŽICE – 6. decembra so članice in člani študijskega krožka 
„Esperantska klepetalnica“ v prostorih ETRŠ Brežice gosti-
li predsednika Združenja za esperanto Slovenije (ZES) mag. 
Janeza Juga, podpredsednika ZES mag. Ostoja Kristana in 
direktorico Ljudske univerze Krško Natašo Kršak. Krožek de-
luje v okviru omenjene univerze in je del posebnega pro-
jekta Andragoškega centra Slovenije. Ob tej priložnosti so 
udeleženci predstavili svoje znanje esperanta v besedi, pe-
smi in s priložnostno mini razstavo nekaterih svojih izdelkov. 
Pozdravni nagovor v slovenskem in esperantskem jeziku sta 
imela članica krožka Špela Ravnikar in mentor Anton Mihe-
lič. Krožkarice in krožkarji so se preizkusili v znanju espe-
ranta s svojimi predstavitvami in petjem esperantske himne 
La Espero (Upanje), ki jo je krožkarica Reneja Mihelič pre-
vedla v slovenščino, ter v esperanto prevedenih ljudskih pe-
smi Marko saltas (Marko skače) in Sur montetoj suno brilas 
(Na planincah sončece sije).

Mihelič je udeležencem predstavil sporočilno vrednost nave-
dene himne in pri tem izpostavil njeno podobnost s sloven-
sko himno – enakopravnost, mir in sožitje med narodi sve-
ta. Kršakova je v svojem nagovoru med drugim poudarila, da 
je to krožek, ki po daljšem času pušča globljo sled v tovr-
stnem delovanju LU Krško. Gosta iz ZES sta predstavila ne-
katere perspektive esperantskega gibanja v Sloveniji in svetu 
ter možnosti širjenja tega gibanja v samem Posavju. V zve-
zi s tem je bilo govora tudi o skorajšnji ustanovitvi »Kluba 
Esperanto«, v katerega naj bi se krožek prekvalificiral. Klub 
se bo pridružil Literarni sekciji Beseda, ki deluje v okviru KD 
Franc Bogovič Dobova. Klub naj bi postal tudi član ZES. Pri-
ložnostno mini razstavo sta oblikovala Ivana Vatovec, ki je 
sešila esperantsko zastavo, in Peter Simonišek z računalni-
ško oblikovanim portretom ustanovitelja esperanta Ludvika 
Lazarja Zamenhofa in simbolom esperanta, razstavljene pa 
so bile tudi fotografije ter esperantsko-slovenski zapisi čla-
nic in članov krožka.� A.�M./R.�R.

Srečanje esperantskega krožka

Lepo darilo za lepe trenutke

V teh prazničnih dneh še posebej priporočamo PRESTIŽNE TRETMAJE S
24-KARATNIM ZLATOM - zato, ker je za Vas

samo najboljše dovolj dobro ...

• 60-minutna zlata masaža - temelji na olju, 
   obogatenim s čistim 24-karatnim zlatom
• 60-minutna prestižna nega obraza z zlatom
   in zlatimi lističi

 
• 90-minutna de lux zlata nega

Za posebne priložnosti Vam kot čudovito darilo predlagamo darilni bon 
Spa & Wellness centra Paradiso.

Če niste prepričani, kaj izbrati, nas pokličite
na 07/ 45 22 988 in z veseljem Vam bomo
svetovali.

Tel.: 07/ 45 22 988   Faks: 07/ 45 22 987
E-mail: paradiso@siol.net   URL: www.paradiso.si

Paradiso, Marjan Cvetkovič s.p.
Selska cesta 15b, 8257 Dobova
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Stoparjeva inovacija je vzbu-
dila mnogo zanimanja tako 
med obiskovalci kot v stro-
kovni javnosti. Tujci so po-
kazali zanimanje tudi za so-
delovanje, saj je podpisal 
predpogodbo z malezijskim 
in korejskim partnerjem za 
zastopanje na omenjenih tr-
gih.
Stopar sicer pravi, da ga naj-
bolj boli, ker v Sloveniji kljub 
krizi pristojne ustanove ne 
vidijo gospodarskega poten-
ciala inovacij, ministrstva pa 
se mačehovsko obnašajo do 
inovatorjev. Samo njegov pa-
tent ponuja 1400 novih de-
lovnih mest v Sloveniji, pa so 
ga na gospodarskem ministr-
stvu kljub temu zavrnili, češ 
da imajo na stotine takšnih 
projektov. Kot dodaja, bo za-

Inovatorju Stoparju novo priznanje,
ministrstva pa še naprej gluha
SEUL/SENOVO – Na svetovni razstavi inovacij (SIIF 2012), ki je potekala od 29. 
novembra do 2. decembra, je bilo med več kot 650 inovacijami z vsega sveta 
razstavljenih tudi deset slovenskih inovacij. Slovenci so osvojili dve zlati, štiri 
srebrne in dve bronasti medalji, med dobitniki zlatih medalj pa je bila tudi ino-
vacija Senovčana Jožeta Stoparja za avtomatsko-ročni gasilni sistem, ki se upo-
rablja za zaščito vozil pred požari.

Pričakoval je, da bo aktual-
na vlada bolj naklonjena no-
vitetam in inovacijam, sedaj 
pa se je pokazalo, da so bile 
vse skupaj samo pobožne že-
lje. Kot pravi, ga to niti ne 
preseneča več, saj se je na 
predstavitvah, ki jih je imel 
na ministrstvih, srečal z isti-
mi osebami tako za časa Pa-
horjeve kot Janševe vlade. 
„Iluzorno bi bilo pričakova-
ti, da bi analitiki, ki za časa 
Pahorjeve vlade niso prepo-
znali določenih potencialov, 
to storili zdaj, ko je na obla-
sti njim nasprotujoča politič-
na barva,“ ugotavlja. Slove-
nijo zaradi takšnih razmer po 
njegovih besedah čaka izre-
dno težko obdobje, ki ga na 
tak način verjetno ne bo mo-
gla rešiti sama.  P. P.

Jože�Stopar�z�zlato�meda-
ljo s svetovne razstave ino-
vacij

KRŠKO – UE Krško vse melioracijske skupnosti, ki so bile usta-
novljene pred uveljavitvijo Pravilnika o registru melioracij-
skih skupnosti (Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012), 
obvešča, da morajo najpozneje do 31. 12. 2012 podati vlo-
go za vpis v register v skladu s tem pravilnikom. Za vpis je 
predpisan obrazec vloge, ki se ga lahko dobi v upravni eno-
ti ali na spletni strani Uradnega lista RS, št. 3/2009. Vlogo 
za vpis v register s prilogami vloži skupni predstavnik članov 
melioracijske skupnosti na upravni enoti, na območju kate-
re je večinski delež površin melioracijskega območja. Za vse 
dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 
07/49 81 402.  R. R.

Vpis melioracijskih skupnosti

Zato se je s predavanjem 
osredotočil na Strategijo 
Evrope do leta 2020, znotraj 
katere si bodo članice Evrop-
ske unije prizadevale doseči 
pet ciljev, in sicer na podro-
čju zmanjševanja revščine z 
ustvarjanjem novih delovnih 
mest, trajnostne rasti s pre-
hodom na nizkoogljično go-
spodarstvo in konkurenčno 
industrijo ter dvigniti raven 
izobraževanja, raziskav in 
inovacij. Na podlagi teh bo 
težišče prizadevanj članic za 
trajnostno rast v prihodnjem 
sedemletnem obdobju v prvi 
vrsti doseči za 20 odstotkov 
manj izpustov toplogrednih 
plinov v primerjavi z letom 
1990, 20-odstotno poveča-
nje energetske učinkovitosti 
in doseči 20-odstotni delež 
obnovljivih virov energije v 
končni porabi. Zato je po-
trebno za prehod na nizkoo-
gljično gospodarstvo, kakor 

„Zeleno“ predavanje dr. Potočnika
KRŠKO – Na pobudo Posavskega društva seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov je Gospodarska zbor-
nica Slovenije – Območna zbornica Posavje, Krško 10. decembra v Kulturnem domu Krško organizirala 
predavanje evropskega komisarja za okolje dr. Janeza Potočnika na temo „Zeleno gospodarstvo kot pri-
ložnost za razvoj“. Kot je poudaril, je zeleno gospodarstvo edina možnost za preživetje človeštva, saj 
je danes ogroženih že 60 odstotkov vseh ekosistemov. 

je dejal Potočnik, gospodar-
sko rast ločiti od rabe ener-
gije, in sicer z manj inten-
zivno rabo in potrošnjo virov 
energije, zanesljivejšo oskr-
bo z energijo in zmanjšanjem 
emisij CO2, pri tem pa izkori-
ščati nove vire, denimo ener-
gijo vetra in sonca, ter zaje-
mati in skladiščiti ogljik. Za 
ohranitev čistejšega okolja 

in našega planeta, ki smo ga, 
kot je dejal, „zelo vznemiri-
li in sami sebi predstavljamo 
zelo resen problem“, pa vidi 
velik prispevek tudi v širitvi 
območij Natura 2000, za ka-
tere pravi, da ne gre za narav-
ne rezervate, temveč obmo-
čja, na katerih se skuša zaščiti 
naravne habitate tako, da se 
pri tem ne izključuje gospo-

darskega razvoja (sicer so se 
mnogi lahko ravno o naspro-
tnem prepričali na nedav-
ni razpravi v Brežicah, saj je 
predvidena širitev Nature za-
radi zaščite ribe zvezdogled 
v Savi že postavila pod vpra-
šaj izgradnjo HE Mokrice, kar 
pa naj bi bilo po zagotovilih 
predstavnikov ministrstva za 
kmetijstvo in okolje še pred-
met usklajevanj). Slovenija 
ima že sedaj preko 35 odstot-
kov vsega ozemlja vključene-
ga v omrežje Natura 2000, kar 
je največ med vsemi država-
mi v uniji. 

Predavanja se je poleg 
predstavnikov gospodarskih 
družb iz Posavja in nekaterih 
nevladnih organizacij udele-
žil tudi minister za kmetij-
stvo in okolje Franc Bogo-
vič, še pred srečanjem pa si 
je evropski komisar Potočnik 
ogledal tudi Kostakov Zbirni 
center v Spodnjem Starem 
Gradu.  Bojana Mavsar

Dr.�Janez�Potočnik

radi tega patent (žal) verje-
tno prodal v tujino, pri tem 
pa bo na koncu zopet največ 
izgubila Slovenija. 

Odziv na odprtje nove banke 
SEVNICA – Sevnica je v soboto dočakala prihod nove banke, kar je pozdravilo 
tudi kar nekaj gospodarskih subjektov, med njimi Kmečka zadruga Sevnica, ki v 
sodelovanju vidi veliko novih priložnosti. Ob odprtju Deželne banke smo se na 
kratko pogovorili z Ireno Klenovšek, v.d. direktorja KZ Sevnica.

DOLENJSKE TOPLICE/POSAVJE - Predstavniki Posavskega dru-
štva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov Edo Komočar, dr. 
Mojca Novak, Ivan Kozole in Florijan Bergant so bili 5. de-
cembra v Dolenjskih Toplicah na delovnem in družabnem obi-
sku pri Sekciji seniorjev pri Gospodarski zbornici Dolenjske in 
Bele krajine (GZDBK). Poleg medsebojnega spoznavanja je bil 
namen srečanja podpis listine o prijateljstvu in sodelovanju, 
s katero so podani temelji za še tesnejše sodelovanje med so-
sednjima društvoma. Listino so podpisali predsednica Sekcije 
seniorjev pri GZDBK Metka Wachter, direktor dolenjsko-belo-
kranjske zbornice Tomaž Kordiš in Edo Komočar. Podobno obli-
ko sodelovanja posavski seniorji uspešno gojijo že dlje časa s 
seniorji iz mariborske in novogoriške regije. � F.�B./P.�P.

Utrdili sodelovanje z dolenjsko-
belokranjskimi seniorji

SEVNICA - V preteklem sobo-
tnem dopoldnevu je v Sevni-
ci (v prostorih Kmečke zadru-
ge na Savski cesti 20c) odprla 
vrata Deželna banka Sloveni-
je, katere začetki segajo v 
čase nekdanjih kmečkih za-
drug, hranilnic in posojilnic 
ter hranilno-kreditnih služb, v 
skladu s sloganom »Vedno bli-
zu« pa ima 85 poslovalnic po 
vsej Sloveniji, s čimer zagota-
vlja dobro dostopnost svojim 
komitentom. Lično urejene 
prostore so s prerezom traku 
odprli direktorica Kmečke za-
druge Sevnica Irena Klenov-
šek, predsednica uprave De-
želne banke Slovenije Sonja 
Anadolli in direktor poslovne 
enote Dolenjska pri Deželni 
banki Slovenije mag. Drago 
Cerovšek. Svečani otvoritvi 

Deželna banka Slovenije v Sevnici

Slovesna�otvoritev�sevniške�enote�Deželne�banke�Slovenije
sta se pridružila tudi predse-
dnik Zadružne zveze Sloveni-
je in predsednik nadzornega 
sveta Deželne banke Slove-
nije Peter Vrisk ter sevniški 
župan Srečko Ocvirk. Dogo-
dek so z glasbenim nastopom 

popestrili člani kvarteta Jari-
ca in dekliški septet Fortuna. 
Nove prostore Deželne ban-
ke Slovenije v Sevnici, v kate-
ri bosta zaposleni dve osebi, 
je blagoslovil sevniški župnik 
Vinko Štrucelj. S. R.

Kmečka zadruga je podpr-
la prihod Deželne banke v 
Sevnico - zakaj?
Prihod Deželne banke v Sev-
nico smo podprli, ker je ta 
banka naslednica bivših Hra-
nilno kreditnih služb in ves 
čas servisira kmete z bančni-
mi storitvami. Podprli smo jo 
tudi zato, ker je v zadružni 
lasti, torej smo zadruge nje-
ni lastniki, podprli pa smo jo 
tudi, ker te banke v Sevnici 
še ni in to pomeni pridobi-
tev za zadrugo in kmete, ki 
poslujejo na tem področju, 
prav tako pa tudi za ostale 
občane in podjetja.

Sedaj boste sobivali v isti 
stavbi. Iz gospodarskega 
stališča - kje vidite možno-
sti sodelovanja?
Veseli smo, da smo v teh za-
ostrenih gospodarskih razme-
rah uspeli izvesti investicijo 
v te prostore in da je ban-
ka prepoznala nas kot zau-
panja vrednega partnerja. 
Ker je banka v sklopu naše-
ga Kmetijsko oskrbovalnega 
centra na Savski cesti, pa to 

pomeni za kmeta celovitejšo 
ponudbo storitev, pričakuje-
mo pa tudi pozitivne učinke 
v naših dejavnostih. Možnosti 
sodelovanja je več, vse bodo 
imele skupni cilj, zadovoljiti 
oz. ponuditi kar največ kme-
tu oz. potrošniku. 

Vaša zadruga ima veliko iz-
kušenj s povezovanjem. Kje 
imamo po vašem mnenju v 
Posavju še rezerve?
Mislim, da je prihodnost vseh 
nas v povezovanju, kajti le 
tako bomo uspeli raciona-
lizirati stroške, se čim bolj 
približati kupcem in kme-

tom ponuditi za odkup kar 
največ. Povezovanje vidim 
predvsem v dejavnostih, pa 
tudi združevanje zadrug bi 
bilo primerno, saj je celo 
Posavje veliko za eno samo 
zadrugo. Seveda pa mora-
mo dozoreti za take korake, 
morda nas bodo v to prisilile 
težke gospodarske razmere. 

Ko se ravno pogovarjava o 
načrtih za prihodnost - KZ 
Sevnica je nekaj časa nazaj 
lansirala tudi svojo blagov-
no znamko za lokalne pri-
delke, z imenom „odtukaj.
si“, kakšni pa so načrti za 
ta segment vaše ponudbe v 
prihodnosti?
Blagovna znamka „od tu-
kaj si“ je odlična blagovna 
znamka, ki jo bomo razvija-
li na vse segmente kmetij-
skih oz. živilskih proizvodov, 
ki so proizvedeni v lokalnem 
okolju ali kot taki predelani 
v lokalnem okolju, ter ponu-
dili te proizvode lokalnemu 
potrošniku preko lastne pro-
dajne mreže.
 Maruša Mavsar

Irena�Klenovšek
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TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

V skladu z oktobra 2011 spre-
jetim novim zakonom o po-
gojih koncesije za izkorišča-
nje energetskega potenciala 
spodnje Save s(m)o v Posav-
ju za financiranje infrastruk-
ture ob gradnji HE Brežice in 
HE Mokrice namreč računali 
ne le na vodni sklad kot do-
slej, ampak tudi na nov pod-
nebni sklad, v katerem pa se 
zaradi nizke cene CO2 kupo-
nov zbira bistveno manj sred-
stev, kot je bilo pričakovano. 
„Ko bomo imeli za HE Breži-
ce narejeno razmejitev, kaj 
sodi v energetski paket, kaj 
pa v paket, ki ga je potreb-
no financirati iz vodnega in 
podnebnega sklada, bomo 
tudi dokončno vedeli, kakšne 
so številke in glede na plani-
rane prilive v podnebni sklad 
bo potrebno zapreti finančno 
konstrukcijo. Predpostavljam 
pa, da bomo imeli tu težave, 
gleda na to, da je cena ku-
ponov petkrat, šestkrat niž-
ja, kot je bila planirana leta 
2011, ko se je sprejemal za-
kon za zagotavljanje financi-
ranja teh projektov,“ je dejal 
minister Franc Bogovič. Ener-
getski del gradnje HE Brežice 
je po besedah direktorja HESS 
Bogdana Barbiča ocenjen na 
124 milijonov evrov, saj gre za 
večjo elektrarno od predho-
dnih (56 MW), in ni vprašljiv, 
infrastrukturni del pa po be-
sedah direktorja Infre mag. 
Vojka Sotoška kar na 180 mi-

Gradnja HE na spodnji Savi

Ne Natura 2000, problem bo denar
BREŽICE – Čeprav je bila osrednja točka 28. seje Odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi, ki je 11. 
decembra potekala v prostorih družbe HESS v Brežicah, v zadnjem času že tolikokrat omenjeno ume-
ščanje Nature 2000 na območje Posavja, ki naj bi zavrlo ali celo onemogočilo izgradnjo verige HE, je na 
površje nepričakovano izplavalo vprašanje financiranja zadnjih dveh elektrarn.

lijonov evrov, a naj bi ga, kot 
je dejal, skozi pogajanja za-
gotovo znižali. 

Umeščanje Nature 2000 je 
članom odbora in drugim 
udeležencem seje sicer po-
drobno pojasnil direktor Za-
voda za varstvo narave dr. 
Darij Krajčič. V Sloveniji je 
v omenjeno zaščitno obmo-
čje vključene kar 35 % povr-
šine (povprečje držav EU je 

17 %), z novim predlogom pa 
se širi še na dodatne 3 % po-
vršine. Kot je znano, se Na-
tura na spodnjo Savo umešča 
zaradi ribe zvezdogled, ki pa 
so jo našli tudi v Muri in Dra-
vi, zato so v odboru prepriča-
ni, da njena umestitev tukaj 
ni smiselna. „Posavje ni proti 
Naturi, Posavje hoče sožitje 
med Naturo in hidroelektrar-
nami,“ je poudaril predse-
dnik odbora Niko Galeša. Na 

vprašanje brežiškega župana 
Ivana Molana, ali se bodo HE 
kljub umeščanju Nature lah-
ko gradile, je Krajčič odvrnil, 
da je njihov zavod gradnjo 
HE Mokrice že odobril in da 
ne ve, zakaj DPN zanjo še ni 
sprejet. Minister Bogovič je 
v zvezi s tem napovedal, da 
bodo v dialogu med naravo-
varstveniki in energetiki po-
skušali najti pragmatične re-
šitve, ki bodo na eni strani 
spoštovale odnos do narave, 
na drugi strani pa omogočile 
izgradnjo energetskih objek-
tov in protipoplavne zaščite. 
Kot je dejal, bodo na mini-
strstvu do konca leta določili 
nesporna območja širitve Na-
ture 2000, glede nevralgičnih 
točk, med kakršne sodi tudi 
spodnja Sava, pa bodo posku-
šali v naslednjih mesecih do-
seči sprejemljiv kompromis.

Odbor se je seznanil tudi z 
dejstvom, da DPN za HE Mo-
krice ne bo sprejet še letos, 
kot je bilo (preveč optimi-
stično) načrtovano, ampak v 
najboljšem primeru do konca 
marca 2013, kar pa tudi po 
besedah Bogdana Barbiča še 
vedno omogoča začetek gra-
dnje spomladi 2014 in zaklju-
ček leta 2017. Kar se tiče HE 
Krško, je za dvig gladine aku-
mulacijskega bazena na na-
zivno koto 164 potrebno še 
nadvišanje ceste G1-5 (odsek 
pri Guntah), ki ga bodo, kot je 
zatrdil vodja tehničnega sek-
torja na Infri Aljoša Preskar, 
izvedli do sredine leta 2013. 
Nato v družbi HESS načrtuje-
jo začetek predvidoma eno-
letnega poskusnega obratova-
nja elektrarne.
� Peter�Pavlovič

Direktor HESS Bogdan Barbič je ob začetku seje spomnil na 
10. obletnico začetka gradnje verige hidroelektrarn na spo-
dnji Savi, ki se je z gradnjo HE Boštanj pričela 12. decem-
bra 2002. „V tem času je bilo narejenega veliko dela, tudi 
veliko zapletov smo doživeli, a rezultati so vidni,“ je de-
jal, „v zadnjih mesecih pa se kaže tudi luč na koncu tune-
la.“ Kot je še dodal, je optimističen, da bodo projekt uspe-
šno izpeljali do konca.

Franc�Bogovič�(levo)�se�je�seje�odbora�prvič�udeležil�v�
vlogi�ministra�in�opozoril�na�problematiko�financiranja�
zadnjih dveh elektrarn v verigi.

POSAVJE – Kot sporočajo iz brežiške območne enote Zavoda 
za gozdove, so v gozdovih še vedno vidne posledice pravega 
razdejanja, ko je konec oktobra zapadel prvi sneg na še ze-
leno drevje listavcev. „Ugotavljamo, da je v gozdovih naše-
ga območja podrtih 205.000 m3 lesa, od tega dobrih 30.000 
m3 v državnih gozdovih, ostalo v zasebnih, poškodovani pa so 
v glavnem listavci (97 %). Številke so bistveno višje od naših 
prvotnih ocen, predvidevamo pa, da bodo po končani sana-
ciji še višje. Vsekakor pa je to 90 % letnega rednega poseka 
v zadnjih letih,“ pravi vodja brežiških gozdarjev Niko Rain-
er. Po naravni poti in mestoma s sajenjem bo potrebno ob-
noviti preko 70 ha gozdov, v mlajših razvojnih fazah pa se bo 
z veliko dodatne nege ponekod dalo rešiti in zagotoviti sta-
bilnost gozda. Potrebno bo zgraditi 4 km novih vlak in jih re-
konstruirati 13 km, dodaja. 
Kot smo že poročali, je Zavod za gozdove Slovenije, Območna 
enota Brežice, izdal generalne odločbe za področja posame-
znih krajevnih enot, na podlagi katerih lahko lastniki gozdov 
opravijo oziroma zagotovijo sečnjo vseh podrtih, močno po-
škodovanih in nagnjenih dreves zaradi snegoloma brez pred-
hodne posamične označitve drevja. Na odločbi je zapisano, 
da mora biti delo opravljeno do 31. 12. 2013, v primeru po-
škodovanih iglavcev pa do 20. 3. 2013. „Časa je sicer celo 
leto, vendar lastnikom gozdov svetujemo, da les iz gozda 
spravijo čim prej. Vzrok je povsem preprost – drevja, ki leži 
na vlažnih tleh, se bodo prav kmalu lotili različni mikroorga-
nizmi in glive ter pričeli z razgradnjo lesa. Takšen les pa na 
trgu hitro izgublja vrednost. Za določene manjše količine je 
sicer priporočljivo, da v gozdu ostanejo zaradi zagotavljanja 
in pospeševanja biotske pestrosti – tega bo v sedanjih raz-
merah vsekakor dovolj,“ pravi Rainer. Znova pa opozarja na 
previdnost pri težkem, zahtevnem in zelo nevarnem delu.
 P. P.

Čim prej, a previdno v gozdove

Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem je na-
slov projekta, ki ga izvajamo v Javnem zavodu Kozjan-
ski park. Pridobili smo ga v okviru 3. javnega poziva 
»LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO« za izbor projektov za 
izvajanje lokalne razvojne strategije 2007-2013. Prija-
vitelj Javni zavod Kozjanski park omenjeni projekt iz-
vaja skupaj s partnerji: Občino Kozje, Občino Podčetr-
tek in Razvojno agencijo Sotla. Projekt izvaja Zavod za 
prostor savinjske regije METRO SR iz Celja.

Tako kot vse občine v Sloveniji se tudi občine znotraj ob-
močja Kozjanskega parka srečujejo s problematiko iz-
delave Občinskih prostorskih načrtov. V teh prostorskih 
aktih se bodo med drugim na novo določili tudi pogoji 
za gradnjo novih objektov. V trenutno še veljavnih ak-
tih so ti pogoji glede na današnji način gradnje, biva-
nja in energetske izrabe zastareli ter v dobršnem delu 
tudi zaviralni. Zaradi navedenega želi javni zavod Koz-
janski park v sodelovanju z občinami, ki sodijo vanj, za 
območje Kozjanskega parka pridobiti strokovne krite-
rije za umeščanje novih objektov v prostor. Le-ti bodo 
morali na eni strani upoštevati arhitekturno tipologijo 
območja, v katerega se umeščajo, na drugi pa sodoben 
način gradnje, bivanja in rabe energije, ki morajo biti 
ekološki in trajnostni. 

Z izvajanjem projekta si želimo prispevati k izboljšanju 
kakovosti življenja na podeželju, k čemer prispeva tudi 
kvalitetna in racionalna raba prostora, saj je prostor 
omejena dobrina. 
 Vesna Zakonjšek

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

V mesecu novembru in decembru smo izvedli dve 
okrogli mizi. Prva je bila namenjena strokovni jav-
nosti, arhitektom, projektantom, druga pa uslužben-
cem javne uprave.

SODOBNA ARHITEKTURNA TIPOLOGIJA NA KOZJANSKEM

naročena objava

srečno in zabavno 2013

www.ansat.si

lokalni telekomunikacijski operater

Novoleto2013Ansat.pdf   1   17. 12. 12   20:58

POSAVJE – Neprevidna hoja, morda tudi obutev, pa tudi sla-
bo očiščene pohodne in cestne površine so v dneh med 8. in 
15. decembrom, ko je zima dodobra pokazala zobe, saj so 
po snežnem metežu temperature skoraj teden vztrajale pod 
lediščem, botrovale kar številnim padcem in poškodbam. V 
krškem zdravstvenem domu so tako na urgenci oskrbeli 38 
občanov z odrgninami, zvini in zlomi, reševalna služba zdra-
vstvenega doma v Brežicah je oskrbela 16 poškodovanih ob-
čanov, medtem ko v sevniškem zdravstvenem domu, kakor 
so nam sporočili, v navedenem tednu niso obravnavali no-
bene poškodbe, ki bi ji botroval spolzek teren.
 B. M. 

V Posavju prek 50 poškodb
na spolzkih tleh

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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BREŽICE – Krajevna skupnost 
Jesenice na Dolenjskem in Po-
savski muzej Brežice sta v ma-
lem avditoriju pripravila pred-
stavitev knjige »Meč in vihar« 
avtorja Lovra Novinška. Knji-
ga je pripoved o vojnem po-
hodu največje armade, ki je 
kadar koli skozi dolgo obdobje 
antike prehodila ozemlje da-
našnje Slovenije – od Dravskih 
ravnin na SV, Dolenjskega gri-
čevja na JV pa vse do Vipavske 
doline in Soče na zahodu - in o 
krvavi bitki med vzhodnorim-

skim krščanskim cesarjem Teodizijem in zahodnorimskim po-
ganskim proticesarjem Evgenijem leta 394 pri Frigidu (Mr-
zli reki). 
Upokojeni polkovnik Lovro Novinšek na 204 straneh knjige z 
bogatimi barvnimi ilustracijami, fotografijami, kartami, ski-
cami in v 19 poglavjih spomni bralca na antično podobo slo-
venske dežele, na rimska mesta na tleh današnjega Ptuja, 
Celja in Ljubljane in ostala manj znana. Spomni na antič-
ne spomenike v Šempetru v Savinjski dolini in na obramb-
no zidovje Claustre Alpium Iuliarum (Alpski obrambni zid) na 
Vrhniki, Lanišču, Hrušici in Ajdovščini. Bralcu približa rim-
sko vojsko poznega cesarskega obdobja z njenimi številnimi 
barbarskimi najemniki, zavezniki in sovražniki, s pravili voj-
skovanja, bojnega razporejanja in taktike, opremljenosti in 
oborožitve vse do izbora antičnih vojnih zvijač – zapisov o 
blestečem poveljevanju in vojaški spretnosti grških, karti-
žanskih in rimskih vojskovodij.
Avtorju so dobrodošlico izrazili direktor muzeja dr. Tomaž 
Teropšič, podžupanja Katja Čanžar, arheologinja Jana Pu-
har ter Jože Tomše in Rajka Križanac iz KS Jesenice na Do-
lenjskem.  N. J. S.

PODBOČJE - Kulturno društvo Stane Kerin Podbočje je 24. 
novembra v tamkajšnjem kulturnem domu pripravilo pre-
miero igre »Skrivnosti iz šolskega WC«. Zgodbo o dogajanju 
na šolskem stranišču, kjer šolarji in šolarke počnejo še vse 

kaj drugega, kot le lulajo in kakajo, so pod režisersko taktir-
ko Ivanke Černelič Jurečič uprizorili člani društvene igral-
ske skupine Igralski mulci v sestavi: Sara Požun, Sara Jurkas 
Omerzo, Žan Barbič, Zoja Iva Jurečič, Lora Ana Jurečič, 
Lovro Vrhovšek, Lovro Jurečič, Aljaž Vrhovšek, Tim Bo-
žič, Gašper Jurečič, Nejc Kerin, Jan Požun, Leja Požun, 
Teja Hočevar, Erika Stipič, Valentina Zlobko in Hana Kerin.
 P. P.

V Bitoli rojen diplomirani in-
ženir elektrotehnike, ki od 
leta 1986 živi v Loki pri Zida-
nem Mostu in je od leta 2007 
član Društva ljubiteljev likov-
ne umetnosti Radeče, se je z 
likovno umetnostjo začel in-
tenzivneje ukvarjati, ko je po 
dvajsetih letih prenehal pre-
pevati v MePZ Primož Trubar. 
Svoje likovno ustvarjanje je 
prvič predstavil pred petimi 
leti z risbami kozolcev Loke 
in Račice pod naslovom Harfe 
naših polj. Za naslednjo sa-
mostojno razstavo leta 2009, 
ki je nosila naslov Kamen na 
kamen, je izbral motive hiš 
istrske vasi Krkavče (ta raz-
stava je bila med drugim lan-
sko leto na ogled obiskoval-
cem Predjamskega gradu). Za 
obe razstavi je uporabil teh-
niko risbe s tušem. 

Za tokratno slikarsko izraža-
nje, s katerim se predstavlja 

SEVNICA - »Rudi Stopar postaja sinonim za sevniško ume-
tnost, saj skorajda ni področja, kjer ne bi bilo prisotno njego-
vo ime in v sevniški knjižnici smo v prazničnem novembru, ko 
svoj praznik praznuje občina Sevnica, postavili na ogled nje-
gove grafike, slike in skulpture. Njegove pesniške zbirke pa 
hranimo v naši posebni domoznanski zbirki, kjer so na prvem 
mestu zbrani ustvarjalci s sevniškega področja,« je v nagovo-
ru 14. novembra zvečer dejala direktorica sevniške knjižnice 
Anita Šiško in nato prepustila besedo gostji Marjeti Žebovec, 
ki je uredila že šesto knjigo v zbirki Slovenski književniki in 
nato v skoraj dve uri trajajoči predstavitvi predstavila veči-

no v knjigo zajetih literatov. 
V šesti knjigi z naslovom Slo-
venski književniki, rojeni od 
leta 1936 do leta 1939, naj-
demo tudi Sevničana Rudija 

Stoparja, ki je izdal pet pe-
sniških zbirk, čeprav je po-
goj za uvrstitev v zbirko izid 
vsaj ene pesniške zbirke oz. 
pripovednega dela. V glasbe-
nem delu programa sta sode-
lovala Ana in Gregor, hči in 
sin Marjete Žebovec, ter čla-
ni in članice literarne sekci-
je Beseda iz Dobove z reci-
talom.
 S. R., foto: L. M.

Zgodbe v kolažih Borisa Koteskega
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V večnamenskem prostoru Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zida-
nem Mostu si je mogoče do sredine januarja prihodnje leto ogledati kolaže 52-letnega ljubiteljskega sli-
karja Borisa Koteskega. 

v Trubarjevem domu upoko-
jencev v Loki, je izbral kolaž 
tehniko, ker le-ta dopušča ve-
liko domišljije in kreativnosti. 
Razstavljene slike so nastaja-
le od leta 2010 na slikarskih 
kolonijah in so polne ustvar-
jalne svobode, saj avtor mo-
tive ne preslikuje, ampak jih 

oblikuje na novo, na svoj izvi-
ren način z uporabo različnih 
materialov. Pri ogledu vsebin-
sko zanimivih kolažev je Boris 
Koteski opozoril še na kom-
pozicijo v sliki, kjer prihajata 
do izraza ravnovesje velikosti 
barvnih ploskev ter svetle in 
temne nianse barv. Slike skri-

vajo oz. odkrivajo tudi mno-
go zanimivih zgodb iz okolja, 
v katerem živi in ustvarja. 
»Vsaka razstavljena slika ima 
svojo zgodbo. Tale na primer 
je zgodba o zlatem konjičku, 
ki naj bi se nekega dne po-
javil na sevniškem gradu,« je 
pripovedoval ob sliki z naslo-
vom Legenda o zlatem konjič-
ku. Ena zadnjih zgodb, ki jo je 
ustvaril na Ex-tempore Sladka 
Istra v Kopru z naslovom Uli-
ca pri velikih vratih, pa je bila 
izbrana za razstavo, ki potuje 
po slovenskih mestih, kar je 
njegova prva nagrada v zve-
zi s slikanjem. Strokovna ko-
misija je izbor dvajsetih del 
izmed 86 utemeljila z bese-
dami: »Vsako razstavno delo 
potrjuje kakovost glede na iz-
brano tehniko in slog, pred-
vsem pa zmožnost izražanja 
avtorjeve v notranjosti obču-
tene podobe.«
 S. Radi

V�večnamenskem�prostoru�Trubarjevega�doma�v�Loki�se�s�
svojimi�kolaži�predstavlja�ljubiteljski�slikar�Boris�Koteski.

Skrivnosti iz šolskega WC

Igralska zasedba je za konec še zapela.

Predstavili knjigo Meč in vihar

Lovro Novinšek s knjigo

Rudi Stopar v prestižni zbirki

Rudi Stopar je sevniški 
knjižnici�podaril�eno�izmed�
svojih�grafik.

BREŽICE – Iva Davidovič je 9. 
novembra v avli brežiškega MC 
pripravila otvoritev prve sa-
mostojne razstave z naslovom 
»Face«. Iva je dijakinja tretje-
ga letnika Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo. S sli-
karstvom in fotografijo že več 
let aktivno sodeluje pod okri-
ljem Likovne družine Dobova, 
ki je ena od ustvarjalnih enot 
KD Franc Bogovič. Avtorica je 
za svoja ustvarjanja do sedaj 
prejela že več nagrad ter dva 
certifikata za kakovost. Njene 
»face« so abstrahirani portreti 

velikih formatov, ki so nastali spontano, sicer pa Iva ustvar-
ja z akrili, čistimi in močnimi barvami, barvite »face« so od-
sev njene mladostne razposajenosti. Veliko mladih, in tudi 
manj mladih, si je portrete ogledalo z zanimanjem, prisluh-
nili pa so tudi glasbeni skupini Nirvana live. N. J. S.

Ivina prva samostojna razstava

Iva�Davidovič

KOSTANJEVICA NA KRKI - Uvodno dejanje v akcijo Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, poimenovano 
Ta veseli dan kulture, so 1. v Galeriji Božidar Jakac – Gra-
fičnem kabinetu Bogdana Borčića zaznamovali z odprtjem 
že 8. prenovljene postavitve del uveljavljenega slovenske-

ga avtorja, dobitnika Prešernove nagrade ter častnega ob-
čana občine Kostanjevica na Krki Bogdana Borčića. Navzo-
če je pozdravil direktor galerije Bojan Božič ter podžupan 
občine Ladko Petretič, novo postavitev pa je predstavil ku-
stos galerije Goran Milovanović, ki je poudaril, da gre tokrat 
pri izboru grafik za zgolj en cikel, imenovan Atelje, nastal 
v letu 2003. Gre namreč za zaključeno celoto, zajeten ci-
kel, ki ga Bogdan Borčić začne slikarsko razvijati leta 1998, 
v akrilu na platnu, nato pa nekaj let kasneje izvede serijo 
grafik in nekaj risb. Tudi zato so tokrat izjemoma poleg gra-
fik v postavitev umestili še tri risbe in eno sliko ter Borčića 
izpostavili kot avtorja, ki se suvereno izraža tako v slikar-
stvu kot tudi v grafiki in risbi. Otvoritev je z glasbo dopolni-
la še harfistka Anja Gaberc.
 G. M., foto: Matej Jordan

Že 8. postavitev Borčićevih del

Direktor�kostanjeviške�galerije�Bojan�Božič�in�Bogdan�
Borčić,�levo�harfistka�Anja�Gaberc

ARTIČE - Na drugo adventno nedeljo je Tamburaški orkester 
KUD Oton Župančič Artiče v tamkajšnjem prosvetnem domu 
priredil Miklavžev koncert, na katerem je poleg domačega 
orkestra, ki ga vodi dirigent Dragutin Križanić, nastopil tudi 
Citrarski orkester Glasbene šole Brežice z dirigentko Anito 
Veršec. Bogat glasbeni program so skupaj z orkestroma obli-
kovali pevci – solisti Elizabeta Križanić, Matjaž Prevejšek 

ter Filip in Marko Ferenčak, ki so z nežnimi dalmatinskimi 
pesmimi marsikateremu obiskovalcu priklicali spomine na ne-
pozaben dopust ob morju. Melodije slovenskih ljudskih pesmi 
in zimzelene melodije, kot sta Ti si moja ljubezen in Ne ča-
kaj na maj, pa so iz svojih inštrumentov izvabili spretni pr-
sti citrarjev. Ob njihovi spremljavi sta po eno pesem zapeli 
mladi pevki, sicer tudi citrarki, Živa Strgar in Ester Najger.
� K.�K.

Miklavžev koncert v Artičah

Artiški�tamburaši�pod�vodstvom�Dragutina�Križanića
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Posavski župani voščijo
Župan občine 

Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak

Župan občine 
brežice

Ivan Molan

Župan občine 
kostanjevica

na krki 
Mojmir 

Pustoslemšek

Župan občine 
krško

mag. Miran Stanko

Županja občine 
radeče

Rafaela Pintarič

Župan občine 
Sevnica

Srečko Ocvirk

Spoštovane občanke in 
občani občine Kostanjevica 
na Krki!

Leto se počasi poslavlja. 
Med prihajajočimi prazniki 
si poskušajte vzeti čim več 
časa zase in svoje najdražje. 
Ozrite se v minulo prehojeno 
obdobje, ki smo ga uspešno 
gradili tudi skupaj. Naj v 
vaših domovih prijetno 
zadiši po dobrotah, dnevi naj 
bodo prežeti z veliko topline 
ter polni radosti in veselja. 

V letu, ki že odpira svoje 
duri, pa vam želim kar 
največ  srečnih trenutkov 
in zadovoljstva ter zvrhano 
mero trdnega zdravja. Naj se 
vam izpolnijo vse tiste želje, 
ki jih gojite v srcu, in naj vas 
vedno in povsod usmerjajo k 
željenemu cilju.  

Mojmir Pustoslemšek, župan 
občine Kostanjevica na Krki,

s sodelavci 
in občinskimi svetniki

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani,
 
novo leto 2013 je pred 
vrati in nam ob številnih 
novih izzivih prinaša tudi 
upanje v boljšo prihodnost, 
v lepši, bolj pošten in 
manj pokvarjen svet. Ob 
dogodkih, ki so območje 
naše občine in tudi države 
nasploh pretresali v letu 
2012, so takšne želje tako 
zelo upravičene, da že 
mejijo na zahteve, česar 
se vsi skupaj čedalje bolj 
zavedamo. Naj bodo torej 
spremembe v novem 
letu 2013 pozitivne in 
usmerjene v izboljšanje 
kvalitete življenja slehernega 
posameznika.    
 
Želim vam vesele božične 
praznike in srečno novo leto!

Rafaela Pintarič,
županja občine Radeče,

s sodelavci

Drage občanke, cenjeni 
občani, spoštovani bralci! 

Prehojena pot je naš 
najboljši učitelj, energija 
za prihodnost pa doseženi 
uspehi. Med gradnike 
spominov minulega leta v 
občini Krško zapisujemo 
otvoritev gradu Rajhenburg, 
odprtje Športno 
rekreacijskega centra Dovško 
in kot nov okoljski vrh objekt 
za mehansko obdelavo 
mešanih komunalnih 
odpadkov, leto pa si bomo 
zapomnili tudi po prihodu 
podjetja Krka z obetom 
odpiranja novih delovnih 
mest. V prihodnost pogled 
usmerjamo z ureditvijo 
prometa z obvoznico, 
protipoplavno zaščito mesta 
in začetkom obnove Zatona 
kot pomembne vpadnice 
v staro mestno jedro. Tudi 
napovedi novega leta so 
dobre, a preden vstopimo 
vanj: Hvala za sodelovanje 
in pomoč pri uresničevanju 
skupnih ciljev. Vsem želim 
predvsem veliko zdravja in 
moči volje. Kajti kakršna je 
naša volja, takšna so naša 
dejanja in kakršna so naša 
dejanja, takšni smo mi. 

Srečno!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško,

s sodelavci

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

Leto 2012 je prineslo številne 
spremembe in prelomne 
trenutke. Dovolimo si biti 
hvaležni in ponosni, saj smo 
kljub zahtevnim razmeram 
skupaj uresničili številne 
načrte in dosegli dobre 
rezultate, ki nam dajejo 
razloge za optimizem. 

Pot do zastavljenih ciljev 
tudi v prihajajočem letu 
ne bo lahka in enostavna, 
toda s skupnimi močmi, 
sodelovanjem in 
potrpežljivostjo bomo 
uspeli. Sveta ne moremo 
spremeniti v nekaj mesecih, 
lahko pa prispevamo vsak 
svoj delček pri sestavljanju 
naše prihodnosti. Prepričan 
sem, da bomo znali in 
zmogli sprejeti potrebne 
odločitve za nadaljnji razvoj 
naše občine in regije. 

V novem letu 2013 vam 
želim obilo srčnosti in vse 
dobro!

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Spoštovane občanke in 
občani, drage bralke in 
bralci,

novo leto je v veliki meri 
odvisno od tega, kakšne cilje 
si bomo zastavili in koliko 
energije bomo posvetili 
njihovi uresničitvi, in osebno 
verjamem, da zmoremo 
veliko več, kot morda izgleda 
na prvi pogled, sploh pa, ko 
trdno stopimo skupaj in si 
pomagamo. Že velikokrat 
smo dokazali, da zmoremo, 
če zares hočemo. 

Zato optimistično 
pozdravimo leto 2013, ki trka 
na vrata, in po svojih močeh 
ustvarjajmo svetle dni v 
naših krajih.

Užijte dneve in večere 
prihajajočih praznikov v 
miru, naj vas obdajata sreča 
in ljubezen vaših najdražjih.

Franjo Debelak, župan 
občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci

Spoštovani.

Prihajajoči prazniki naj bodo 
čas dobre volje, zbliževanja 
ter krepitve družinskih, 
prijateljskih in poslovnih 
vezi, hkrati pa tudi priložnost 
za načrtovanje in snovanje 
novih idej. Odgovore 
na priložnosti in izzive 
bližajočega se leta bomo v 
širši in ožji lokalni skupnosti 
tudi v bodoče zagotovo 
iskali v luči medsebojnega 
razumevanja, spoštovanja in 
dobrega sodelovanja.

Želimo vam prijetne 
božično-novoletne praznike 
in veliko lepih trenutkov v 
krogu najbližjih. Novo leto, 
ki prihaja, naj zaznamujejo 
pogumni koraki, uspehi in 
obilo osebnega zadovoljstva.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, 

s sodelavci

Naročila: 040 634 783 (vsak dan od 8. do 20. ure), email: zalozba@posavje.info

V posavski založbi Neviodunum naši regiji skozi vse leto podarjamo posebna, za sedanjost in 
prihodnost dragocena darila – knjige izpod peres domačih avtorjev. 

Letos smo jih izdali kar 6 in jih javnosti predstavili na prireditvah: 29. februarja so zaživele 
PREŠITE BESEDE (Tea Oršanič, pesniška zbirka), 11. maja PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
(Robert Rožman, učbenik za šolsko in splošno rabo), 6. oktobra ZDOLE SKOZI STOLETJA (Polona 

Brenčič in Boštjan Špiler), 17. novembra je izšel SLOVENSKI SPEEDWAY 1992 – 2012 (Franci 
Tomažič), 3. decembra SAMOBEG (Silvo Mavsar, ponatis pesniške zbirke), 6. decembra pa še 

ALMANAH OBČINE KRŠKO 2012 (več avtorjev). 
Dragi bralci in prijatelji knjig – hvala, ker razumete pomen pisane besede in poslanstvo 

Neviodunuma ter Knjig iz Posavja. V letu, ki prihaja, vam želimo mnogo lepega.

Knjige iz Posavja 2012 

15 €
12 €

39 € 35 €

11 €

20 €
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Naj glasba ostaja 
vaša prijazna in prijetna sopotnica!

Želimo vam lepe praznike
in srečno ter zadovoljno leto 2013!

 
Kolektiv Glasbene šole Brežice

Cesta prvih borcev 5,
8270 Brežice
tel.: 07 499 10 50
fax: 07 499 10 52
e-pošta: tajnistvo.gskkbre@guest.arnes.si

V ES E L E  P R A Z N I K E  I N  S R EČ N O  N OVO  L E TO !

VDC Krško - Leskovec 
želi vsem svojim uporabnikom,

 njihovim svojcem in poslovnim partnerjem 
vesel božič in srečno ter zdravo 

novo leto 2013.

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 2013

Vam želijo dijaki in kolektiv ŠC Krško – Sevnica.

POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO d.o.o. Telefon:  07 490 54 50
Cesta krških žrtev 65, 8270  K R Š K O Telefax:  07 490 54 51
 e-pošta:  psk.krsko@siol.net

Vsem našim gostom, lastnikom 
in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje 
in želimo mirne praznike 
ter srečno novo leto.

KRŠKO – Ker v Janini in Lukovi otroški sobi vlada strašen nered, 
ju med spancem obiščejo pravljični liki, ki že desetletja s svoji-
mi prigodami v knjižnih izdajah razveseljujejo številne genera-
cije otrok po vsem svetu. Obupana nad nagrmadenimi igračami 
pokličejo na pomoč dedka Mraza, ki otroka tudi obišče, okara, 
a ju ob njuni obljubi, da se ne bosta prepirala in da bosta po-
slej redno pospravljala sobo tudi obdari. To je povzetek zgodbe 

Razmetana soba in dedek Mraz, ki jo v preteklem in tem tednu 
za otroke iz krške občine na podlagi scenarija Mirjane Marinčič 
uprizarjajo ob obisku in obdarovanju dedka Mraza učenci OŠ Le-
skovec pri Krškem. Letos bo dedek Mraz v organizaciji Zveze in 
društev prijateljev mladine Krško obdaril skupno 1470 predšolskih 
otrok, Občina Krško pa je v ta namen zagotovila 41.410 evrov.  
 B. M. 

BREŽICE - Člane Društva Ozara Brežice je 5. decembra obiskal 
prvi med tremi decembrskimi dobrimi možmi - sveti Miklavž, 
ki je s sabo pripeljal parkeljna. Obeh so se prisotni zelo raz-
veselili, prisluhnili so lepim in spodbudnim besedam, ki sta 

jih tokrat družno izrekla, podelila sta jim priložnostna dari-
la, pogostili pa so jih še s slastno joto. „Članom društva sku-
šamo popestriti decembrske praznične dni z obujanjem sta-
rih slovenskih običajev. V ustvarjalno dogajanje, ki zajema 
urejanje prostorov z novoletnimi okraski, izdelavo voščilnic 
in pripravo prazničnih jedi, so vključeni člani, zaposleni in 
prostovoljci,“ je ob tem prisrčnem dogodku dejala strokov-
na delavka in vodja enote Katarina Vodeb.  M.�K.

Miklavž med člani brežiške Ozare

Člani�društva�so�se�razveselili�obiska�svetega�Miklavža�v�
družbi�s�parkeljnom.

Dedek Mraz med krškimi malčki 

V�vrečki�dedka�Mraza�so�slikanice,�družabne�igre�...
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Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81 61 620

  DA BI BILI SREČNI, 

  JE TREBA ISKATI DOBRE STVARI …

Srečno 2013!  

Mnogo je želja in mnogo je poti.
Naša skupna naj vodi k zdravju.

SREČNO  2013!

CKŽ 132 c, 8270 Krško
Tel. 07/ 48 81 095

Naj bodo vaši koraki prijetni,
 varni in zdravi tudi v prihajajočem letu!

 

Potreben je le majhen korak, da se začnejo stvari premikati na bolje.

Vsak izmed nas ima moč narediti nekaj za boljšo in bolj pozitivno prihodnost.

Vse dobro v letu 2013 vam želi 

Učencem, njihovim staršem, zaposlenim 
in vsem poslušalcem naših koncertov želimo 

prijetne praznike in veliko uspehov v letu 2013.
SREČNO!

Šolska pot 5, 1433 RADEČE
Tel.: (03) 56 87 004
E-pošta: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Splet: www.gsradece.si

ZATO SMO TUKAJ MI, DA VAM 
PRISKOČIMO NA POMOČ!

pokličite 031 670 104 
e-pošta: nega.krsko@gmail.com

V prihajajočem letu 2013 vam želimo obilo 
zdravja in osebne sreče.

OSKRBA, NEGA IN POMOČ NA DOMU
Ste se znašli v stiski, ko zaradi starosti, bolezni, invalidnosti, 

nesreče ... ne morete poskrbeti zase, za vaše najdražje ali prijatelje?

TUMA OBRTNI SERVIS d.o.o Krško

Dragocenosti življenja so trenutki, ki nam privabijo nasmeh na obraz 
in dajejo smisel prihodnosti.

Naj se vam smeje tudi v prihodnjem letu!
...  Delamo za Vaš nasmeh :)
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Krajevna skupnost Brestanica
www.brestanica.com;  e-mail: krajevna.skupnost.brestanica@siol.net

Naj bodo vaše odločitve v letu 2013 modre,
ideje ustvarjalne, uspeh zagotovljen

in sreča brezmejna.
Vesel božič in srečno 2013.

 Svet KS Brestanica,
predsednik Vlado Bezjak

PODRUŽNICA KRŠKO
Handte-ost Zaščita okolja d.o.o.

CKŽ137, 8270 KRŠKO

Srečno in uspešno v letu 2013 vam želi

Centros d.o.o. strojne instalacije, Cankarjeva c. 63, Senovo 
tel/fax.: 07 49 71244, gsm: 051 302 889, 
e-mail: info@centros.si, www.centros.si

Želimo vam uspešno 
leto 2013!

•	 dobava	in	montaža	ogrevalnih	in	sanitarnih	toplotnih	črpalk
•	 dobava	in	montaža	kotlov	na	polena,	pelete,	sekance	...	
•	 instalacije	ogrevanja	(talno,	radiatorsko	...)
•	 instalacije	vodovoda
•	 instalacije	plina
•	 rekuperacijsko	prezračevanje
•	 centralno	sesalni	sistemi

WWW.CENTROS.SI

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 2013, kupcem stanovanj 
pa prijetno bivanje v novem domu!

Oko naj se očesu nasmeji,
roka toplo seže naj v pozdrav,
beseda naj besedo obogati - 

ljubezni, sreče, zdravja zaželi!

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

Predsednik Bojan Mežič 
in Svet KS Leskovec pri Krškem

KRAJEVNA 
SKUPNOST 
SENOVO

 
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!
  

 Svet KS Senovo,
 predsednik Vlado Grahovac

Cenjene stranke in dragi poslovni partnerji,
želimo vam obilo uspehov na osebni in poslovni poti
ter srečno, zdravo in zadovoljstva polno leto 2013!
                                 Intermarket commerce d.o.o.

30 let 
z vami SKOBE AVTO-MAX D.O.O.

RENAULT servis in prodaja vozil
MDB 009, 8273 Leskovec pri Krškem
tel. 07 49 05 166, fax. 07 49 21167

Ob koncu leta se zahvaljujemo 
za vaše zaupanje, želimo vam vesele 

božične praznike in srečno vožnjo 
v prihajajočem letu 2013!

DRIVE THE CHANGE

Zdravje je najdragocenejše.
Naj bo naša skupna novoletna zaveza skrb za zdravje.
Vzajemna vam želi srečno, uspešno in zdravja polno 

leto 2013.

Vzajemna, d.v.z.

Izognite 
se visokim 
stroškom 
zdravljenja v 
tujini. 

PE NOVO MESTO

Trdinova 4

tel.: 07/ 393 53 60

POSLOVALNICA BREŽICE

Črnelčeva 3A

tel.: 07/496 39 80

POSLOVALNICA SEVNICA 

Naselje heroja Maroka 29

tel.: 051/357 913 (sreda)

ZASTOPSTVO KRŠKO

Bohoričeva 9 

 tel.: 07/488 05 80

Voščilo 84x140_(13-12-2012)-PE NM.indd   1 13.12.2012   11:14:37

V skrbi za vaše zdravje in z najboljšimi željami 
v novem letu 2013. 

Kolektiv ZD Brežice
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Vsem našim gostom 
se zahvaljujemo za zaupanje 

in želimo SREČNO novo leto 2013.

Gostilna Ribnik je odprta vsak dan, tudi med prazniki.

Vabljeni!

Vabimo vas tudi na tradicionalno 
POTRJENKO, ki bo 5. januarja 2013 
v Gostilni pri Dularju v Kostanjku.

Rezervacije sprejemamo na 031 589 816.

Gostilna Ribnik Dular
Raztez 1a, Brestanica



PRAZNIČNE STRANI 15Posavski obzornik - leto XVI, številka 26, četrtek, 20. 12. 2012

ZAHVALA IN VSE DOBRO
Hvala Vam, da je minilo že tri leta, odkar so se odprla vrata 
trgovine Hiša narave. Prodajnih polic je vedno več, ponudba 
je zelo široka, izbrana in specifična. Čeprav je bila v začetku 
smernica poslovanja tudi prodaja medicinskih pripomočkov, 
so danes v Hiši narave le kakovostni, naravni izdelki, prijazni 
ljudem, živalim, okolju in planetu ... Osredotočeni smo na 
ekološko in brezglutensko prehrano, začimbe, zelišča, čaje, 
tinkture, mazila, eterična olja, izključno organsko kozmeti-
ko in prijazna čistila ... Imamo zelo dober izbor posebnih go-
spodinjskih pripomočkov, porcelanastih skodelic, čajnikov in 
pribora, posod za začimbe, izparilnikov in podstavkov za ka-
dila ... Hvala gre Vam, našim kupcem, simpatizerjem, ki 
ste vztrajali z nami, izrazili želje, delili mnenja in povra-
tne informacije. To šteje največ. Hiša narave je tu za Vas 
in tudi v prihodnjem letu bomo močno delali na osvešča-
nju. Poleg rednih promocij in dogajanj v trgovini bomo orga-
nizirali kuharske delavnice, predavanja o prehrani, zeliščih 
in čajih, delavnice aromaterapije itd. 

Ob izteku leta Vam voščim vesele praznike in želim vso sre-
čo. Najpomembneje pa je, da v sebi in drugih najdemo le 
dobre stvari ... Naj Vas še nagovorim, da se pri nas za vsa-
kogar kaj najde. Tudi knjige, sprostitvena glasba, poldragi 
kamni, dišave za dom, omamne kopeli in trda mila, naravni 
parfumi, rastlinske barve za lase, perilo iz bambusa ... Pri-
poročamo se, da darilca za svoje najdražje kupite pri nas, mi 
pa Vam jih z veliko mero dobre volje zavijemo. 

Upokojenci imate vsak prvi in drugi delovni dan v mesecu 
10 % gotovinski popust.
Vse dobro ... Nataša Doberšek

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, 
T: +386 7 49 20 694, 

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si

Strankam in poslovnim partnerjem 
želimo vesele praznike 
in srečno v letu 2013!

TEL.:
FAX:
GSM:

07/81 62 060
07/81 62 061
031/320 900

Opravljamo

ste prepričani,
da je vaš dom

požarno varen?

DIMNIKARSTVO
ANA JELANČIĆ s.p.

Ribniki 12
8290 Sevnica

PE KRŠKO
TEL.: 07 49 20 590

PE BREŽICE
TEL.: 07 49 66 130
PE LJUBLJANA
TEL.: 01 52 91 234

E-mail:
info@dimnikarstvo-jelancic.si

Čiščenje in pregledovanje kurilnih, dimnovodnih 
in prezračevalnih naprav.

Meritve dimne emisije, svetovanje in diagnosticiranje 
notranjih sten dimnikov pri adaptacijah in sanacijah.

Strojno odstranjevanje katranskih oblog iz dimnika.

S R E Č N O !

Želimo vam lepe in prijetne praznike 
ter srečno novo leto 2013.

VSE ZA ZIMO:
·    PLANIRNE DESKE
·    AKUMULATORJI
·    VSE ZA KOLINE
·    KOMUNALNI TROSILCI
 (primerni za posipavanje peska in soli)
·    SAMOHODNE SNEŽNE ROLBE

INO BREŽICE d.o.o.
Krška vas 34/b
Tel.: 07/49 59 657
www.inobrezice.com

Majda Medved s.p.

Želimo vam leto, polno zdravja, sreče, uspehov 
in dobrega počutja. Srečno 2013!

CKŽ 21, Krško
tel./fax: 07 49 22 433

delovni čas:
delovniki od 8.30 - 12.00 in 13.00 - 16.00
ob četrtkih in sobotah je čistilnica zaprta

Sovretova 19, Krško (Videm),
tel.: 07 49 22 406

delovni čas:
delovniki od 8.00 - 12.00 in 13.30 - 18.00

ob sobotah od 8.00 - 12.00
ob sredah je čistilnica zaprta

»Ne bojte se življenja!
Naj pljuska v vas z vso silo 
in v vse žile,
naj vas nese ali zanese, 
le ne pustite, da vas spodnese.
In imejte ga radi, 
da bo tudi ono, življenje,
imelo rado vas!«
 T. Pavček

Srečno, zdravo 
              in mirno 2013.

Namesto voščilnic smo v letošnjem letu 
namenili sredstva društvu Sonček Posavje.

M. Lorber

Hotel Ajdovec Sevnica

Jože G
orišek s.p.,Trg svobode 1, S

evnica

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

Naj vam v prihajajočem letu
izpolnita veliko takšnih želja!

Srečno 2013!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 2013!
 

Območne organizacje SD Krško, Sevnica, Brežice

Želimo Vam blagoslovljene božične praznike 
in obilo zdravja, veselja in zadovoljstva 

v letu 2013.

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Predsednik Franc Žibert
in Svet KS Krško polje

Vstopamo v novo leto, začenjamo nov koledar,
pred nami so novi izzivi in naloge …
 Vsem krajanom in občanom želimo 
lepe božične praznike in srečno 2013!

Krajevna skupnost SENUŠE

Vse, kar je v moči narave in razuma,
naj bo v novem letu naravnano tako,

da bo življenje prijetno,
delo, ki ga opravljate, pa uspešno.

Z najlepšimi željami za prihajajoče leto 2013,

predsednik Damjan Mežič in Svet KS Senuše

Senuše 51, 8273 Leskovec pri KrškemVse želje, ki letos se niso izpolnile, 
vse sanje, ki niso sadu obrodile, 

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

 
Vesele božične praznike in srečno 2013!

 
Predsednik Marko Hercigonja 

in svet KS ZAKOT - BUKOŠEK - TRNJE

Slovenska ljudska stranka
www.sls.si

Občinski odbori Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki

Vesel božič 

in srečno novo leto 2013!

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.

Vsem svojim članom 
kot tudi vsem občanom občine Sevnica in Posavja 

želimo ob prihajajočih božičnih praznikih vse lepo!
V novem letu 2013 pa vsem mnogo sreče, zdravja,  
poguma  in razuma, da bi združeni vseh generacij 

racionalno, optimistično in uspešno 
rešili vse zaplete in izzive prihajajočega časa!

Vodstvo občinske organizacije 
DeSUS  Sevnica

Srečno in zdravo novo leto!

Toni Klemenčič s.p. GSM: 041/616 456
Orehovec 37b, 8311 Kostanjevica na Krki

Elektroinstalacije
Elektromontaže

Ozvočevanje prireditev

MC KRŠKO

srečno 2013
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Želimo Vam,
da bi znali vsak dan prihajajočega leta 
zapolniti z vsebino, ki plemeniti,
z dejanji, ki osrečujejo
in ohranjajo največje bogastvo – zdravje!

Srečno 2013!

         Kolektiv Lekarne Brežice
Srečno v 2013!

kolektiv ETrŠ

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 2013, 
v nadaljevanju pa veliko znanja, prijaznosti, dobrote, sočutja, 

ustvarjalnosti, lepih doživetij, solidarnosti, 
dobrih priložnosti in pravih odločitev.

Želimo vam mirne in  prijetne praznike
ter izpolnitev vaših pričakovanj 

v prihajajočem letu.

Vesel božič in srečno v letu 2013
Termoelektrarna Brestanica
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Alojz Češnovar s.p., Vrh pri Površju 7, 8274 Raka
Tel.: 07/ 814 65 80, 041/ 651 542
e-pošta: a.cesnovar.sp@gmail.com

izdelava ces
tišč, dvoriš

č, 

urejanje oko
lice.

Nizke gradnj
e,

Človek svojo prihodnost sooblikuje 
z lastnimi mislimi, dejanji in upanji.
Želimo vam mnogo uresničenih želja!

SREČNO!

V prihajajočem 
letu vam želimo 
čim več sončnih 

trenutkov!

Klub jamarjev 
Kostanjevica na Krki

www.kostanjeviska-jama.com

32 0 1

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

predvsem pa varno novo leto 2013.

Namesto nakupa voščilnic 
bomo sredstva donirali društvu Sožitje.

Komunala
Brežice d.o.o.

Komunala Brežice d.o.o. 
se zahvaljuje vsem svojim uporabnikom 
in poslovnim partnerjem za sodelovanje 
v iztekajočem se letu. 

V čarobnem prazničnem času 
vam želimo obilo lepih trenutkov, 
novo leto pa naj prinese veliko sreče, 
osebnega zadovoljstva 
in uspehov na poslovnem področju. 

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

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

Gumarstvo   
Orodjarstvo   
Plastika

Življenje je pač takšno, 
da se nenehno spreminja.

Vsaka kriza in vsak težaven trenutek v življenju
nosi v sebi tudi nekaj dobrega. 

Izkoristimo ga!
Vse lepo za božič

ter srečno in uspešno 2013. 

2013Naj bo novo leto srečno,
naj ustvarjalnost rodi nove ideje,

pogum premaga vse izzive,
delo prinese uspeh in veselje.

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

Jo
že

 L
ap

uh
 s

.p
., 

C
B

C
 2

, B
re

ži
ce

GSM: +386(0)41 679 406, fax 07 49 61 147, e-mail: labus.lapuh@volja.net

Cenjenim strankam in poslovnim 
partnerjem želimo čarobne 

božične praznike ter srečno, 
zdravo in uspešno leto 2013.

Želimo vam prijetne praznike.

Kolektiv Primo telefonija 
s poslovalnicama v Krškem in Sevnici.

Cenjenim strankam 
se zahvaljujemo za zaupanje

in želimo vesel božič ter srečno leto 2013.

www.okulistika.si

Želimo vam prijetne 
ter vesele praznike in 

srečno novo leto 2013!
Kolektiv podjetja GKI d.o.o.
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Najlepše v življenju je pričakovanje,
kaže nam pot v prihodnost.

V letu 2013 vam želimo izpolnitev vseh pričakovanj.
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Spoštovane krajanke, krajani, občanke, občani!

Želimo vam mirne božične praznike.
Leto 2013 naj vam nakloni zdravja,

medsebojnega razumevanja, vsakršne sreče.

Srečno!
Svet KS Rožno-Presladol,
predsednik Anton Bohorč

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

se tudi mi pridružujemo dobrim željam.

Želimo vam prijetne praznike in srečno novo leto,
polno dobrih priložnosti in pravih odločitev.
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VSEM STRANKAM SE ZAHVALJUEMO ZA ZAUPANJE
IN ŽELIMO VESEL BOŽIČ IN SREČNO V LETU, KI PRIHAJA!

Kolektiv hotela Paci�c

Restavracija Pacific
MDB 1, Leskovec pri Krškem

Tel.: 07 48 80 318

BDS Sremič d.o.o.
Trg Matije Gubca 3
Tel.: 07 48 80 300
restavracija@city-hotel.si

Naj bo to najlepše leto
z obilico sonca, z mnogo sreče,

naj z uspehi bo prežeto
in v miru se izteče.
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*  Frizerstvo Darja Molan s.p. 

*  MI 4 d.o.o. 

*  Bioenergetik Boris Lazić 

*   Računovodstvo Helena Poznič s.p. 

*  Zakonski in družinski inštitut Novo mesto

Zahvaljujemo se vam za zaupanje 
in želimo vesele praznične dni 

ter srečno v letu 2013.

Kolektiv hotela City

*  FT in Partnerji

Vsem poslovnim partnerjem se ob koncu leta 
zahvaljujemo za uspešno sodelovanje 

in izkazano zaupanje. 
Želimo vam vesele božične in novoletne 

praznike, v prihajajočem letu 
pa veliko zdravja in poslovnih uspehov ter 

osebnega zadovoljstva. Srečno 2013!
 

Tanin Sevnica d.d.

KRŠKO – 15. dobrodelni bo-
žični koncert Rotary kluba 
Čatež, ki je potekal 16. de-
cembra v Kulturnem domu 
Krško, je tudi tokrat postre-
gel s prepletom glasbe in do-
brodelnih dejanj.

Rotary klub Čatež že vse od 
leta 1998 izkupiček svojih 
humanitarnih prireditev na-
menja za štipendiranje in 
denarno pomoč socialno ali 
zdravstveno ogroženim skupi-
nam. Tako so rotarijci na le-
tošnjem koncertu z enoletno 
štipendijo podprli Marijo Je-
ler s Senovega, študentko Me-
dicinske fakultete v Ljublja-
ni, in Marka Arha iz Kapel, ki 
obiskuje Glasbeni konserva-
torij v Mariboru. Prav tako pa 
so se odločili prevzeti botr-
stvo za dijake Gimnazije Bre-
žice, ki se ne morejo udeleže-
vati skupnih šolskih, kulturnih 
in športnih dejavnosti, ter v 
sklad za pomoč dijakom na-
menili 3500 evrov. Karel Ko-
zole, predsednik Rotary kluba 
Čatež, je ob tem poudaril, da 
je izredno vesel, saj so v klu-
bu že petnajstič pokazali, da 
znajo stopiti skupaj. Obenem 
je vsem obiskovalcem zaže-
lel prijetne praznike in veli-
ko uspeha v letu 2013. Voščilu 
se je pridružil tudi Uroš Škof, 

Rotarijci že 15. stopili skupaj

ravnatelj Gimnazije Brežice, 
ki je zadovoljen, da se bodo 
lahko odslej dijaki iz social-
no šibkejših družin udeleže-
vali različnih dejavnosti tudi 
izven učilnice. Koncert so so-
oblikovali učenci in učitelji 
Glasbene šole Krško s simfo-

ničnim orkestrom, ki sta mu 
dirigirala Peter Gabrič in Kri-
stian Ilič, ter solisti Nina Ber-
ger, Anja Žabkar, Aljaž Fara-
sin, Jernej Železnik in Rok 
Jurečič, program pa je pove-
zovala Sonja Pajk.
 R. Retelj

Na�koncertu�je�nastopil�tudi�Aljaž�Farasin,�član�Eroike.

Kim kovinsko podjetje d.o.o.
Ulica 11. novembra 49, 8273 Leskovec pri Krškem

Tel.: 07/488 23 90, Fax: 07/488 23 92, e-mail: kim@siol.net

Poslovnim partnerjem in cenjenim 
strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in želimo vesele božične in novoletne 

praznike ter uspešno leto 2013.
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Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563 
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p., Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Cenjenim strankam želimo mirne 
božične praznike, leto 2013 

pa naj bo uspešno in bogato 
s smehom, srečo ter zdravjem.

 
Naša domačija pa tudi v zimskih dneh 

nudi sveža, domača jajca.
LAHKO NAM RAZUM POKAŽE, 
ČEMU SE JE TREBA IZOGNITI,
A LE SRCE NAM GOVORI, 
KAJ JE POTREBNO STORITI.

Naj vam leto 2013 ponudi zdravje, srečo, poslovno uspešnost 
... izberite sami!

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

V letu, ki je pred nami, 
Vam želimo vse dobro, 

obilo sreče, 
radosti 

in poslovnih uspehov!

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

2 01 3

GOSTILNA ŽOLNIR
Gostilna žolnir d.o.o.

Krška cesta 4, 
Kostanjevica na Krki

tel.: 07 498 71 33

Cenjenim gostom in poslovnim partnerjem 
želimo vesele praznike in veliko zdravja, 
sreče in zadovoljstva v novem letu.
 

  Kolektiv Gostilne Žolnir

PERUTNINARSTVO MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

Tel.: 041 716 154

Svojim strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje

in vam želimo vesele praznike in srečno novo leto.

Obveščamo vas tudi, 
da imamo na voljo sveža jajca 

in prašiče za koline ali nadaljnjo rejo.

PERUTNINARSTVO
CIGLAR s Senovega

želi vsem svojim strankam in poslovnim 
partnerjem srečno novo leto.

Popotovanje v leto 2013 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

ČATEŽ OB SAVI – Glasbena šola 
Brežice je 16. decembra v več-
namenski dvorani hotela Topli-
ce v Termah Čatež pripravila 
tradicionalni koncert orkestrov 
in vokalne skupine Solzice. Na-
polnjeno dvorano poslušalcev 
je pozdravil ravnatelj Daniel 
Ivša ter zaželel prijetne sku-
pne trenutke ob igranju mno-
gih mladih glasbenikov, ki se 
jim profesorji v šoli predano 
posvečajo tako na osebni kot 
strokovni ravni ter jih navajajo 
na sozvočje, delovno discipli-
no in odgovornost. Kar so glas-
beniki tudi dokazali z vrhun-
skim koncertom. Zaigrali so: 
harmonikarski, citrarski, go-
dalni, tamburaški, simfonični 
in pihalni orkester, vključujoč 
sijajno petje Solzic. Praznič-
ne točke so pripravili dirigen-

S koncertom tradicionalno navdušili

ti Daniel Ivša, Anita Veršec, 
Andreja Haber, Ana Marija 
Šimičić, Marjetka Podgoršek 
Horžen in Miran Petelinc. K 
mogočnosti koncertnega pro-
grama so prispevali solisti Živa 
Strgar, Maja Weiss, Nika Po-
všič na violini, Filip in Rok Fe-
renčak ter klavirska spremlja-

va Pierine Cavaliere Mršić. V 
citrarskem, godalnem, simfo-
ničnem in pihalnem orkestru so 
prvič zaigrali novi člani, glas-
benike so poslušalci nagrajeva-
li z zasluženimi aplavzi, ravna-
telj Ivša pa je ob koncu zaželel 
vse dobro v novem letu.
� N.�J.�S.,�foto:�Foto�Rožman

Zapela�sta�tudi�brata�Filip�in�Rok�Ferenčak.

KRŠKO - Glasbena šola Krško je 
13. decembra v veliki dvorani 
krškega hrama kulture pripra-
vila tradicionalno prireditev 
„Glasbena šola malo druga-
če“. Navdušenim obiskoval-
cem so se predstavili številni 
orkestri in komorne skupine: 
ansambel Naši sončki, ansam-
bel A.E.T.U., skupina diatonič-
nih harmonik in harmonikarski 
orkester, trio tamburic, godal-
ni orkester, ansambel saksofo-
nov (na fotografiji), klavirski 
trio, kvartet flavt, tolkalci, 
nonet Za v svet, tambura-
ški orkester, domači kvintet 
in revijski orkester Big band, 
pa tudi 4. razred sodobnega 
plesa ter otroški pevski zbor 
GŠ in Combo. Ravnatelj šole 
Drago Gradišek je dejal: „Le-
tos smo se ponovno vrnili h ko-

20 let „Glasbene šole malo drugače“ 

reninam. Nekaj let smo imeli 
prireditev na določeno tema-
tiko, letos pa smo jo oblikova-
li tako, da je vsak pripravil ti-

sto, kar je vadil. Tako so naši 
orkestri pričarali zanimiv ve-
čer, ki letos obeležuje 20-le-
tnico.“  M.�K.
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Cvetličarna tel.: 07/49 01 590
Vrtnarija tel.: 07/49 26 523

e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

Vsem strankam 
se zahvaljujemo za zaupanje 

in želimo lepe praznike 
in srečno v letu 2013!

Vsem strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za izkazano zaupanje in 
sodelovanje, v novem letu pa želimo obilo 

zdravja, sreče in poslovnih uspehov.
Kolektiv Cvetličarne Kerin Krško

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

Naj se vam uresničijo sanje,
udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja.

 

Vesel božič in srečno v letu 2013.
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Cenjenim strankam in občanom
želimo čarobne božične dni,

leto 2013 pa naj bo bogato s srečo, 
zdravjem in veseljem!

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

www.radanovic.si

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

Naj se uresničijo sanje, udejanjijo želje
in izpolnijo pričakovanja!

SREČNO 2013!
kolektiv Radanovič Brežice

LADKO PETRETIČ s. p., 
Krška cesta 10, 

8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

Sreča je v majhnih stvareh,
toplih ljudeh,

v stisnjenih dlaneh.

Želimo vam vesele praznične dni,
v novem letu pa obilo zdravja, 

sreče, zadovoljstva in miru.

Želimo vam srečno in uspešno 2013!

I.H.S. Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84 D, 8270 Krško, Slovenija
Telefon:  +386 7 49 14 100 
Fax.: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.si

Želimo vam vesele praznike
in srečno ter zadovoljno leto 2013!

www.ihs.si

Spet prihaja novo leto, v meglo sprva še ujeto.
Kaj prinaša, še ne vemo, le tipaje skozenj gremo.

Staro leto bo minilo, zadnje daje še darilo,
up na boljše, lepše čase, ki le dobro vleče nase.

Vesel božič in srečno novo leto 2013 
vam želi Rudar Senovo

Cenjenim strankam se zahvaljujemo za zaupanje
in želimo, da vam božični večer prinese mir, srečo, 

zdravje in veselje, leto 2013 pa izpolnitev vseh želja.

kolektiv VCT Fric & Ramovš

Tel.: 07 81 62 360

LESKOVEC�PRI�KRŠKEM�-�Leskovški�vrtec,�skupino�Balončki,�
je obiskala babica Zima. S sabo je prinesla polno košaro le-
pih�misli�in�čudovito�pravljico,�ki�jo�je�tankočutno�prebira-
la.�Nadebudni�vrtičkarji�so�z�navdušenjem�spremljali�prigodo�
dobrega�sneženega�moža�in�se�vedno�bolj�pomikali�k�babici�
Zimi,�da�so�skupaj�spremljali�še�ilustracije.�M.�K.�

STUDENEC/SEVNICA - Dekliški pevski sestav Zverke, ki je štiri 
leta deloval pod okriljem Kulturnega društva Studenec, je za 
slovo pripravil dva letna koncerta - prvega na Studencu 24. no-
vembra in drugega 2. decembra v Sevnici. Dekleta so pod vod-
stvom zborovodkinje Mateje Ratajc in ob glasbeni spremljavi 
Tineta Beca na klaviaturah pripravile bogat glasbeni program 

predvsem znanih filmskih skladb. Kot glasbene gostje so se pred-
stavila štiri dekleta, povezana v Deklet kvartet. V vlogi povezo-
valca je nastopil Žiga Mikolič, ki je obiskovalke in obiskovalce 
spretno popeljal s svojim videzom in s pripovedjo v prihodnost, 
v kateri se je kot starček spominjal, kako je bilo, ko so na oder 
stopile Zverke in zapele. »Studenčanke in Sevničanke, dekleta 
z vasi in iz mesta, so se zelo lepo ujela,« je tekla njegova pri-
poved, ko je listal po albumu s fotografijami in se nato pre-
pustil poslušanju zvonkih dekliških glasov. S. R., foto: V. I.

Zverke so se poslovile

Dekliški pevski sestav Zverke se je zaradi številnih ob-
veznosti (predvsem študijskih) z dvema letnima koncer-
tnima nastopoma poslovil.

DOBOVA – 1. decembra so člani KD Gasilski pihalni orkester Loče 
v Kulturnem domu v Dobovi pripravili tradicionalni decembrski 
koncert. Godbeniki so pod vodstvom dirigenta Daniela Ivše v pr-
vem delu koncerta nastopili z zahtevnejšim programom, v ka-
terem sta se predstavila tudi flavtistka Katja Bogovič in tubist 

Uroš Vegelj. Na koncertu so prvič nastopili tudi klarinetistke Sara 
Ban, Tina Blažinčič, Anja Bogovič in Nadja Cverle ter na tol-
kalih Benjamin Bogovič. Tudi tokrat so koncert popestrile čla-
nice dobovske mažoretne skupine pod vodstvom Maje Frigelj. V 
drugem delu koncerta so skupaj z orkestrom in mažoretkami na-
stopili člani ansambla Igor in Zlati zvoki. Predsednica kulturne-
ga društva Darja Krošelj je sodelujočim na koncertu in obisko-
valcem zaželela prijetne praznične dni. J.�Rostohar/R.�R.

Koncert ločkega orkestra

Nastopajoči�na�koncertu�(Foto:�Foto�Rožman)
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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

Ob koncu leta 
se vsem strankam in poslovnim partnerjem
zahvaljujemo za zaupanje in sodelovanje,

v prihajajočem letu pa želimo zdravja, 
sreče in poslovnih uspehov!

Vsem našim strankam in poslovnim 
partnerjem želimo vesele praznične dni 

in srečno ter uspešno leto 2013.

Vsem partnerjem in strokovnim sodelavcem

Ob iztekajočem se letu vam želimo, da vam praznični dnevi
prinesejo veliko lepih trenutkov in prijetnega počutja,

v letu 2013 pa veliko osebnih in poslovnih uspehov.

Sodelavci Centra za podjetništvo in turizem in TIC-a  Krško

IZ DEJAVNOSTI VALVASORJEVE KNJIŽNICE KRŠKO 
V LETU 2012

V Valvasorjevi knjižnici Krško že skoraj pet desetletij v skladu z zakonodajo razvijamo raz-
lične dejavnosti za vse generacije in tudi za uporabnike s posebnimi potrebami. Kot demo-
kratično središče pa skrbimo tudi za zmanjševanje socialne izključenosti posameznika. Pri 
našem delu  sta nam pomembno sodelovanje z različnimi akterji v lokalnem okolju in zado-
voljstvo naših uporabnikov, zato je dobrodošla tako pohvala, ki se jo še posebej razveselimo, 
kot tudi kritika, ki nam daje motivacijo za nadaljnje delo. 
Tudi leto 2012 je bilo delovno in vsebinsko bogato. Pa naj iz množice naštejemo le nekaj 
utrinkov: začetek leta nam je prinesel novo knjigo prevoda Slave vojvodine Kranjske, s po-

potniki smo potovali v različne predele sveta, spoznavali skrivnosti sadjarstva, vrtnarjenja, 
fotografije, čaja in vina. Odkrivali smo skrivnosti zvezdnega neba, izdelovali zanimiva ročna 
dela in glinene izdelke, sami pripravili lutkovno igrico, se družili z varovanci Doma starejših 
občanov. Tudi letos smo pripravili zanimive Poletne večere v parku, izpeljali posavski bralni 
projekt Posavci beremo skupaj in bralno značko Petra Klepca, sodelovali pri natečaju Na 
obisku pri Juriju Dalmatinu in kolokviju o pisatelju dr. Janezu Mencingerju. Z veseljem smo 
vodili obiskovalce po kapucinski knjižnici in speedway zbirki, gostili številne literarne goste 
in nedavno v svet pospremili knjigo o speedwayu Francija Tomažiča.

Vmes pa so se nizale še številne pravljice in projekti, igrali smo se poučne igrice, ustvarjali 
v družinskih ustvarjalnicah in se učili osnovnih računalniških znanj. Tudi na enotah Kosta-
njevica na Krki in Senovo smo bogatili vsakdan krajanov, še posebej v jesensko-zimskem 
in spomladanskem času, ko so se nizale številne prireditve in študijski krožki v okviru točk 
vseživljenjskega življenja.
Za spodbujanje otroškega branja smo jeseni začeli s projektom »Kdor bere, je car«. In 
ravno pred kratkim je ena od mamic ob obisku knjižnice razlagala, kako njen sin rad bere in 
da knjige prav »požira«. Da, ta je gotovo pravi knjižni car. In takih si želimo čim več!

V letu 2013 vsem našim uporabnikom in tudi ostalim prebivalcem naše lepe 
regije Posavje želimo veliko prijetnih, toplih in zabavnih trenutkov ter šte-
vilne dobre zgodbe iz naših knjižnih polic. Knjižničarji pa si želimo, da v 
bližnji prihodnosti pričakamo praznične dni v novih prostorih, ki jih čaka-
mo že 15 let.

Vsi vaši knjižničarji iz Valvasorjeve knjižnice

Lutkarji knjižničarji Najmlajši na obisku v knjižnici Senovo Mladi občudujejo speedway zbirko Otroške prireditve so dobro obiskane

Poletni večeri v parku Posavci beremo skupaj Dom starejših občanov se predstavi Točka CVŽ-u v knjižnici v Kostanjevici

Obilo užitkov ob uživanju mesnih dobrot
Kmečke zadruge Sevnica,

prizadevali si bomo za vaše zaupanje v nas.

Vesele božično-novoletne praznike 
in srečno 2013!

Uprava in kolektiv delavcev
 Kmečke zadruge Sevnica

Kmečka Zadruga Sevnica z.o.o.
Kmetijstvo, proizvodnja 

ter predelava mesa, trgovinska dejavnost
Savska c. 20 c, Sevnica

tel.: 07 816 36 00, www.kz-sevnica.si
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Ob obletnici enotne odlo~itve slovenskega 
naroda za samostojno dr`avo

 

v sredo, 26. decembra 2012, 
ob 17. uri

v Kulturni dom Kr{ko.

Slavnostni govornik bo 
Vlado Bezjak, predsednik Policijsko 

veteranskega dru{tva Sever - Posavje.

Kulturni program bo oblikoval
Pihalni orkester Kr{ko z gosti.

Dirigent: Dejan @nider{i~

Po prireditvi vas vabim na novoletni sprejem v avlo 
Kulturnega doma Kr{ko.

Mag. Miran Stanko,
`upan      

 vas vljudno vabimo
na proslavo ob

 dnevu samostojnosti in enotnosti

Brezpla~no vstopnico je potrebno rezervirati
na blagajni Kulturnega doma Kr{ko
na telefonsko {tevilko 07 488 01 94.

druga stran zelena Crna

Občina Krško bo spomladi zavezancem za plačilo nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) izdala od-
ločbe za leto 2013. Pred tem je mogoče pri Davčni upravi 
RS, Davčnemu uradu Brežice, najkasneje do 31. januarja 
vložiti vlogo za oprostitev plačila.

Vlogo za oprostitev plačila lahko podajo:
• Občani, ki so kupili novo stanovanje kot posamezen del stav-

be ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko 
hišo, če so v ceni stanovanjske hiše ali neposredno plača-
li stroške urejanja stavbnega zemljišča po določbah zakona 
o stavbnih zemljiščih. Oprostitev plačevanja nadomestila 
začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko 
hišo. Oprostitev traja 5 let in se uvede na zahtevo občana. 

• Osebe, ki prejemajo stalno materialno pomoč, upokojenci, 
ki prejemajo varstveni dodatek, in osebe, ki prejemajo pol-
ni invalidski dodatek po zakonu o vojaških invalidih.

• Oseba, ki živi v slabih premoženjskih razmerah in katere sku-
pni letni dohodek ne presega 60 % povprečne bruto plače v 
RS v preteklem letu, in občan, ki živi v družinski skupnosti, 
v kateri letni dohodek vseh članov skupnosti ne presega vi-
šine povprečno bruto plače v RS v preteklem letu. 

Občina Krško lahko tudi v drugih primerih (elementarne in dru-
ge nezgode, bolezen v družini, invalidnost ipd.) na podlagi po-
dane vloge oprosti zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, 
da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezan-
ca in njegove družine. 
Zavezance gospodarske družbe, podjetniki posamezniki in fizič-
ne osebe, ki so v preteklem letu vložili sredstva v obnovo objek-
tov, ki so z odlokom proglašeni za spomenik državnega ali lokal-
nega pomena, se lahko za določeno obdobje prav tako oprosti 
plačila nadomestila. O oprostitvi odloča pristojna organizacij-
ska enota občinske uprave na podlagi predloženih dokazil (oce-
nitev objekta pred obnovo in dokazila o vloženih sredstvih) in 
zahtevka zavezanca. 
Davčna uprava vlogo za oprostitev plačila nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča odstopi v reševanje Občini, le-ta pa izda 
odločbo o oprostitvi oz. neoprostitvi.
Za dodatna pojasnila je na voljo Silvia Ivačič, strokovna sodelav-
ka za stvarno premoženje in kakovost na oddelku za Gospodarsko 
infrastrukturo Občine Krško (07 49 81 271, silvia.ivacic@krsko.si).

Župan občine Krško 
mag. Miran Stanko 
je v začetku mese-
ca sprejel prvega se-
kretarja za politične 
in gospodarske zade-
ve na japonskem ve-
leposlaništvu. Največ 
zanimanja je Akihi-
to Teruuchi namenil 
energetskim temam, 
saj je v sklopu obiska 
občine Krško obiskal 
tudi Nuklearno elek-
trarno Krško in podje-

tje GEN energija. Pogovor je zadeval tudi obisk dr. Kenkichi-
ja Hiroseja, svetovalca predsednika japonske vlade v času 
jedrske nesreče v Fukušimi, ki bo Krško obiskal spomladi. 
Ob 20. obletnici bilateralnih odnosov med Slovenijo in Ja-
ponsko bo Občina Krško v  sodelovanju z veleposlaništvom 
Japonske marca gostila nekdanjega direktorja Uprave jedr-
ske in industrijske varnosti Japonske in svetovalca predse-
dnika japonske vlade v času jedrske nesreče v Fukušimi. Ob 
tej priložnosti bo organiziran strokovni posvet s službami za-
ščite in reševanja ter jedrske varnosti, v okviru katerega bo 
dr. Hirose predstavil izkušnje Japonske ob nesreči. Slednje 
bo dr. Hirose delil tudi z javnostjo na javnem predavanju. 

Graditi prihodnost, je naša zaveza.
Graditi skupaj z vami, je naša prednost in zadovoljstvo.

Radostno praznovanje božičnih praznikov in 
zdravih, prijaznih, vedrih dni v letu 2013!

Občina Krško

Namen okrogle mize je bil 
poleg predstavitve novih 
idej in drugačnega razmi-
šljanja v športu pridobiti in 
povezati nove ideje, predlo-
ge, dobre prakse v vsestran-
sko korist razvoja športa na 
našem območju. 

S strani športnih delavcev, 
predstavnikov klubov, špor-
tnih navdušencev in ljubite-
ljev športa smo želeli pridobi-
ti predloge, na podlagi katerih 
bi lahko organizirali priho-
dnja srečanja in vzpostavili 
koncept re-kreiranja krškega 
športa. Sodelovanje in vklju-
čenost društev in ostalih sku-
pin in posameznikov smo že-
leli vzpodbuditi tudi zaradi 
pobud, ki so k nam prihajale 
s strani športnih društev, a od 
povabljenih 70 društev se je 
vabilu na tako zastavljeno so-
delovanje odzvalo le 12 pred-
stavnikov. Upali smo, da bo 
udeležba večja, saj je šlo za 
priložnost, da skupaj najde-
mo teme in konkretne predlo-
ge za izboljšave na področju 
organiziranja in financiranja 
športa. To je gotovo eden iz-
med načinov, kako z omejeni-
mi finančnimi sredstvi dosega-
ti učinke v zadovoljstvo vseh. 

Organizatorji in sogovorniki 
smo kot prvi korak k izbolj-
šavam ponudili zanimive ide-
je, ki bi jih lahko s skupnim 
sodelovanjem in aktivnostjo 
društev izpeljali v praksi. 

Predstavljena je bila ideja o 
organizaciji  »Krške desetke 
– REKREIRAJMO Krško«, ki  bi 
združila klube v obklubskih 
dejavnostih, z namenom 
promocije posamezne pano-
ge in klubov. Slednji bi z ve-

Re-kreirajmo Krško
Da bi s povezovanjem in skupnimi idejami prišli do rešitev, kako nadgraditi, izboljšati, re-kreirati špor-
tno udejstvovanje v občini Krško, društvom pa pomagati k še uspešnejšemu delu, je Občina Krško s 
Športno zvezo Krško v začetku decembra pripravila okroglo mizo, na kateri so sodelovali priznani stro-
kovnjaki, ki so šport prikazali širši množici v nekoliko manj poznani, a zelo zanimivi luči. 

čjim povezovanjem in pra-
vim konceptom oz. zgodbo 
lahko širili svoje ciljne sku-
pine, promovirali sponzorje, 
ki jih podpirajoin pritegni-
li nove, je svetovala Vesna 
Stanič, ki deluje na  podro-
čju športnega marketinga in 
sponzorstev.

Če pogledamo nekoliko šir-
še, je združevanje neka na-
ravna pot, je poudaril dr. Mi-
lan Hosta, direktor Spolinta, 
inštituta za razvoj športa in 
dejal: »Če je skupina ljudi 
večja, postaneš zanimivejši.  
Programi povezovanja ima-
jo prednost tudi v tem, da 
se ljudje v skupinah raje re-
kreirajo, gibajo,  združuje-
jo in skrbijo za svoje zdrav-
je. Dokazano je, da z  enim 
evrom, ki ga vložimo v špor-
tno dejavnost, privarčujemo 
3,5 evra pri zdravljenju lju-
di, če spodbudimo h gibanju 
otroke, pa lahko v tem kon-
tekstu razmišljanja privarču-
jemo celo 5 evrov.«

Koncept oz. ideja »play-
ness-a«, ki je produkt inštitu-
ta za razvoj športa, povečuje 

zanimanje staršev in otrok za 
različne športne panoge in širi 
nabor kadrov za potrebe klu-
bov vključenih v ta projekt. 

Gre za igriv pristop do športa, 
na otroku prijazen način. Ta 
na eni strani združuje pred-
stavitev različnih športnih pa-
nog vseh društev, ki delujejo 
na našem območju, na drugi 
strani pa omogoča, da otroci 
skozi igro spoznajo svoje spo-
sobnosti, želje in potenciale 
ter se na tej podlagi lažje od-
ločijo za tisto panogo, ki jim 
najbolj ustreza. S tem lahko 
presežemo tudi nekatere psi-
hološke vplive in otroško do-
življanje neuspeha, ki lahko 
usodno vpliva na otrokovo že-
ljo po športnem udejstvova-
nju. Razlaga leži v razvojni 
psihologiji, saj otrok do 12. 
leta ne razume koncepta, da 
ni slab, če izgubi, ampak gre 
samo in zgolj za to, ali se je 
izkazal v določeni veščini. 
Treba je iskati nove poti in 
poudariti vrednote, ki ji želi-
mo živeti. Šport je tekmova-
nje, a tudi veliko več kot toje 
o konceptu t. i. »playnessa-a« 
razložil dr. Hosta. 

Idejo, ki jo lahko primerja-
mo z zgoraj opisanim kon-
ceptom, bi  lahko v našem 
okolju realizirali tako, da bi 
klubi med seboj sodelova-
li, zainteresiranim združeno 
predstavili športno pestrost 
na predstavitvenih urah v 
športih dvoranah, poslali 
tja svoje trenerje, se igrali 
z otroci in hkrati vzpostavi-
li »bazen« potencialnih špor-
tnikov v našem okolju. Tak 
koncept je mogoče razširiti 
in vanj vključiti tudi staro-
stnike, brezposelne … skrat-
ka vse, ki v športu prepo-
znavajo pomembno vitalno 
vrednost za življenje. 

Ob že omenjeni Vesni Stanič 
in dr. Milanu Hosti sta sode-
lovala še Jure Triller, izvršni 
direktor podjetja Identiks, ki 
je specializirano za progra-
me zvestobe, ter predstav-
nica Agencije Primož Koz-
mus Katja Kustec.

Občina za dotacije društvom 
preko javnega razpisa letno 
nameni 175.000 evrov, ob 
tem zagotavlja tudi uporabo 
športnih objektov, za kar na-
meni dodatnih 100.000, več 
milijonov evrov pa je Občina 
Krško v zadnjih letih vložila 
tudi v nove športne naložbe 
in vzdrževanje obstoječih. A  
finančna sredstva so vedno le 
del uspeha, zato upamo, da 
bo za vzpostavitev naprednih 
idej, ki bi lahko omogočile 
športni preporod ali vsaj ne-
kaj napredka, v bodoče več 
posluha in pripravljenosti za 
sodelovanje tistih, ki imajo 
na tem področju ključno vlo-
go in največ možnosti za kon-
kretne premike na bolje. 

Z�okrogle�mize�Re-kreirajmo�Krško

Z vlogo do oprostitve plačila 
NUSZ za leto 2013

Prvi sekretar Veleposlaništva 
Japonske obiskal občino Krško

Župan�mag.�Miran�Stanko�in�prvi�se-
kretar japonskega veleposlaništva 

Občina Krško je v teh dneh zaključila prvo fazo celovitega 
komunalnega urejanja naselja Kremen. Zgrajena je kanali-
zacija in obnovljena komunalna infrastruktura, asfaltiran 
pa tudi prvi odsek prve faze. Na investicijskem področju 
Občina Krško s tem sicer manjšim, a pomembnim zaključ-
kom zahtevnega odseka zaključuje še eno uspešno leto. 

Projekt celo-
vite ureditve 
komunalne 
infrastrukture 
v naselju Kre-
men poteka 
od septem-
bra in zdru-
žuje ureditev 
obstoječe lo-
kalne ceste 
Videm – Bu-

čerca – Sremič - Videm, izgradnjo pločnika, podpornih zidov, 
ki so potrebni zaradi rekonstrukcije ceste, ter izgradnjo komu-
nalne infrastrukture z ločenim sistemom za meteorno in fekal-
no kanalizacijo. Prav tako sledi ureditev odvodnjavanja  cesti-
šča ter ureditev izpusta prečiščenih meteornih voda v potok 
Drnik. Ob izgradnji kanalizacije poteka tudi gradnja nove ce-
ste, javne razsvetljave, vodovoda, telekomunikacijskih nape-
ljav, vodov za širokopasovno omrežje ter koridorja za plinovod.
Pomembnost investicije se torej najbolj odraža v zmanjšanju 
obremenjevanja okolja s komunalnimi vodami ter v zmanjša-
nju vodnih izgub na vodovodnem omrežju. Pozitivne učinke 
pa investicija prinaša tudi v ureditvi dotrajane prometne in 
okoljske infrastrukture, k varnejšim in bolj urejenim prome-
tnim razmeram na tem območju, k lepšemu izgledu in ureje-
nosti celotnega kraja. 
Projekt celovite ureditve na Kremenu je vreden 2 milijona 
evrov, za pravkar zaključeno prvo fazo, ki je zajemala izgra-
dnjo tehnično zelo zahtevnega 300 metrov dolgega odseka, pa 
je Občina zagotovila nekaj več kot 300.000 evrov. 
S projektom bomo nadaljevali glede na trenutne vremenske 
razmere predvidoma takoj po novem letu, z gradnjo pa za-
ključili najkasneje do konca leta 2013.

Celovita ureditev infrastrukture 
v naselju Kremen
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petek, 21.12. , ob 18.00, Grad Sevnica

Premiera lutkovne predstave: GRDI RAČEK

ponedeljek, 31.12. , od 17.00 dalje, pred Central Sevnica

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE 

živa glasba
SILVESTROVANJE NA PROSTEM

sobota, 22.12. , ob 8.00, pred NLB Sevnica

NOVOLETNI SEJEM ŽELJA 

AVTOHTONA TRŽNICA z žrebanjem Nagradne kartice veselja

z ustvarjalnico

info: www.kstm.si, 07/81-61-070

ponedeljek, četrtek, 24. in 27.12. , 10.00 - 16.00, 

Športni dom Sevnica

BREZPLAČNE IGRARIJE
 

ping pong, ustavarjanje in drugo...

igre, plesi, nogomet, med dvema ognjema,

petek, 28.12. , 10.00 - 16.00, Mladinski center Sevnica

BREZPLAČNE IGRARIJE

ŠPORTNI DOM
SEVNICA

petek, 
28. 12. 2012,

ob 18. uri

Primarna mreža zgrajena, sledijo priključevanja 

OBVESTILO O PRIKLOPU NA OŠO 
(odprto širokopasovno omrežje)

Gradnja primarnega hrbteničnega optičnega omrežja je za-
ključena, v izvajanju pa je izgradnja hišnih priključkov na 
optično omrežje. Način priključevanja na novo zgrajeno 
omrežje je sledeč:

Sklene se pogodba med naročnikom in koncesionarjem, 
podjetjem GVO d.o.o. (pogodba je dostopna preko www.
obcina-sevnica.si in v sprejemni pisarni Občine Sevnica).

Po sklenjeni pogodbi podjetje GVO d.o.o. opravi izkop in 
vgradnjo OŠO omarice na objekt.

Naročnik izmed treh ponudnikov (Kabelska televizija Sevni-
ca, Siol in Amis) izbere ponudnika in z njim sklene naroč-
niško razmerje.

V roku 30 dni po sklenitvi naročniškega razmerja sledi pri-
klop na optično omrežje. Za priklop na optično omrežje je 
pristojno izključno podjetje GVO d.o.o., in ne že omenje-
ni ponudniki, med katerimi lahko izbirajo naročniki.

Gradnja primarne oziroma 
hrbtenične optične mreže 
je zaključena, čemur sledi 
izgradnja hišnih priključkov 
in priključevanje uporabni-
kov na novo zgrajeno omrež-
je. Izgradnja priključkov za 
gospodinjstva, ki so po pro-
jektni dokumentaciji ozna-
čena z rdečimi pikami (t.i. 
bele lise, ki so bile določe-
ne s strani države kot javne-
ga partnerja pri projektu), 
bo predvidoma zaključena 
do konca maja 2013. 

Na rednem koordinacijskem srečanju so se v Mokronogu prejšnji teden sestali vsi predstavniki v kon-
zorcij izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja vključenih občin, nadzora gradnje ter izvajalca ozi-
roma bodočega koncesionarja omrežja – podjetja GVO d.o.o. Na srečanju je bilo poleg aktivnosti ob iz-
vedbi projekta poudarjeno tudi dobro sodelovanje med vsemi vključenimi akterji, ki jih je vseskozi 
uspešno povezovala nosilna občina konzorcija, Mokronog-Trebelno. 

Po priključitvi vseh zaintere-
siranih bodočih naročnikov na 

območju belih lis bo ob odo-
britvi s strani Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehno-
logijo sledilo priključevanje 
zainteresiranih gospodinjstev, 
označenih z modrimi pikami. 
Vpogled v predvideno traso je 
občanom na voljo preko ob-
činske spletne strani (www.
obcina-sevnica.si) v aplika-
cijah PISO in Google Earth. 
Uporabniki na območju obči-
ne lahko izbirajo med tremi 
ponudniki telekomunikacij-
skih storitev preko novozgra-
jenega optičnega omrežja, in 
sicer Kabelsko televizijo Sev-
nica, Siolom in Amisom.

Zbrani�predstavniki�konzorcija�(Foto:�Občina�Sevnica)

Upravna enota Sevnica je prejšnji četrtek pripravila vsako-
letno strokovno ekskurzijo za študente tretjega letnika uni-
verzitetnega študijskega programa Uprava z ljubljanske Fa-
kultete za upravo. Pri vsebinski izvedbi že šeste zaporedne 
ekskurzije so sodelovale tudi druge sevniške institucije, med 
njimi občina, geodetska uprava, policijska postaja Sevnica in 
predstavniki Sektorja uniformirane policije Policijske upra-
ve Novo mesto.

Kot je uvodoma pojasnila načelnica Upravne enote Sevnica 
mag. Darja Drnovšek, je bil osrednji namen ekskurzije pred-
staviti informacijske sisteme in elektronske baze podatkov, 
ki jih naštete institucije vsakodnevno uporabljajo pri svo-
jem delu, oziroma podatke, ki jih le-te vsebujejo. Po uvo-
dnih teoretično obarvanih predstavitvah v sevniškem kultur-
nem domu, kjer je goste pozdravil ter občino z geografskega, 
demografskega, gospodarskega in širšega družbenega vidika 
predstavil župan Srečko Ocvirk, je sledil obisk vseh prej na-
vedenih organov javne uprave. Strokovni sodelavci upravne 
enote, občine, geodetske uprave in predstavniki policije so 
študentom predstavili konkretne primere uporabe in delova-
nja informacijskih sistemov.

Med ljubljansko Fakulteto za upravo, Upravno enoto Sevni-
ca in Občino Sevnica je bil s ciljem dolgoročnega tvornega 
sodelovanja na področju razvoja lokalne samouprave in dr-
žavne uprave oziroma organov, ki kot dekoncentrirani organi 
državne uprave delujejo na lokalnem nivoju, že v letu 2009 
podpisan sporazum o sodelovanju. Vsakoletne strokovne ek-
skurzije v organizaciji Upravne enote Sevnica so tako poleg 
osrednje, izobraževalne note, tudi dober način ohranjanja in 
krepitve vezi ter izmenjave izkušenj med institucijami, ki z 
zagotavljanjem javnih služb in storitev državne uprave vsa-
ka na svojem področju opravljajo svoje naloge in poslanstvo. 

Strokovna ekskurzija za študente 
uprave 

Uvodni�sprejem�v�kulturni�dvorani�(Foto:�Občina�Sevnica)

V zimskem času je ena aktualnejših tem zagotovo izva-
janje zimske službe. Gre za celoto opravil, potrebnih za 
omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zim-
skih razmerah, ko je zaradi zimskih pojavov lahko ogro-
ženo normalno odvijanje prometa. 

Občina Sevnica je zadolžena za izvajanje zimske službe na 
kategoriziranih lokalnih cestah. Dejavnost opravljanja zim-
ske službe je uredila s štiriletno koncesijsko pogodbo, po ka-
teri zimsko in redno vzdrževanje na delu občine, ki leži na 
levem bregu Save, vrši novomeško podjetje CGP d.d., na de-
snem bregu reke Save pa podjetje Gradnje d.o.o. Boštanj. 
Od vseh kategoriziranih lokalnih cest se prednostno plužijo 
in posipavajo ceste, po katerih potekajo avtobusni in šol-
ski prevozi, sledijo jim ostale ceste. Po zakonskih normati-
vih je prevoznost na lokalnih cestah zagotovljena, če viši-
na snega ne presega 15 centimetrov, promet pa je možen 
z uporabo zimske opreme vozil. V zimskih razmerah težje 
prevozni odseki cest so označeni s prometno signalizacijo, 
ki opozarja na zimske razmere in obvezno zimsko opremo.  

Medtem ko je občina zadolžena za izvajanje zimske službe 
na kategoriziranih lokalnih cestah, so za vzdrževanje na ka-
tegoriziranih javnih poteh vsaka na svojem območju zadol-
žene krajevne skupnosti. Za čiščenje in vzdrževanje dovo-
znih poti do posameznih stanovanjskih objektov poskrbijo 
občani sami, ki se za čiščenje lahko dogovorijo tudi s kra-
jevnimi vzdrževalci cest.

Zimska služba v občini Sevnica

Na razširjeni seji so se 10. decembra sestali člani občin-
skega štaba za civilno zaščito občine Sevnica, ki so anali-
zirali opravljeno delo v iztekajočem se letu ter spregovo-
rili o načrtih za delo v prihodnje. 

Območje občine sta v letu 2012 zajeli dve nesreči večjega ob-
sega, in sicer snegolom ob koncu meseca oktobra ter poviša-
ni vodostaj reke Save in njenih pritokov v začetku novembra. 
V obeh primerih je občinski štab civilne zaščite učinkovito in 
enotno pristopil k potrebnim ukrepom. Gasilska zveza Sevni-
ca kot izjemno pomemben člen v sistemu zaščite in reševa-
nja je v letošnjem letu zabeležila 141 primerov intervencij, 
med katerimi je bilo največ požarov in eksplozij, naravnih 

nesreč in nesreč v prometu. V vseh primerih je bilo angažira-
nih več kot 160 operativnih gasilcev iz 15 prostovoljnih gasil-
skih društev, ki so vključena v gasilsko zvezo. Ob primerih na-
ravnih in drugih nesreč sta bila za uspešno in učinkovito delo 
ključna dobro sodelovanje in angažiranost vseh, ki delujejo v 
sistemu zaščite, reševanja in pomoči.
Med opravljenimi aktivnostmi iztekajočega se leta je bila iz-
postavljena uspešna udeležba ekipe Območnega združenja 
Rdečega križa Sevnica na regijskem in državnem preverja-
nju usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rde-
čega križa, pa tudi organizacija regijske slovesnosti ob dnevu 
civilne zaščite kot plod sodelovanja Občine Sevnica in breži-
ške izpostave Uprave za zaščito in reševanje. V prihodnjem 
letu se bodo nadaljevale aktivnosti na področju načrtovanja 
v primeru naravnih in drugih nesreč, ki bi lahko prizadele ob-
čino. V sklopu usposabljanja pripadnikov civilne zaščite bodo 
organizirane strokovne vaje, občinski štab pa si bo še naprej 
prizadeval za čimprejšnjo pripravo skupne ocene ogroženosti 
za visoke vode na spodnjem toku reke Save po izgradnji hi-
droelektrarn, za izdelavo načrtov zaščite in reševanja ter za 
ustrezne izboljšave na področju informiranja ob primerih na-
ravnih in drugih nesreč. 
Med zbranimi predstavniki štaba civilne zaščite so bili tudi po-
veljnik štaba Mitja Udovč, poveljnik Gasilske zveze Sevnica 
Gašper Janežič, predsednik gasilske zveze in direktor občin-
ske uprave Zvone Košmerl ter strokovni sodelavec občine za 
področje civilne zaščite Borut Simončič. Članom štaba sta se 
za dobro delo in požrtvovalnost zahvalila župan Srečko Ocvirk 
in podžupan Janez Kukec. � Foto:�Občina�Sevnica

Civilno zaščito odlikujeta 
enotnost in požrtvovalnost

S seje na sevniškem gradu

Člani�štaba�civilne�zaščite
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PRENOVLJENA MESTNA HIŠA V BREŽICAH 
PONOVNO  ODPIRA SVOJA VRATA

Vabimo vas, da se nam pridružite na otvoritvi prenovljene Mestne hiše v 
Brežicah, ki bo v soboto, 22. 12. 2012, ob 11. uri v centru mesta! 

• otvoritev VINOTEKE z najboljšimi posavskimi vini in vodene degustacije
• nakup prazničnih daril v TRGOVINI s kakovostnimi domačimi izdelki

• ogled filma o Posavju v MULTIMEDIJSKI SOBI 
• sprehod po BOŽIČNO NOVOLETNEM SEJMU v ogrevanem šotoru pred Mestno hišo

Praznična sobota v Mestni hiši

Za kakršna koli vprašanja in
informacije smo vam na voljo preko e-naslova

mestnahisa@gmail.com

11:00
Otvoritveni pozdrav Evropskega reda vitezov 

vina – Konzulata za Slovenijo, predavanje 
gospoda Lojza Kerina in nagovor Martine 

Baškovič, Vinske kraljice Slovenije
12:00

Pozdrav Ivana Molana, župana Občine 
Brežice in razglasitev rezultatov 1. 

ocenjevanja vin brežiške občine z izborom 
županovega vina

11:00 – 22:00
Božično novoletni sejem v ogrevanem šotoru 

pred Mestno hišo
(predstavitev in degustacija najboljših posavskih 
vin in kulinaričnih dobrot, stojnice z rokodelci)

11:00 – 22:00
Ogled filma o Posavju (vsako polno uro), 

ogled vinoteke, vodene degustacije, nakup 
prazničnih daril v trgovini z domačimi 

izdelki, otroška animacija in vlakec za otroke
17:00

Nastop zbora A-Kamela in Bee Geesus z 
zborovodjo Matejem Virtčem

19:00
Nastop Dekliškega pevskega zbora Zvezda 

Dobova s klavirsko spremljavo Estere Cetin 
in z zborovodjo Aljažem Božičem

20:00
Nuša Derenda

Sobota, 22. december 2012

DECEMBRSKO DOGAJANJE V MESTU

Mini Silvestrovanje za otroke
17:00 – 21:00, Mladinski center Brežice 

(cena:10,00 € po osebi, v ceno je vključena 
animacija za otroke in mini prigrizek, da bodo 

želodčki siti)
Potrebna je predhodna prijava na

otroski.mcbrezice@gmail.com ali na
tel. št. 05 90 83 790 (Julita)

ORGANIZATOR:

PREŽIVITE NAJDALJŠO NOč V LETU V NAŠI DRUŽBI!
Silvestrska degustacija vin

18:00 – 21:00, v eni izmed vinskih kleti v 
okolici Brežic (cena: 8,00 € po osebi, v ceno je 
vključena osnovna degustacija in narezek, proti 

doplačilu možna tudi večerja), po dogovoru za vas 
organiziramo tudi prevoz do vinske kleti!

Za več informacij smo vam na voljo na tel. št. 05 90 83 
793 (Nataša) ali na e-naslovu mestnahisa@gmail.com

četrtek, 20. december
17:00 Praznična vasica: Ustvarjalne delavnice 

za otroke (izdelovanje čestitk, okraskov), 
Mladinski center Brežice

petek, 21. december
14:00 Zaključna konferenca Vrata turizma 

Destinacije Posavja s predstavitvijo rezultatov 
projekta, Mladniski center Brežice

sobota, 22. december
Praznična sobota v Mestni hiši

Center mesta
Otvoritev Mestne hiše z Božično 

novoletnim sejmom
11:00 – 22:00 Ogled filma o Posavju 

(vsako polno uro), ogled vinoteke, vodene 
degustacije, nakup prazničnih daril v 

trgovini z domačimi proizvodi, Mestna hiša
11:00 – 22:00 Božično novoletni sejem, 

ogrevan šotor pred Mestno hišo 

četrtek, 27. december
17:00 Talent fest za otroke, MC Brežice

18:30 Prihod dobrih mož in rajanje z dobrimi 
možmi, Mladinski center Brežice

20:00 Soul, jazz in jaz, Cafe bar Rosca

petek, 28. december
21:00 Zaključek leta v Mladinskem 

centru Brežice v velikem stilu s 
koncertom Gibonnija,

Mladinski center Brežice
(Karte na voljo v Mladinskem centru Brežice)

ponedeljek, 31. december
22:00 Silvestrovanje na prostem z 

Uranium Pills Project,
pred občinsko stavbo

31. december 2012

Projekt »Vrata turizma« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Za vsebino informacij odgovarja LAS Posavje. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za 
obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje  

BREŽICE - Občinski svet Občine Brežice je na decembrski seji 
potrdil predlog novih cen za programe vrtcev v občini Breži-
ce. Nove cene so nižje od sedaj veljavnih cen zaradi znižanja 
plač in drugih osebnih prejemkov v javnem sektorju.

Cene bodo nižje za od 4 do 8 %. Spreminja pa se tudi način obra-
čunavanja dodatnega popusta za program vrtca za tiste starše, 
ki imajo v vrtcu enega otroka, saj bo odslej veljal le za starše z 
najnižjimi dohodki, in sicer za otroke v 1. starostnem obdobju 
v višini 20 % od določenega prispevka staršem za plačilo progra-
ma vrtcev, v kombiniranih oddelkih, oddelkih s 3- in 4-letniki, za 
otroke v 2. starostnem obdobju pa 10 %.
Za dodaten popust za starše z vključenim  enim otrokom v vrtcu  
se je odločil Občinski svet Občine Brežice v času, ko je država 
uvedla 100 % popust za vključenega drugega otroka v vrtcu (to-
rej za starše, ki so imeli istočasno v vrtec vključena dva ali več 
otrok). Dodatni popust je bil namenjen zagotavljanju enakega 
položaja za starše otrok, vključenih v vrtec. Od julija 2012 star-
ši za drugega vključenega otroka v vrtcu niso več oproščeni pla-
čila, temveč prispevajo 30 % od določenega prispevka, zato se 
spreminja tudi izračunavanje popusta za starše z enim vključe-
nim otrokom v vrtec. www.brezice.si

O projektu REMEDISANUS
Projekt REMEDISANUS je ope-
racija Operativnega programa 
IPA Slovenija-Hrvaška 2007-
2013, katerega namen je sa-
nacija črnih odlagališč, krepi-
tev zavesti mladih in ostalih o 
pomenu ohranjanja okolja in 
sortiranja odpadkov ter spod-
bujanje čezmejnih izmenjav 
izkušenj na področju ohra-
njanja okolja in prepreče-
vanje nastajanja novih črnih 
odlagališč. Projekt v vredno-
sti 1 milijona evrov je v so-
delovanju združil hrvaške in 
slovenske akterje - Krapin-
sko zagorsko županijo, Zagor-
sko razvojno agencijo, mesto 
Zaprešić, Inštitut za okolje in 
prostor ter Občini Brežice in 
Sevnica, ki so izvajale aktiv-
nosti v naslednjih čezmejnih 
regijah: Krapinsko zagorski 
županiji in Zagrebški župani-
ji na hrvaški strani ter v Spo-

V občini Brežice uspešno očistili 
deset črnih odlagališč 
BREŽICE - Občina Brežice je v sklopu projekta REMEDISANUS za izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev in 
ohranjevanje bioraznovrsnosti skozi sanacijo in remediacijo onesnaženih lokalitevov očistila deset največjih 
črnih odlagališč v občini, iz katerih je bilo odpeljanih kar 300 ton odpadkov. Izvedene so bile tudi številne 
aktivnosti z namenom ozaveščanja občanov o pomenu ločenega zbiranja odpadkov in ustreznega odlaganja, 
saj je prednostna naloga operacije zavest o trajnostnem upravljanju z naravnimi viri in varstvu okolja.

dnjeposavski in Savinjski regi-
ji na slovenski strani.

Čiščenje črnih odlagališč in 
aktivnosti za ozaveščanje 
V času trajanja projekta od 
spomladi 2011 do jeseni 2012 
je bilo očiščenih deset črnih od-
lagališč v naslednjih krajevnih 
skupnostih: Bizeljsko, Cerklje 
ob Krki, Dobova in Šentlenart, 
od koder so skupno odpeljali 
300 ton različnih odpadkov. Vre-

dnost pogodbenih del je znaša-
la 100.000 evrov, izvajalec del 
pa je bilo podjetje HPG Breži-
ce d.o.o. Po končani sanaciji 
je bilo vsako odlagališče opre-
mljeno z razlagalno tablo z na-
menom ozaveščati prebivalce 
o pomenu pravilnega odlaga-
nja odpadkov.
Del projekta so bile tudi raz-
lične aktivnosti, s katerimi 
se ozavešča lokalne prebival-
ce različnih generacij o pome-
nu ustreznega odlaganja od-
padkov in ločevanja. Več kot 
700 otrok iz brežiških vrtcev in 
osnovnih šol si je ogledalo po-
učno otroško gledališko pred-
stavo o pomenu ekologije in lo-
čevanja odpadkov, spoznali pa 
so tudi Zbirno reciklažni cen-
ter Boršt, kjer so jih praktično 
poučili o smislu ločenega zbi-
ranja odpadkov. 
Po krajevnih skupnostih Ob-
čine Brežice so predstavniki 
podjetja Komunala Brežice 
izvedli predavanja na temo 

recikliranja in ločevanja od-
padkov. V okviru nagradne 
igre je bilo podeljenih 500 
setov eko torb za ločeno 
zbiranje odpadkov, projekt 
pa je omogočil tudi nabavo 
stiskalnic in košev za ločeva-
nje za javne zavode. 

Rezultati projekta 
Sanacija obstoječih odlaga-
lišč in dvig okoljske ozave-
ščenosti prinašata poveča-
nje varnosti in na saniranih 
območjih projektnih par-
tnerjev (odlagališča so bila 
v bližini izvirov vode, bliži-
ni naselij ali zaščitenih ob-
močij) in bosta prispevala k 
ohranjanju okolja, ki omo-
goča dolgoročen razvoj čez-
mejnega območja na podro-
čju turizma. 

Operacija je sofinancirana iz 
Evropske unije v okviru Ope-
rativnega programa IPA Slo-
venija – Hrvaška 2007-2013.

Znižanje cen programov vrtca in 
sprememba dodatnega popusta
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ponovno, tokrat sicer zgolj 
simbolično, oblekel dres NK 
Krško. Za zaključek so tre-
nerji iz vrst NŠ NK Krško ob 
pomoči izkušenega odrske-
ga igralca odigrali še kratek 
humorni vložek, po zaključ-
ku prireditve pa je sledil še 
družabni del v avli Kulturne-
ga doma, ki so jo kmalu za-
polnile pisane zgodbe iz pre-
tekle nogometne zgodovine. 
Obnovljena so bila številna 
védenja in znanstva, obudi-
li so se spomini na rivalstva, 
povedane so bile mladim še 
nepoznane in današnjemu 
času neverjetne dogodivšči-
ne. Lepo bi jih bilo zapisati 
v čast nogometu v Krškem, ki 
bo ob naslednji obletnici že 
častitljivi stoletnik.

 Luka Šebek, 
� foto:�Boštjan�Colarič

ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Krško : SVIŠ 22:24, 
Krka : Sevnica 36:26, Krško 
: Izola 27:28, Sevnica : Ce-
lje 17:31
Lestvica – 1. Gorenje 30, 11. 
Sevnica 6 12. Krško 3

ČLANI 1.B DRL
Rezultati – Dobova : Mokerc 
Ig 31:28, Dol : Dobova 34:24
Lestvica – 1. Šmartno 20, 7. 
Dobova 9

ČLANI 2. DRL
Rezultati – Col : Radeče 
19:25, Drava Ptuj : Breži-
ce 26:24, Radeče : Radgo-
na 32:27
Lestvica - 1. Loka 19, 3. Ra-
deče 17, 6. Brežice 10 

MLADINCI 1. DRL
Rezultati – Dol : Krško 35:41, 
Slovenj Gradec : Krško 28:25 
Lestvica – 1. Slovan 20, 5. Kr-
ško 13

MLADINCI 2. DRL
Rezultati – Šmartno : Brežice 
40:33, Krka : Dobova 34:31, 
Brežice : Sevnica 31:38, Sev-
nica : Krka 31:32
Lestvica – 1. Krka 18, 2. Sev-
nica 12, 4. Dobova 8, 6. Bre-
žice 1

ČLANICE 1.B DRL
Rezultati – Koper : Breži-
ce 26:22, Nazarje : Brežice 
21:20
Lestvica - 1. Olimpija 20, 8. 
Brežice 6

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultat – Sevnica : Velenje 
3:5 (Martič 3x)
Lestvica - 1. Velenje 31, 6. 
Sevnica 15

U21 - VZHOD
Rezultat – Sevnica : Mala Ne-
delja 10:4
Lestvica – 1. Litija 18, 3. Sev-
nica 16

ODBOJKA

3. DOL ČLANICE
Rezultat – Galeb Izola : Bre-
stanica 3:0 (25:19, 25:19, 
25:12)
Lestvica – 1. Žirovnica 30, 6. 
Kostak-Elmont Brestanica 18

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultati – Krško : Nazarje 
88:67, Bistrica : Krško 80:64
Lestvica – 1. Krka mladi 16, 
4. Posavje Krško 13

ČLANI 4. SKL
Rezultati – Ilirija : Sevnica 
87:61, Sevnica : Podbočje 
64:62
Lestvica - 1. Ruše 16, 7. Po-
savje Sevnica 10, 8. Posavje 
Podbočje 7

MLADINCI 2. SKL – vzhod 3
Rezultati – Krško : Kamnik 
88:64, Hrastnik : Krško 74:66
Lestvica – 1. Pingvini Ljublja-
na 15, 4. Posavje Krško 12

LJUBLJANA/BREZOVSKA 
GORA - Zveza za šport in-
validov Slovenije – Parao-
limpijski komite je 6. de-
cembra v ljubljanskem 
BTC-ju organizirala pri-
reditev »Invalid-športnik 
leta 2012«. Na njej so raz-
glasili najboljše športnice, 
športnike in ekipe ter po-
delili priznanja. Laskavi 
naziv najboljšega sloven-
skega športnika in špor-
tnice letošnjega leta med 
invalidi sta osvojila stre-
lec Franček Gorazd Tir-
šek in atletinja Tatjana 
Majcen Ljubič, med pre-
jemniki priznanj pa je tudi 

Posavec Damjan Pavlin. 38-letni strelec z Brezovske Gore, ki 
je prejel srebrni znak, je v tem letu, ki je zaznamovano s 50. 
obletnico organiziranega športa invalidov v Sloveniji, na para-
olimpijskih igrah dosegel odlično peto mesto in za medaljo za-
ostal le za 0.3 kroga v disciplini zračna puška leže, obenem pa 
v Londonu izenačil tudi svetovni rekord. Damjan Pavlin se je 
nagrade seveda razveselil, zanj osebno pa, kot pravi, »pode-
ljeno priznanje za dosežen svetovni rekord predstavlja potrdi-
tev dosedanjega napora in odrekanja, hkrati pa tudi motivacijo 
za nadaljnje delo v duhu poseganja po vrhunskih rezultatih.«
  D. Jazbec

BREŽICE - Športno društvo Muha, ki se ukvarja predvsem 
z gorskim kolesarjenjem, wakeboardanjem, deskanjem na 
snegu in paintballom, se pravi z nekoliko drugačnimi športi, 
ki se še razvijajo in niso najbolj vsakdanji v naših krajih, je 
8. decembra v Mladinskem centru Brežice proslavilo deseto 

obletnico ustanovitve. Na vabilo se je kljub zimskim razme-
ram odzvalo lepo število sedanjih in bivših članov. Priredili 
so manjšo pogostitev in krajši program, v katerem so skozi 
projekcijo fotografij in krajših filmov predstavili delovanje 
društva v preteklih letih. Sledil je govor predsednika društva 
Igorja Kežmana, ki je opisal sedanje stanje, načrte za pri-
hodnost ter se zahvalil Občini Brežice in Mladinskemu cen-
tru Brežice za vso pomoč in podporo pri dosedanjem delo-
vanju društva. � P.�P./Vir:�ŠD�Muha�

Damjan Pavlin prejel srebrni znak

Damjan Pavlin s priznanjem

10-letnica ŠD Muha

Člani�društva�na�praznovanju�10-letnice

Obiskovalci so v kratkem 
času uspeli spoznati razigra-
ne mlade nogometaše NK Kr-
ško, predsednik NK Krško 
Jože Slivšek je na kratko ori-
sal prehojeno pot nogometa 
v Krškem in se zazrl v pri-
hodnost. Nato so si prisotni 
ogledali posebej za to prilo-
žnost izdelan dokumentarec, 
v katerem so pomembni so-
ustvarjalci zgodovine krške-

Ob visokem jubileju obujali spomine
KRŠKO - Kulturni dom Krško je 11. decembra gostil prireditev v počastitev 90. obletnice pričetka igra-
nja nogometa v Krškem. Na prireditvi v organizaciji Nogometnega kluba Krško so podelili jubilejna pri-
znanja, povezovala pa jo je moderatorka Klavdija Mirt.

ga nogometa sestavili moza-
ik preteklosti in sedanjosti. 

Posebne zahvale ob 90-letnici 
nogometa v Krškem so preje-
li Joško Vodopivec kot pred-
stavnik najstarejše generaci-
je krških nogometašev, Vinko 
Pirc, Zdravko Pilipović, Sta-
ne Zorko in Ivan Čolak, ki so 
v pomembnem obdobju pri-
pomogli k ohranjanju in po-

novnem vzponu nogometa 
v Krškem, podjetja Elmont, 
Kostak, Numip in GEN energi-
ja ter Občina Krško za njihov 
prispevek k zagotavljanju 
možnosti za uspešno delova-
nje kluba. Generalni sekre-
tar Nogometne zveze Slove-
nije Aleš Zavrl je krškemu 
nogometnemu klubu predal 
posebno plaketo ob jubileju, 
posebno priznanje pa je klub 
prejel tudi s strani Medobčin-
ske nogometne zveze Celje.
Poseben gost prireditve je bil 
tudi trenutno najbolj znan 
nogometaš, izhajajoč iz vrst 
krškega nogometnega klu-
ba, Robi Berič. Član NK Ma-
ribor je prve nogometne ko-
rake naredil prav v Krškem, 
v kratkem razgovoru pa je 
povedal, kaj potrebuje mla-
di nogometaš za uspešno ka-
riero. Ob tej priložnosti je 

Joško�Vodopivec�in�predsednik�NK�Krško�Ivan�Slivšek Dvorano�KD�Krško�so�napolnili�tudi�mladi�nogometni�upi,�
njihovi trenerji in starši.

RIESA/KRŠKO – Člani Plesnega kluba Lukec Krško so se že 
dvajsetič udeležili svetovnega prvenstva v stepu, ki se je 
odvijalo od 4. do 8. decembra v nemški Riesi. Na tekmo-
vanjih so se zvrstili plesalci 16 držav iz Amerike, Azije, 
Afrike in Evrope, med njimi tudi sedem krških, ki so bili 
del 50-članske reprezentance Slovenije.

Prvič je na svetovni tekmovalni oder v konkurenci otrok do 
11. leta stopila Lena Škoda, ki je zasedla 19. mesto, mla-
dinka Sara Jurkas Omerzo pa je izpolnila pričakovanja in 
si priplesala polfinale ter končno 17. mesto. V solo izvedbi 
se je mladinec Amadej Jankovič uvrstil v finale in zasedel 
odlično 6. mesto, tudi v paru z Brino Lukež sta bila odlična 
sedma. Naslednji dan, ko so s tekmovanjem pričeli še člani, 
sta v paru zaplesala Sebastijan in Luka Vodlan ter v sobo-
tnem finalu med 28 pari osvojila bron. Luka Vodlan je v solo 
nastopu za las ostal brez finala na 8. mestu, še uspešnejši 
pa je bil članski trio z bratoma Vodlan in Tejo Volčanjk s 4. 
mestom. Po lanskem 18. mestu je mala plesna skupina v se-
stavi Jankovič, Lukež, Volčanjk ter brata Vodlan tokrat pri-
plesala na odlično 5. mesto. Brina Lukež in Amadej Jankovič 
sta si z rezultatom na tekmovanju prislužila kategorizacijo 
mladinskega, brata Vodlan pa potrdila kategorizacijo med-
narodnega razreda pri OKS.
Dolgoletni plesni delavec Dušan Vodlan je ob uspehih dejal: 
»Izredno sem ponosen na ekipo, katere največja odlika je 
medsebojno prijateljstvo, ki smo ga gradili skozi leta. Pet 
final je največ, kar je naš klub dosegel na tovrstnih tekmo-
vanjih. V Sebastijanu imamo svetovnega koreografa in tre-
nerja, z mladostjo, znanjem in prijateljstvom pa imamo po-
tencial, s katerim pogumno zremo v prihodnost.«
 Luka Šebek

Svetovno prvenstvo v stepu 
obarvano z »Lukcem« 

Lukčeva�ekipa�na�SP�v�stepu

SEVNICA, BREŽICE - Sevniški strelec Blaž Kunšek tudi po 3. 
turnirju državne lige za pokal Slovenije v športnem strelstvu 
zanesljivo ostaja v vodstvu. Bolje kaže tudi članski vrsti Bre-
žic, ki se je po začetni krizi krepko popravila in z osvojitvijo 
petega mesta napovedala pohod proti sredini lestvice. Sreč-
ko Vidmar se je med posamezniki že drugič zapored uvrstil 
v finale, kjer je pristal na 5. mestu, ki ga zaseda tudi v sku-
pni uvrstitvi, Matej Krajnčič pa je bil za uvrstitev v finale 
najboljše osmerice prekratek za vsega eno mesto. V skupni 
uvrstitvi so se Brežičani prebili z 11. na 9. mesto ter pre-
hiteli Sevničane, za katere je nastopil samo Kunšek in so v 
tem krogu torej ostali brez ekipne uvrstitve.

Pri kadetih so Brežičani svoj dosežek iz prejšnjega kroga, 
ko so zmagali, tokrat še popravili, vendar jim je izboljšan 
dosežek kljub temu zadostoval »le« za drugo mesto. V sku-
pni razvrstitvi so se Brežičani kljub nastopu manj prebili na 
3. mesto. Z novim osebnim in klubskim kadetskim rekordom 
363 krogov od 400 možnih se je najbolj izkazal 15-letni Da-
vid Rožman, ki je vsega dva kroga za zmagovalcem nekoliko 
razočaran pristal na 3. mestu. Med kadetinjami je bila Sev-
ničanka Tajda Marc znova zanesljiva in je končala kot tre-
tja, mesto za njo pa je z najboljšim dosežkom sezone pri-
padlo Poloni Špiler iz Brežic.

Sevničan Blaž Kunšek ostaja 
vodilni

Volčanšek tretji na amaterskem DP
KOZJE/BREŽICE - V Kozjem je potekalo amatersko državno 
prvenstvo v šahu, na katerem je nastopilo 25 igralcev. Po zelo 
izenačenih in borbenih devetih partijah je zmagal Samo Vir-
tič (ŠK Nova KMB Maribor) pred Vinkom Urbancem (ŠK Trzin) 
in Jožetom Volčanškom (ŠK Brežice), v prvo deseterico pa 
sta se uvrstila tudi Brežičana Franc Rožman na 7. in Branko 
Urek na 10. mesto. Organizator in sodnik tekmovanja je bil 
mednarodni sodnik Marjan Drobne.

29.12. 2012, ob 20h
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Trenutno se pri nas uspešno zaključuje-
jo aktivnosti v okviru delovnih področij 
in zastavljenega cilja. Kljub precejšnjim 
izzivom, s katerimi se zadnje čase sre-
čuje turistična panoga, smo v partner-
stvu na nivoju regije prepoznali neka-
tere priložnosti, ki so zaznamovale naše 
delovanje. Cilje smo dosegali v sodelo-
vanju z različnimi institucijami na po-
dročju turizma, tako občinskimi, regij-
skimi, nacionalnimi kot tudi z občinskimi 
in regijskimi ponudniki turističnih stori-
tev. Pri posameznih projektih smo ak-
tivno vključevali različna društva, kajti 
le-ta predstavljajo pristni stik med turi-
stično ponudbo in identiteto kraja. 

V preteklem letu smo se usmerjali v 
trajnostni razvoj na različnih področjih, 
predvsem v razvoj človeških virov, ra-
zvoj poslovnega okolja in investicij, ra-
zvoj inovativne in atraktivne turistične 
ponudbe ter razvoj informacijske teh-
nologije. Usmerjali smo se v kreiranje 
dodatne turistične ponudbe in dožive-
tij v občini Krško in širše. Pri oblikova-
nju ponudbe smo ugotavljali, da kljub 
nekaterim visoko kvalitetnim turistič-
nim produktom posamezni subjekti 
med sabo še vedno niso dovolj poveza-
ni. Kljub temu, da beseda povezovanje 
zveni že malce oguljeno, smo prepo-
znali in prisluhnili posameznim akter-
jem, ki vidijo smisel v skupnem delo-
vanju in nastopanju na trgu ter jim pri 
tem nudili strokovno podporo.

Tako na občinskem kot regijskem ni-
voju se miselnost o nujnosti povezo-

vanja počasi spreminja, saj bomo le s 
takšnim razmišljanjem dosegali želene 
učinke. Kljub temu pa nas na tem po-
dročju čaka še veliko dela.

Velik poudarek smo tako namenili izo-
braževanju ponudnikov, ki je bilo prila-
gojeno njihovim potrebam in željam. V 
okviru tega so se izvajali različni tečaji 
in delavnice, okrogle mize, raziskovalni 
tabori ter ogledi dobrih praks. Prav tovr-
stna srečanja so pripomogla k zaveda-
nju o novih priložnostih, konkurenčnih 
prednostih ter pridobivanju medseboj-
nega zaupanja in združevanja. V nasle-
dnjih letih pa je potrebno to zaupanje 
ohranjati, graditi na sodelovanju ter se 
usmerjati v trženje. Preden bo mogoče 
povezati vso ponudbo in turistične sto-
ritve, je potrebna najprej jasna strate-
gija, ki bo vključevala tudi ostala po-

dročja, kot so šport, kultura in ostalo. 
Pričeli smo z majhnimi koraki in trenu-
tno spodbujamo sodelovanje po posa-
meznih področjih, kot so kulinarika, po-
nudba vin, namestitve in aktivnosti. Ker 
se zavedamo, da se pri tem ne moremo 
ozirati na občinske meje, smo delova-
li regijsko in vključevali ponudnike vseh 
šestih posavskih občin.

V veliki meri smo se posvečali tudi infor-
miranju ter tedensko spremljali in obli-
kovali tedenske koledarje dogodkov, ki 
smo jih posredovali medijem, turistič-
nim agencijam in turistično informacij-
skim centrom po Sloveniji. Ponudnike, 
strokovne službe in druge akterje na po-
dročju turizma smo obveščali o izvajanju 
različnih aktivnosti na področju turizma. 
Trenutno je v oblikovanju tudi letni kole-
dar dogodkov za leto 2013, katerega na-

men je privabiti čim več domačih in tu-
jih obiskovalcev. V občini Krško delujejo 
različna društva, ki pripravljajo priredi-
tve, različne aktivnosti in skrbijo za po-
seben utrip kraja. Pozivamo vsa  turistič-
na, kulturna, športna, planinska in druga 
društva, da nam do konca meseca po-
sredujejo datume teh dogodkov, da vas 
lahko obvestimo o morebitnem podva-
janju terminov in da oblikujemo spletni 
koledar, ki  bo zanimiv za marsikatere-
ga obiskovalca. Obenem je to priložnost, 
da skupaj proučimo možnost združeva-
nja posameznih dogodkov in tako dose-
žemo večji učinek v smislu bolj pestrih in 
vsebinsko zanimivih prireditev.

Promocijske aktivnosti na področju tu-
rizma so se v preteklem letu odvijale 
tako doma kot v tujini. Obiskali smo kar 
nekaj sejmov in ostalih dogodkov, kjer 
smo predstavljali občino Krško in skupaj 
z ostalimi občinami tudi regijo Posavje.

Naša vizija v naslednjem letu je še ve-
dno usmerjena v dvig kakovosti ponud-
be, v izobraževanje, skupno promocijo 
in povezano nastopanje na trgu. Želimo 
si usmeritev v trajnostni razvoj s pou-
darkom na zelenem turizmu, aktivno-
stih v naravi ter ponudbo odlične hra-
ne in vin.

Ob tej priložnosti vas vabimo, da se v 
naslednjem letu aktivno vključite v de-
lovna področja, ki jih pokrivamo, in pri-
spevate k razvoju turizma vašega kraja. 
 CPT Krško
 Foto: Jošt Gantar

Pogled v leto 2012 
in načrti za naprej

Na Centru za podjetništvo in turizem Krško menimo, da je ob koncu leta priložnost, da se zazremo v dosežene cilje in 
se iskreno zahvalimo tistim, ki so nam jih pomagali uresničiti. 

Razgledna točka na novonastali poti trapistov
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Delavnica: 
Radioaktivnost 

v naših domovih

Predavatelj: Radko Istenič

Človeško telo se je skozi evo-
lucijo prilagodilo živeti z narav-
no dozo radioaktivnega seva-
nja, zato za naše življenje ne 
predstavlja nobene nevarnosti. 
Predavatelj vam na delavnici s 
pomočjo Geiger-Müllerjevega 
števca in popolnoma vsakda-
njih predmetov prikaže vsepri-
sotnost radioaktivnih izotopov.

Delavnica: 
Elektromagnetizem

Predavatelj: Garsia Kosinac

Na delavnici izdelujete eno-
stavne elektromagnete (ba-
krena žica navita okrog žeblja, 
priklopljena na baterijo). Spo-
znate tudi, kako na principu 
elektromagnetizma deluje ne-
kaj naprav iz vsakdanjega ži-
vljenja (elektromotorji, gene-
ratorji, indukcijske svetilke in 
ročne dinamo svetilke).  

Delavnica: 
Statična elektrika

Predavatelj: Garsia Kosinac

Na delavnici s pomočjo drgnje-
nja balonov spoznajo statično 
elektriko. Izdelujejo tudi prav 
posebno napravo Elektrofor 
(izumitelja Alessandra Volte iz 
leta 1775), napravo za zbira-
nje električnega naboja z me-
hanskim drgnjenjem in influ-
enco. 

Delavnica: 
Toplotni stroji

Predavatelj: Radko Istenič

Predavatelj vam predstavi zgo-
dovinski razvoj parnih strojev. 
Z zanimivimi eksperimenti, ki 
so v večini predavateljevo la-
stno delo, prikaže starogrško 
Heronovo vrtečo »bučo« ter 
delovanje batnih parnih stro-
jev, Stirlingovega motorja in 
parnih turbin. Parne turbine so 
še vedno sestavni deli vsake 
jedrske ali termo elektrarne.

Delavnica: 
Neionizirajoče 

sevanje

Predavatelj: Garsia Kosinac

Z zanimivimi poskusi predava-
telj predstavi tako imenovano 
neionizirajoče sevanje, ki je del 
elektromagnetnega spektra, 
vse od radio valov pa do ultra-
vijoličnega sevanja. Z različni-
mi zanimivi eksperimenti spo-
znate tudi nekatere lastnosti s 
področja uporabe radio valov in 
mikrovalov. S posebno kamero 
in s pomočjo infrardečega se-
vanja lahko opazujete prisotne 
v popolni temi.

Sobotne delavnice 
v Svetu energije

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

GEN energija s svojim interaktivnim centrom za obiskovalce Svet energije vsako prvo soboto še prav posebno skrbi za osveščenost 
in znanje ter organizira tematske delavnice. Sobotne delavnice so odlična priložnost za delo z nadarjenimi učenci. Praktičen in na-
zoren prikaz znanja prinaša dodano vrednost, ki mlade navdušuje in jih spodbudi, da postanejo pravi raziskovalci. Predstavljamo 
vam nekaj najzanimivejših delavnic.

Delovni čas Sveta energije
vsak torek od 10:00 do 17:00,

od srede do petka 
od 10:00 do 15:00 ter

vsako prvo soboto v mesecu  
od 10:00 do 17:00 (razen v avgustu),

nedelje in prazniki zaprto.

V terminih med tednom je zaželena 
predhodna najava; ob sobotah najava 
ni potrebna, razen v primeru velike 
skupine.

Delavnice predavatelja Radka 
Isteniča z Inštituta Jožef Ste-
fan so lepo obiskane in pred-
vsem zanimive. Naslednjo 
priložnost za obisk delavnice 
boste imeli 5. januarja 2013, 
v dopoldanskem delu sobotnih 
delavnic. 

Izdelovanje enostavnih elek-
tromotorjev

Aktivne delavnice o statični 
elektriki, enake delavnice bodo 
potekale v soboto, 5. januar-
ja 2012, v popoldanskem delu.

Zanimivi eksperimenti z delav-
nice o toplotnih strojih
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Kam v Posavju?
Četrtek, 20. 12.

• ob 14.00 v MT Senovo: igra-
nje x-box iger

• ob 16.00 v večnamenski 
dvorani na Svibnem: prihod 
dedka Mraza

• ob 16.30 in ob 18.00 v Kul-
turni dvorani Doma XIV. di-
vizije Senovo: predstava 
„Pri Sneguljčici“ s priho-
dom dedka Mraza in obda-
ritev predšolskih otrok KS 
Senovo

• ob 17.00 v MC Brežice: pra-
znična vasica – ustvarjalne 
delavnice za otroke

• ob 17.00 v telovadnici OŠ 
Raka: predstava „Razme-
tana soba in dedek Mraz“ 
s prihodom dedka Mraza in 
obdaritev predšolskih otrok 
KS Raka

• ob 17.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje Zlatka 
Blažiča „Odvisnost. Bolezen 
ali izziv?“

• ob 17.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
predavanje strokovnjakov s 
področja partnerske terapi-
je Mete in Rudija Tavčarja z 
naslovom „Zdravo partner-
stvo kot najboljša dota za 
naše otroke“

• ob 17.30 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: Damjana Rovan - 
predstavitev tehnike Medi-
tacija v gibanju, umirjena 
vadba za notranjo sprosti-
tev in telesno krepitev (tai-
chi)

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: predavanje Darka Slo-
venca „Maji, koledar in leto 
2012“

• ob 18.00 v dvorani Glasbe-
ne šole Brežice: koncert se-
danjih učencev

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: komedija „Ple-
skarji nimajo spominov“ v 

izvedbi gledališke skupine 
KD Studenec in družabno 
srečanje z županom Sreč-
kom Ocvirkom

• ob 18.00 v KD Krško: ple-
sna predstava Plesnega klu-
ba Lukec „Pot do plesnega 
vrha“

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: novoletni koncert 
Godalnega orkestra Struni-
kat, vokalne skupine GŠ La-
ško - Radeče ter otroškega 
in mladinskega pevskega 
zbora OŠ Radeče

Petek, 21. 12.

• ob 14.00 v MC Brežice: za-
ključna konferenca Vrata 
turizma destinacije Posav-
je s predstavitvijo rezulta-
tov projekta

• ob 14.30 v MT Senovo: Ani-
na ustvarjalnica

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: ogled božičnih in slo-
venskih filmov

• ob 17.30 v dvorani Glasbe-
ne šole Brežice: koncert bi-
vših učencev

• ob 18.00 v gasilskem domu 
Smednik: božično-novole-
tno rajanje

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
premiera lutkovne predsta-
ve Grdi raček

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
celovečerni koncert Tambu-
raškega orkestra Ferdo Li-
vadić Samobor

Sobota, 22. 12.

• ob 9.00 v dvorani MC Bre-
žice: zimski tečaj samoo-
brambe in karateja za otro-
ke

• ob 10.00 v učilnici 2 MC 
Brežice: novoletni seminar 
medijev z Veljkom Jukičem

• ob 10.00 v MT Senovo: bo-
žični škratki in okrasitev no-
voletne jelke

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
zimske radosti v Žarnovi 
jami

• ob 11.00 v Mestni hiši Bre-
žice: otvoritev prenovlje-
ne Mestne hiše z otvoritve-
nim pozdravom Evropskega 
reda vitezov vina – Konzu-
lata za Slovenijo, preda-
vanjem Lojza Kerina in na-
govorom vinske kraljice 
Slovenije Martine Baškovič; 
ob 12.00: pozdrav župana 
občine Brežice Ivana Mola-
na in razglasitev rezultatov 
1. ocenjevanja vin breži-
ške občine z izborom župa-
novega vina; od 11.00 do 
22.00 v ogrevanem šoto-
ru pred Mestno hišo: božič-
no-novoletni sejem, ogled 
vinoteke, vodene degusta-
cije, nakup prazničnih daril 
v trgovini z domačimi proi-
zvodi, ogled filma o Posav-
ju; ob 17.00: nastop zbo-
ra A-Kamela in Bee Geesus; 
ob 19.00: nastop Dekliške-
ga pevskega zbora Zvezda 
Dobova

• ob 14.00 in 15.00 v Domu 
kulture Radeče: obisk ded-
ka Mraza

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: peka božičnega pe-
civa

• ob 16.30 v zimski Termalni 
rivieri Terme Čatež: Božič-
kove delavnice (tudi 23. 12. 
ob isti uri)

• ob 17.00 pri gostilni Les na 
Čatežu ob Savi: tradicional-
ni 19. nočni pohod na Cirnik

• ob 18.00 v Domu krajanov 
na Čatežu ob Savi: božič-
ni koncert, nastopili bodo: 
Mešani pevski zbor KUD Bre-
žice, Mešani cerkveni pev-
ski zbor Podgrad, Moški 

pevski zbor Slavček Velika 
Dolina, Otroški pevski zbor 
Lučke iz Čateža, Skupina 
TRTA, Ljudske pevke Žejno 
in Mešani pevski zbor Anton 
Kreč iz Čateža

• ob 18.00 v dvorani KS v 
Globokem: 3. letni koncert 
Ženskega pevskega zbo-
ra Globoko, gostje: Otroški 
pevski zbor Angeli, Kvartet 
Plus, citrarski duo Anama-
rija in Ema Agnič in Lovski 
pevski zbor Globoko

• ob 19.00 v Domu 14. divizi-
je Senovo: jubilejni koncert 
Folklorne skupine DKD Svo-
boda Senovo ob 30-letnici 
delovanja

• ob 18.00 v MT Podbočje: 
prednovoletna zabava

• ob 19.00 v KD Krško: letni 
koncert Pihalnega orkestra 
Krško, solisti: Žan Tkalec – 
pozavna, Peter Gabrič – kla-
rinet, Robert Pirc - klarinet

• ob 20.00 v večnamenski 
dvorani Terme Čatež: ko-
medija Termalni punč 

• ob 21.00 v Caffe Galeria 
Radeče: predbožični žur 

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Črni Peter, 
Apple valley in Hidden eden

Nedelja, 23. 12.

• ob 11.00 pred Občino Kr-
ško: dobrodelni 5. novoletni 
tek po ulicah Krškega

• ob 16.00 v restavraciji Šte-
fanič Brežice: predstava 
„Jelenček Rudolf praznuje 
božič“, nastop plesne sku-
pine The it crew - Plesna 
šola Lukec in rajanje z Bo-
žičkom; vstopnina: 5 €

• ob 18.00 v dvorani Term 
Čatež: gala koncert Pihal-
nega orkestra Kapele s He-
leno Blagne

• ob 18.00 v gasilskem domu 
Cerklje ob Krki: drama „V 
imenu ljudstva“ v organiza-
ciji Župnije Cerklje ob Krki

Ponedeljek, 24. 12.

• ob 10.00 v MT Senovo: re-
citacijski krožek

Torek, 25. 12.

• od 16.00 do 18.00 v Ter-
mah Čatež: vodeno drsanje 
za vse generacije (od 25. 
12. do 1. 1. 2013)

• ob 16.30 pri Občini Krško: 
žive jaslice – slovenski bo-
žič z Moškim pevskim zbo-
rom Svoboda Brestanica

• ob 17.00 v farni cerkvi v Bi-
strici ob Sotli: božični kon-
cert Dekliškega cerkvenega 
pevskega zbora z gosti

• ob 18.00 v Športni dvora-
ni Radeče: tradicionalni 
božično novoletni koncert 
z gostoma Andrejem Šifrer-
jem in Tilnom Artačem

• ob 18.00 v Domu XIV. divizi-
je Senovo: božično-novole-
tni koncert Pihalnega orke-
stra DKD Svoboda Senovo

Sreda, 26. 12.

• ob 10.00 pri spomeniku 
spomina na vojno za samo-
stojno Slovenijo v parku v 
Radečah: proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti

• ob 10.00 v MT Senovo: dan 
za prednovoletno komedijo 
– ogled filma

• ob 17.00 v KD Krško: ob-
činska proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
18. božično-novoletni kon-
cert Pihalnega orkestra Ko-
stanjevica na Krki in osre-
dnja občinska prireditev od 
dnevu samostojnosti in eno-
tnosti

• ob 18.00 v športni dvorani 
OŠ Blanca: 12. tradicionalni 
božično–novoletni koncert, 
nastopili bodo: Godba Blan-
ški vinogradniki, Ansambel 
Igor in zlati zvoki, Suha sol-
za Trebnje, Rafko Irgolič, 
skupina Trta, Vokalni kvar-
tet Jarica in Mama Manka

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
v Sevnici: božični koncert 
MePZ Zvon

Četrtek, 27. 12.

• ob 16.00 v igralnici hote-
la Toplice v Termah Čatež: 
DŠBožiček za otroke štu-
dentskih družin

• ob 17.00 v MC Brežice: 
talent fest za otroke; ob 
18.30: prihod dobrih mož 
in rajanje z njimi

• ob 18.00 v MT Podbočje: 
x-box igre

• ob 18.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: Praznično voščilo 
krajanom, novoletni kon-
cert z Oktetom Zven in Vo-
kalno skupino Pasijonka 

• ob 20.00 v Cafe baru Rosca 
v Brežicah: Soul, jazz in jaz

Petek, 28. 12.

• ob 14.30 v MT Senovo: Ani-
na ustvarjalnica

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: novoletna zabava

• ob 18.00 v cerkvi sv. Pe-
tra v Radečah: božični kon-
cert Vokalno instrumental-

ne skupine Sv. Peter Radeče
• ob 18.00 v Športnem domu 

Sevnica: božično-novoletni 
koncert Godbe Sevnica in 
opernega pevca Jožeta Vi-
dica

• ob 20.00 v MC Krško: pri-
morski večer in Matic La-
vrenčič alias Iztok Mlakar

• ob 21.00 v MC Brežice: za-

ključek leta v MC Brežice s 
koncertom Gibonnija

Sobota, 29. 12.

• ob 9.00 v dvorani MC Breži-
ce: zimski tečaj samoobram-
be in karateja za otroke

• ob 10.00 v učilnici 2 MC 
Brežice: novoletni seminar 
medijev z Veljkom Jukičem

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
izdelovanje podstavkov za 
skodelice

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: v pričakovanju snega

• ob 16.30 v zimski Termal-
ni rivieri Terme Čatež: Pika 
Nogavička na obisku (tudi 
30. 12. ob isti uri)

• ob 17.00 pri cerkvi sv. Mar-
tina na Velikem Kamnu: 
žive jaslice z glasbeno go-
stjo Brigito Šuler

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Veliki Trn: božični koncert 
ŽePZ Femina Cantat z gosti

• ob 17.00 v Klubu Čarodej v 
Zagradu: čarobno pravljič-
ni večer

Ponedeljek, 31. 12.

• ob 10.00 v MT Senovo: no-
voletna skrinjica presene-
čenja

• od 17.00 dalje pred Cen-
tral Sevnica: silvestrovanje 
za najmlajše in silvestrova-
nje na prostem

• od 21.00 dalje na Trgu Ma-
tije Gubca v Krškem: tra-
dicionalno silvestrovanje s 
skupino Od oKA

• od 22.00 dalje pred občin-
sko stavbo v Brežicah: silve-
strovanje na prostem z Ura-
nium Pills Project

Torek, 1. 1.

• ob 13.00 v Hiši na Magolni-
ku: srečanje ob krušni peči

KRŠKO - 14. decembra je v 
MC Krško potekala razglasi-
tev najboljših fotografij, ki 
so prispele na natečaj Cen-
tra za podjetništvo in turi-
zem Krško ter PictureSlove-
nia oz. Zavoda Tovarna. 

Natečaj je del projekta Posa-
vske poti prijetnih doživetij, 
krajše "Popotnik", katerega 
rezultat je bil med drugim 
tudi Posavski festival poho-
dništva. Organizatorje nate-
čaja z imenom "Najboljša fo-
tografija posavske regije" je 
zanimalo, kako Posavje vidi-
jo in svoja doživljanja upo-
dabljajo ljubiteljski fotogra-
fi in rezultat je po besedah 
predstavnika komisije, Pri-
moža Žižka, in vodje pro-
jekta Popotnik, Ksenje Kra-
gl, navdušujoč. Prijavilo se 
je 72 fotografov, ki so posla-
li skoraj 400 fotografij, le-te 
pa je ocenilo strogo oko izku-
šenih Arna Hodaliča, Boruta 
Peterlina, Toma Jeseničnika 
in Primoža Žižka. "Presene-
tili so nas povsem drugačni 
pogledi, kot bi jih slikali pro-
fesionalni fotografi, bolj ose-
ben pečat," sta si bila enotna 
Žižek in Kraglova. "Na foto-
grafijah pa so kljub popolni 
svobodi avtorjev glede mo-
tivov ravno najmočnejši turi-
stični aduti: zapeljiva hrana, 
lepota narave, veliko vodá, 
živali, vino in podobno," nam 
je zaupala Kraglova, Žižek pa 
je poudaril: "Veliko fotografij 
je izjemno kvalitetnih, izsto-

Posavski fotografi so se izkazali

pate v dobrih akcijskih foto-
grafijah in čestitke avtorjem, 
ker ste znali vnesti danes 
zelo iskano ‚presenetljivost‘ 
fotografije.“ Med nagrajen-
ci je veliko znanih posavskih 
ljubiteljskih fotografov, kot 
so recimo Vlado Bucalo, De-
jan Bulut, Branko Brečko, 

Lea Babič, Matej Kramžer, 
Anita Radkovič, Mitja Mlad-
kovič, Davor Lipej in drugi, 
najbolje pa se je odrezal Vla-
do Bucalo. Fotografije si lah-
ko ogledate na portalu Pictu-
reSlovenia. Več o Popotniku 
pa še v prihodnjih številkah.
 M. Mavsar

Nagrajenci so se razveselili strokovne potrditve svojega 
ljubiteljskega dela.

Primož�Žižek,�Ksenja�Kragl�in�Vlado�Bucalo

format 210 x 280, 
120 strani, trda vezava

cena: 25 ¤
Dostava na stroške založbe

naročila: 
mob.: 040 634 783

marketing@posavje.info

knjiga, ki je že mnogim začetnikom pomagala do 
okusnega domačega kruha,

knjiga, ki se je razveselijo tudi izkušeni peki,

knjiga, ki vsebuje pregledne slike 
postopkov in vas vodi od osnov 

do zahtevnejših receptur,

knjiga, ki je lepo in koristno 
darilo! 

Kruh in pecivo po domače
Peka brez umetnih dodatkov
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1. nagrada: 1x školjke Zurzzuela
2. - 10. nagrada:  1x pizza po lastni izbiri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 28.12.2012, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

POHLE & CO. D.O.O., PIZZERIA FONTANA
DALMATINOVA ULICA 2, 8270 KRŠKO

Geslo 25/2012 številke: 

KOLEKCIJA KOPITARNA YOUNG

Nagrade, ki jih podarja Kopitarna Sevnica d.d., prejmejo:

1. nagrada: cokli po lastni izbiri, Bojan Krajnc, Metni Vrh
2. nagrada:  copati po lastni izbiri, Marija Knez, Brežice
3. nagrada:  copati po lastni izbiri, Saša Kralj, Trebnje

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Fani Močnik, Krmelj 15, 
8296 Krmelj. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1.  (2.) Ans. SVETLIN - Spomin na ljubezen
 2.  (3.) Ans. MINUTKA - Je to tisto pravo
 3.  (4.) Ans. GOLTE - Nocoj prižgi mi luč
 4.  (1.) Ans. APLAVZ - Vinska kraljica
 5.  (6.) Ans. BRATOV POLJANŠEK - Domovini
 6.  (10.)  Ans. MAJ - Mladosti nore čas
 7.  (8.)  ZREŠKA POMLAD - Tebi
 8.  (7.)  Ans. VIKEND - Urnih nog
 9.  (5.)  BOŠTJAN KONEČNIK - Odpri mi ljubica
 10.  (-)  PRILOŽNOSTNI TRIO - Gotof je!
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Gianni Rijavec & Zidaniški kvintet - 

Trnovo, vas miru in ljubezni

Kupon št. 133
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 22. decembra, ob 17. uri
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skozi vaš objektiv

Bralka Branka Hudoklin iz Vrbja, gorjanske vasice v ko-
stanjeviški občini, je s pomočjo fotografij, ki jih je poslala 
na naše uredništvo, opozorila na neustrezno delo zimske 
službe ob prvem letošnjem obilnem sneženju v soboto, 8. 
decembra. Kot nam je povedala, so jim cesto v smeri Čr-
neče vasi splužili šele pozno popoldne, pa še to tako ozko, 
da praktično ni bila prevozna, v smeri Prušnje vasi pa šele 
naslednji dan oz. v nedeljo popoldne. „Kako bi se tega 
dne odpeljali k zdravniku, če bi bilo potrebno? Kako bi šli 
naši štirje otroci v šolo, če bi bil delovni dan?“ se sprašu-
je ogorčena bralka in upa, da toliko snega to zimo ne bo 
več zapadlo, saj so potem praktično odrezani od sveta.  

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

Za želje, dobre kakopak, ni nikoli prezgodaj in ni-
koli prepozno. In so vedno »in«.

Želim vam lepo obarvana in mikavno dišeča jutra. 
Naj vam mežikanje v dan podpre petje petelina. Po 
jutrih se dan pozna. Tako pravijo. Zagotavljam, da 
je že preverjeno in preizkušeno. Prisrčna energija se 
namreč razleze kot najfinejše testo. In nenazadnje, 
kdo si sploh želi gledati kislico s povešenimi ustni-
cami in brez hudomušnih iskric v očeh!?

Želim vam sproščujoč dopoldanski pohod po va-
šem najdražjem kraju. Kljub nalogam, ki jih mora-
te opraviti med pohodom. Lažje bodo in manj sitne. 
Če pa ste naloge potisnili v najbolj oddaljen predal, 
jih eno po eno snemajte, ko bodo nežno odvijale ko-
preno nujnosti za bolj pravi čas. Glavnemu dnev-
nemu obroku snemite krono obilnosti. Za zdravje in 
okretnost.

Želim vam veliko luči v vašem mestu. Naj sveti-
jo in radostijo. Posebno takrat, ko se boste odloči-
li za obisk kulturnega dogodka. Barvnega, pevske-
ga, plesalskega, gledališčnega, literarnega in še 
kakšnega. V tem smo Posavci resnično tako boga-
ti, da bolj že ne bi mogli biti. Po prijetno doživetem 
bodo luči vašega mesta še bolj žarele. Tudi naše not
ranje luči.

Pa znancev in prijateljev. Brez njih bi bilo življe-
nje puščoba. Sivina. Prijatelji ne živijo samo v har-
moniji, temveč v najlepši melodiji. Niti prijateljev 
niti znancev, nikogar ne ocenjujmo po bleščečih 
oblekah, čevljih ali kravatah. Dovršena embalaža 
ne more biti merilo. Poslušajmo, o čem nam govori-
jo. Spoznali bomo, kakšno bogastvo nosijo pod svo-
jo lupino.

Želim prijazne sprehajalne in kolesarske poti, pa 
pločnike zunaj vašega, našega mesta. Res imamo 
dobro bolnišnico z dobrim in strokovnim osebjem 
skoraj pred nosom, a ne želim, da bi morali ravno 
pri njih iskati pomoči. Zato želim, da bi bili pločni-
ki in ceste očiščeni snega in ledu, da se vam, nam 
ne bi bilo treba izkazovati kot prima balerine, pri-
ma baletniki.

Želim dobrih misli. Iz dobrih misli pride veliko do-
brega. Dobre navade, dobri odnosi, dobre družine, 
dobra družba, dobri otroci. Želim, da se še sami po-
zabavate z razvijanjem dobrih misli. Vpeljite razvi-
janje dobrih misli kot družabno igro v družini, med 
prijatelji, med znanci. 

Želim decembrska srečanja z vonjem karamele, ci-
metovega kuhanega vina, sveže pečenega kruha, 
sladkih in slanih kolačev. Med drobnimi darili, 
med pozornostmi, če že hočete. Vedoč, da je iskrena 
pozornost vredna več kot »čudno« kraljestvo.

Želim, da bi se imeli radi! Imejte radi tudi sebe! Naj 
je to brati in slišati še tako zguljeno in zlorabljeno, 
je iskreno mišljeno in zapisano. Želim, da veste, da 
nisem z željami – iii, še veliko jih je  pridrvela z ne-
kega še neznanega drugega planeta!

Želje.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

PIŠECE – 24. novembra so se na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 
srečali sošolci, ki so davnega leta 1956 skupaj prestopili šolski 
prag pišeške šole. Druženje je bilo nekaj posebnega, saj so se 
srečali prvič po 50 letih, odkar so zapustili osnovno šolo. Sre-

čanja se je udeležilo okrog 20 od takrat 36 prvošolcev. V svoji 
sredini so pozdravili tudi tri še živeče učitelje: Francija Zida-
riča, Miro Podgoršek in Anico Žmavc. Nepozabno druženje, 
na katerem so skupaj obujali spomine na šolske dni, je pope-
stril harmonikar Lojze Ogorevc.� R.�R./Rozika�Petan

Prvo srečanje po 50 letih

Skupinska�fotografija�udeležencev�srečanja



Posavski obzornik - leto XVI, številka 26, četrtek, 20. 12. 2012 29OBVESTILA

SVET ZAVODA
OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM

na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 
in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. l. RS, 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 
in 40/12 – ZUJF) in sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Leskovec pri 
Krškem, št. 7 z dne 1. 10. 2012, razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFI (Ur. l. RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 
40/12), in sicer:

• ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih 
druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

• izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca 
na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja/ravnateljice,

• ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
• ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv 

mentor in 
• ima opravljen ravnateljski izpit, oziroma ga bo opravil 

najkasneje v enem letu po začetku mandata,
• ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in 

izobraževanja v skladu z zakonom,
• ima pridobljeno pedagoško – andragoško izobrazbo.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo pet let in bo mandat pričel 
s 17. 3. 2013.

Pisno prijavo z dokazili:
• o izpolnjevanju zahtevanih pogojev o izobrazbi, nazivu, 

opravljenem strokovnem izpitu, morebitnem opravljenem 
ravnateljskem izpitu,

• o izpolnjevanju zahtevanih pogojev o delovnih izkušnjah v 
vzgoji in izobraževanju,

• potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,

• potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ga 
izda krajevno pristojno okrajno sodišče,

• pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper 
kandidata ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje 
zoper spolne nedotakljivosti,

ter tudi
• vizijo razvoja Osnovne šole Leskovec pri Krškem,
• program vodenja šole in
• kratek življenjepis

naj kandidat pošlje do vključno 4. 1. 2013 na naslov:

Svet zavoda Osnovne šole Leskovec pri Krškem,
Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem,
s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem 
roku.

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI
V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice (v prvem nadstro-
pju) lahko vsak ponedeljek od 16. do 18. ure obiščete »info točko« 
Posavskega obzornika. V urejenem kotičku je mogoče prelistati 
zadnjo izdajo časopisa, oddati naročilo za mali oglas, reklamno 
sporočilo, voščilo in zahvalo. 
»Info točka« Posavskega obzornika v sevniški knjižnici vsak po-
nedeljek od 16. do 18. ure.
 Uredništvo

Bilo bi žalostno in nezanimivo, če se ne bi zgodil upor na-
roda. Vstaje, ki so se ponekod po naših krajih dogajale že v 
prejšnjih letih in jih je najpogosteje vodila civilna iniciati-
va, niso bile odmevne in uspešne kot sedaj. Zdaj je vse dru-
gače, množično in tudi razlogi so taki, da ni skoraj nihče za-
dovoljen s stanjem v družbi.
Ampak zgodi se ti narod, zgodijo se »podrepniki« - »podpor-
niki« kot nekdanji politiki, nekdanji in sedanji visoki državni 
uradniki, pa policijski sindikat, pa združenje Sever, pa sin-
dikat kar tako, pa tisti, ki so bili »vedno zraven«, ko je bilo 
bitk že konec. Ti, ki povzdigujejo zadnje dni glas v imenu 
združenj, so opravljali in sodelovali pri nastajanju razmer, 
kakršne so. Tisti, ki so bili na pomembnih funkcijah ali so v 
politiki, so menda imeli pristojnosti in naloge, kako so jih 
opravili, pa se vidi. Menda posamezniki niso bili državni se-
kretarji samo zaradi funkcij in plač. Morda še manjkajo ti-
sti, ki so lastninili za »svoje dobro in seveda zakonito in z 
dobrimi nameni«.
Nekaj let že imam in nekatere stvari šele sedaj spoznavam in 
dojemam, zakaj smo tam, kjer smo. Tisti, ki so imeli »škar-
je in platno«, izjavljajo in kričijo, da se niso za to borili. Ta-
krat, ko pa so imeli funkcije, ko se jim je kdo upal kaj reči, 
pa so z vsemi »topovi« napadali. Tisti, ki niso imeli moči prej 
niti sedaj, naj bi se po njihovem borili za pravo stvar in se-
veda podpirajo državljane-upornike. 
Predsedniki države, ki so imeli določen vpliv, govorijo, da 
tako ne gre, voditelji strank, ki so vedno v prvih vrstah, tudi 
govorijo, da tako ne gre. Seveda ne gre, če se je skrbelo le 
zase in svoje in naše. Za vse pa nikoli ni bilo in sedaj je tudi 
zmanjkalo. Tisti, ki so omogočili, in tisti, ki so počeli stva-
ri, da smo v taki situaciji, so odgovorni. 
Tudi tisti intelektualci, ki so bili kar tiho, dokler jim je bilo 
dobro. Seveda mislim tudi na znanost, pa vodstva univerz, 
javnih ustanov itd. Verjetno, da so sedaj vsi ugotovili, da ni 
dovolj, da se v času delovne kariere le prilagaja in klanja, 
ampak se je potrebno boriti ves čas. Čast posameznim iz-
jemam, ampak teh je zelo malo na pomembnih dolžnostih. 
Vse je v sistemu bilo postavljeno, kot si je zaželela politika. 
Ali bi bili nekateri tam le s strokovnimi referencami, verje-
tno ne. Včasih so to imenovali »moralno politične kvalite-
te«, danes pa lojalnost, pa še z dodatkom »nekonflikten«.
Narod, nove vodje potrebujemo in to čim prej, pazite pa na 
»podrepnike«, sedaj je čas, da se postavijo zadeve na svo-
je mesto. Morda je čas za lustracijo in nacionalizacijo, am-
pak brez »očiščenja« ne bo uspeha, vsak pri sebi, znotraj 
in skupaj. 
� Franc�Pavlin,�Blanca

Demonstracije – podporniki - 
podrepniki

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Suzana Mlakar Pavlovič, 

Veliko Mraševo – deklico,
• Alenka Godler, Brežice - 

dečka,
• Anja Kosmač, Spodnja 

Pohanca – dečka,
• Karmen Pogačnik Ajdič, 

Vihre – dečka,
• Janja Frankovič, Dolšce – 

dečka,
• Alenka Unetič, Dobe – 

deklico,
• Simona Rožman, Brežice 

– dečka,
• Martina Komar, Brežice – 

deklico,
• Eva Oluič, Sevnica – 

dečka,
• Sanja Marat, Sromlje – 

deklico,
• Lara Tržan, Krško – dečka,
• Simona Brajdič, Gazice – 

dečka,
• Nives Kodrič Jevšnik, 

Krško – dečka,

rojstva

• Sašo Mliner in Jasmina 
Starčević, oba z Obrežja. 

ČESTITAMO!

poroke

• Andreja Trefalt, 
Zabukovje nad Sevnico – 
deklico,

• Teja Furar, Sevnica – 
dečka,

• Jasmina Sanković, Brežice 
– dečka,

• Silvija Geršak, Krško – 
deklico,

• Tadeja Dolinšek, Vrh pri 
Boštanju – deklico,

• Irena Čeh, Bukošek – 
dečka,

• Ksenija Krajnc, Stara vas-
Bizeljsko – deklico,

• Lidija Pernat Planinc, 
Libna – deklico,

• Ksenija Babič Iljaž, Orešje 
na Bizeljskem – deklico.

ČESTITAMO!

pisma bralcev Še eno leto je že skoraj naokoli. 
A za nas je to bilo prav posebno leto, saj smo postali družina. 

Večkrat se spomnimo na vas, ki ste tako lepo poskrbeli za 
mamico in našega malčka. Zato se iz srca želimo zahvaliti: 

dr. Marini Lačan, dr. Nevenki Huzjak, dr. Sanji Radić Lugarić 
in še posebej dr. Nataši Kočnar. Zahvala gre tudi ostalemu 

medicinskemu osebju Splošne bolnišnice Brežice. 

Vsem skupaj želimo vesele praznike in srečno v letu 2013!

Malček Vid, mami in očka

SEVNICA - Zdravstveni dom 
Sevnica je bogatejši za novo 
specializirano reševalno vozi-
lo, namenjeno izvajanju nuj-
nih reševalnih prevozov. »To 
je prevozna ambulanta za 
stabiliziranje poškodovan-
ca ali akutno bolnega z mo-
žnostjo prevoza do prvih bol-
nišnic v spremstvu zdravnika 
in zdravstvenega tehnika,« je 
povedala direktorica Vladimi-
ra Tomšič. Za nakup vozila, katerega nabavna vrednost je 
140.000 evrov, so varčevali kar nekaj let in vzeli tudi kredit 
z zelo dobrimi kreditnimi pogoji. Strokovni svet ZD Sevnica 
in vsi zaposleni pa so hvaležni tudi donatorjem, ki so prispe-
vali del sredstev za nakup tega specializiranega reševalnega  
vozila. »Hvala podjetju GEN-I d.o.o., Armat d.o.o., NUMIP 
inženiring, Siliku d.o.o., Kmečki zadrugi Sevnica, Zavaroval-
nici Triglav d.d., Tom hladilne naprave d.o.o., odvetniški pi-
sarni Franca Pipana in Banki Koper, ki so nas prepoznali kot 
zaupanje vredne in delujoče v dobrobit naših občank in ob-
čanov,« je še dodala direktorica ZD Sevnica ob uspešno iz-
peljani investiciji. S. Radi

Sevniški zdravstveni dom ima 
specializirano reševalno vozilo

Specializirano reševalno 
vozilo »reanimobil«
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NEPREMIČNINE

Prodam starejšo hišo ali jo 
oddam v najem. 
Tel.: 041 978 065

Prodam enosobno stanova-
nje, 36 m2, v Krmelju, pritli-
čje, cena 28.000 €. 
Tel.: 031 382 252

Prodam parcelo z možno-
stjo gradbenega dovoljenja 
na Drnovem in hišo v Breži-
cah z dvoriščem na zelo do-
stopni lokaciji, cena po dogo-
voru. Tel.: 051 483 103

Na Ravnah pri Zdolah pro-
dam 15 arov vinograda s sa-
dovnjakom, prilagam načrt 
vikenda, lokacijo, z vodovo-
dom, elektriko, ograjo in as-
faltom, cena 9.500 €, enkra-
tno. Tel.: 051 330 363

Prodam opuščeni sadovnjak, 
28 arov, okolica Brežic (Cur-
novec). Tel.: 040 170 331

V najem oddam dvoinpolsob-
no stanovanje na lepi lokaciji 
v centru Brežic. Tel.: 031 202 
480, 031 270 540

Oddamo stanovanje na Bo-
horičevi ulici 17, Krško, eno-
sobno, delno opremljeno, 
Cena 190 €/mesec. Alenka 
Zaman s.p., Trubarjeva 5, 
Šentjernej. Tel.: 041 524 748

Najamemo manjšo kmetijo, 
primerno za rejo živali, mo-

mali oglasi

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti 
- sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši so-
potniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spo-
mnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti v Po-
savskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila za ZAHVALE in V SPOMIN 
sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije 
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, v 
dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od 
ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, na-
slov, telefon) ali na elektronskem naslovu marketing@posavje.info. 
Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo v 
naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10.00 ure.

www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

Imate poslovno idejo?
Želite ustanoviti d.o.o., vendar pa vam na začetku poti 

manjka 7.500 € za osnovni kapital?

Ponujamo vam nakup popolnoma novega podjetja!
(za katerega ne potrebujete 7.500 osnovnega kapitala)

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega podjetja,

ki do sedaj še ni poslovalo.

Za dodatne informacije nam pišite na info@
agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61!
Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice SPINNING YOUR CREATIVITY!

Decembrski POPUSTI
na OKVIRJE

OKULISTIČNI PREGLEDI NA ZDRAVSTVENO KARTICO

Tel.: 07/ 499 22 33
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MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas
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MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

NIZKE CENE!

Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

pon–pet 9:00–19:00
sob 9:00–13:00

Optika Glasmaher
Pleteršnikova 1, 8250 Brežice

070 660 660

Ljudska optika Glasmaher, 
Stušek Dejan s.p.

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

obzornikova oglasna mreža

Ekomot Artiče d.o.o., Artiče 51c, 8253 Artiče, Tel. +386 (0)7 452 10 40, http://www.ekomot.si

ZA ČISTO PITNO VODO 

Nudimo vam mehčanje 
in �ltriranje vode za gospodinjstva in industrijo.

S tem kuponom 5 % popust do 31.12.2012!

Brezplačni okulistični pregledi  
Velika izbira:
- korekcijskih okvirjev priznanih znamk
- sončnih očal
- kontaktnih leč

Simona Abram s.p., Glavni trg 16, 8290 Sevnica

Delovni čas: ob delavnikih 8:30 - 17:00,  ob sobotah 8:30 - 12:00
Tel.: 07 620 81 89, 041 651 557

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

Čas ne zaceli tvojega odhoda.

Brez tebe smo že dolgih sedem let. Pogrešamo tvoj pogled, 
tvoj nasmeh, tvoj glas, tvoje zlate roke, tvoje zlato srce, 
tebe ...

Hvala vsem, ki se spominjate našega dragega atija, postojite 
ob grobu in mu prižigate svečke. 

Vsi njegovi

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

FRANCIJA GERMEKA
iz Krškega.

žnost pomoči starejši osebi. 
Tel.: 051 234 478

Selitve, prevozi, odvoz od-
služene opreme na deponi-
jo. Jakatrans, Janc Andrej 
s.p., Log 86, Boštanj. 
Tel.: 051 815 553

Izdelujem projekte za grad-
beno dovoljenje, notranjo 
opremo in izvedbo za novo-
gradnje, prenove, legaliza-
cije. Aspo biro, Samo Voj-
ko Cerovšek s.p., Papirniška 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
aspo.biro@amis.net

AVTOMOBILIZEM

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 
Šentjanž 59, Šentjanž

Prodam osebni avto Fiat Se-
dici 4x4, letnik 2009, servisi-
ran, garažiran. 
Tel.: 041 933 957

Prodam avto Laguna, letnik 
1997, registriran do aprila. 
Tel.: 031 813 735

KMETIJSTVO

Prodam traktor Carraro, 50 
KM, 2009, 1. lastnik, in kom-
bajn John Deere, rez 3 m, v 
zelo dobrem stanju, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 431 681

Prodam traktorsko prikolico 
z dvojnimi kolesi, ni kiper, 
primerna za lažji tovor do 2 
t. Tel.. 031 711 102

Prodam motokultivator Ma-
estral Muta s snežno rolbo in 
kosilnim grebenom ter lepo 
ohranjen Štore 504, letnik 
1985, registriran. 
Tel.: 041 552 915

Prodam gumi voz. 
Tel.: 031 582 012

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 041 581 488

Prodam suha bukova ali me-
šana drva, razžagana in kala-
na, možna dostava. 
Tel.: 051 219 625

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Ga-
brje pri Dobovi 42a, Dobova

Prodam suha akacijeva drva, 
cena 45 €. Tel.: 041 842 650

Prodam kalana bukova drva, 
možna dostava, okolica Bre-
žic. Tel.: 031 594 663, 041 
841 356

Prodam bukova drva, raz-
žagana na kratko, motorno 
žago Husqvarna 254; kupim 
pa trofazni cirkular. 
Tel.: 040 840 065

Ugodno prodam suha akaci-
jeva drva po ceni že od 45 €/
m3. Tel.: 070 321 426

Prodam bukova drva, žagana 
in razcepljena, za štedilnik, 
kamin ali centralno kurjavo, 
možna dostava. 
Tel.: 040 738 059

Prodam bukova drva, cena 
55 €/m. Tel.: 041 695 452

Prodam bukova drva z do-
stavo, kostanjevo kolje za 
vinograd, vino cviček, trosi-
lec umetnega gnoja Ino 400 
in varilni aparat 400 CO2. 
Tel.: 040 319 448

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam cisterni, 300 l in 
180 l, mlin za grozdje, vrtno 
mizo s stoli, blazino za ma-
sažo. Tel.: 051 261 885

Prodam vino modro franki-
njo, mešano belo in žame-
tovko. Tel.: 041 221 343, 031 
291 444

Prodam rdeče vino Sremi-
čan, okolica Senovega, za-
menjam tudi za prašiča. 
Tel.: 031 564 785

Prodam rdeče vino, nakla-
dalko, dvovretenski pajek 
SIP, obračalnik, BCS-ko 127. 
Tel.: 031 484 058

Prodam 300 litrov dobrega 
cvička, cena 1,20 €/l. 
Tel.: 041 205 955

Prodam domače slivovo 

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, E-pošta: marketing@posavje.info
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Prodam svinje, težke 100 - 
150 kg, in potovanje v Reve-
ro v Grčiji (8 dni v hotelu). 
Tel.: 07 49 56 009 

Prodam prašiča, težkega 
okoli 180 kg, hranjenega z 
domačo hrano, in telico si-
mentalko, staro 15 mesecev. 
Tel.: 051 263 351

Prodam psičke, stare 2 me-
seca, mati nemška ovčarka, 
oče bernski planšar. 
Tel.: 031 756 820

Prodam pse, čistokrvne 
nemške ovčarje, brez rodov-
nika, za oddajo bodo konec 
januarja. 
Tel.: 031 585 245

Prodam nove pasje ute, 7 
tipov različnih velikosti, mo-
žna dostava. Miran Lopatič 
s.p., Pirošica 3b, Cerklje. 
Tel.: 040 229 459

Prodam zajčnike za dve, šti-
ri, šest samic, možna dosta-
va. Miran Lopatič s.p., Piro-
šica 3b, Cerklje. 
Tel.: 040 229 459

POHIŠTVO, 
OTROŠKA OPREMA

Prodam belo otroško poste-
ljico, 140/80, z jogijem in 
prevleko, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 759 946

Sprejemamo in prodaja-
mo rabljena zelo dobro 
ohranjena: otroška obla-
čila in obutev do 10 let, 
opremo (vozičke, avto-
sedeže, stajice, hojce, 
stolčke za hranjenje, po-
steljice …), igrače. Kvali-
tetna ponudba in izjemno 
nizke cene. Obiščite nas 
in prihranite. Otroška ko-
misijska prodajalna Kri-
sti, Krista Les s.p., Rigon-
ce 38, Dobova. Odpiralni 
čas: pon.- pet.: 9.-12. in 
14.–17., sob. 9.- 15. Tel.: 
040 464 495 po 17. uri

RAZNO

Prodam lepo ohranjeno dia-
tonično harmoniko B-Es.As, 
znamke Kač. Tel.: 040 290 116

Prodam prašiče, težke od 
150 do 180 kg, in slamo v 
kockah. Tel.: 041 565 142

Prodam pujske, težke do 60 
kg, in svinjo do 200 kg, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam prašiče, težke 30-
35 kg, domače kmečke reje. 
Tel.: 041 396 301

Prodam prašiča, težkega cca 
160 kg, hranjenega z doma-
čo hrano. Tel.: 07 49 75 313, 
031 744 341

Prodam prašiča, težkega cca 
130 kg. Tel.: 040 910 534

Prodam prašiča, 180 kg, do-
mača hrana, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 297 025

Prodam pujske odojke, tež-
ke od 25 do 35 kg, po ugodni 
ceni in vino cviček. 
Tel.: 031 768 569

Prodam prašiča, težkega 140 
kg. Tel.: 031 563 503

Prodam prašiča, cca 200 
kg, kole za vinograd ali sa-
dovnjak, stebriče za pašnik. 
Tel.: 031 397 434

Prodam prašiča, težkega 
cca 220 kg, in jedilni krom-
pir dezire. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Ugodno prodam prašiče do-
mače reje, težke 80-200 kg, 
možnost zakola. 
Tel.: 031 664 286

Prodam odojke in prašiča, 
težkega 130 kg. 
Tel.: 051 361 635

Prodam prašiča, teža cca 
260 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 690 307

Prodam prašiča, težkega 
okoli 120 kg, možen zakol, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 874 530

Oddam 3 potovanja v Tur-
čijo, simbolična cena; pro-
dam tudi suhe gobe, 40 €/
kg. Tel.: 070 406 948

Prodam PVC cisterni, 1000 in 
600 l, sta čisti in primerni za 
vse tekočine, PVC sode, 200 
l. Tel.: 041 502 757

STIKI
Želim spoznati dekle ali ma-
mico, staro do 43 let, za re-
sno zvezo. Tel.: 040 611 514

56-letni, ločen, iščem de-
kle ali mamico srednjih let 
za skupno življenjsko pot na 
kmetiji. Tel.: 070 267 613

Popusti se ne seštevajo!

Pripravite vaš avto za zimo.  Privoščite mu najboljše!

Akumulatorji Banner
Vzamemo tudi vaš star akumulator.

Euro Avto Nova d.o.o.,  C. 4. julija 85, Krško (nasproti Petrola na Vidmu)
Tel. :  041 732 966,  w w w.euroavtonova.s i

KUPON - 25 %


za nakup novega akumulatorja

Naročila za male oglase sprejema-
mo vsak delovni dan v tednu od po-
nedeljka do petka od 8. do 15. ure na 
sedežu uredništva (Trg Matije Gubca 
3, 8270 Krško (hotel City, prej Sremič). 
Naročila sprejemamo tudi po faksu 07 
49 05 781 ali po elektronski pošti:

mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki mo-

rajo biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure).

Cena za mali oglas za fizične osebe 
v obsegu do 15 besed (ena telefonska 
številka šteje za eno besedo) znaša 
5,00 € + DDV, skupaj 6,00 €. Vsaka 
nadaljnja beseda 0,50 € + DDV, skupaj 
0,60 €. Dodatek za poudarjeno obja-
vo (okvir) znaša 3,00 € + DDV, skupaj 
3,60 €, skupaj znaša osnovna cena 
malega oglasa v okvirju z DDV 9,60 €. 
Cena fotografije (samo za fizične ose-

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

be), max.: 40 x 30 mm znaša 16,67 € + 
DDV, skupaj 20,00 €.

Cena malega oglasa za pravne 
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed 
(ena telefonska številka šteje za eno 
besedo) znaša 10,00 € + DDV, skupaj 
12,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 1,00 
€ + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek za 
poudarjeno objavo (okvir) znaša 6,00 
€ + DDV, skupaj 7,20 €, skupaj zanje 
znaša osnovna cena malega oglasa v 
okvirju z DDV 19,20 €. 

Posamezni naročnik lahko v eni 
številki naroči največ dva mala oglasa.

Vsebina oglasa naj bo napisa-
na čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v slovenskem 
jeziku. Za resničnost in verodostoj-
nost objavljenih oglasov odgovarja 
naročnik.

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo, 
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnosti (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).

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:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas (6 €), B. osnovni oglas v okvirju (9,60 €)


NAROČILO MALEGA OGLASA

Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

ŠIVILJSKA POPRAVILA


MODA ZA MOČNEJŠE

Nakupovalni center 
INTERMARKET BREŽICE

Telefon: 031 312 529
Dževida Šabanović s.p., Tovarniška cesta 10, Brežice

Nudimo razrez, prebijanje  
in krivljenje pločevine.

Izdelava in montaža inox ograj 
in drugih izdelkov. 

Izdelava in montaža kovinskih 
vrat, stopnic, ograj. 

Izdelava kovinskih pokrovov 
in rešetk za jaške.

GSM: 051 259 158 (robi)
GSM: 041 690  307 (miha)
email: planincrobert@gmail.com
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Delovni čas: pon. - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure, sob. od 9. do 12. ure

www.fotografika.si

Boštjan Colarič s.p.
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Tel.: 070/87 87 81

PRESNEMAVANJE 
  z VHS NA DVD

NOVO! PRESNEMAVANJE AVDiO kASEt NA CD

FOTOVIDEO
GRAFIČNISTUDIO

Ostali mediji:
•	 VHS-C
•	 super	in	digital	8
•	 mini	DV
•	 avdio	kasete

žganje, cena 7 €/l. 
Tel.: 040 432 332

ŽIVALI

Prodam teličko belgijko, tež-
ko 110 kg, in 2 bikca LS, sta-
ra 20 dni. Tel.: 031 786 096

Prodam 2 ovci, jagenjčke, 
obračalni plug za motokulti-
vator, štirikolesnik Elton; ku-
pim pa starejši traktor do 55 
KM. Tel.: 041 598 873

Prodam prašiče, težke od 40 
do 100 kg, in koruzo. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam prašiče mesnate pa-
sme, linija 12, težke od 100 
do 130 kg, hranjene z doma-
čo hrano, možen zakol. 
Tel.: 031 209 951

Prodam prašičke, težke 40-
50 kg, 80 kg in 200 kg, za za-
kol, plačilo možno na 2 obro-
ka. Tel.: 07 81 43 247

Kot je povedal Silvester Ma-
vsar, je Almanah občine Kr-
ško eden najbolj prepoznav-
nih založniških projektov 
Zavoda Neviodunum, pobu-
do za tovrstno beleženje do-
godkov in izdajo pa je kot di-
rektor in odgovorni urednik 
dal pred desetimi leti teda-
njemu županu Francu Bogo-
viču in njegovemu sodelav-
cu Mateju Drobniču, ki sta 
prepoznala vrednost projek-
ta in tudi podprla njegovo 
realizacijo. K temu je glav-
ni urednik Peter Pavlovič 
dodal, da tako letošnja kot 
vse dosedanje izdaje prinaša 
pregled dogodkov z različnih 
področij v občini Krško, od 
politike, gospodarstva, dru-
žabnega in društvenega ži-
vljenja, do kulture in športa, 
pa tudi odmevnejše dogodke 
iz črne kronike in s podro-
čja vremenskih razmer: „Po-
sebno pozornost vsako leto 
namenjamo prireditvam ob 
prazniku občine Krško ter 
občinskim nagrajencem. Le-
tos je v almanahu zabele-
ženih preko 450 dogodkov s 
preko 400 fotografijami, sku-
pno pa je bilo v desetih letih 
na preko 2100 straneh zabe-

leženih blizu 5000 dogodkov 
in objavljenih preko 4000 fo-
tografij. Lahko rečemo, da 
gre za rezultat sistematične-
ga spremljanja življenja tako 
v mestu ob Savi kot v celotni 
občini.“

Prve štiri izdaje je v letih 
2003-2006 oblikoval Boštjan 
Colarič, od tedaj dalje pa za 
grafično pripravo skrbi Ma-
tjaž Mirt. Ob uredniku Petru 
Pavloviču pri zbiranju gradi-
va sodeluje celotna ekipa, 
ki pripravlja časopis Posa-

vski obzornik in beleži do-
godke na spletnem portalu 
posavje.info. Poleg kroni-
ke dogodkov, ki predstavlja 
največji del almanaha, pa je 
knjiga vsako leto popestrena 
še z dodatnimi vsebinami. 
Tako so v letošnjem almana-
hu, ki obsega kar 240 strani, 
dodani seznam občinskih sve-
tnikov in članov delovnih te-
les občinskega sveta, podat-
ki o javnih zavodih, državnih 
ustanovah in krajevnih sku-
pnostih v občini ter kontak-
tni podatki o občinski upravi. 

Posebnost letošnjega jubilej-
nega almanaha pa je tudi pri-
spevek zgodovinarke Polone 
Brenčič o občini Krško sko-
zi šest desetletij, objavljen 
pa je tudi seznam vseh ob-

činskih nagrajencev od leta 
1966 dalje. 
Župan mag. Miran Stanko je 
ob tem poudaril, da je obči-
na Krško ena redkih sloven-
skih občin s tovrstno publi-
kacijo in da gre za edinstven 
pregled dogajanja na obmo-
čju neke občine, ki bo z leti 
in desetletji še pridobila na 
vrednosti, saj bo lahko služi-
la kot dokument preteklega 
časa: „Je vsakoletna osebna 
izkaznica občine Krško, hkra-
ti darilo, ki ga razdelimo po-
slovnim partnerjem, podje-
tjem, krajevnim skupnostim, 
društvom in ostalim ob raz-
ličnih dogodkih.“ 
 Bojana Mavsar 

Izšel jubilejni Almanah občine Krško
KRŠKO – V Zavodu Neviodunum Krško so v začetku meseca decembra izdali deseti Almanah občine Kr-
ško za leto 2012, v katerem so tako kot v izdajah v preteklih letih povzete pomembnejše pridobitve in 
dogodki na območju občine Krško. Jubilejni Almanah so 5. decembra predstavili župan občine mag. Mi-
ran Stanko, direktor Zavoda Neviodunum Krško Silvester Mavsar in urednik publikacije Peter Pavlovič.

Peter�Pavlovič�(na�sredini)�je�mag.�Miranu�Stanku�poda-
ril vse dosedanje izdaje; poleg direktor Zavoda Nevio-
dunum Silvester Mavsar

naročila knjige
040 634 783

jo že
imate? 



Posavski obzornik - leto XVI, številka 26, četrtek, 20. 12. 201232 ZADNJA STRAN

Župnik Kejžar nam pove tudi 
zanimivo izkušnjo v zvezi z 
dobrimi možmi, katerih se 
v decembrskih dneh še po-
sebno veselijo otroci: »Pred 
dnevi smo se o tem pogovar-
jali pri verouku z mlajšimi, 
ki so povedali, da jim je uči-
teljica v šoli rekla, da je sv. 
Miklavž izmišljen. Odgovo-
ril sem, da to ni res in sem 
jim razložil zgodbo o sv. Mi-
klavžu, ki je bil zelo dober. 

Ljudje so tudi kasneje, ko 
je umrl, radi posnemali nje-
govo dobroto, zato še danes 
rečemo o nekom, ki je do-
ber, da je dober kot sv. Mi-
klavž. Potem smo si ogleda-
li risanko in v njej je imel 
rdečo kapo. Otroci so takoj 
oporekali, da je to Božiček. 
Povedal sem jim, da gre v bi-
stvu za istega dobrega moža, 
pri nas Miklavža, v Ameriki 
pa ga imenujejo Božiček. V 
prejšnjem političnem siste-
mu, ko vera ni bila dobrodo-
šla, pa so naredili protiutež 
in so dobremu možu dali ime 
dedek Mraz. Pri vsem tem je 
najbolj pomembno, da imajo 
otroci zglede dobrih mož.« 

Božični čas je tudi sicer poln 
simbolike in različnih običa-
jev, med katerimi so neka-
teri že pozabljeni, drugi pa 
še živijo. O tem nam je žu-
pnik Kejžar povedal nasle-
dnje: »Božič vedno praznu-
jemo 25. decembra. Sedaj 
se noč daljša, potem pa se 
začne krajšati. To pomeni, 
da je Jezus tisti, ki je v naj-
večjo temo prinesel svetlo-
bo, novo življenje, upanje in 
veselje. Navada je, da na sv. 
Lucijo (13. december) pose-
jemo žito in narežemo veje 
različnih dreves, ki ob božiču 
zacvetijo, žito pa vzklije in 
ozeleni. Oboje ima določen 
pomen, pomen življenja, 
znamenje upanja. V zimi, 
ko je narava mrtva, v naših 
domovih vzklije podoba no-

•  kredite od 61 do 96 mesecev 
 z obrestno mero od 6M euribor + 4,00 %
•  kredite od 97 do 120 mesecev  

z obrestno mero od 6M euribor + 4,80 %

UGODNI JESENSKI KREDITI
SAMO ZA VAS

V jesenskih mesecih 
Delavska hranilnica ponuja vsem strankam 

ugodne akcijske kredite:

ODLOČITEV JE NA VAŠI STRANI, 
PRIČAKUJEMO VAS V NAŠI POSLOVNI ENOTI:  
Brežice, Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 620 05 00,

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.  

E-mail: info@delavska-hranilnica.si   Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

Informativni izračuni do 96 mesecev:
Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

15.000 EUR 188,20 EUR 195 EUR 614,28 EUR 1,50 EUR 6,40 %

Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

30.000 EUR 374,89 EUR  250 EUR 1.223,64 EUR 1,50 EUR 6,14 %

Efektivna obrestna mera in euribor sta obračunana na dan 1. 11. 2012. Obrestna mera velja za 
imetnike osebnega računa z rednimi mesečnimi prilivi plače ali pokojnine. 

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

DELAVSKA HRANILNICA
OSTAJA VAŠA BANKA 

TUDI V NOVEM LETU 2013!

Najcenejše	plačevanje	položnic,	samo 0,39 EUR,

Odprtim	osebnim	računom	12 mesecev ne zaračunavamo stroškov vodenja,

Varčevanje	"depozit",	priznamo	vam	do	4,70 % obrestno mero,

Ob	rentnem	varčevanju	za	vaše	vnuke	pa	do	5,00 % obrestno mero.

Leto	prinaša	za	vas	posebno	ponudbo kredita za ročnost do 120 mesecev,

Enovit	strošek	odobritve	in	zavarovanje	kredita	sta	po	vaši	meri,

Takoj	se	odpravite	v	Delavsko	hranilnico	in	zahtevajte	vse	informacije	o	ponudbi,

Odločitev	ob	novem	letu	se	vam	obrestuje!

Želimo vam srečno, zdravo in uspešno 
novo leto 2013!

Zelo vas bomo veseli v naši poslovni enoti v Brežicah 
(pred Glasbeno šolo) na CPB 9, Brežice

vsak delovni dan neprekinjeno od 8.30 do 17.00 ure.

Spletna stran: www.delavska.si E.pošta: brezice@delavska-hranilnica.si

Damjan Kejžar, župnik v Župniji sv. Peter pod Svetimi gorami

V cerkvenem letu imata 
največja krščanska prazni-
ka, tako božič kot tudi ve-
lika noč, svoj čas priprave. 
Pri naših ljudeh je božič-
ni praznik nekako bolj zasi-
dran zaradi svoje družinske 
note. V zvezi s tem nam žu-
pnik Kejžar obudi spomin na 
čas pred letom 1990, ko je 
bil še v srednji šoli: »Mama 
mi je napisala opravičilo, ker 
na božični dan nisem prišel 
v šolo. Napisala je, da smo 
praznovali družinski praznik. 
Moj profesor me je grdo po-
gledal in ko sem že mislil, 
kaj me bo doletelo, je re-
kel: "Kakšen družinski pra-
znik neki, napiše se božič!" 
Malo kasneje pa je škof Šu-
štar na slovenski televiziji 
gledalcem že voščil blago-
slovljene božične praznike.« 

Priprave na božič potekajo 
v štiritedenskem adventnem 
času, ki ga ponazarja adven-
tni venček s štirimi svečami. 
»V naši župniji imamo ad-
ventno molitev. Otroci dobi-
jo pri verouku adventni ko-
ledarček, vse družine pa so 
vabljene, da bi se ob adven-
tnem vencu zbrale in molile, 
starši naj bi otrokom poveda-
li tudi kakšno zgodbo. Tudi v 
okviru vasi imamo adventno 
molitev, ko se vaščani zbere-
jo pri enem izmed vaščanov 
na domu. Sam božični večer 
pa ima svoj čar tudi zara-
di polnočnice. Tu imajo lju-
dje običaj, da iz posameznih 
vasi pridejo k polnočni maši 
peš. V tem času pojemo pe-
smi, ki spadajo med najlepše 
krščanske pesmi. Poleg Sve-
te noči se sliši na primer tudi 
Poslušajte vsi ljudje. Sam po 
božiču obiščem vse družine 
v župniji. Ko pa je blagoslov 
družin in domov, se srečamo 
še enkrat, da se kaj pogovo-
rimo in tudi skupaj pomoli-
mo,« nam opiše dogajanje v 
Bistrici ob Sotli, ki je bila ne-
koč Šempeter.

Povprašamo ga, kako naj bi 
preživeli praznike, in o tem 
nam pravi: »Prazniki so čas, 
ko smo na poseben način po-
vezani s svojo družino, s svo-
jimi sorodniki, zato ljudje, 
če je prišlo v družini do smr-
ti ali mogoče do ločitve, v 
teh dnevih še posebej obču-
tijo svojo osamljenost. Ko 
je človek zaposlen, misli o 
delu, ko pa se umiri, pridejo 
na dan razne misli, spomini, 
bolečine, tudi veselje. Zato 
je prav, da med prazniki po-
globljeno doživljamo po eni 
strani, kar je božje, po drugi 
pa, kar je človeško.« 

vega življenja, ki bo prišlo 
spomladi. Sveti Štefan (26. 
december) pa je povezan s 
simboliko žitnega semena. 
Seme mora umreti, da lah-
ko pride do novega življe-
nja. 28. decembra so nedol-
žni otročiči ali tepežni dan. 
To je povezano s preteklo-
stjo, ko otroci niso imeli pra-
vic. Morali so biti tiho, če so 
dobili obiske, ko ni bilo hra-
ne, so se najprej odrasli na-

jedli, šele potem, če je kaj 
ostalo, so lahko jedli. En dan 
v letu pa so bili oni „glavni“. 
Spomin na nedolžne otroči-
če izvira iz časov, ko je kralj 
Herod hotel ubiti Jezusa, ker 
se je zbal za svojo oblast in 
je dal pomoriti vse dečke. 
Tudi danes so ljudje sposob-
ni marsikaj narediti za oblast 
in slavo ter denar.« 

Gostoljubni bistriški župnik 
nas spomni tudi na to, da kri-
stjani pravzaprav praznuje-
jo tri svete večere. Prvi je 
božični, drugi je staro leto, 
tretji je predvečer svetih 
treh kraljev. Obstaja tradi-
cija, da se na te tri večere 
pokropi in pokadi hišo. Na 
predvečer svetih treh kra-
ljev je tudi običaj, da gre-
do otroci koledovat, da obi-
ščejo domove, voščijo mir in 
srečo. Na vrata napišejo le-
tnico ter imena kraljev Ga-
šperja, Mihe in Boltežarja.

Te dni se bo izteklo tudi t. i. 
Slomškovo leto. Anton Mar-
tin Slomšek je na Svete gore 
prihajal v času, ko je bil  ka-
plan na Bizeljskem. Župnik 
Damjan Kejžar pa je ob neki 
priložnosti mazilil hudo bol-
no deklico in jo priporočil 
Materi božji in blaženemu 
Slomšku. Deklica je ozdra-
vela in zato je čutil dolg za-
hvale, ki so jo izkazali s po-
stavitvijo Slomškovega kipa. 

� Marija�Kalčič��

BISTRICA OB SOTLI - „Adventni čas je čas pričakovanja, spokornosti in poglobi-
tve,“ nam je povedal Damjan Kejžar, ki je sedem let župnik v Župniji sv. Peter 
pod Svetimi gorami, kjer v enajstih vaseh živi 1.500 ljudi, ki so povečini kato-
ličani. Z njim sem se pogovarjala o prihajajočem božiču, dobrih možeh, ki raz-
veseljujejo otroke, in še marsičem, kar je značilno za praznični čas. 

Božič naj bo čas miru,  
upanja in nove svetlobe

Damjan�Kejžar


