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Ob kulturnem programu, ki 
so ga izvedli Simfonični or-
kester Glasbene šole Krško 
z vokalnimi solisti Petrom 
Dirnbekom, Biljano Ivano-
vić in Aljažem Farasinom 
ter deklamatorji Klavdija 
Mirt, Ivanka Černelič Jure-
čič, Tomaž Breznikar in Rok 
Sanda, je zbranim sprego-
voril slavnostni govornik dr. 
Andrej Predin, dekan Fakul-
tete za energetiko Univerze 
v Mariboru. Kakor je slednji 
dejal, je leta 1991 z večino 
ostalih državljanov delil pre-
pričanje, da bo Slovenija sto-
pila po poti druge Švice, žal 
pa se je vse odvijalo ravno 
v nasprotni smeri, vrstili so 
se propadi in stečaji do tedaj 
uspešnih podjetij in divje la-
stninjenje državnega premo-
ženja, ki ga politika ni znala 
zaustaviti. Z masovnim uvo-
zom tujih izdelkov se je za-
čelo svojevrstno potujčeva-
nje Slovenije, ko so postali 
domači proizvodi podcenje-
ni, hkrati pa predragi za dr-

žavljane, podcenjeno pa je 
postalo tudi znanje, inova-
tivne ideje in le redkim izje-
mam se je uspelo uveljaviti 
v tujini in pri tem dokazati, 
da je slovensko znanje ena-
kovredno tujemu ali celo 
boljše. "Po vrednotah sodeč 
smo danes v času Amerike 

iz leta 1920, v času razcve-
ta kapitalske družbe v naj-
slabši luči: plačna razmerja 
so katastrofalna, minimalne 
plače in pokojnine so sramo-
ta za našo družbo, medčlo-
veški odnosi pa na dnu. To je 
naša Slovenija po 21 letih, ko 

Predin: »Dušimo se v birokraciji, 
represiji, neživljenjskih zakonih ...«
KRŠKO - Dan samostojnosti in enotnosti, ki ga v spomin na plebiscitarno od-
ločitev državljanov Slovenije 23. decembra 1991, da stopijo na samostojno 
pot, praznujemo kot državni praznik, so številni občani posavskih občin 26. 
decembra obeležili s slovesnostjo v krškem kulturnem domu. 

Krška podžupanja z županskimi pooblastili Ana Somrak 
s soprogom Nikom (levo), slavnostni govornik dr. Andrej 
Predin (v sredini) ter Bojana in Franc Bogovič

nadaljevanje na str. 2

V petnajstem letu

 že od 15. decembra 1997

KRŠKO – Posavski obzornik, časopis za pokrajino Posavje, 
je začel izhajati decembra 1997, kar pomeni, da je s šte-
vilko, ki jo pravkar berete, vstopil v svoje petnajsto leto. 
Četudi so mu nekateri napovedovali kratko življenje, dru-
gi pa celo konkretno stregli po njem, je dosežena starost 
v medijski zgodovini regije že omembe vreden dosežek. 
Še bolj pomembne pa so vsebine, ki jih je iz leta v leto 
prinašal in s tem tudi ohranjal za prihajajoče generacije.

Začetki v obliki revije za kulturo in druga družbena vpraša-
nja ter pri nakladi 3.000 izvodov (še) niso dali slutiti, da se 
bo ideja skupinice zanesenjakov in kulturnikov razrasla – naj-
prej do naklade 10.000 izvodov, nato pa leta 2000 s preho-
dom na rotacijski tisk do 15.000 in več. Kot je nedavno izja-
vil mag. Bogdan Romih, direktor Tiskarskega središča Delo, 
spada Posavski obzornik z današnjimi 26.300 izvodi, še sploh 
pa v času padanja naklad večini tiskanih medijev, med spo-
štovanja vredne dosežke tudi v slovenskem merilu. 

V času hitrega razvoja novih oblik komuniciranja je obstojnost 
posameznih medijev postala zelo vprašljiva. Tudi vloga medi-
jev v oblikovanju neke skupnosti, bolje skupnih atributov ne-
kega prostora, se močno spreminja, a vsakdanje življenje in 
potrebe ljudi v praksi kažejo, da potreba po njih ni preživeta. 

Časopisi, pa tudi drugi mediji, niso pomembni samo zaradi 
tekočega obveščanja in njihove praktične uporabnosti za od-
vijanje družbenega dogajanja, pač pa so tudi dragocena obli-
ka ohranjanja spomina na dosežke generacij pred nami. Zato 
je vsakršno zmanjševanje vloge medija na nivo sredstva za 
politične cilje in manipulacije žaljivo tako za njegove ustvar-
jalce kot za bralce. Tudi v času nedavne volilne kampanje 
so se na spletnih forumih namreč pojavljale razprave nestr-
pnežev, ki razloge za neuspeh svojih kandidatov pripisujejo 
predvsem Posavskemu obzorniku, ne pa npr. slabostim svoje-
ga (ne)delovanja. Vedno znova so zanje problematična sred-
stva, ki jih posavske občine namenjajo za obveščanje, čeprav 
je jasno, da so le-te dolžne občane informirati o svojem de-
lovanju, in je dokazljivo, da v ta namen ni medija z boljšim 
dosegom, kot ga ima naš časopis. Pomanjkanje drugačnih, 
kritičnih pogledov na aktualno problematiko je najlažje pri-
pisati uredniški politiki medija, pri tem pa (namerno) spre-
gledati odsotnost vsake resnejše analize stanja in konstruk-
tivnih predlogov tam, kjer je zanje najpomembnejše mesto. 
Očitno se je namesto pisanja kritičnih odmevov lažje skriti 
za anonimnimi objavami.

Žal tudi v posavskih (javnih) inštitucijah delajo ali, bolje 
rečeno, delujejo ljudje, ki se jim zdi, da je podpora takim 
projektom, kot je Posavski obzornik, zgolj nujno zlo ali pa 
celo povsem nepotrebna. Pri tem pa iz dneva v dan dopušča-
jo porabo javnih sredstev za projekte, ki so namenjeni sami 
sebi ali pa kvečjemu interesom posameznikov. K sreči so taki 
ljudje v manjšini. Prav seznam organizacij in družb, ki so v 
prejšnji številki poslali svoje dobre želje bralcem po Posav-
ju in preko njegovih meja, priča, da se podpora direktorjev, 
predvsem pa lastnikov podjetij časopisu - enemu izmed naj-
bolj posavskih projektov - v skupnem interesu nadaljuje. Ob 
pričakovanem nadaljevanju dobrega sodelovanja z občinski-
mi upravami si bo Zavod Neviodunum kot izdajatelj tudi v 
bodoče prizadeval pridobiti vse ostale vire na trgu in s tem 
ekipi Posavskega obzornika zagotoviti pogoje za delo, ce-
njenim bralcem pa vsak drug četrtek najbolj domač časopis. 

V uredništvu Posavskega obzornika smo prepričani, da bomo 
predvsem zaradi dobrega odziva med veliko večino prebi-
valcev Posavja lahko še dolgo nadaljevali svoje delo v obo-
jestransko zadovoljstvo in korist krajev ter ljudi, ki se bodo, 
ne glede na morebitne nove upravne delitve, tudi v nasle-
dnjih letih prepoznali pod imenom Posavje. 
 
 Silvester Mavsar, odgovorni urednik

Leto 2012 so tudi številni Posavci in 
Posavke dočakali na organiziranih sil-
vestrovanjih na prostem v vseh treh 
večjih občinskih središčih, torej v Kr-
škem, Brežicah in Sevnici. Na Trgu Ma-
tije Gubca v Krškem (zgoraj desno) je 
kar precejšnjo množico v novo leto po-
peljal ansambel Slovenski zvoki, v sre-
dišču Brežic (spodaj desno) je za za-
bavo prav tako številnih udeležencev 
silvestrovanja poskrbela skupina Par-
ni valjak tribute band, v Sevnici (spo-
daj), kjer so že popoldne pripravili no-
voletno rajanje za otroke, pa so se v 
novo leto zavrteli z ansamblom Vese-
li Dolenjci. Zbranim množicam so sreč-
no novo leto voščili prvi možje oziroma 
žene posavskih občin.

V novo leto na prostem
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V svojih programskih izhodi-
ščih mag. Miran Stanko, ki 
namerava v primeru izvoli-
tve funkcijo župana opravlja-
ti profesionalno, izpostavlja 
preudarno in dosledno vode-
nje politike optimalne porabe 
občinskih sredstev, ki bo ohra-
njala tekočo likvidnost in jih 
skladno z možnostmi usmer-
jala v nove projekte. V okvi-
ru perspektive občine, ki bo 
z vidika gospodarskega razvo-
ja tudi v bodoče povezana z 
razvojem energetike, je mag. 
Stanko med prioritetnimi na-
logami izpostavil načrtovanje 
prostorskega razvoja z revita-
lizacijo prostora nekdanje ce-
luloze, ki pomembno vpliva na 
veduto mesta Krško, ki mora 
z novo cestno infrastrukturo, 
mostovoma in obvoznico me-
sta kot občinsko  središče do-
biti podobo urejenega in pri-
jaznega mesta. Med tistimi 
projekti, ki so že v fazi izvaja-
nja, bo potrebno poleg projek-
tov, ki so vezani na HE Krško, 
posebno pozornost nameniti 
tudi  realizaciji  protokolov z 
državo, ki so bili potrjeni ob 
umeščanju odlagališča NSRAO, 
ter sami izgradnji odlagališča, 
aktivnostim ob pripravah Dr-
žavnega prostorskega načr-
ta za HE Brežice ter medme-
stni povezavi Krško – Brežice. 
Nadaljevati želi z zagotavlja-
njem pogojev za nove investi-
torje v poslovnih conah, kot je 
denimo podjetje Krka, ki bo že 

letos pričelo z izgradnjo nove-
ga obrata v Krškem. 

Glavni projekti na področju ko-
munalne infrastrukture bodo 
učinkovita oskrba s pitno vodo 
in obnova vodovodnih omrežij, 
nadaljevanje izgradnje kana-
lizacijskih omrežij po posa-
meznih naseljih, dograditev 
širokopasovnega optičnega 
omrežja ter regijska deponija 
komunalnih odpadkov s sortir-
nim centrom. Na kmetijskem 
področju je med drugim iz-
postavil nadaljevanje koma-
sacije Krškega polja, na po-
dročju šolstva in predšolske 
vzgoje kakor tudi ostalih za-
vodov, katerih ustanovitelj je 
Občina Krško, pa bodo inve-
sticije prednostno usmerjene 
v energetsko sanacijo objek-
tov, pa tudi v drugo fazo ob-
nove in izgradnje vrtca pri OŠ 

Leskovec pri Krškem in nove-
ga vrtca v Brestanici. Glavni 
projekti na področju kulture 
in športa bodo dokončanje ob-
nove gradu Rajhenburg in pri-
prave na izgradnjo nove knji-
žnice ter bazena v Krškem, ki 
bo z ostalo športno infrastruk-
turo namenjen nadaljnji pod-
pori razvoja rekreativnega in 
vrhunskega športa. 

Mag. Stanko meni, da si je 
v treh mandatih kot občin-
ski svetnik nabral številne iz-
kušnje, ki mu bodo pomagale 
pri delu, organizacijskih spre-
memb pri delu občinske upra-
ve pa ne načrtuje. V tem in 
prihodnjem mesecu namera-
va obiskati vse krajevne sku-
pnosti in se natančneje sezna-
niti z njihovimi potrebami pa 
tudi problemi, delo v občin-
skem svetu pa želi nadaljevati 

s sodelovanjem med svetniški-
mi skupinami, katerih rezultat 
bodo sinergijski učinki v dob-
robit občine in njenih občanov. 

Kot smo na kratko že poroča-
li, je Stankova biografija tako 
rekoč idealna za kandidata, ki 
želi postati prvi mož ene naj-
večjih slovenskih občin, saj so 
njegove dosedanje izkušnje 
zelo raznolike. Trije mandati 
v občinskem svetu in trenutno 
članstvo v nadzornem odboru 
dokazujejo poznavanje delo-
vanja občine in komunalnega 
sistema nasploh. V svoji karie-
ri se je, za razliko od mnogih, 
ki delajo v občinskih upravah, 
srečal z realnim svetom go-
spodarstva kot inženir gradbe-
ništva, ima pa bogate izkušnje 
v vodenju lastnega podjetja. 
Marsikaj je spoznal skozi sve-
tovanje podjetjem, ki imajo 
informacijsko podporo družbe 
Hermes, v kateri se je neneh-
no srečeval z izzivi sodobnih 
informacijskih tehnologij ter 
prispeval svoje rešitve. Za ob-
čino in regijo, ki je pomemben 
slovenski energetski bazen, pa 
je več kot dobrodošlo njego-
vo sodelovanje v upravnih ali 
nadzornih organih GEN energi-
je, NEK-a in Sklada za razgra-
dnjo NEK. Zato občani s toli-
ko večjim zanimanjem čakajo, 
kdo bodo Stankovi tekmeci na 
nadomestnih volitvah, ki naj bi 
bile 11. marca.
 Bojana Mavsar

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
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Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.
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Najprej Brežice. Robert Zor-
ko (SDS) je opozoril na nuj-
nost sanacije ceste Čatež ob 
Savi – Krška vas, zlasti pa po-
bočja nad njo, opozoril pa je 
tudi na prazne lokale v bre-
žiškem mestnem jedru, ki bi 
jih morda veljalo obdavčiti in 
s tem njihove lastnike spod-
buditi, da jih bodisi uredijo 
bodisi oddajo v najem. Sta-
nislava Ilca (DeSUS) je zani-
malo, kaj se dogaja z načr-
tovano gradnjo novega doma 
upokojencev, za katero ima 
zasebni investitor že prido-
bljeno gradbeno dovoljenje. 
Menil je, da je na potezi ob-
čina, župan Ivan Molan pa 
mu je odgovoril, da mora jav-
ni razpis za gradnjo izpeljati 
DUO Impoljca. Ilčev strankar-
ski kolega Mitja Držanič je 
vprašal, kje so obstala poga-
janja z Attemsi o odškodnini 
za brežiški grad in dobil župa-
nov odgovor, da se nagibajo v 
smer, da bo zahtevano odško-
dnino vendarle plačala drža-
va in ne občina. Držanič je 
opozoril tudi na zmanjšano 

frekvenco pobiranja komu-
nalnih odpadkov, kar bo po 
njegovem mnenju povzroči-
lo več divjih odlagališč, a je 
Molan zatrdil, da se to zaradi 
50 novih ekoloških otokov po 
občini ne bo zgodilo.

Darko Udovič (Neodvisna li-
sta za napredek) je opozoril 
na nevarne potepuške pse iz 
romskega naselja pri Gazicah 
ter predlagal, naj bo za izo-
bešanje zastav ob praznikih v 
središčih krajevnih skupnosti 
zadolžen en, skupen izvaja-
lec. Mitja Oštrbenk (SDS) je 
predlagal omejitev tovorne-
ga prometa na Topliški cesti 
v Čatežu ob Savi, zavzel pa 
se je tudi, naj občina v do-
govoru z brežiškim zdravstve-
nim domom doseže primer-
no ceno reševalnega vozila 
na športnih prireditvah, ki je 
za organizatorje kar velik za-
logaj. Marijan Žibert (LDS) je 
opozoril, da se nekateri ob-
čani ne želijo priključiti na 
kanalizacijski sistem Obrež-
je in svoje fekalije še naprej 

spuščajo v potoke, pa tudi na 
robnike, ki jih ob cestah po-
stavljajo zasebni lastniki in s 
tem zožujejo cestišče in ote-
žujejo vožnjo.  Predlagal je 
tudi sanacijo ceste od Pri-
lip do Podgračenega. Njego-
va strankarska kolegica Vla-
dimira Kežman je opozorila 
na neugledne ruševine stare 
trgovske šole ob vhodu v me-
stno središče, Ivan Kostevc 
(PUM) pa je predlagal, naj se 
drsališče iz Term Čatež pre-
stavi v Brežice, a dobil odgo-
vor, da bi bilo to predrago, 
zato občina raje subvencioni-
ra drsališče, da je brežiškim 
otrokom na voljo brezplačno.

Pa še Sevnica. Tomaža Lisca 
je zanimalo, kdaj bo zaklju-
čena infrastrukturna ureditev 
ob gradnji HE Blanca v sevni-
ški občini. Alojz Zalašček je 
postavil vprašanje krajank in 
krajanov Lukovca, ki jih za-
nima, kdaj se bo v njihovem 
kraju začela gradnja čistilne 
naprave. Bredo Drenek So-
tošek je zanimalo, zakaj se 

na Drožanjskem potoku gra-
di »obrambni zid« in doda-
la, kakšno igrišče bo nastalo 
v Drožanjski ulici. Rado Ko-
strevc je želel odgovor na pi-
sno vprašanje, ki ga je poslal 
na Občino lanskega 20. de-
cembra v zvezi s postopkom 
ureditve brezplačnega prevo-
za šoloobveznih otrok iz vasi 
Polje. »Ta proces traja že od 
leta 2002,« je še poudaril. 
Gregor Simončič je opozoril 
na nemaren odnos do kultur-
ne in tehniške dediščine; po-
vedal je: »Star rimski most 
pri izlivu Mirne v Savo bi lah-
ko ohranili kot kulturni spo-
menik, čeprav ni več v rabi.« 
Roka Petančiča je zanima-
lo, zakaj je bil razveljavljen 
razpis za odpiranje novih de-
lovnih mest v sevniški obči-
ni. Nanj sta se prijavila dva 
mlada podjetnika, ki menita, 
da sta z razveljavitvijo razpi-
sa postala poslovno oškodo-
vana. Podal je še pobudo za 
racionalizacijo javne razsve-
tljave.
 P. Pavlovič, S. Radi

Svetniki sprašujejo in predlagajo
BREŽICE, SEVNICA – Na zadnjih sejah brežiškega in sevniškega občinskega sveta v letu 2011 so tamkaj-
šnji svetniki in svetnice podali tudi vrsto vprašanj, pobud in predlogov. Povzemamo najbolj zanimive.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnji občinski svetniki so se 
tik pred prazniki sestali na 10. redni seji in ekspresno opra-
vili s petimi točkami dnevnega reda. Brez razprave so potr-
dili odlok o občinskem proračunu za leto 2012, ki na prihod-
kovni strani znaša slabe tri, na odhodkovni strani pa dobre 
tri milijone evrov, kar je za približno 10 odstotkov manj od 
realizacije proračuna 2011. Soglasno so sprejeli tudi sklep o 
izrednem sofinanciranju delovanja novomeške televizije Vaš 
kanal, o čemer so razpravljali že na 8. redni seji konec okto-
bra, ko jim je problematiko predstavila direktorica TV Novo 
mesto Irena Vide. Kostanjeviška občina bo po kriteriju šte-
vila prebivalcev prispevala 4.075 evrov od skupnega zneska 
400.000 evrov, kolikor naj bi 20 občin jugovzhodne Sloveni-
je zagotovilo novomeški medijski hiši. P. P.

RADEČE - Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je potekala v 
parku v Radečah krajša slovesnost. Osrednja govornica je bila 
Rafaela Pintarič, ki po izvolitvi Matjaža Hana za poslanca 
opravlja začasno funkcijo županje v občini Radeče. V svojem 
govoru je med drugim dejala, da je napočil čas, ko se bomo 

morali spomniti vrednot, ki smo jih imeli v času osamosva-
janja. O krizi, ki je vse globlja in jo je mogoče primerjati s 
temnim  predorom, pa je dejala: »Luč na koncu predora ob-
staja in to ni luč prihajajočega vlaka!« 
S skrbno izbrano umetniško besedo in z verzi, ki so bodri-
li slovenski narod, da ni klonil pod težkimi bremeni nekda-
njih časov, ko je marsikoga zamikala slovenska zemlja, so se 
predstavili člani Gledališkega društva Radeče Franci Kme-
tič, Blanka Hrup, Brane Motoh in Franci Gros. Izbor bese-
dil in priprava slovesnosti je bila zaupana Katji Čeč. Slove-
snost se je zaključila s položitvijo venca in sveč k spomeniku, 
ki je spomin iz osamosvojitvene vojne za Slovenijo - proti-
oklepna ovira iz betonskega stožca s spominskim napisom.  
 S. R.

Pintaričeva: »Luč na koncu 
predora obstaja!«

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je v Radečah pote-
kala kratka spominska slovesnost. 

Potrdili letošnji proračun 
in pomoč TV Novo mesto

siva ekonomija cveti kot še nikoli do sedaj, in prav neverje-
tno je, kako tuje cenimo, ne znamo pa se iz tujih napak tudi 
učiti," je bil kritičen dr. Predin, ki je še izpostavil, da se dr-
žava nahaja v krču in namesto da bi napredovali, si gradimo 
zapor, kletko: "Dušimo se v birokraciji, represiji, neživljenj-
skih zakonih in predpisih ter slabih medčloveških odnosih." 
Kljub temu pa je slavnostni govor zaključil z upanjem, da bo-
sta novoizvoljena vlada in državni zbor zmogla Slovenijo po-
peljati v boljše čase, saj bomo le na ta način lahko ponosno 
zrli na prehojeno samostojno pot in bolj optimistično gleda-
li v prihodnost znotraj združene Evrope.

Ob zaključku slovesnosti, ki se je ob neformalnem druženju 
nadaljevala v avli kulturnega doma, sta zbrane nagovorila 
ter jim zaželela lepe praznike in uspešno leto tudi poslanec 
v DZ RS Franc Bogovič in podžupanja občine Krško z župan-
skimi pooblastili Ana Somrak.
 Bojana Mavsar

Predin: »Dušimo se v birokraciji, 
represiji ...«

Sodeč po nezasedenih sedežih se je svečanosti ob dne-
vu samostojnosti in enotnosti udeležilo manj obiskoval-
cev. Slednje lahko resda in v skladu z govorom slavnostne-
ga govornika  pripišemo večji nezainteresiranosti občanov 
za udeležbo na tovrstnih prireditvah, kljub temu pa bi lah-
ko za v bodoče organizator razmislil o drugačnem načinu 
rezervacije vstopnic, saj je bilo povpraševanje zelo veli-
ko, vstopnice pa naj bi pošle že teden pred prireditvijo.

nadaljevanje s 1. strani

Miran Stanko: Krčan za župana
KRŠKO - Kot prvi izmed kandidatov na nadomestnih županskih volitvah v mesecu marcu je svojo kan-
didaturo kot kandidat Slovenske ljudske stranke 4. januarja predstavil mag. Miran Stanko. 55-letni Kr-
čan, inženir gradbeništva in diplomirani ekonomist z magisterijem iz poslovanja in informatike, s spe-
cializacijo iz javnih financ in davčnega svetovanja, je med prioritetnimi nalogami v dveletnem obdobju 
županovanja izpostavil nadaljevanje in dokončanje že začetih projektov iz razvojne perspektive 2007 – 
2013, v tem obdobju pa bo potrebno zastaviti tudi novo razvojno perspektivo občine do leta 2020.

Mag. Miran Stanko in bivši župan Franc Bogovič
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Tamara Vonta, novinarka in 
urednica: Skrbi me, da ne 
zaznavam, tako kot tudi pri 
energetiki ne, neke strategi-
je, ki bi jo imela država. Vse 
te poteze se mi zdijo na vrat 
na nos, brez vnaprejšnjega 
premisleka. Vse to je stvar 
enega političnega trenutka in 
lahko da bo že v nekem dru-
gem političnem trenutku dru-
gače.  (PO 1/2011)

Marjeta Bregar, zgodovi-
narka in muzejska sveto-
valka: Če bi razmišljala o 
plačilu za vložen čas, trud 
in ideje, potem zagotovo 
ne bi delala v muzeju kot 
kustosinja.  (PO 2/2011)

Franc Černelič, upokoje-
nec in kulturnik: Še vedno 
mislim, da Posavje ima 
perspektivo, čeprav mi je 
bila včasih bolj všeč ideja 
o Dolenjski, vendar pa je 
problem z Novim mestom, ki 
je politično in gospodarsko 
zaprto v svoj krog, kamor 
ne spusti nikogar in takega 
središča nima smisla imeti. 
 (PO 3/2011)

Zoran Šehović, ginekolog: 
Res je, veliko možnih nači-
nov poroda je, a na prvem 
mestu mora biti vedno var-
nost mame in dojenčka, po-
tem se lahko pogovarjamo 
o drugih zadevah. 
 (PO 4/2011)

Stane Rožman, predsednik 
uprave NEK: Iz današnje 
perspektive z velikim spo-
štovanjem gledam na naše 
pionirje jedrske energetike, 
ki so se na strokovnih teme-
ljih odločali za komercialno 
uporabo jedrske energije in 
izbrali dobro tehnologijo, ki 
se po 30 letih kaže kot izje-
mno učinkovita. 
 (PO 5/2011)

Berta Logar, prejemnica 
zlate Prešernove plakete 
ZKD Sevnica: Sem ena iz-
med tistih, ki sem iz srca 
pozdravila državo Sloveni-
jo, toda že takrat me je 
skrbelo, če bomo znali go-
spodariti, da bomo lahko 
preživeli. Žal se vse bolj 
kaže, da se je moj strah 
uresničil.  (PO 6/2011)

Jože Slivšek, državni sve-
tnik: Sicer pa bi želel, da bi 
se tako posavske občine kot 
njene inštitucije ter posa-
mezni občani več posluže-
vali možnosti, ki jih imam 
kot državni svetnik za pred-
stavitev določenih vprašanj 
in pobud.  (PO 9/2011)

Mateja Gerjevič, direkto-
rica MC Brežice: Mlado-
stnosti kot take pa se ne 
priučiš, je v tebi, v srcu, 
potrebno jo je samo nego-
vati in ohranjati iskrivost. 
 (PO 10/2011)

Franc Bogovič, župan ob-
čine Krško in poslanec: 
V stranki pričakujejo, da 
se naslednje leto aktivno 
vključim v državnozborske 
volitve, po drugi strani pa, 
kot sem že večkrat dejal, 
mi srce bistveno bolj bije 
za operativno župansko 
funkcijo kot za to, kar se 
dogaja v Državnem zboru. 
 (PO 11/2011)

Jožica Mikulanc, predse-
dnica KS mesta Krško: Že 
velikokrat sem rekla, da je 
dovolj trgovin in da bi bilo 
potrebno zgraditi tudi ka-
kšno tovarno. (PO 12/2011)

Dragutin Križanić, ravna-
telj Glasbene šole Breži-
ce: Kultura je okno v svet in 
okno iz sveta. Glasba – kul-
tura gradi mostove, mostove 
med ljudmi, glasba povezu-
je ljudi. Glasba je ogledalo 
naše duše.  (PO 13/2011)

Martin Novšak, direktor 
GEN energije, d.o.o.: Tudi 
vodilna mesta v energetskih 
družbah morajo biti podpr-
ta s tehnološkim znanjem, 
posebej to velja za jedrsko 
elektrarno. Druga zadeva pa 
je, da so ti ljudje povezani 
z lokalnim okoljem in s tem 
avtomatsko skrbijo za višji 
nivo varnosti teh objektov. 
 (PO št. 14/2011)

Urša Bernardič, najprosto-
voljka leta 2010: Seveda 
se komu zdi moj način 
neumen in me vpraša: pa 
zakaj zastonj in zakaj toliko 
porabljenega časa? Pa zakaj 
ne greš raje kelnarit tačas, 
pa boš še nekaj zaslužila? 
 (PO 15/2011)

Jože Prah, gozdarski in-
ženir in naravovarstvenik: 
Gozd je posebna vrednota, 
je simfonija narave, ki ji je 
potrebno prisluhniti, kajti 
njegovi inštrumenti so zelo 
občutljivi.  (PO 16/2011)

Vladislav Krošelj, direktor 
ARAO: Nesreča na Japon-
skem je opozorilo in argu-
ment več, da ne odlašamo s 
trajnimi rešitvami, ki so bolj 
robustne in pasivne od zača-
snih skladišč.  (PO 17/2011)

Matjaž Han, župan obči-
ne Radeče: Naša prednost 
je v tem, da smo tako rekoč 
v vsakodnevnem stiku z lju-
dmi, medtem ko se, resnici 
na ljubo, nekateri poslanci 
skrijejo v sobane parlamen-
ta in čakajo na odločitve, za 
katere se že vnaprej odlo-
čijo v poslanskih skupinah. 
 (PO 18/2011)

Alenka Žuraj Balog, v. d. 
direktorice ŠC Krško – 
Sevnica: Skupaj smo se 
obračali na župane, da bi tudi 
ti s svojim vplivom krepili 
in v Posavcih oblikovali 
zavest, da je v domačem 
prostoru možno priti do 
kvalitetne izobrazbe. Imam 
pa občutek, da še vedno 
velja, da je tuje boljše kot 
domače.  (PO 19/2011)

Darko Gorišek, direktor 
GZS OZ Posavje: V Sloveniji, 
pa tudi v Posavju v zadnjem 
obdobju ni bilo omembe 
vredne tuje investicije. Na-
vsezadnje tudi veliko posa-
vskih podjetnikov že razmi-
šlja, če se bo tako stanje 
nadaljevalo, o selitvi izven 
slovenskih meja. 
 (PO 20/2011)

Ivan Molan, župan občine 
Brežice: Če se uresniči sce-
narij, da nam ne bi uspelo 
dobiti več poslancev iz na-
ših krajev, se bo težnja po 
centralizaciji države in pri-
ključitvi Posavja drugi regiji 
nadaljevala.  (PO 21/2011)

Štefan Teraž, direktor Stil-
lesa Sevnica: Danes pelja-
ti hlod iz slovenskih gozdov 
na Kitajsko in od tam nazaj 
pripeljati slabo narejen iz-
delek, pomeni veliko one-
snaženje za naš planet. 
 (PO 22/2011)

Polona Brenčič, direktorica 
Valvasorjeve knjižnice 
Krško: Nikoli se nisem 
preveč obremenjevala z 
ugotavljanjem raznih ozadij 
in še manj s politiko, vedno 
mi je bilo najpomembnejše 
delo, ki ga opravljam. 
 (PO 25/2011)

V letu 2011
so nam povedali:

Vsebinska zasnova in uredniška politika Posavskega obzornika poleg poročanja o 
različnih dogodkih v posavskih občinah precej pozornosti namenjata posamezni-
kom, ki opravljajo pomembne naloge v politiki, gospodarstvu, kulturi, izobraže-
vanju, zdravstvu, športu in na drugih področjih. Prav tako so naše strani namen-
jene osebnostim različnih generacij, katerih dosežki izstopajo iz povprečja ali s 
svojim prispevkom kako drugače opozorijo nase in na okolje, v katerem delujejo. 
Prostora, ki ga (lahko) namenjamo pogledom posameznikov na različne probleme, 
predvsem pa njihovim predlogom za reševanje številnih zagat nadaljnjega razvo-
ja regije ter izboljšanja skupnega življenja v njej, je vedno premalo, a prav zato 
so ti prispevki toliko bolj dragoceni. Tudi v minulem letu smo na tej strani objavi-
li številne pogovore, iz katerih tokrat objavljamo nekaj zanimivih odlomkov, v ce-
loti pa so še vedno dostopni na spletnem naslovu www.posavje.info.  Ur.
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Ob izlivu potoka Sopota v 
reko Savo so se na desnem 
bregu najdaljše slovenske 
reke razvile Radeče, ki so 
središče istoimenske krajev-
ne skupnosti. Prvič so Radeče 
omenjene v letu 1297, ven-
dar o sami zgodovini človeko-
vega bivanja na tem območju 
več povedo arheološke najd-
be: koščeno orodje, oltarji 
vodnih božanstev, žrtvenika 
boginji Adsaluti in bogu Savu-
su … Trške pravice so bile kra-
ju podeljene leta 1338, leta 
1925 so Radeče postale me-
sto, leta 1995 pa so dale ime 
novoustanovljeni občini. 

Staro trško jedro se je razvi-
lo pod Grajskim gričem - tik 
nad ustjem Sopote, danes pa 
se novejši del mesta širi pro-
ti Savi in navzgor ob potoku 
Sopota. Po najdaljši slovenski 
reki  je v preteklosti potekal 
obsežen splavarski promet in 

ČATEŽ OB SAVI – KS Čatež 
ob Savi vsakodnevno obišče 
na stotine ljudi. Med njimi 
so tisti, ki se radi prepusti-
jo vodnim užitkom v Ter-
mah Čatež, in ljubitelji na-
rave, ki se večinoma peš 
povzpnejo do zelo znane 
izletniške točke, cerkve sv. 
Vida. KS sodi med srednje 
velike krajevne skupnosti v 
občini Brežice.

Sestavlja jo sedem vasi. Na 
Čatežu ob Savi, Dvorcah, Pri-
lipah, Cerini, Dobenem z za-
selkom Dobenske Mladine, 
Žejnem in v Sobenji vasi živi 
okrog 1000 prebivalcev, šte-
vilka pa iz leta v leto nara-
šča. S tem je zadovoljen tudi 
predsednik KS Čatež ob Savi 
Vinko Baškovč: »V naše kon-
ce so se naselili ljudje, ki so 
zasedli prazne objekte, prav 
tako jih kar nekaj živi v vi-
kendih na vinorodnem ob-
močju na Straži. Ljudje so 
se začeli vračati v naše kra-
je, kar me zelo veseli.« Po-
leg 53-letnega Baškovča, ki 
prihaja z Žejnega in je pred-
sednik prvi mandat, svet KS 
sestavljajo David Križman, 

Krajevna skupnost Radeče

Krajevna skupnost Čatež ob Savi

Letos začetek gradnje pristana Savus

Toplice in pohodniški hribi vabijo

prav sotočje Save ter Savinje 
v bližnjem Zidanem Mostu je 
Radečam v preteklosti dajalo 
vlogo osrednjega splavarskega 
pristanišča in mnogim domači-
nom, splavarjem, »kruh«. Več 
kot petstoletna tradicija spla-
varjenja se v današnjem času 
ohranja s turističnim splavom 
in z radeškimi splavarji, ki obi-
čaje in navade predhodnikov 
enkrat letno obudijo na junij-
ski prireditvi Dnevi splavarje-
nja na Savi. 

Krajevna skupnost Radeče, ki 
šteje okoli 3500 prebivalk in 
prebivalcev, je največja iz-
med štirih krajevnih skupno-
sti v občini. Obsega trinajst 
naselij: Radeče, Jelovo, Nji-
vice, Žebnik, Močilno, Rudna 
vas, Brunška gora, Brunk, Ho-
temež, Loška gora, Dobra-
va, Zavrate in Obrežje. V sa-
mem centru, v Radečah, se 
nahajajo: Osnovna šola Marja-
na Nemca, Glasbena šola La-
ško-Radeče, Knjižnica Laško – 
enota Radeče, Dom kulture in 
Dom PORP, Gasilski dom, Cer-
kev sv. Petra, star železni most 
čez Savo, ki je drugi najdaljši 
most v Evropi, ki nima podpor-
nikov, ter druge naravne in kul-
turne znamenitosti.

Radeško krajevno skupnost že 
drugi mandat vodi 59-letni Du-
šan Podlesnik, ki živi z  družino 
v naselju Obrežje. Lesni tehnik 
po izobrazbi se rad predaja lo-

Franci Les, Alojz Škrabl, 
Igor Budič, Srečko Prah, An-
drej Tomše, Jože Grubič in 
Benjamin Jalovec. Praznik 
KS je vsako leto tretji vikend 
v avgustu, uvod v praznova-
nje pa so vaške igre, ki jih 
pripravijo teden prej. Poseb-
nost je zagotovo ta, da vsa-
ko leto praznujejo v različni 
vasi, kar pomeni, da na vsa-
kih sedem let pride določena 
vas na vrsto. Prav tako tudi 
vsa občinska sredstva name-
nijo vasi, kjer se tisto leto 
praznuje.

Med preteklimi investicija-
mi prednjačijo asfaltiranje 
vseh vaških poti in poti do 
večnamenskih domov kra-
janov na Žejnem in Čatežu, 
kjer je tudi sedež KS. V času 
Baškovčevih predhodnikov je 
bil urejen vodovod na Ceri-
ni, Žejnem in v Sobenji vasi, 
prav tako telefonija, zgraje-
ni sta bili tudi športni igri-
šči na Dvorcah in v Sobenji 
vasi. V prihodnosti bosta pri-
šla na vrsto ureditev kanali-
zacije na Čatežu in gradnja 
pločnika na Cerini, na cesti 
Žejno–Cerina pa je nujno po-
trebna tudi zaščitna ograja. 
Baškovč, ki je že 26 let za-
poslen pri brežiški komunali, 
v prostem času pa se ukvar-
ja z glasbo, je izpostavil pro-
blem vodne oskrbe sosednje 
KS Mrzlava vas. Ponuja se re-
šitev, da bi se pod cerkvijo 
sv. Vida naredil vodohran.

V KS je zelo razvito društve-
no življenje, saj lahko med 
delujočimi društvi najdemo 
dve turistični društvi, TD Ča-
tež ob Savi in TD Podgorjanci 

vskim in ribiškim užitkom, ve-
liko časa pa preživi tudi v sti-
ku s krajankami in krajani ter 
tako spremlja potrebe in želje 
po razvoju. »Želje so veliko ve-
čje, kot so trenutne finančne 
možnosti,« je povedal in do-
dal, da v krajevni skupnosti 
uspešno poteka urejanje ce-
stne infrastrukture, na Obrež-
ju bodo dobili nov vodovodni 
sistem, v Radečah se ureja Uli-
ca OF, za letošnje leto pa je v 
načrtu še izgradnja čistilne na-
prave. V letošnji jeseni se je 
začela gradnja novega vrtca 
pri osnovni šoli, Občina Rade-
če pa je sprejela nov prostor-
ski načrt za gradnjo individual-
nih stanovanjskih hiš. Letos naj 
bi se s pomočjo evropskih sred-
stev začela gradnja pristana na 

z Dvorc, Prostovoljni gasilski 
društvi Sobenja vas in Ceri-
na, ŠD Razlag s Čateža, ŠD 
Sušica Sobenja vas, ŠD Dvor-
ce, aktiv kmečkih žena, Kra-
jevno organizacijo društva 
izgnancev in Krajevni odbor 
Rdečega križa. Na kulturnem 
področju deluje MePZ Anton 
Kreč s Čateža pod vodstvom 
Ignaca Slakonje, ki je tudi 
mentor Ljudskim pevkam z 
Žejnega, ljudem pa je takoj 
prirasel k srcu otroški pev-
ski zbor Lučke s Čateža pod 
vodstvom Tinke Vukič. Med 
posamezniki je treba pose-
bej izpostaviti Ignaca Slako-
njo, ki je najbolj zaslužen za 
tako pestro kulturno življe-
nje in je lani prejel tudi ob-
činsko nagrado.

Obiskovalce pritegnejo zna-
ni gostilni Les in Budič ter 
Turistična kmetija Zevnik s 
konjerejo, vsi tudi oddaja-
jo sobe in apartmaje. Druži-
na Les vsako leto v spomin 

Savi, ki že ima ime Savus - po 
starorimskem božanstvu, ki 
so ga v antičnem obdobju ča-
stili ob vsem toku reke Save. 
Ena izmed želja je tudi, da bi 
se vse stare hiše v Starograj-
ski ulici obnovile in dobile pri-
vlačnejši videz.

Prihodnost Krajevne skupnosti 
Radeče z bogato in zanimivo 
tradicijo splavarjenja ter pa-
pirništva, ki sega v leto 1736, 
ter dokaj neokrnjena narava 
dajejo novodobne temelje za 
razvoj, ki pa bo precej odvi-
sen tudi od cestnih povezav, 
zato bi bila izgradnja tretje 
razvojne osi nujna, saj bi v 
skupnost pripeljala nove in-
vestitorje.
 Smilja Radi

na pokojnega Franca Lesa 
organizira srečanje »S Fran-
cem na Čatežu«, na kate-
rem se zberejo slikarji iz bi-
vših jugoslovanskih republik. 
Od sakralnih objektov je na 
Čatežu župnijska cerkev sv. 
Jurija, cerkev sv. Vida je lani 
obiskalo prek 20 tisoč ljudi, 
v dvorcu na Cerini se naha-
ja kapela sv. Mihaela, na Žej-
nem pa imajo kapelico, pri 
kateri se tradicionalno vsako 
leto v maju družijo vaščani 
in vsi, ki so nekdaj zapustili 
rodno vas. »Ponosen sem na 
krajane, ki po svojih najbolj-
ših močeh skrbijo za ureje-
nost vseh vasi in stopijo sku-
paj takrat, ko je to najbolj 
potrebno,« zaključi Baškovč. 
 Rok Retelj

Dušan Podlesnik

Vinko Baškovč

Starograjska ulica v centru Radeč bi lahko postala z ob-
novo starih stavb, med katerimi jih je mnogo z zanimivi-
mi zgodbami, zanimiv del v turistični ponudbi.

Ozemlje KS Čatež ob Savi prečka tudi avtocesta, ki pre-
seka vas Čatež. 

posavske krajevne skupnosti

Dušan Kragelj, Krško:
Same reforme sem že na refe-
rendumu podprl, ker se jim, re-
snici na ljubo, tako ali tako ne 
moremo izogniti, ker je primanj-
kljaj previsok. Na splošno pa 
sem iz medijev z nekaterimi no-
vostmi bolj, z drugimi manj se-
znanjen, podrobneje pa se niti 
nisem poglobil v to t. i. socialno 
zakonodajo, saj se sprejete no-
vosti še ne bodo, vsaj zaenkrat, 
odražale na mojih prejemkih.

Alenka Preskar, Brezina:
Sama prejemam otroški doda-
tek, vlogo sem oddala novem-
bra. Ne vem še, kaj novosti pri-
našajo. Spremembe so potrebne, 
vendar se mi zdi, da ne bi sme-
li tako posploševati, saj so pona-
vadi prikrajšani ravno tisti slo-
ji, ki že tako spadajo v najnižjo 
lestvico. Med znanci v pogovoru 
pa je čutiti zaskrbljenost, ker ni 
jasnih pojasnil, kakšen vpliv bo 
to imelo na družinski proračun. 

Dušan Bevc, Cerklje ob Krki: 
S tem sem največ seznanjen pre-
ko medijev. Bojim se, da se bodo 
socialni prejemki precej zmanj-
šali. Po moje je nove zakonoda-
je najbolj strah starejših s soci-
alno podporo, ker se bojijo, da 
če bodo oni prejemali podpo-
ro, bodo morali njihovi dediči 
to vračati. Tega nočejo, zato bo 
verjetno še več revščine. Vpra-
šanje je, če bomo pri nas doma 
sploh še dobili otroški dodatek.

Nevenka Vahtar, Radeče: 
Novosti na področju t. i. social-
ne zakonodaje bodo vnesle mar-
sikatero spremembo. V mnogih 
primerih bo nepravično za ti-
ste, ki bodo morali vračati pre-
jeto socialno finančno podporo 
po smrti sorodnika, za katerega 
so še sami skrbeli in to kljub de-
narni pomoči. Tudi ukinitev šti-
pendije za srednješolce ne pri-
naša nič dobrega, čeprav naj bi 
se zaradi tega povečal otroški 
dodatek.  

S 1. januarjem je stopila v veljavo nova t. i. socialna zako-
nodaja, ki prinaša številne spremembe glede postopkov in 
kriterijev za prejemanje socialnih prejemkov. Koliko ste se-
znanjeni z novostmi, kaj menite o njih in ali bodo novosti vpli-
vale na vaše prejemke, smo spraševali v prvi letošnji anketi.

Novosti socialne zakonodaje

anketa

obvestila od dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

SKOPICE - 17. decembra 2011 je najmlajše Skopičane obi-
skal dobri mož Božiček. Otroci so se med čakanjem nanj za-
bavali ob ogledu igrice Snežinka, ki so jo odigrali malo sta-
rejši krajani Skopic. Skupaj so otrokom pomagali poklicati 
Božička in ko so ga končno priklicali, je bilo veselje otrok 

neizmerno. Božiček jih je prijazno pozdravil, se jim zahva-
lil za vsa pisma in risbice, ki so mu jih poslali. Skupaj so za-
peli pesmico in končno je razdelil darila, ki so jih otroci že 
nestrpno pričakovali ... Po skupnem fotografiranju se je Bo-
žiček poslovil in obljubil, da se naslednje leto ponovno sre-
čajo in poveselijo. Organizator prireditve je bila KS Skopice.
 Vir: KS Skopice

Božiček obiskal Skopice

Napovednik 
prireditev
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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

GLOBOKO – V počastitev spomina na 70-letnico izgnanstva 
se je pesnik Franc Živič v rojstnem kraju in mnogim do-
mačinom po dveh pesniških zbirkah (Pesmi mojega življe-
nja, V krošnji cveto korenine) predstavil s tretjo, ki jo je 
naslovil »Dolga pot iz tujine«.

Franc Živič se je rodil 22. 
avgusta 1939, kar pomeni, 
da je že po naravi rahloču-
ten deček svoja najnežnej-
ša in najbolj občutljiva 
leta preživel v izgnanstvu. 
Zato vsakokrat poudarja, 
da se podob pregona in iz-
gona spominja tako, kot bi 
se ti trenutki pravkar od-
vijali. V spremni besedi je 
predsednica DIS prof. Ivica 
Žnidaršič ob čestitki med 
ostalim zapisala: »Njego-
ve pesmi zagotavljajo, da 
se bo ohranil spomin na ta-
kratne dogodke. Prihajajo 
ob pravem času, kot ponov-
no opozorilo, da se kaj ta-
kega ne sme več ponoviti. Pesmi pomenijo protest proti po-
zabi in so dragoceno sporočilo generacijam za nami … Pesmi 
dopolnjujejo literarno zgodovino o težkih trenutkih sloven-
skega človeka, kar doslej ni bilo dovolj zajeto v slovenski li-
teraturi in pesništvu … Pesnik govori o prelomnih dogodkih 
iz preteklosti in opisuje trpljenje na doživet in nepozaben 
način ter tako prenaša zgodovinski spomin na rodove, ki ta-
kemu trpljenju niso bili priče …«

Predsednik Literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič Dobo-
va Rudi Mlinar pa pesniški zbirki namenja tudi te misli: »Ne-
katerim te pesmi ne bodo pomenile kaj dosti, tistim (tudi Ži-
vič je bil med njimi), ki so preživeli kalvarijo izgnanstva, pa 
bodo pomenile veliko in tistim je ta zbirka v prvi vrsti tudi 
namenjena. Seveda pa ne bo nič narobe, celo lepo bi bilo, 
če bi po teh pesmih segali in jih brali tudi tisti, ki so se ro-
dili po vojni ter vse generacije do danes in še zanamci … Pe-
smim ne gre odrekati iskrenosti in pripovedne moči. V tem 
elementu je Živič tudi najmočnejši in zato ga je tudi vredno 
tiskati in brati …«

Organizacijo predstavitve Živičeve tretje zbirke, ki jo je ilu-
striral Branko Bogovič, je prevzela KO DIS Globoko, dogo-
dek je s prisotnostjo počastila podžupanja Vladka Kežman, 
pesmi so prebirali člani Literarne sekcije Beseda, s kultur-
nim programom pa obogatila Ženski pevski zbor Globoko in 
citrarka Marinka Vahčič.
 Natja Jenko Sunčič

KRŠKO – 12. decembra je v Mestnem muzeju Krško pote-
kala predstavitev zbornika 11. Vzporednice med sloven-
sko in hrvaško etnologijo, pod katerega so se podpisale 
urednice Alenka Černelič Krošelj, Helena Rožman in Želj-
ka Jelavić. Zborniku je botroval mednarodni posvet Kul-
turna dediščina industrijskih panog, ki je v mestnem mu-
zeju potekal konec oktobra 2010.

Predstavitev zbornika je povezovala kustosinja krškega muzeja 
Alenka Černelič Krošelj, ki je poleg Helene Rožman in mag. 
Željke Jelavić tudi urednica zbornika. Dogodek je potekal v so-
organizaciji Slovenskega etnološkega društva, ki mu predsedu-
je mag. Tita Porenta, prisotni pa so bili tudi predstavniki iz Hr-
vaškega etnološkega društva ter njihov predsednik mag. Zoran 
Čiča. 

Tako Porentova kot Čiča sta predstavila svoja pogleda na sode-
lovanje obeh društev in poudarila, da so se razvile trdne vezi, ki 
združujejo oba naroda, kljub temu, da ju zaenkrat še loči držav-
na meja. „Zbornik je nastajal z veliko angažiranostjo urednic, 
še posebej se je trudila Helena Rožman, ki je v času vzporednic 
in do letošnjega marca opravljala tudi naloge predsednice dru-
štva. Mag. Željka Jelavić pa je tako kot Rožmanova v času vzpo-
rednic predsedovala Hrvaškemu etnološkemu društvu in je pre-
vzela sodelovanje v uredniškem odboru ter skrbela za usklajen 
potek med hrvaškimi avtorji,“ je pojasnila Černelič Krošljeva. 

Pet poglavij - Ohranjanje in revitalizacija industrijske kulturne 
dediščine, Predstavitev industrijske kulturne dediščine, Nesnov-
na (oz. živa) kulturna dediščina in industrijske panoge, Industrij-
ska kulturna dediščina in ženske ter Kulturna dediščina blagov-
nih znamk - je zbranih na 376 straneh. Rožmanova in Jelavićeva 
sta tako ekipo, ki je zbornik sestavljala, pa tudi njeno vsebino 
podrobneje predstavili. Za zaključek prijetnega večera pa se je 
dogajanje preselilo v mestno kavarno Valvasorjeva kavica, kjer 
so se zbrani sladkali z Valvasorjevo rezino, Josipininim srcem in 
muzejsko čokolado ter izmenjali vtise o slišanem in videnem, saj 
je bilo zbornik mogoče tudi kupiti.
 Marija Kalčič

Živičeva »Dolga pot iz tujine«

Franc Živič s svojo novo pesni-
ško zbirko

Etnološke vzporednice

Urednice zbornika (z leve): Alenka Černelič Krošelj, Želj-
ka Jelavić in Helena Rožman

KRŠKO -  Turistično društvo Koprivnica je 25. decembra 
že peto leto zapovrstjo pripravilo žive jaslice nad parki-
riščem pred krško občinsko zgradbo in na prav poseben 
slavnostni način obeležilo praznični dan. 

Zbrane, ki so se številno zgrnili na prostor pod prizoriščem, je 
pozdravila krška podžupanja Ana Nuša Somrak in jim zažele-
la vse lepo v prazničnih dneh, vso srečo v prihajajočem letu, 
obenem pa je pozdravila tudi gesto organizatorjev, ki so ponov-
no poskrbeli za prijeten dogodek. Prizadevni člani koprivniške-
ga turističnega društva so skozi pripoved, ples in glasbo, ki so 
jo ubrano prepevali pevci in pevke Mešanega pevskega zbora 
Anton Aškerc, prav tako iz Koprivnice, uprizorili svetopisemsko 
zgodbo, kako sta se Jožef in Marija podala v Betlehem na popis 
prebivalstva in našla zatočišče le v hlevu nad mestom, kjer se je 
rodil Jezus. Glasbeni utrip je za konec pripravil Domen Kumer. 
Žive jaslice so Koprivničani uprizorili še 26. decembra pri cer-
kvi sv. Martina na Velikem Kamnu, kjer jih je ponovno spremljal 
domači pevski zbor, za konec pa je zapel Nace Junkar. 29. de-
cembra pa so ob spremljavi MoPZ Svoboda Brestanica gostova-
li še v Zavinku pri Škocjanu. 
 M. Kalčič

DOBOVA - Kulturno društvo Zvezda Dobova je v sodelovanju z 
brežiško občino, domačo krajevno skupnostjo, konjerejskim 
društvom, društvom kmečkih žena, likovno družino Franc Bogo-
vič in turističnim društvom pred župnijsko cerkvijo Imena Ma-
rijinega v Dobovi uprizorilo žive jaslice. Scenarij zanje je po 
svetopisemskem evangeliju pripravila predsednica KD Zvezda 
Darinka Cvetko Šegota, ki je predstavo tudi vodila. V igralski 
zasedbi so se predstavili Štefko, Mateja in Janez Pavel Količ 
kot Jožef, Marija in Jezus, sveti trije kralji so bili Miran Šetinc, 
Gorazd Vašcer in Marko Vašcer, vojaka Jože Deržič in Aleš Ka-
tič, klicar Janez Marčun, pisar Marko Jurman, krčmarja Mar-
tin Černelič in Roman Zemljak, kovač Franc Godler, bralca pa 

Natalija Kežman in Aleš Šavrič. V vlogi pastirjev so nastopili 
Benjamin Bogovič, Matjaž Zupančič in Matic Brili, v vlogi an-
gelov Tjaša Zupančič in Doris Deržič. 
Številni zbrani, ki so si prišli žive jaslice ogledati od blizu in da-
leč, pa so uživali v prepevanju Sare Tomić, Ele Urek, Anje Bo-
govič, Katje Bogovič,  Loriane Bogovič, Tjaše Bogovič, Anje 
Tomše, Lucije Lubšina, Lee Lubšina, Klavdije Kelhar, Petre 
Kovačič, Lee Herakovič, Simone Škvarč, Mateje Polovič, Ve-
sne Furlan, Lucije Kelhar, Lare Jurkas, Saše Jurkas, Davida 
Kežmana, Karline Pavlie Marčun, Nine Savnik, Laure Žibert in 
Valentine Levak. Zbor je vodil Aljaž Božič. Prireditev je z nekaj 
prijaznimi mislimi pozdravil tudi domači župnik Matej Užmah. 
 M. Kalčič

Petič žive jaslice Koprivničanov

Prizor iz živih jaslic v Krškem

Žive jaslice pred dobovsko cerkvijo

Dobova je oživela z živimi jaslicami (foto: A. Preskar)

NEMŠKA VAS - 26. december je zelo star praznični dan, tra-
dicionalno namenjen blagoslavljanju vode in soli, že stolet-
ja tudi konj kot nosilcev moči, v samostojni državi Sloveniji 
dan samostojnosti in enotnosti. Po več krajih so stari tradiciji 
dodali nove elemente in povezali versko in državno prazno-
vanje v skupno upanje in voljo. V cerkvi sv. Štefana v Nem ški 

vasi je bila letošnja mašna slovesnost usmerjena prav v žel-
jo, da si ne bi zadajali ran, ki si jih sicer odpustimo, globo-
ko v človeku pa vseeno ostajajo skeleče brazgotine. Vodil jo 
je leskovški župnik Ludvik Žagar, ki je ob koncu blagoslovil 
tudi vodo in sol, pred cerkvijo pa 17 konj, ki so jih pripelja-
li konjerejci Krškega gričevja in polja. Slovesno noto so do-
dali še člani župnijskega pevskega zbora pod vodstvom Kris-
tine Lovšin Salmič. 

Lep dan in tradicionalni običaj sta k cerkvi na hribčku prite-
gnila izredno veliko število obiskovalcev, prireditelji pod vod-
stvom obeh soseskinih gospodarjev, dveh Jožetov Božič, pa 
so poskrbeli tudi za zunanje obeleženje dogodka, od slove-
snega zvonjenja do visokega tradicionalnega mlaja in ogra-
de za konje. Žal pa so zbrani tudi izvedeli, da so nepridipravi 
nekaj tednov prej vdrli v cerkev in odnesli precej dragoce-
nosti. Skrb je še toliko večja, ker je stara cerkev nujno po-
trebna gradbene obnove. 
 Ljudmila Šribar

Zimski praznik v Nemški vasi
BIZELJSKO - Zgodbo božičnega čudeža z rojstvom Odrešeni-
ka so tokrat že osmič uprizorili v farni cerkvi sv. Lovrenca. V 
središče kraja so se z vseh koncev zgrinjale množice obisko-
valcev z baklami. Sama uprizoritev živih jaslic je tokrat po-
tekala nekoliko drugače, saj niso ponovili iskanja prenočišča 
in dolga poti Jožefa in Marije iz središča naselja kot vsako 
leto, temveč so pripravili krajšo pot do štalice ob farni cer-
kvi, obdane s pastirji in živalmi. 

Sveto družino z živim detecem je tokrat že drugič uprizori-
la družina Šekoranja-Špiler z Vidove poti, v slamnati štali-
ci pa so se novorojencu poklonili tudi trije kralji. Angel je 
odnesel novorojeno dete v cerkev, kjer je sveta družina z 
malimi angeli ostala pred oltarjem (na fotografiji) na pol-
nočnici, ki jo je daroval domači župnik Vlado Leskovar. Ma-
šno daritev je polepšal cerkveni pevski zbor ter mlade glas-
benice na citrah, osnovnošolke Blanka Stermecki in sestri 
Agnič. Za vse obiskovalce so po maši pripravili kuhano vino 
in topli čaj, druženje pa zaključili z velikim ognjemetom.  
 S. Vahtarić

Podoživeli božični čudež 

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939
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BIZELJSKO - Suzana Domitrovič iz Orešja na Bizeljskem je 
pobudnica razstave piškotov, ki jo je letos že tretjič pripra-
vila pod okriljem Društva ljubiteljev bizeljčana in ob finanč-
ni pomoči Občine Brežice. Domitrovičeva, ki vodi tudi blog 
Pogle v moj šporhet, kjer lahko najdete njene recepte, je za 
razstavo spekla kar 12 vrst piškotov, na razstavi v prostorih 
društva pa je bilo kar 25 vrst piškotov, saj so ji na pomoč pri-

skočile še Mina Lipej, Janja Grubič, Irena Kostevc,  Anica 
Travnikar, Marina Šekoranja, Jožica Stadler ter Lea Babič, 
ki je tudi letos sodelovala z izdelki iz medenega testa, med 
njimi tudi s čudovitimi jaslicami. Katarina Zagmajster je k 
razstavi dodala še lične ročno izdelane voščilnice. Otvoritev 
razstave je polepšal Dekliški cerkveni zbor Bistrica ob Sotli 
pod vodstvom Metode Denžič, med ogledom in pokušino so 
zaigrali tudi fantje iz Ekipe iz sosednje Hrvaške, ob pokuši-
ni piškotov pa so člani Društva ljubiteljev bizeljčana postre-
gli tudi z domačo žlahtno kapljico. Domitrovičeva je še de-
jala, da se rada spoprijema z novostmi in se izobražuje tudi  
z udeležbo na kuharskih tečajih, že sedaj peče po naročilu 
in razmišlja, da bi pridobila certifikat za peko. 
 S. V.

Že tretja razstava piškotov 

VELIKI PODLOG - Aktivisti KO Rdečega križa Veliki Podlog so v 
predprazničnem času ob pomoči KS Veliki Podlog organizirali 
drugo srečanje krajanov, starejših od 75 let. Srečanje se je 
pričelo z glasbenim nastopom učencev Podružnične šole Ve-
liki Podlog, nadaljevalo pa s kosilom, kulturnim programom 
in druženjem. Udeležence je pozdravila predsednica KO RK 

Vel. Podlog Štefka Lavrenčič, besedo pa je predala še pred-
sedniku KS Veliki Podlog Francu Nečemru in ravnatelju OŠ 
Leskovec Antonu Bizjaku. V kulturnem programu so nasto-
pali člani Dramske sekcije Kulturnega društva Leskovec pod 
vodstvom Mirjane Marinčič. Srečanja se je udeležilo 37 kra-
janov, najstarejša med njimi je bila 97-letna Terezija Me-
žič. Starejših od 75 let je v KS sicer 55, vendar se nekateri 
srečanja zaradi bolezni niso mogli udeležiti. Bolne in invali-
de aktivisti obiščemo in razveselimo z drobnimi pozornost-
mi, v prednovoletnem času pa obiščemo tudi krajane, ki so 
v domovih ostarelih. 
 Tatjana Longo

Srečanje starejših podloške KS

VRANJE - Že 20. leto zapored je v Vranju v sevniški občini 
na praznik sv. Štefana potekal tradicionalni blagoslov konj. 
Z zbirnega mesta ob kmetiji Lončar na Marofu je letos pri-

jezdilo v vas Vranje sicer najmanj konjenikov doslej, le pet, 
zato pa se je zbralo veliko število obiskovalcev, ki jih je bo 
tej priložnosti nagovoril predsednik Društva konjerejcev in 
konjenikov Sevnica Milan Pavlič, zbranim pa je zaželel lepe 
praznike tudi župan Srečko Ocvirk. Župnik Vinko Štrucelj 
je  blagoslovil vse zbrane in konje na privezih, zatem pa v 
cerkvi daroval sveto mašo.
 Tanja Košar

KRŠKO - Ko smo leta 1996 v Krškem ustanovili 20. Lions klub 
v Sloveniji, marsikdo med nami ni povsem vedel, ali bomo 
uspeli uresničiti zastavljene cilje. V vseh teh letih delova-
nja smo z različnimi dobrodelnimi akcijami, donacijami in 
prireditvami uspeli zbrati sredstva, ki smo jih namenili po-
moči potrebnim: slepim in slabovidnim, socialno ogroženim 
družinam in posameznikom, nadarjenim študentom, odvisni-

kom od drog, invalidom, ljudem, ki so jih prizadele narav-
ne nesreče. Nekaj naših akcij je postalo že tradicionalnih – 
Plakat miru, čistilna akcija, obdaritev otrok v decembru in 
obisk varovancev v domu na Impoljci.

Lani je Lions klub Krško pridobil večjo količino igrač, ki smo 
jih z veseljem poklonili otrokom v vrtcih v krški in sevniški ob-
čini. Igrače smo namenili tudi OŠ dr. Mihajla Rostoharja, ma-
terinskemu domu, Kriznemu centru in otroškima oddelkoma 
v Zdravstvenem domu v Krškem in v Sevnici. Z več kot 5000 
igračami smo malčkom polepšali njihov čas za igro. Čeprav 
je akcija zahtevala kar nekaj načrtovanja, dobre volje in pri-
dnosti članov kluba, da so lahko igrače prispele na tako raz-
lične naslove, je najpomembneje, da so jih bili otroci veseli.
 Ana Kukovičič

Podarili več kot 5000 igrač

Člani Lions kluba Krško z zbranimi igračami

20. blagoslov konj v Vranju

Župan s sodelavci in predstavniki krajevnih organizacij Rde-
čega križa že več let v organizaciji OZ RK Laško, ki pokriva 
tudi občino Radeče, obišče občanke in občane, ki svojo je-
sen življenja preživljajo v Trubarjevem domu upokojencev 
v Loki. Zadnji dve leti smo obisk razširili v pravi kulturni do-
godek, ko se v dvorani doma zberejo varovanci iz občin La-
ško in Radeče, oba župana s sodelavci, predstavniki Rdečega 
križa, predstavniki društev upokojencev in zaposleni v domu. 

Letošnje srečanje so s kulturnim programom popestrili člani 
pevske skupine Folklornega društva Brusači iz Radeč, otro-
ška folklorna skupina Podružnične šole Primoža Trubarja De-
bro in Zlata Strel s poezijo iz svoje pesniške zbirke. Program 
je pripravil in vodil idejni vodja srečanja in gonilna sila OZ 
RK Laško Vlado Marot, ki je s sodelavkami poskrbel za pri-
pravo skupnih daril za vsakega varovanca. Prisotne sta poz-
dravila župana Franc Zdolšek in Matjaž Han, ki je kmalu po 

tem obisku vodenje občine zaradi prevzema poslanske funk-
cije predal podžupanji Rafaeli Pintarič, ki se je tudi udele-
žila obiska v Loki. Sledil je še pozdrav direktorja Trubarje-
vega doma upokojencev Roberta Potočnika. Po prijetnem 
kulturnem programu, ki je bil obarvan s slovensko ljudsko 
glasbo in plesi, je sledilo še prijetnejše obdarovanje ter vo-
ščilo in stisk rok večini od naših 24 občanov, ki so nastanje-
ni v domu. Nekatere so zaradi šibkega zdravja predstavniki 
krajevnih organizacij RK obiskali v njihovih sobah. 

Z željo, da se naslednje leto spet snidemo, smo se poslovi-
li s prijetnim občutkom, da z majhno pozornostjo, lepo be-
sedo in stiskom roke polepšamo dan tudi tistim, ki so v pre-
teklosti veliko naredili za svoj domači kraj, a praznične dni 
zdaj preživljajo drugje, med novimi prijatelji. Mi nismo po-
zabili nanje in verjamemo, da jim je decembrsko dogajanje 
prineslo vsaj delček veselja in pričakovanja dobrega v no-
vem letu. Vsem, ki so sooblikovali dogodek, in aktivu doma 
se zahvaljujemo za sodelovanje in gostoljubje. 

Obisk varovancev Trubarjevega 
doma upokojencev

LAZE - Na praznik samostojnosti in enotnosti smo vaščani Laz 
pripravili 10. štefanjski pohod, kjer se družimo z našimi pri-
jatelji z Jesenic na Dolenjskem. Zbrali smo se v našem vino-
rodnem kraju Žakovec pri Gradovi zidanici, od koder nas je 
pot vodila po zasneženih gričih našega kraja. Pripravili smo 
kratko tekmovanje v lokostrelstvu in se po vrnitvi okrepča-
li še z odličnim pasuljem z domačimi lazanskimi klobasami. 
Tako smo preživeli še en prijeten dan v naravi, daleč od vsa-
kodnevnih skrbi in problemov.

Dva dni pred tem, na božični večer, pa smo se vaščani Laz 
in Koritnega prvič organizirano podali na pohod z baklami k 
polnočni maši v farno cerkev na Veliki Dolini. Kar šestdeset 
se nas je odločilo malo drugače preživeti ta praznični večer 
in prav veseli smo, ker se nam je pridružilo tudi veliko šte-
vilo mladih. Na poti smo se okrepčali s kuhanim vinom, ki so 
ga s sabo prinesli koričanski vinogradniki, v cerkvi na Veliki 
Dolini pa so pred mašo mladi iz naše župnije pripravili krat-
ko igro, s katero so na nas naslovili sporočilo, da se tudi da-
nes mladi pari še vedno soočajo s problemom nerazumevanja 
v družbi, kot se je to zgodilo Mariji in Jožefu v Betlehemu. 
Polni lepih vtisov smo se v soju bakel vrnili na svoje domo-
ve, odločeni, da drugo leto pohod ponovno organiziramo.
 Irena Bogovčič

Štefanjski pohod Lazanov

Že deseto leto zapored so vaščani Laz dan samostojnosti 
in enotnosti obeležili s štefanjskim pohodom.

Dobro obiskana otvoritev razstave piškotov

SENOVO - Božični dan na Senovem je že tradicionalno na-
menjen božično-novoletnem koncertu Pihalnega orkestra 
DKD Svoboda Senovo pod dirigentsko taktirko Halida Tu-
beishata. Obiskovalci, ki so povsem napolnili dvorano 
Doma XIV. divizije, so kot gostji koncerta prisluhnili tu-
di pevki Tjaši Zidanič. (Foto: B. Colarič) 
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ČATEŽ OB SAVI - V Turistično informacijskem centru (TIC) 
Čatež ob Savi so decembra 2011 začeli s ciklom t. i. temat-
skih mesecev, katerih cilj je večja promocija lokalnih tu-
rističnih ponudnikov in njihovih produktov, za katere že-
lijo, da jih pokusijo in spoznajo tudi obiskovalci in dober 
glas razširijo po krajih, od koder prihajajo.

Decembra je potekal t. i. Medeni mesec, ko so v njihovi po-
slovalnici gostili lokalne pridelovalce medu in rokodelce, ki 
oblikujejo izdelke iz medenega testa. „Ta oblika promoci-
je se je izkazala za zelo uspešno, saj smo v času predstavi-
tev v naši enoti zabeležili večje število obiskovalcev, ki so 
se vračali in se zanimali za predstavljeno ponudbo,“ pravijo 
na Centru za podjetništvo in turizem Brežice, v okviru kate-
rega deluje čateški TIC. 

V januarju pa organizirajo t. i. Vinski mesec. Predstavili bodo 
nekaj vinarjev z obeh vinsko-turističnih cest občine Brežice. 
Prvi dve soboti v mesecu januarju (7. in 14. 1.) bodo gostili 
Ivana Urbanča in Radovana Ivanška, oba predstavnika Pod-
gorjanske vinsko-turistične ceste, drugi dve soboti pa bosta 
namenjeni Bizeljsko-sremiški vinsko-turistični cesti − pred-
stavila se bosta Vino Graben (21. 1.) in Vinotoč Repnice Naj-
ger (28. 1.). P. P./CPT Brežice

Kot sta na njem poudarila, 
sta z iztekajočim se letom, s 
katerim se hkrati zaokrožuje 
tudi tretje desetletje obrato-
vanja, tako z vidika proizvo-
dnje kot varnosti obratovanja 
NEK zadovoljna, saj leto za-
ključujejo tako z načrtovano 
proizvodnjo, ki znaša okoli 
6.000 gigavatnih ur proizve-
dene električne energije, kot 
brez nenačrtovanih zaustavi-
tev objekta, razen v mesecu 
marcu, ko se je elektrarna 
samodejno zaustavila zara-
di zunanjega izpada 380-ki-
lovoltnega daljnovoda proti 
Zagrebu.

Kot posledica jedrske nesreče 
v Fukušimi so bili tudi v krški 
nuklearki na pobudo evrop-
skega sveta opravljeni stre-
sni testi, ki naj bi pokazali, 
koliko je objekt varen oziro-
ma se ta odziva na ekstremne 
naravne pojave in so z ukre-

KRŠKO - Predsednik in član uprave Nuklearne elektrarne Krško, Stanislav Rožman in Hrvoje Perharić, 
sta se 23. decembra na tradicionalnem prednovoletnem srečanju sestala s predstavniki medijskih hiš, 
ki spremljajo obratovanje elektrarne.

pi nanje pripravljeni tudi za-
posleni, te pa so, kot je de-
jal Rožman, opravili solidno. 
Z zamenjavami in modifikaci-
jami bodo prag varnosti in za-
nesljivosti obratovanja še do-
datno dvignili, med večjimi 
posegi, ki jih načrtujejo med 
letošnjo remontno zaustavi-
tvijo objekta, pa bo vgradnja 

tretjega neodvisnega dela na-
pajanja, to je dizelskega ge-
neratorja, zamenjava inte-
grirane reaktorske glave in 
korekcija visokovodnih na-
sipov ob Savi do višine oko-
li dveh metrov, ki bodo omo-
gočali rečni pretok tudi do 
7.000 kubičnih metrov na se-
kundo. Z izvedenimi deli med 

predvidoma 40-dnevnim re-
montom, nuklearno namera-
vajo zaustaviti 15. aprila, pa 
bodo po Rožmanovih besedah 
z njihove strani tako rekoč 
zadostili tudi vsem predpogo-
jem za podaljšanje obratova-
nja elektrarne do leta 2043, 
saj jedrska energija zaenkrat 
ostaja ključni steber električ-
ne oskrbe. Trenutno v svetu 
obratuje 434 jedrskih elek-
trarn, 64 pa jih je v izgradnji.

Sicer pa je Stanislavu Rožma-
nu, ki vodi NEK že 23 let, Sve-
tovno združenje operater-
jev jedrskih elektrarn WANO 
(World Association of Nucle-
ar Operators) v mesecu ok-
tobru lani podelilo prestižno 
priznanje za izjemne dosežke 
pri spodbujanju odličnosti pri 
varnem obratovanju jedrskih 
elektrarn in z njimi povezane 
infrastrukture.
 Bojana Mavsar

Stanislav Rožman in Hrvoje Perharić

Vodja Tehnične pisarne LAS 
Tatjana Ibračević je pred-
stavila samo organizacijo in 
aktualne projekte. Na pod-
lagi prijave na javni razpis 
Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je 
LAS Posavje pridobila v upra-
vljanje nepovratna evropska 
sredstva LEADER, ki so na-
menjena sofinanciranju pro-
jektov, ki jih LAS zbira na 
podlagi javnih pozivov. Leta 
2009 so tako objavili prvi 
javni poziv, ki je med dru-
gim vseboval projekta Lokal-
na trajnostna oskrba s hrano 
in Turizem v zidanicah. Pri 
teh projektih gre za promo-
cijo lokalno pridelane hra-
ne in pospeševanje turizma 
v regiji. Drugi javni poziv je 
bil objavljen leta 2010. Lani 

sta v sklopu tretjega javne-
ga poziva potekala dva ob-
sežnejša projekta – Posa-
vske poti prijetnih doživetij 
in Vrata turizma destinacije 
Posavja, ki povezujeta vse 

ponudnike lokalnih proizvo-
dov in storitev na enem me-
stu. LAS bo zgodaj spomla-
di letos objavil četrti javni 
poziv, nanj se lahko prijavijo 
vse javne institucije, nevla-
dne organizacije, gospodar-
ske družbe in fizične osebe, 
ki imajo na območju LAS Po-
savje sedež oz. s svojo de-
javnostjo pomembno prispe-
vajo k razvoju Posavja. LAS 
trenutno šteje 35 članov iz 
različnih sektorjev. V prete-
klem letu so med drugim iz-
vedli predstavitvene delav-
nice v vseh šestih posavskih 
občinah, novembra pa so se 
v italijanski Toscani sestali 
s tamkajšnjim LAS-om in si 
ogledali primer dobre pra-
kse. Kot je povedala pred-
sednica LAS Posavje Marija 

Imperl, imajo tudi idejo, da 
bi v prihodnosti vsaka občina 
imela svojo tržnico, na ka-
teri bi bila predstavljena lo-
kalno pridelana hrana. V letu 
2012 je njihov cilj okrepiti 
ponudbo, ki bi služila pre-
poznavnosti celega Posavja.
 Rok Retelj

Podjetje je bilo ustanovljeno 
10. oktobra 1991 kot STG Ru-
dar d.o.o. Senovo (stanovanj-
sko-turistična-gostinska de-
javnost). Direktorica podjetja 
Viktorija Avbelj, ki je druž-
bo prevzela 1. marca 2008, 
je povedala, da Rudar Seno-
vo danes zaposluje 15 delav-
cev in opravlja štiri glavne de-
javnosti, in sicer upravljanje 
ogrevanja, oddajo lastnih ne-
premičnin v najem, upravlja-
nje skupnih delov in naprav 
v večstanovanjskih stavbah 
ter vzdrževanje. V lasti imajo 
329 stanovanj in štiri poslov-
ne prostore. Marca 2011 je 
družba dobila novega lastni-
ka – Občino Krško, decembra 
pa je bila podpisana pogodba 
o dokapitalizaciji družbe s 173 
stanovanji, ki so se na podje-
tje prenesla z novim letom. 
Nekatera izmed stanovanj so 
stara tudi 66 let. V letu 2011 
so tako obnovili 11 stanovanj. 
Avbljeva je izpostavila, da je 
družba eden redkih upravni-
kov z organiziranim 24-urnim 
dežurstvom za odpravljanje 

napak interventnega znača-
ja. V lanskem letu so prenovili 
kotlovnico na lesno bio maso v 
OŠ Podbočje, zadnja pridobi-
tev pa je toplotna izolacijska 
fasada v Krškem. V letu 2012 
ima podjetje v načrtu velik 
projekt, saj bo vgradilo koge-
neracijo (soproizvodnjo elek-
trične energije in toplote) v 
kotlovnici OŠ Adama Bohori-
ča Brestanica in brestaniškem 
bazenu. Podjetje se intenziv-
no vključuje tudi v dejavnosti 

Senovega. Odločili so se tudi, 
da bodo s sredstvi, namenje-
nimi za novoletne voščilnice, 
štipendirali študenta s Seno-
vega, OŠ Senovo pa so podari-
li bon v vrednosti 1000 evrov. 
V decembru je senovsko pod-
jetje prejelo certifikat boni-
tetne odličnosti, ki izkazuje 
rezultate dobrega gospodar-
ja. Direktorica krške občinske 
uprave Melita Čopar je deja-
la, da imajo namen do kon-
ca leta 2015 zaposliti še pet 
novih delavcev. Janko Avsec, 
predsednik Nadzornega sveta 
družbe Rudar Senovo, je do-
dal, da so se zavezali, da v 
naslednjih petih letih ne bo 
spremembe glede namemb-
nosti stanovanj – le-ta bodo 
še naprej neprofitna. 
 R. Retelj

20 let družbe Rudar Senovo

Viktorija Avbelj

Uspešno leto 2011 za LAS Posavje
KRŠKO – 21. decembra je bila na sedežu Regionalne razvojne agencije (RRA) Posavje novinarska konfe-
renca, ki jo je pripravila Lokalna akcijska skupina (LAS) Posavje. 

Marija Imperl

Letos zamenjava reaktorske glave

SENOVO – Družba Rudar Senovo d.o.o. je 23. decembra na sedežu na Seno-
vem pripravila novinarsko konferenco, na kateri so sodelujoči predstavili 
predvsem poslovanje podjetja v dveh desetletjih.

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

Promocijski meseci v TIC-u 
na Čatežu ob Savi 

Decembra se je v okviru t. i. Medenega meseca predsta-
vila tudi Turistična kmetija pri Martinovih.
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BREŽICE – Dan pred božičem 
so brežiški skavtinje in skav-
ti obiskali župana Ivana Mo-
lana in občinsko upravo. Za 
zaposlene so pripravili božič-
no obarvan glasbeni program 
ter tako pričarali božično 
vzdušje v prostorih občinske 
uprave. Ob zaključku nasto-
pa so prebrali tudi letošnjo 
poslanico, ki spremlja luč 
miru iz Betlehema na njeni 
poti po svetu. Županu Ivanu 
Molanu in podžupanji Patri-
cii Čular ter direktorici ob-
činske uprave Ireni Rudman 
so skavtinje in skavti pred-
stavili svoje delovanje in na-
črte za prihodnost. 

ZAKOT – »Naša mama pa še kar praznuje,« je v prijaznem tonu 
povedala hčerka Dadka Marija Krošelj, ki v svojem domu z 
možem Goranom skrbi za 90-letno mamo Marijo, jubilej pa 
je dopolnila 28. oktobra. Sicer je velika slavnost potekala v 
širšem družinskem krogu pri Hervolu v Bukošku, kjer so poleg 
zbranih mami Mariji iz srca nazdravili njeni sin Martin, hčer-
ki Milka in Dadka, pa šest vnukov in deset pravnukov, ki babi-
ci še »z dodano vrednostjo« poglobijo milino milega, toplega 
in nadvse prijetnega lica. V domu so še žive sledi slavnostnih 
šopkov, cvetov v njih, in kot sta odprta gostitelja Dadka in Go-
ran dejala – seveda tudi v imenu tistih, ki  v trenutku našega 
obiska niso mogli biti prisotni – naj tudi njihova mama še dol-
go cveti. N. J. S.   

Devetdeset let Marije Hrastovšek

Zadnje praznične ure leta 2011 so v Brežicah minile ob zvo-
kih glasbene skupine Parni valjak tribute band, ki je z uspe-
šnicami skupine Parni valjak dobro ogrel zbrane obiskovalce. 
Ob polnoči je župan občine Brežice Ivan Molan voščil vsem, 
ki so se odločili, da se od starega leta poslovijo na brežiški 
glavni ulici. 

DARUJMO KRI, REŠUJMO ŽIVLJENJA!

KRVODAJALSKA AKCIJA v januarju 2012

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdra-
vilo, ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, prepre-
čevanje posledic in preprečevanje smrti. To omogočajo 
krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko poma-
gamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo je odsev člo-
večnost, ki temelji na načelih prostovoljnosti, brez-
plačnosti in anonimnosti.

Ali ste vedeli?
Dnevno v Sloveniji potrebujemo 400 krvodajalcev, da 
rešimo življenja bolnikov in ponesrečencev, ki nujno po-
trebujejo kri.

Vsi, ki želite pomagati, lahko darujete kri, če izpolnju-
jete osnovne pogoje za krvodajalca. Krvodajalec ste 
lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 let in tehtate 
najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri vsake 
4 mesece, moški vsake 3 mesece.

Območno združenje Rdečega križa Brežice organizira kr-
vodajalsko akcijo v

 PONEDELJEK, 16. JANUARJA 2012 
z vpisom od 8.00 do 13.30 ure 

Krvodajalska akcija bo potekala v prostorih Ekonomske 
šole Brežice - Bizeljska cesta 45.

Vabljeni k darovanju krvi in reševanju življenj!

Občina Brežice je v letu 2011 
prejela pobudo zasebnega 
investitorja podjetja Gala-
ksija FS, finančna skupina 
d.o.o. iz Trebnjega, za pri-
dobitev služnosti na strehi tr-
žnice v Brežicah za postavi-
tev fotovoltaične elektrarne. 
Podeljena služnostna pravi-
ca za dobo 25 let je odplač-
na, kar pomeni, da je Obči-
na Brežice z oddajo strešne 
površine tržnice najemniku 
pridobila finančna sredstva, 
ki jih je namenila za preno-
vo dotrajane strešne kritine 
na tržnici.  

Oddajo strešne površine za 
fotovoltaično elektrarno je 

Občina Brežice prepozna-
la kot dobro priložnost in se 
odločila za gospodarno pote-
zo, ki je omogočila pridobitev 
dodatnih sredstev za investi-
cijsko vzdrževanje - obnovo 
strehe na tržnici Brežice. In-
vesticijsko vzdrževalna dela 
pri obnovi strehe na tržnici v 
Brežicah so že izvedena, in si-
cer v vrednosti 39.000 evrov.

Glede na krčenje virov za fi-
nanciranje občin namerava 
Občina Brežice tudi v priho-
dnje v skladu z zakonskimi 
možnostmi sodelovati pri 
podobnih projektih in na tak 
način pridobiti dodatna sred-
stva za investiranje. 

Sončna elektrarna na strehi tržnice
V decembru 2011 je bila predana v namen fotovoltaična sončna elektrarna na prenovljeni strehi tržnice v Bre-
žicah. Vršna moč sončne elektrarne, ki se razteza na 1.500 kvadratnih metrih, znaša 125 kWp (kilovat-peak). 

Fotovoltaična elektrarna na prenovljeni strehi tržnice

Skavti prinesli luč miru Silvestrovanje na prostem 
v Brežicah
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Nekatere obletnice so glo-
balne, druge so državnega 
pomena, številne pa so pove-
zane z našim lokalnim prosto-
rom in so vpete v naše vsak-
danje življenje. Vsem trem 
kriterijem je v letu 2011 
ustrezala 70. obletnica za-
četka druge svetovne vojne 
na naših tleh, v naši regiji pa 
še posebej 70. obletnica iz-
gona Slovencev, v katerem 
ima osrednje mesto prav iz-
gon iz Posavja in Obsotelja. 
Obletnici smo v občini Krško 
posvetili številne dogodke, z 
najrazličnejših vidikov in s 
strokovno-raziskovalnim po-
gledom pa so dogodke pred-
stavili v Mestnem muzeju Kr-
ško, kjer so že 11. januarja 
2011 predvajali film Milosh 
avtorice Vesne Orel, z zgod-
bo o izgnanemu Primorskemu 
Slovencu, pregnanemu iz Pri-
morske in potem ponovno iz-
gnanemu iz Celja. Ob dnevu, 
ko se celoten svet spominja 
in opominja na žrtve druge 
svetovne vojne (27. janu-
ar) je bila odprta razstava 
Društva izgnancev Slovenije 
1941—1945, ki je bila v Me-
stnem muzeju Krško na ogled 
do 15. septembra.  

Ob tem je zanimivo tudi dej-
stvo, da se je ravno v letu 
2011 pričela gradbena pre-
nova gradu Rajhenburg, ki 
je imel pomembno in grozo-
vito vlogo v izgonu. Čas oble-
tnice in čas obnove je naklju-
čje oziroma splet »pravih« 
okoliščin, hkrati pa je to rav-
no pravi čas, da ne izgubimo 
zgodovinskega spomina in da 
ga ponovno aktiviramo, pre-
mislimo in nenehno predsta-
vljamo. Tako se je v sode-
lovanju z Muzejem novejše 
zgodovine Slovenije, Eno-
to Brestanica in z objavo v 
Posavskem obzorniku priče-
la tudi široka akcija zbiranja 
življenjskih zgodb in gradi-
va za prenovljeno zbirko o 
izgonu in izgnancih na pre-
novljenem gradu, del zbra-

Skavtinje in skavti iz reda Krško 1 so na Občino Krško prine-
sli dobro voljo, ki so jo med zaposlene delili s pesmijo in lu-
čjo miru, katere poslanstvo vršijo že zadnjih šest let v ob-
dobju pred božičnimi prazniki. Poslanico širitve luči miru so 

člani skavtske skupine pospremili s pesmijo z naslovom Zate 
imam luč, ki ima pomenljivo vsebino: 

"Zate imam Luč. Luč za ta svet.
Svet, ki je velik, svet, ki je težak, svet, ki trpi.
Majhno, prav drobceno Luč. Takšno kot ti.
In zdi se res majhna, premajhna, da si spremenila svet.
Kakor ti. A zate imam Luč, da se odločiš zanjo.
Da se odločiš za Mir, za Ljubezen, in jo neseš domov.
Luč bo že našla pot, samo če jo hoče kdo nesti.
Zate imam Luč. Ker te svet potrebuje. Jo hočeš?"

Luč miru z veliko dobre volje 
prispela na Občino Krško

Iz leta obletnic v novo leto obletnic …
Obletnice so vedno vzgib za pripravo različnih dogodkov ali projektov, ki ravno na določen dan ali pa v 
»pravem« letu spomnijo na pomembne ljudi in dosežke preteklosti. V vsakem letu jih je nekaj, nekate-
re so bolj, druge manj pomembne, nekatere bolj prelomne, druge se dotaknejo samo delčka časa in lju-
di. Leto, ki smo ga pravkar zaključili, je bilo leto pomembnih obletnic. Praznovali smo 20. obletnico sa-
mostojne države in tej obletnici z različnimi dogodki, še bolj pa z analizami in pogledi v pričakovanja 
ter njihovo izpolnitev, namenili veliko našega časa.

nega predstavlja občasna 
razstava Kdor ne bo ponem-
čen, bo izgnan. Del te zgod-
be so tudi menihi trapisti, ki 
s svojo dediščino gradu daje-
jo pozitivno zgodbo, zgodbo 
o delu, razvoju in uspehu, ki 
ga je zatrla druga svetovna 
vojna, ponovnega razcveta 
pa ne dovolila socialistična 
Jugoslavija. Zaradi prenove 
gradu je tudi njihova dedišči-
na v okrnjenem obsegu pred-
stavljena v Mestnem muze-
ju Krško.

Ob obletnicah je izredno po-
membno, da se jih zavejo in 
jih sprejmejo različne gene-
racije. Zato je bil v sodelo-
vanju OŠ Jurija Dalmatina 
Krško, Društva izgnancev Slo-
venije 1941—1945 in Mestne-
ga muzeja Krško razpisan 
likovni natečaj Izgnani iz do-
movine. Razstava je bila od-
prta 18. maja 2011, na med-
narodni muzejski dan s temo 
Muzeji in spomin. Globalna 
muzejska akcija povezuje lo-
kalne zgodbe v velik klobčič, 
vanj smo v Krškem vpletli 
tudi spomin ob 70. obletni-
ci poboja prvih krških bor-
cev. Osrednja ulica mesta je 
poimenovana po tem dogod-
ku, po teh prvih žrtvah, ena 
izmed treh hiš Mestnega mu-
zeja Krško pa je prav hiša, 
v kateri so rasli trije Kapla-

novi fantje – trije od desetih 
žrtev. Kaplanovim fantom in 
Kaplanovi hiši ter mestu v ti-
stem času je bila posvečena 
občasna razstava, ki je bila 
na ogled od 16. februarja do 
30. maja 2011.

Leto 2011 je bilo tudi Josi-
pinino leto. Meščanki Josipi-

ni Hočevar (1824—1911), ki je 
bila odlična gospodarstveni-
ca in neprecenljiva dobrotni-
ca, je bilo ob 100. obletnici 
smrti posvečenih več dogod-
kov, končno pa je dobila tudi 
svojo podobo v Gaju zaslu-
žnih občank in občanov. Nje-
ne sledi danes predstavljajo 
predvsem zgradbe, npr. sedež 
Občine Krško, ki je bil zgra-
jen leta 1868 za potrebe nove 
oblike lokalne samouprave – 
Okrajnega glavarstva Krško, 
ali pa nekdanja bolnišnica, 
ki je prav v letu 2011 dobi-
la prenovljeno podobo in ne-
kaj novih vsebin – poleg Mla-
dinskega centra Krško tudi 
Mladinski hotel. Razstava v 
muzeju in sodelovanje z nje-
nim rojstnim mestom Rado-
vljico vzpostavlja nove zgod-
be in predstavlja pozabljene 
dosežke, ki sooblikujejo tudi 
našo sedanjost.

Še bi lahko našteli, prazno-
vala so različna društva, npr. 
140 let Prostovoljno gasilsko 
društvo Krško, 110 let Prosto-
voljno gasilsko društvo Pod-
bočje, če naštejemo samo 
tista nad sto let. Vsaka oble-
tnica je prinesla pogled nazaj 
in številne načrte za naprej, 
leto 2011 pa se je končalo z 
razburkanim političnim doga-
janjem.

Leto 2012 je manj bogato z 
»velikimi« obletnicami, ven-
dar pa jih bomo lahko obe-
ležili in praznovali kar ne-
kaj. Vsi, ki cenijo dediščino 
in so veseli, da jo ceni tudi 
Občina Krško, se bodo vese-

lili novih dosežkov na podro-
čju ohranjanja, revitalizacije 
in predstavljanja dediščine. 
Pričeli bomo šteti leta obno-
vljenega gradu Rajhenburg, 
v Krškem pa leta obnovljene 
Mencingerjeve hiše, v kateri 
je 12. aprila 1912 umrl pisa-
telj, odvetnik in politik Janez 
Mencinger. Ob 100. obletnici 
njegove smrti bo v sodelova-
nju Mestnega muzeja Krško, 
Valvasorjeve knjižnice Krško 
in Knjižnice Antona Tomaža 
Linharta Radovljica organi-
ziran kolokvij in pripravljena 
občasna razstava. 15. januar-
ja 1872 se je Janez Mencin-
ger, rojen leta 1838 na Brodu 
v Bohinjski Bistrici, v videm-
ski cerkvi sv. Ruperta poro-
čil z Videmčanko Marijo Bar-
bo (1850—1917), novembra 
1882 pa se je kot odvetnik 
iz Kranja preselil v Krško in 
kupil hišo, ki jo danes ime-
nujemo Mencingerjeva. Bil 
je napreden in zaveden Slo-
venec, ki je v kratkem času, 

ko je opravljal službo župana 
(1894 - 1896), uradoval v slo-
venskem jeziku, kar je bilo v 
času Avstroogrske pogumno in 
smelo dejanje.  

Pred 100 leti so v Evropi že ču-
tili razpad velike monarhije, 
politično dogajanje je bilo pe-
stro in burno. Dolenjske novi-
ce so ob začetku leta 1912 po-
ročale o delovanju kmetijskih 
podružnic, poslanci SLS so po-
ročali o svojem delu v dunaj-
skem državnem zboru, tudi o 
deželnem proračunu, kjer so 
primanjkljaj povzročali pred-
vsem izdatki za zdravstvo in 
šolstvo ter slaba skrb za »pov-
zdig kmetijstva«. Objavljen 
pa je bil tudi razglas za žreba-
nje vojaškega nabora za leto 
1912, k prvemu naboru so se 
morali zglasiti fantje, rojeni 
leta 1891.  Po oglasu na za-
dnji strani časopisa sodeč pa 
so »milijoni« zdravili kašelj, 
hripavost, katar, zaslišenja, 
dušljivi in oslovski kašelj s Ka-
iserjevimi prsnimi karamela-
mi »s tremi smrekami« ter pili 
Kneippovo sladno kavo.

Med letoma 1912 in 2012 je 
vez tudi zaradi volitev. 2. 
maja 1912 so namreč v Kr-
škem volili župana in stare-
šinstvo. Novi župan je bil dr. 
Janko Hočevar. Ob koncu po-
ročila o izidu so v Dolenjskih 
novicah zapisali: »Bog daj no-
vemu odboru pogum in srečo 
v delovanju za blagor te ob-
širne občine.« (10. 5. 1912, 
let. 28, štev. 9, str. 72)
 Alenka Černelič Krošelj, 
 Mestni muzej Krško

Razstava Kdor ne bo ponemčen, bo izgnan  
(Foto: Nina Sotelšek)

Odprtje razstave Izgnani iz domovine  
(Foto: Nina Sotelšek)

Podpora Programu Svit na občinski ravni je izredno pomemb-
na zlasti na področju komuniciranja s prebivalstvom, lokalnimi 
skupnostmi in nevladnimi organizacijami. Odzivnost na program 
Svit v občini Krško je slaba, zato si želimo še intenzivnejše pro-
mocije tega programa. In ker se najslabše odzivajo ravno mo-
ški, naj bo nekaj več pozornosti namenjene ravno njim (njiho-
va odzivnost je nižja za 10 - 20 %!). 

Program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih spre-
memb in raka na debelem črevesu in danki, ki nosi tudi krati-
co SVIT, je državni program. Namenjen je moškim in ženskam v 
starosti od 50 do 69 let. Temelji na prostovoljnem sodelovanju, 
kar pomeni, da se vsak posameznik odzove povabilu, če želi.

V okviru SVIT-a na domač naslov prispe najprej Izjava o prosto-
voljnem sodelovanju v Programu Svit. Vprašalnik ni niti obse-
žen niti težak in v uvodnem delu je napisan telefonski kontakt, 
na katerega se lahko obrnete v primeru kakršnihkoli nejasnosti. 
Če se posameznik odzove in vrne izpolnjen vprašalnik ter pi-
sno potrdi sodelovanje, na navedeni naslov po pošti dobi kom-
plet za odvzem vzorca blata in pisnimi navodili. Iz programa se 
izloči le osebe, ki so že v diagnostični ali terapevtski obravna-
vi. V primeru, da udeleženec vzorec z blatom vrne v Central-
ni laboratorij, lahko v naslednjem tednu pričakuje odgovor. Če 
je test negativen, Svit ponovno pošlje vabilo za presejanje čez 
dve leti in zgodba se ponovi. Če pa je test pozitiven, se v zgod-
bo vključi osebni zdravnik in izvede kolonoskopija. 

Sodelavci SVIT-a opozarjajo, da je odzivnost na vabila v pro-
gram kljub dosedanjim pozivom v medijih še vedno nizka. Ko 
prejmete na dom vabilo, je pametno, da se nanj čim prej od-
zovete in vključite v Program Svit ter opravite test, čeprav se 
morda počutite popolnoma zdravi. Bolezen se namreč lahko 
dolgo časa razvija zelo potuhnjeno, brez očitnih znakov, zato 
mnogokrat šele zelo pozno ugotovimo, da je v našem črevesu 
nekaj narobe. Program Svit je pravzaprav namenjen ljudem, 
ki ne kažejo nobenih bolezenskih znakov. Pomembno je, da 
opravite test, čeprav ste prepričani, da ste zdravi. Zato ne 
odlašajte in poskrbite za svoje zdravje! Program Svit rešuje 
življenja – lahko ga reši tudi vam! Odzivnost vabljenih po ob-
činah prikazuje tabela. 

V ZR NM deluje pet Svitovih kontaktnih točk, v UE Krško ta de-
luje v okviru Zdravstvenega doma Krško  (CKŽ 132 c), kontak-
tna oseba za vsa vprašanja povezana s to temo je Romana Mi-
klič (vsak petek od 10.00 do 12.00 ure), dosegljivi pa so tudi 
sodelavci Svita in Zavoda z zdravstveno varstvo NM.

Tabela: odzivnost v program SVIT v Zdravstveni regiji Novo me-
sto po občinah, primerjava z ZR NM in RS za obdobje 1.1.2011 
– 30.06.2011

OBČINA Odzivnost (%)

Mirna Peč 83,77

Mirna 82,80

Semič 72,31

Straža 71,38

Šentrupert 69,57

Šentjernej 68,25

Črnomelj 67,87

Novo mesto 66,92

Šmarješke toplice 65,69

Metlika 64,36

Žužemberk 64,09

Kostanjevica na Krki 63,38

Dolenjske Toplice 62,87

Trebnje 61,22

Mokronog-Trebelno 61,01

Krško 59,08

Škocjan 57,58

Zdravstvena regija Novo mesto 65,33

Slovenija 65,79 

VIR: 
1. IVZ RS, Center za krepitev zdravja in obvladovanje kroničnih bole-
zni, Oddelek SVIT
2. Dostopno na: Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja pre-
drakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki SVIT; http://
www.program-svit.si/?page_id=3, pridobljeno s spletne strani 03.01.2012

 Brigita Zupančič-Tisovec
 Nacionalni promotor zdravja
 Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Državni program SVIT
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»Živimo zdravo« za krepitev 
in izboljšanje javnega zdravja
Vse od lanskega oktobra v Loki pri Zidanem Mostu ob torkih popoldan potekajo strokovno vodene delavnice, 
združene v program »Živimo zdravo«. Uspešno izvajani program z izjemno dobro udeležbo, ki se bo zaklju-
čil v tem mesecu, predstavlja pomemben korak k dolgoročni krepitvi javnega zdravja v sevniški občini. 

Izvajalca programa, Zdra-
vstveni dom Sevnica in Za-
vod za zdravstveno varstvo 
Celje v sodelovanju z Občino 
Sevnica in Krajevno skupno-
stjo Loka pri Zidanem Mo-
stu, sta za udeležence pro-
grama pripravila vsebinsko 
bogate in poučne delavnice 
predvsem s področja zdra-
vega življenjskega sloga, ki 
vključuje telesno aktivnost, 
zdravo prehrano in prepre-
čevanje nenalezljivih kro-
ničnih bolezni. Delavnice so 
namenjene odraslim – mla-
dim in manj mladim, žen-
skam in moškim, zdravim in 
manj zdravim; tistim, ki že-
lijo izboljšati znanje in vešči-
ne, potrebne za bolj zdravo 
in prijetnejše življenje. Pre-
dlog za vključitev pristojnih 
institucij v program »Živi-
mo zdravo« je bil sicer tudi 
eden od zaključkov okrogle 
mize z naslovom »Krepitev 
javnega zdravja v luči soci-
alno-ekonomskih dejavnikov 
zdravja«, ki je v organizaci-
ji Občine Sevnica z udeležbo 
številnih institucij potekala 
lansko pomlad. 

»H koordinaciji programa Ži-
vimo zdravo sem pristopila 
kot optimistka in entuziast-
ka, da je marsikaj moč na-
rediti in spremeniti, in že na 
prvi delavnici je bilo vidno, 
da so krajani Loke pri Zida-
nem Mostu projekt sprejeli 
z velikim navdušenjem, saj 
je bil večnamenski prostor 
v Trubarjevem domu upoko-
jencev poln. Na vsakem od 
srečanj si z udeleženci iz-

menjujemo recepte zdrave-
ga načina življenja, se radi 
družimo in skupaj poizkuša-
mo nove jedi,« pravi koordi-
natorka programa v sevniški 
občini, Violeta Bahat Kme-
tič iz Zdravstvenega doma 
Sevnica.

Po uspešno izpeljani večini 
predavanj in delavnic bosta 
v mesecu januarju prihodnja 
dva torka, 10. in 17. janu-

arja, od 18. do 19.30 v Tru-
barjevem domu upokojencev 
v Loki pri Zidanem Mostu še 
zadnji dve predavanji, in si-
cer  na temo preprečevanja 
in zgodnjega odkrivanja raka 
na debelem črevesu in dan-
ki, prostati in koži skupaj z 
demonstracijo ter nato še 
merjenje dejavnikov tvega-
nja (krvni sladkor, holeste-
rol, telesna višina, telesna 
masa, ITM).    

Priprava jedi (Foto: ZD Sevnica)

Osnova zdrave prehrane s 
pripravo zdravih jedi (Fo-
to: ZD Sevnica)

Godba Blanški vinogradniki je 26. decembra pripravila že 11. 
božično-novoletni koncert, ki je v telovadnico blanške osnov-
ne šole zopet privabil množico glasbe željnih obiskovalcev.
V prvem delu koncerta so se z glasbenim repertoarjem, se-
stavljenim iz skladb povečini slovenskih avtorjev, predstavili 
člani in članice godbe Blanški vinogradniki pod taktirko diri-
gentke Jasmine Erjavec. Program so popestrile tudi melo-

dije, v katerih je ob spremljavi godbe kot solistka nastopila 
Jana Erjavec. Sledil je drugi del koncerta z nastopom petih 
ansamblov, in sicer: ansambel Krjavelj, ansambel Potep, an-
sambel Drakslerji, Slovenskih 6 in Modrijani. Glasbeni večer 
se je zaključil s skladbo Silvestrski poljub v izvedbi godbe s 
solistoma Jano Erjavec in Jožetom Novakom. Zbrane obi-
skovalce sta nagovorila predsednik Godbe Blanški vinogradni-
ki Peter Mirt in predsednik sveta Krajevne skupnosti Blanca 
Franc Pavlin, program pa je povezovala Bernarda Kunej. 

Župan Srečko Ocvirk je v decembru skupaj s predsednikom 
Krajevne skupnosti Blanca Francem Pavlinom in predsedni-
co sevniškega območnega združenja Rdečega križa Ivico Lin-
dič obiskal Antonijo Komlanc iz Krajnih Brd in ji voščil za 95. 
rojstni dan. Zbrani so slavljenki, ki je bila obiska zelo vese-
la, zaželeli še veliko zdravja.

Božično-novoletni koncert 
Blanških vinogradnikov

Blanški vinogradniki pod vodstvom Jasmine Erjavec (Fo-
to: KD Godba Blanški vinogradniki)

Modrijani so navdušili zbrano občinstvo. (Foto: KD God-
ba Blanški vinogradniki)

95 let Antonije Komlanc

Na obisku pri Antoniji Komlanc (Foto: Občina Sevnica)

Fotoreportaža: Čudežni december
Praznovanje minulih decembrskih dni so v Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske de-
javnosti (KŠTM) Sevnica združili pod imenom »Čudežni december«, program pa je združeval več kultur-
no-družabnih dogodkov.

Zadnji mesec leta 2011 je 
vsako soboto postregel z no-
voletnim sejmom želja in 
avtohtono tržnico v sredi-
šču Sevnice. Množica obisko-
valcev se je v začetku de-
cembra z lučkami podala na 
sprehod z Glavnega trga na 

sevniški grad, prve decem-
brske dni pa je popestril tudi 
Miklavžev koncert Mešanega 
pevskega zbora Lisca Sevnica 
in Planinske pevske skupine 
Encijan. Čarobnemu obisku 
gradu je v drugi polovici de-
cembra sledila lutkovna pred-

stava za otroke z naslovom 
Trije prašički, med zimskimi 
počitnicami pa so v Športnem 
domu Sevnica potekala tek-
movanja v različnih športnih 
disciplinah. Decembrsko pra-
znovanje se je v Sevnici za-
ključilo s tradicionalnim sil-

vestrovanjem na prostem z 
ansamblom Veseli Dolenjci na 
Trgu svobode, kjer je zbranim 
ob vstopu v novo leto čestital 
župan Srečko Ocvirk. 
Foto: 
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
in Občina Sevnica

Novoletni sejem želja

Miklavžev koncert

Lutkovna predstava Trije 
prašički

Pohod z lučkami na grad

Čarobni obisk gradu

Zbrana množica, ki je silvestrovala na sevniškem Trgu 
svobode

Čestitka župana Srečka Ocvirka ob vstopu v novo leto
http://www.obcina-sevnica.si/
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Kaj pomaga, da nudite
kvalitetne storitve, če vaši 
kupci  ne vedo za vas?
Kaj pomaga, da se trudite biti konkurenčni in imate 
res ugodne cene, če vaše potencialne stranke ne po-
znajo vaše ponudbe in ne vedo, kje vas najdejo?

Eden najboljših korakov k večji prepo-
znavnosti vaše dejavnosti je sodelovanje 
s časopisom Posavski obzornik, ki doseže 
vsako gospodinjstvo na območju šestih 
posavskih občin!

Časopis Posavski obzornik najbrž že poznate kot bralec/bralka.
Kako pa vam lahko s časopisom pomagamo pri vašem delu?
Pokličite nas, saj vam lahko predlagamo različne ugodne možnosti oglaševanja!

Še pomembneje kot to, da ga prejmejo 
vsa gospodinjstva preko poštne distribu-
cije, pa je, da ga ljudje zelo radi berejo in 
si zanj vzamejo čas, to pa potrjujejo tudi 
raziskave na državnem nivoju.

poštna distribucija

Oglašujte v časopisu Posavski obzornik!

6 občin/vsa gospodinjstva

Kontakt: 07 49 05 780

Časopis Posavski obzornik ima glede na 
julijsko Nacionalno raziskavo branosti 
(NRB 2011) več kot 58.000 rednih bralcev, 
ki so stari od 10 do 75 let, kar pomeni, da 
Posavski obzornik rado vzame v roke več 
kot 4/5 vseh prebivalcev Posavja.

58.000 bralcev

Če se odločite za oglaševanje v Posavskem ob-
zorniku, boste točno vedeli, da: 

bo vaš oglas v Posavskem obzorniku 
dosegel največjo število potencialnih 
strank v Posavju, saj časopis prejemajo 

vsa gospodinjstva v 422 naseljih v 6 posavskih 
občinah (občinah Krško, Brežice, Sevnica, Bistri-
ca ob Sotli, Kostanjevica na Krki in Radeče)

vaš oglas ali drugo sporočilo, objavlje-
no v Posavskem obzorniku, ne bo ro-
malo naravnost v koš za smeti ali kon-

tejner, kar se zelo pogosto zgodi z reklamnimi 
letaki in oglasniki.

boste za največji doseg svojega oglasa 
in prepoznavnost plačali ustrezno niz-
ko ceno.

 

07 49 05 780 07 49 05 783 040 634 783 marketing@posavje.info  www.posavje.info

Dosedanje izdaje časopisa si lahko ogledate na našem spletnem portalu www.posavje.info, o časopisu pa lahko še več preberete tudi 
na www.neviodunum.si, Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, Krško 

Veseli bomo novega sodelovanja! Da se bolje spo-
znamo in vam pripravimo primerno ponudbo, 
• se oglasite od ponedeljka do petka od 8. do 
16. ure na sedežu našega uredništva v Krškem (v 
Hotelu City, Trg Matije Gubca 3, Krško).
• vse delovne dni v tednu nas lahko pokličete 
na telefon 07 49 05 780 ali 07 49 05 783, izven 
delovnega časa naše pisarne pa tudi na mobitel 
040 634 783 (od 16. do 21. ure) 
• ali nam pišete na e-naslov:  
marketing@posavje.info

Z objavami in sodelovanjem v Posavskem ob-
zorniku se boste pridružili preko 700 naročnikom 
objav oziroma poslovnim partnerjem, ki so za-
upali, da jim bodo objave pri nas pomagale do 
izpolnitve poslovnih ciljev.

Bojana Kunej, vodja trženja

3

2

1
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Najbolj bran časopis v Posavju!



Posavski obzornik - leto XVI, številka 1, četrtek, 5. 1. 201214 POSAVSKA PANORAMA

ČATEŽ OB SAVI – Med številnimi prazničnimi prireditvami, ki 
so potekale decembra, je KUD Anton Kreč Čatež ob Savi v 
Domu krajanov na Čatežu že sedmič zapovrstjo organiziral 
Božični koncert. Na njem so se predstavili člani domačega 
MePZ KUD Anton Kreč Čatež z zborovodjo Ignacom Slako-
njo, Mešani cerkveni PZ Podgrad s Primorske pod vodstvom 
Stanka Čeha, MePZ KUD Brežice, ki sta ga vodila Elizabeta 

in Dragutin Križanić, otroški PZ Lučke s Čateža z zborovod-
kinjo Tinko Vukič, Ljudske pevke Žejno, katerih mentor je 
Ignac Slakonja, ter skupina Trta. Povezovalka programa Ka-
tarina Sedeljšak je ob koncu k mikrofonu povabila tudi pred-
sednika KS Čatež ob Savi Vinka Baškovča in domačega župni-
ka Jožeta Packa, ki sta spregovorila nekaj besed zahvale in 
vsem obiskovalcem, ki so do zadnjega kotička napolnili pri-
reditveni prostor, zaželela lepo preživete praznike. Kot za-
dnja pesem je zadonela Sveta noč in tako že teden pred sve-
tim večerom naznanila Jezusov prihod. R. R.

BREŽICE, ČATEŽ OB SAVI – Že po tradiciji je Glasbena šola 
Brežice ob koncu leta, 22. in 23. decembra, v dvorani šole 
pripravila koncerta - v četrtek so se s pestrim koncertnim 

programom predstavili sedanji učenci ter nato v petek bi-
vši učenci šole. Da je glasba za vse čase, gotovo dokazuje-
jo bivši učenci, zlasti tisti, ki nadaljujejo glasbeno znanje 
ter nadgrajujejo svoj glasbeni talent. Posebno tisti, ki pri-
dobljeno znanje s trudom, prizadevanjem in naklonjenostjo 
to sedaj prenašajo na sedanje učence ter z njimi pridobiva-
jo mnoga priznanja v matičnem okolju kot tudi v sredinah, 
kjer se predstavljajo na tekmovanjih ali kako drugače gostu-
jejo na različnih prireditvah. Nastopajoči so trenutke izte-
kajočega se leta oplemenitili do te mere, ko smo poslušal-
ci znova in znova ponosni na delo domače glasbene šole, ki 
venomer spomni, opozori, da je ob glasbi vsak dan praznik.

Glasbena šola Brežice je 18. decembra v dvorani hotela Topli-
ce v Termah Čatež tradicionalno pripravila vrhunski koncert 
orkestrov in šolskega pevskega zbora. Poslušalcem v dvorani 
so ponudili glasbeno in praznično uživanje orkestri: harmo-
nikarski - dirigent Daniel Ivša, citrarski – dir. Anita Veršec, 
tamburaški – dir. Anamarija Šimičić, godalni – dir. Andreja 
Haber, pihalni in simfonični – dir. Miran Petelinc ter Solzice 
z dirigentko Marjetko Podgoršek Horžen. Za lepe in pogu-
mne življenjske trenutke, prijazne božične praznike in sreč-
no novo leto pa je ravnatelj Dragutin Križanić namenil tople 
misli: »Temi in solzam zaprimo pot! Naj sonce, naj smeh, naj 
glasba jih spodi!« N. J. S.

SEVNICA - Letošnji božično-novoletni koncert Godbe Sevnica, 
ki se je odvijal v sevniškem športnem domu 18. decembra, 
je prinesel čudovito glasbeno popotovanje. Le-to se je zače-
lo v Grčiji, nadaljevalo v  Egiptu, v Izraelu, na Japonskem, v 
Španiji, v Severni Ameriki, v Argentini, v Braziliji, v Avstriji 
in v Sloveniji. Za popestritev koncerta so poskrbeli še: vodi-
telja Tanja Žibert in Sinjo Jezernik, mažorete Društva Trg 
Sevnica in ansambel Gregorji. Manjkala pa ni niti  zdravica s 
penino in voščili ob zaključku. S. R., foto: L. M.

RADEČE - V Športni dvorani Radeče se je 25. decembra zvečer 
odvijal tradicionalni božično-novoletni koncert Pihalne godbe 
radeških papirničarjev pod vodstvom Matica Titovška. Večer 
je s skrbno izbranimi besedami, ki so božala ušesa, povezova-
la Urška Klajn; za smeh in dobro voljo pa je s kratkim humori-
stičnim vložkom poskrbel Klemen Košir. Vse dobro je zbranim 
v dvorani zaželel v prihajajočem novem letu poslanec v Držav-
nem zboru Matjaž Han z željo, da bi radeška pihalna godba še 
dolgo nosila ime radeških papirničarjev. Poseben glasbeni gost 
na koncertu radeške godbe je bil Hišni ansambel Avsenik z Go-
renjske. Iskrice v očeh je v zaključku prijetnega glasbenega 
večera pričaral še nastop radeških mažoret. S. R.

ARTIČE - Na dan sv. Štefana je v cerkvi sv. Duha v Artičah 
potekal praznični koncert, imenovan »Praznikom naproti«, 
na katerem je odmevala zborovska in tamburaška glasba. 
Na koncertu, ki je dodobra napolnil artiško cerkev, so pod 
vodstvom Ele Verstovšek Tanšek in Mihe Halerja nastopili 
Otroški pevski zbor OŠ Artiče, Mešani pevski zbor KUD Oton 

Župančič Artiče in Mladinski pevski zbor OŠ Artiče ter Tam-
buraški orkester KUD Oton Župančič Artiče pod vodstvom di-
rigenta Dragutina Križanića. Otroški in mladinski zbor je na 
klavirju spremljala Stanka Turšič Pungerčar, kot solisti pa 
so se obiskovalcem predstavili Marjanca Gajski, Elizabeta 
Križanić in Matjaž Prevejšek. Vezni tekst, ki ga je sestavi-
la Danica Avšič, je prebirala Tjaša Ribič. Ob koncu koncer-
ta je župnik Matej Užmah vsem zaželel mirne in bogato do-
živete božične praznike, vsi nastopajoči pa so za zaključek 
zapeli in zaigrali še priljubljeno božično pesem Sveta noč.
 K. Klemenčič

DOLENJA VAS - Predzadnjo decembrsko nedeljo je v dolenje-
vaškem večnamenskem domu izzvenel praznični letni kon-
cert, ki so ga skupaj z zborovodkinjo Miro Dernač Hajtnik 
pripravile pevke Ženskega pevskega zbora Prepelice iz Dole-

nje vasi pri Krškem. Neumorne pevke, ki svoje pesmi glasov-
no tkejo dvakrat tedensko na pevskih vajah, so tokrat odpele 
petnajst pesmi, koncertu pa nadele naslov Pojmo življenju. 
V goste so povabile tudi solistko Aleksandro Radišić, ki jo 
je na klavirju spremljala Špela Troha. Večer sta s pesniškim 
recitalom pesnika Toneta Pavčka popestrila Janko Bizjak in 
Branka Jenžur, ki je z veznim tekstom tankočutno pridoda-
la še za kanček več prazničnega vzdušja.  M. K.

Božični koncert na Čatežu

Združeni mešani pevski zbori s Čateža, Brežic in Podgra-
da z vsemi zborovodji

Z Godbo Sevnica okoli sveta 

Godba Sevnica na božično-novoletnem koncertu

Koncert papirniške godbe

Letni koncert Prepelic

Dolenjevaške Prepelice med svojim nastopom

Glasba je za vse čase

Del učencev GŠ Brežice z ravnateljem Dragutinom Kri-
žanićem

Praznikom naproti

Na prazničnem koncertu so zapeli vsi artiški zbori in za-
igral tamburaški orkester.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V organizaciji Krajevne skupnosti Le-
skovec pri Krškem in Župnije Leskovec so 27. decembra v žu-
pnijski cerkvi Žalostne Matere Božje na božično-novoletnem 
koncertu zadonele nabožne pesmi treh cerkvenih zborov, go-

stujočega z Rake ter domačega mešanega in otroškega pev-
skega zbora. Cerkveni zbor Raka sestavlja 25 pevk in pevcev, 
ki pojejo pod vodstvom Saše in Andreja Resnika, nekoliko 
številčnejši, okoli 30-članski leskovški cerkveni zbor prepe-
va pod taktirko Kristine Lovšin Salmič, 20 mladih grl, ki se-
stavljajo otroški cerkveni zbor, pa vodi Lara Jagrič. Program 
je povezovala Branka Jenžur, božično-novoletnemu koncer-
tu, ki so ga letos pripravili drugo leto zapored, pa je pred 
cerkvijo sledilo še družabno srečanje krajank in krajanov.
 B. M. 

KRŠKA VAS - Dan po božiču je v dvorani KS Krška vas potekal 
tradicionalni božični koncert, ki ga organizira Kulturno dru-
štvo Ivan Kobal Krška vas. Nastopili so MoPZ Ivan Kobal iz Kr-
ške vasi z zborovodjo Vinkom Žerjavom, Koledniki iz Buše-
če vasi, harmonikarji pod vodstvom Roka Topliška, vokalna 

skupina TRTA, ki jo sestavljajo pevci s Čateža in Globočic, in 
Klapa Parangal. Obiskovalci, ki so do zadnjega mesta napol-
nili dvorano, so lahko prisluhnili predvsem pesmim, primer-
nim za ta čas, slišale pa so se tudi znane dalmatinske pesmi. 
Prireditev je povezovala Hana Jurečič. Ob koncu je tajnik 
KD Ivan Kobal Marjan Piltaver nastopajočim podelil zahva-
le, predsednik KD Franc Jurečič pa je v zaključnih besedah 
vsem zaželel mirne in predvsem zdrave praznične dni ter po-
udaril, da je tako velika udeležba na koncertu spodbuda za 
nadaljnje delo društva, ki ga v letu 2012 čakata dva jubile-
ja – MoPZ Ivan Kobal bo praznoval 85-letnico svojega delova-
nja, minilo pa bo tudi pet let, odkar je začela delovati har-
monikarska sekcija. R. R.

Božični koncert v Krški vasi

Klapa Parangal
CERKLJE OB KRKI – 27. decembra se je že četrto leto zapo-
red v župnijski cerkvi svetega Marka v Cerkljah ob Krki od-
vil božični koncert, ki ga organizira MoPZ Planina iz Cerkelj. 
Tudi letos so bili poslušalci, ki so napolnili cerkvene klopi, 
priča lepemu in z božično tematiko zaznamovanemu koncer-

tu. Poleg organizatorjev, članov MoPZ Planina pod vodstvom 
zborovodje Mihe Halerja, so nastopili tudi Koledniki iz Bu-
šeče vasi, Ljudske pevke iz Cerkelj, duet Gregor in Vlado 
Gramc z violinskimi citrami in orglicami, MePZ Planina pod 
vodstvom zborovodkinje Stanke Turšič Pungerčar ter otroški 
cerkveni pevski zbor pod vodstvom domačega župnika mag. 
Janeza Žaklja in ob kitarski spremljavi Jana Rudmana. Sko-
zi program sta obiskovalce popeljala povezovalca Ana Mari-
ja Duhanič in Rok Retelj. Ob koncu sta besede zahvale izre-
kla župnik mag. Janez Žakelj in predsednik KD Planina Vlado 
Gramc, ki sta se vsem zahvalila za obisk in zaželela prijetne 
božične popraznike in vse dobro v novem letu. Božični kon-
cert je tako še dodatno obogatil Leničevo leto 2011, ki se v 
teh dneh zaključuje. 
 R. Retelj

Božični koncert polepšal praznike

MePZ Planina pod vodstvom Stanke Turšič Pungerčar (fo-
to: Nika Baznik)

S pesmijo v novoletni čas

Leskovški otroški cerkveni zbor med nastopom v doma-
či cerkvi
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BREŽICE – Pod naslovom „Če beseda bi doma ostala“ je Ob-
močna izpostava JSKD Brežice 30. novembra v avli  Fakulte-
te za turizem pripravila literarni večer 14. območnega sreča-
nja literarnih ustvarjalcev. Pred tem je v popoldanskem času 
potekala literarna delavnica sodelujočih srednješolskih av-
torjev iz KUD Franjo Stiplovšek Gimnazije Brežice (Jan Bri-
novec, Lucija Debelak, Katarina Jalovec, Valentina Levak, 
David Maksl, Amadeja Novosel, Tjaša Rupar, Janko Šet, Tim 
Verstovšek, Dragana Vujić) ter drugih avtorjev (Lazo Gruji-
čić, Stanka Pernišek, Drago Pirman, Dragomila Šeško, Zlat-
ka Teropšič in Franc Živič). Strokovno jih je spremljal Da-
vid Bedrač, profesor slovenščine, pesnik in literarni mentor 
s Ptuja. Predstavnici brežiškega sklada Simona Rožman Str-
nad in Lučka Černelič sta ustvarili privlačno predstavitev, 
ko sta za interpretacijo del poleg avtorjev pritegnili tudi ne-
katere občanke in občane, pri interpretaciji pa sta sodelo-
vali tudi sami. Avtorji so za sodelovanje prejeli priznanje in 
cvet, z zvoki marimbe pa je večeru dodal prijetno noto aka-
demski glasbenik Goran Gorše. N. J. S.

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Galeriji Božidar Jakac so Ta vese-
li dan kulture obeležili z odprtjem že sedme postavitve gra-
fik v grafičnem kabinetu Bogdana Borčića. Borčić je namreč 
pred desetimi leti galeriji podaril svoj celoten opus 806 gra-
fičnih listov, ki ga od takrat letno dopolnjuje z vsakoletno 
avtorsko produkcijo in tako danes Grafični kabinet Bogdana 
Borčića šteje 1038 avtorskih grafičnih listov, temu pa je av-
tor v treh serijah dodal še 145 avtorskih risb.

Tokratni izbor in novo postavitev Borčićevih grafik zaznamuje-
ta predvsem izražena belina lista in ponovna uporaba rablje-
nih grafičnih plošč, je povedal višji kustos v kostanjeviški ga-
leriji Goran Milovanović. 85-letni Borčić se odprtja ni mogel 
udeležiti, je pa udeležencem prireditve poslal pismo, ki ga je 
prebrala kustosinja Helena Rožman. Novo postavitev, katere 
otvoritev je z igranjem na saksofon popestril Aleš Suša, je od-
prl kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek. P. P.

KRŠKO – 2. decembra je v organizaciji krške izpostave JSKD 
in Likovnega društva Krško OKO v krški Dvorani v parku po-
tekala v okviru Ta veselega dne kulture že tradicionalna pri-
reditev Literarni nokturno, ki so jo letos posvetili haikujem 
in haigam. Vodja izpostave Sonja Levičar je v uvodnem na-
govoru prisotnim spregovorila nekaj besed o japonski poeziji 
haiku in izpostavila, da je v našem okolju najbolj znan pisec 
haikujev Rudi Stopar. Prvi del prireditve so posvetili hrva-
škemu svetovno znanemu pesniku haiku poezije Vladimirju 
Devidéju, njegove pesnitve je prebrala Branka Pirc, Stopar 
pa je predstavil nekaj svojih haikujev, ki jih je posvetil temu 
velikemu poznavalcu haiku poezije. V nadaljevanju večera 
pa je haige predstavila predsednica krških likovnikov Pirče-
va. Na literarnem večeru pa so se predstavili avtorji haikuja 
in haig - Pirčeva, Stanka Hrastelj, Jožica Petrišič, Tone Kla-
kočar, Nena Dular, Antonija Petrič, Mitja Grum, Rudi Mli-
nar, Ivana Vatovec in Stopar. V japonščini je haikuje prebi-
rala Špela Fekonja. Glasbeni program sta oblikovali flavtistki 
Darja Dobršek in Špela Gerjevič. Sodelujoči so za zaklju-
ček prejeli cvet krizanteme, ki v azijskem svetu ponazarja 
dolgo življenje in srečo, v haiku poeziji pa označuje jesen. 
 M. Kalčič

Pogum, da beseda ni doma ostala

Prenovili Borčićev kabinet

Zbrani v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića

Nokturno s haikuji in haigami

KRŠKO – 7. decembra je v polni dvorani Kulturnega doma 
Krško izzvenela prireditev Glasbene šole Krško, ki so jo 
letos poimenovali „Evropa združena v GŠ malo drugače“. 
Gostili so nastopajoče iz glasbenih šol Italije, Nemčije, 
Španije, Romunije in Turčije.

Projekt Comenius je eden izmed projektov vseživljenjske-
ga učenja v okviru Evropske unije in Glasbena šola Krško je 
prva v Sloveniji, ki ji je uspelo na tem razpisu. „Ta postopek 
je kar dolgotrajen, treba je bilo poiskati primerne partner-
je s skupnim interesom za neko temo, potem je bilo potreb-
no program pripraviti, ga napisati, kar je obsegalo 55 strani, 
nato pa ga je morala vsaka od nacionalnih komisij posebej 
odobriti,“ je pojasnila Barbara Smolej Fritz, ki je bila go-
nilna sila v projektu, čeprav je dodala, da so za uspeh za-
služni prav vsi sodelavci na šoli. V projekt so pritegnili glas-
bene šole iz Španije, Nemčije, Italije, Turčije, Romunije in 
Poljske, slednja se koncerta pri nas ni uspela udeležiti. „Ce-
loten projekt se odvija dve leti,“ je še dodala Smolej Fri-
tzeva. Prvo srečanje je bilo v Romuniji, v tem šolskem letu 
bodo odšli še na Poljsko in v Italijo, naslednje šolsko leto pa 
bodo na vrsti ostale tri države. 
Letošnja sicer tradicionalna prireditev Glasbena šola malo 
drugače je bila zares drugačna. Kot zanimivost projekta so 
krški obiskovalci slišali priredbo slovenske pesmi „Moj očka 
ima konjička dva“ v duhu gostujočih držav. Vsaka država je 
poslala ostalim sodelujočim članicam eno svojo ljudsko pe-
sem, ki jo vključijo v izvedbeni repertoar. M. Kalčič 

Gostovale evropske glasbene šole

Harmonikarski orkester z dirigentko Etelko Posel in kla-
rinetistom Miho Mirtom 

PODSREDA – V Koz-
janskem parku so Ta 
veseli dan kulture 
obeležili  z odprtjem 
razstave fotografij z 
že petega extem-
pora, ki ga pripra-
vijo ob oktobrskem 
Prazniku kozjan-
skega jabolka. Prvo 
nagrado je prejela 
fotografija vinogra-
dov Lee Babič, dru-
go nagrado fotogra-
fija v zrcalu Mojce 
Cvirn, tretjo pa megleno jutro Žana Kovačiča. Diplome so 
prejele fotografije buč Branka Brečka, jabolk Marije Kračun 
in kovanje konja Marka Soka. Babičeva kot nagrajenka dobi 
tudi priložnost samostojne razstave na gradu Podsreda. Koz-
janski park je extempore pripravil skupaj s Fotografsko zve-
zo Slovenije in Fotografskim društvom Celje.
14 fotografov je med 7. in 9. oktobrom v fotografski objek-
tiv ujelo pokrajino, ljudi, živali, rastline in tudi dogajanje na 
trgu Podsreda, skupaj pa so oddali 244 fotografij. Strokovna 
žirija v sestavi Vinko Skale, Joco Žnidaršič in direktor Koz-
janskega parka mag. Hrvoje Oršanič, je za projekcijo izbra-
la 98 fotografij, za razstavo pa 36.  Na izredno dobro obiska-
ni prireditvi v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi sta zbranim 
zaigrala Polona Žalec in Andrej Boštjančič iz Brencl bande. 
 S. V. 

Lea Babič zmagovalka extempora 

Lea Babič in Hrvoje T. Oršanič ob na-
grajeni fotografiji

BRESTANICA - Bilo je pred 25 leti, ob kulturnem prazniku 
leta 1986, ko je skupina brestaniških petošolk v domačem 
kraju prvič zaplesala za širšo javnost. Z njo, plesna skupi-
na si je nadela ime Aleja, je brestaniško Kulturno društvo 
Svoboda postalo bogatejše še za eno sekcijo in za plesno 
dejavnost, ki je vse od tedaj do danes sestavni del doma-
če kulturne scene. 

25-letnico plesne dejavnosti v kraju so 9. decembra v bresta-
niškem kulturnem domu obeležili s tradicionalno prireditvijo 
Brestanica pleše, ki jo je zasnovala Anja Krajnc in na kateri 
so poleg petih skupin zaplesale tudi nekdanje plesalke, med 
skupno petnajstimi plesnimi točkami pa je za popestritev in 
prešeren smeh občinstva poskrbela tudi moška plesna skupi-
na Tower Pancers. Četrt stoletja delovanja so hkrati obele-
žili tudi s podelitvijo društvenih priznanj, ki so jih za pionir-
sko delo prejele članice skupine Aleja (Petra Kavčič, Urška 
Samec, Vesna Zakšek, Manca Grubič, Katarina Samec, Su-
zana Robek in Katja Žičkar) ter drugo ustanovljene skupi-
ne Velike frnikole (Sonja Živič, Lara Umek, Urška Gramc, 
Nina Vajdič, Katja Butkovič in Maja Bromše), vodja krške 
enote JSKD Sonja Levičar pa je podelila jubilejne značke za 
10- in 15-letno plesanje v plesnih skupinah. Srebrne značke 
(10 let), poimenovane po vsestranski plesalki in pedagoginji 
Meti Vidmar, so prejele Sara Železnik, Maruša Bromše, Mir-
jam Barbič, Ksenija Kovačič, Tamara Kozole, Tjaša Krejan, 
Mateja Abram in Larisa Sotošek, zlate značke pa Petra Kav-
čič, Suzana Robek, Anja Krajnc, Maja Bromše, Tjaša Alegro, 
Nina Breznikar in Katja Butkovič.
 Bojana Mavsar

Četrt stoletja plesa v Brestanici

Članice nekdanje zasedbe Aleja, pionirke plesne dejav-
nosti v Brestanici

GLOBOKO - V dvorani Osnovne šole Globoko so 17. decem-
bra z jubilejnim koncertom obeležili 40-letnico delovanja 
Lovskega pevskega zbora Globoko. Poleg jubilantov so večer 
oblikovali še Lovski pevski zbor LD Krško, Ženski pevski zbor 
Globoko, Rogisti LD Selca in Lovski rogisti Kraljevec na Sutli. 

Lovski pevski zbor Globoko, ki je septembra 1971 nastal na po-
budo lovcev Lovske družine Globoko, kasneje pa so se mu zače-
li pridruževati tudi pevci-nelovci, ima za sabo že več kot tristo 
nastopov doma in v tujini. Umetniški vodja zbora je že vrsto let 

Franc Kene, nekajkrat pa sta začasno to vlogo prevzela Mate-
ja Rožman in Miha Haler, ki je zaradi Kenetovega okrevanja 
po bolezni dirigentsko palico prevzel tudi na tokratni proslavi.
Ob tem jubileju so bila v imenu Lovske zveze Slovenije, JSKD 
OE Brežice, Občine Brežice in drugih podeljena številna pri-
znanja, zahvale in Gallusove značke. Med glavnimi prejemni-
ki nagrad sta bila Lovski pevski zbor Globoko za 40 let delo-
vanja in ohranjanja bogate lovske tradicije ter Franc Kene 
za dolgoletno umetniško delo. Brežiški župan Ivan Molan je 
ob tem izrazil ponos in veselje nad močno razvito kulturno 
dejavnostjo v občini Brežice. Prireditve so se med drugim 
udeležili tudi predsednik Lovske zveze Slovenije Srečko Fe-
lix Krope in član komisije za lovsko kulturo Gregor Rettin-
ger. Sobotni jubilejni koncert se je zaključil s skupnim na-
stopom vseh nastopajočih zborov in rogistov.
 K. Klemenčič

Jubilejni koncert LoPZ Globoko

Lovski pevski zbor Globoko

VPIS ABONMAJA 
JAZZ-ETNO CIKLA 2012

do 6.1.12, T: (07) 4880196, breda.spacapan@kd-krsko.si

FRANCIS MBAPPE – 
RHYTHM PROJECT

Zasedba: Francis Mbappe - glas, bas, kitara, Lenart Krečič - saksofoni, 
flavta, Marko Črnčec – klaviature, Vladimir Kostadinović - bobni, tolkala

petek, 6.1., ob 20:30, Klub KDK

PRAVA PRINCESKA
multimedijska predstava za otroke

za rumeni abonma in izven

četrtek, 12.1., ob 18:00

Mestno gledališče ljubljansko

Molière: NAMIŠLJENI BOLNIK
Igrajo: Boris Ostan, Tanja Ribič, Tina Potočnik (AGRFT), 

Enya Belak k. g., Jette Ostan Vejrup, Žiga Udir (AGRFT), Milan Štefe, 
Jurij Drevenšek, Janez Starina, Gaber K. Trseglav, Primož Pirnat

za modri abonma in izven

petek, 13.1., ob 19:30

KULTURNI DOM KRŠKO, Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško
www.kd-krsko.si, e: info@kd-krsko.si, T: (07) 4880190

KRŠKO – 28. decembra so v krški kavarni Zvezda pod okriljem KUD 
Liber odprli razstavo Mati, potice bi! - razstava 3D fotografije, ki 
jo je na ogled postavila Rahela Jagrič. Avtorica je doma iz Le-
skovca pri Krškem in je študij filmske in televizijske režije v Ve-
liki Britaniji zaključila s kratkim filmom Prihod domov. Kot je na 
otvoritvi povedala v pogovoru s Stanko Hrastelj, ostaja stereo-
skopija njena ljubezen ter z njo poglobljeno in drzno nadalju-
je. S tokratno razstavo Mati, potice bi! se občinstvu predstavlja 
kot fotografinja, Posavje pa dobiva prvo razstavo stereoskopske 
fotografije. Z mentorjem dr. Damirjem Vrančićem in tehničnim 
sodelavcem Jožetom Jagričem so "obdelali" tipične slovenske 
dobrote, ki jih ustvarja znana in priznana kulinarična mojstrica 
Tonica Jankovič z Viher. V Zvezdi pa obiskovalce čaka tudi ne-
kaj 3D očal, s katerimi si lahko najrazličnejše potičke na stenah 
do konca januarja ogledajo v treh dimenzijah.  M. K.

Mati, potice bi!
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KOSTANJEVICA NA KRKI - Člani Potapljaškega kluba Krško so 
23. decembra pri Kmečkem hramu v Kostanjevici na Krki pri-
pravili že 12. božično-novoletni potop, od tega četrtič na tej 
lokaciji. Nanj so povabili še potapljaške kolege iz nekaterih 
sosednjih društev, pa tudi iz vrst PGE Krško in PGD Sevnica. 
Ob kar številnem občinstvu se je 12 potapljačev odpravilo v 
ledeno mrzlo (6 stopinj Celzija) Krko, s sabo so vzeli novole-
tno jelko, ki so jo na rečnem dnu okrasili, nato pa jo prine-
sli nazaj na rečni breg.  P. P.

LJUBLJANA, BREŽICE – Na tradicionalni prireditvi Športnik 
leta, ki jo pripravlja Društvo športnih novinarjev Sloveni-
je, je Primož Kozmus v kategoriji individualnih športni-
kov prejel priznanje za drugega najuspešnejšega športnika 
v sezoni 2011. Kozmus si je nagrado prislužil predvsem za-
hvaljujoč zmagoslavnemu povratku na športna prizorišča z 
osvojitvijo brona na atletskem svetovnem prvenstvu v Dae-
guju. Kozmus, med leti 2007-2009 že trikrat zapovrstjo iz-
bran za najboljšega športnika Slovenije, nagrade ni mogel 
sprejeti osebno, saj se v tem času pripravlja na olimpijsko 
sezono v San Diegu, zato jo je v njegovem imenu prevzela 
njegova sestra Simona Grubič, tudi sama nekdaj uspešna 
športnica. Za najboljša športnika 2011 pa sta bila izglasova-
na Peter Kauzer in Tina Maze.

Na prireditvi so podelili tudi nagrade Olimpijskega komiteja 
Slovenije za 2011 športnikom in njihovim trenerjem. Med na-
grajenci sta bila tudi Primož in njegov trener Marjan Ogorevc, 
ki je sprejel nagradi v imenu obeh. Ogorevc se je pred prire-
ditvijo za športnika leta udeležil tudi tradicionalnega predno-
voletnega sprejema za vrhunske športnike in njihove trenerje 
pri predsedniku države dr. Danilu Türku. P. P.

Božično-novoletni potop

Kozmus drugi športnik Slovenije 

Marjan Ogorevc in Simona Grubič z nagradama

Skupinska fotografija po uspešno opravljenem praznič-
nem potopu

Ideja o novoletnem teku se 
je organizatorju, Triatlon klu-
bu iz Krškega, porodila precej 
spontano kot športni zaklju-
ček sezone za člane društva. 
Že v letu 2008 so pričeli raz-
mišljati o prireditvi za širše 
množice z namenom vzpodbu-
diti prebivalstvo k športnemu 
udejstvovanju. Povezali so se 
z Zavodom Regio, ki je poskr-
bel za pridobivanje dovoljenj, 
potrebnih za organizacijo jav-
ne prireditve, določena je bila 
lokacija teka na videmski stra-
ni in … pričelo se je.

Število tekačev je že na pr-
vem teku preseglo številko 
170, kar je bilo za organiza-
torje lepa vzpodbuda za na-
prej. V štirih letih je števil-
ka narasla na letošnjih 254 
(157 odraslih in 97 otrok), ko 
so prireditev prvič organizira-
li v starem mestnem jedru z 
željo tek približati prebival-
cem z dajanjem poudarka na 
družabnosti dogodka. Presta-
vitev teka v bolj idilično me-
stno okolje je požela odobra-
vanje tako s strani tekačev 
kot s strani Občine in Krajev-

ne skupnosti Krško ter samih 
prebivalcev, ki so izdatneje 
podprli sodelujoče s spodbu-
janjem. 
 
V teh relativno težkih časih 
se je Triatlon klub Krško pr-
vič odločil tudi za dobrodel-
no naravo teka. Povezali so 
se s Centrom za socialno delo 
Krško, ki je po svojih kriteri-
jih izbral pet socialno ogro-
ženih družin iz naše občine, 
katerim so namenili celoten 
izkupiček prireditve. To so 

ob udeležencih teka in nji-
hovemu prispevku omogoči-
li tudi številni sponzorji, čla-
ni Prostovoljnega gasilskega 
društva Krško in varovanci 
VDC Leskovec-Krško z izde-

lavo unikatnih medalj za na-
stopajoče.

Organizatorji si bodo v pri-
hodnje prizadevali privabiti 
na tek čim večje število re-
kreativcev, katerim rezultat 
na tekmovanju ne bo primar-
no vodilo udeležbe. V naše 
okolje tovrstno razmišljanje 
prodira počasneje, a vztraj-
no, saj se tovrstnih dogod-
kov ob športno zavednih po-
sameznikih in društvih vedno 
bolj vključujejo tudi prilo-
žnostni rekreativci. Postavi-
ti se na štart, prehoditi ali 
preteči traso teka v »doma-
čem« mestu je v tujini in tudi 
že ponekod pri nas posebno 
doživetje in bo v prihodno-
sti svojevrsten »udeležba je 
obvezna« dogodek. Organi-
zatorjem lahko v bodoče le 
zaželimo, da jih pri »razsve-
tljevanju« še neprepričanih 
ne bo čakalo preveč dela in 
se bodo raje posvetili organi-
zaciji dogodka, ki mu že za v 
prihodnje podeljujemo sta-
tus največjega v celotnem 
Posavju.
 Luka Šebek

Že 4. novoletni tek tokrat v starem 
mestnem jedru Krškega
KRŠKO – Pravi športniki in rekreativci ne počivajo tudi med božično-novoletnim časom. Vedno več je ti-
stih, ki si v tem času obdarovanja »poklonijo« udeležbo na sedaj že tradicionalnem novoletnem teku 
po ulicah Krškega.

V pričetku so bili v društvu s 
svojo dejavnostjo aktivni samo 
na OŠ Pišece, vendar so sča-
soma svoje delovanje razširi-
li na Bizeljsko, Globoko in Do-
bovo, zelo dobro pa že lep čas 
sodelujejo s sosednjim breži-
škim badmintonskim klubom. 
Pobudnik ustanovitve in prvi 
predsednik tega edinega tek-
movalno usmerjenega piše-
škega športnega društva je Ta-
dej Škof, ki še danes opravlja 
funkcijo predsednika in glav-
nega članskega trenerja. V klu-
bu imajo trenutno 105 aktivnih 
članov in tri pomožne trener-

10 let Badminton kluba Pišece
PIŠECE – Kar nekaj posavskih športnih društev bo v letošnjem letu slavilo pomembne okrogle obletnice 
delovanja. Kot prvi bodo že v pričetku leta svojo deseto obletnico proslavili v Badminton klubu Pišece, 
saj je ustanovni datum tamkajšnjega društva 20.1.2002.

Članice BK Pišece s predsednikom društva Tadejem Škofom

Na 10 km progi sta zma-
gala Alenka Radej s časom 
40:29,3 ter Vid Zevnik z 
odličnim časom 31:10,8, 
na 4 km progi pa Karin Go-
šek (14:42,2) in Miha Po-
všič (13:02,8).

je. Rezultatsko so bili v pre-
teklosti precej uspešni, saj so 
v svoji zgodovini na večjih in 
manjših turnirjih osvajali šte-
vilne stopničke. Trenutno si la-
stijo v klubu več kot 200 uvr-
stitev med prve tri na raznih 
domačih in mednarodnih pri-
reditvah. Med najuspešnejše 
igralke badmintona in v no-
vejšem času tudi razvijajoče-
ga se speedmintona sodi doma-
činka Maja Sušin, ki je v svoji 
osemletni športni karieri osvo-
jila nekaj čez sto stopničk, od 
tega tudi trikrat na državnem 
prvenstvu, lasti pa si tudi de-
set mednarodnih turnirskih oz. 
prvenstvenih zmag. Med uspe-
šnejše tekmovalce v preteklem 
obdobju lahko dodamo še To-
nija Hotka, Mojco Omerzel in 
Tadeja Škofa. Klub je v letih 
2008 in 2009 malenkostno sto-
pil korak nazaj predvsem zara-
di majhnega števila vadečih, a 
v društvu so prebrodili krizo, 
saj jim je v preteklih dveh le-
tih uspelo dvigniti število va-
dečih mladih do 12. leta sta-
rosti na 50.

Cilji za prihodnost so jas-
ni. Želja je ostati najboljši 

posavsko-dolenjski klub, na dr-
žavnem nivoju pa priti med pet 
najpomembnejših klubov pri 
razvoju mladih igralcev ter še 
naprej prinašati »srebrnino« s 
turnirjev ter prvenstev v Slove-

niji in iz tujine. V klubu želijo 
še posebej poudariti, da so ena 
redkih športnih organizacij, ki 
jih čas recesije ni zamajal, 
prav nasprotno. Obdobje fi-
nančne krize jih je celo dodat-
no motiviralo k še bolj trdemu 
delu, katerega rezultati so že 
vidni. Ob koncu pa omenimo 
še nekaj oseb, katerih delo je 
še posebej zaznamovalo pišeš-
ki badminton. V klubu so sko-
zi desetletje kot organizator-
ji delovanja svoje žulje puščali 
predvsem Tadej Škof kot pred-
sednik in glavni trener v dru-
štvu, Uroš Škof, ki je opravljal 
tajniška dela, in Jure Kelher 
kot pomožni trener. Posebna 
zahvala za pomoč pri sofinan-
ciranju aktivnosti pa gre Obči-
ni Brežice in njenemu županu 
Ivanu Molanu.
 Luka Šebek

Štart teka na 10 km
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Ženska - multipraktik
PLESNA PREDSTAVA

20.1.2012, 19:30, KULTURNI DOM KRŠKO

ANIKA, SVET PLESA IN ZABAVE - PLESNA SEKCIJA UNIQUE

Glavni sponzor prireditve SeCOM.

Vsak ponedeljek od 15.30 do 17.30 
vabljeni v Knjižnico Sevnica na 

»INFO TOČKO« 
časopisa Posavski obzornik, 

namenjeno neposrednemu stiku z bralkami in bralci, ki lahko v 
lepo urejenem večnamenskem prostoru sevniške knjižnice preli-
stajo regionalni posavski časopis, oddajo mali oglas, voščilo, zahva-
lo … To pa je tudi priložnost za pogovor z našo novinarko.

Vljudno vabljeni!

 že od 15. decembra 1997



Posavski obzornik - leto XVI, številka 1, četrtek, 5. 1. 2012 17POSAVSKA PANORAMA

Kam v Posavju?

Bilo je lanskega aprila, ko se je soseda s prijateljico 
sprehajala po starem brežiškem mostu. V klepetu sta 
premlevali to in ono, ko je sredi mostu naenkrat usta-
vil avtomobil, iz njega je z urnimi gibi stopila žen-
ska in se nagnila čez železno ograjo. Videli sta, da je 
nekaj odvrgla, in smuknila nazaj v avto, ki je odpe-
ljal tako hitro, kot je pripeljal. Le kaj je odvrgla ne-
znanka? Prijateljici sta radovedno stopili do ograje. 
Spodaj se je v majhnem tolmunu Save med prodni-
ki vrtinčila plastična vrečka, iz nje pa so v nebo vpili 
trije mačji mladiči. Zgroženi sta splezali do obrežja. 
Zaman sta poskušali doseči vrečko s prestrašeni-
mi mucki. Takrat je zazvonil moj telefon – če lahko s 
fantom prideva na pomoč in prineseva nekaj daljše-
ga s sabo, da bomo dosegli vrečko in jih potegnili na 
suho? »Ti počakaj tu, če bomo slučajno še kaj rabi-
li,« mi je naročil fant, nemudoma pograbil grablje in 
že tekel reki naproti. Mucke so rešili iz Save. »Lede-
ni so, vsi so popolnoma ledeni,« je hitel opisovati, ko 
so mucke prinesli do našega bloka. Sledilo je ogreva-
nje, masiranje, pokrivanje, hranjenje. Dva sta se od-
zvala, tiho cvilila in se tesno stiskala drug ob druge-
ga, tretji je ostal leden. 

Ni pretresljiv le pogled na človeka, ki se bori za ži-
vljenje, izredno žalosten je tudi pogled na žival, ki 
se z vsemi močmi bori za vdih in izdih. Menda se za-
vijanje živih mladičev in metanje v reko dogaja. Re-
dno. Sploh mestnim mačjim mladičem, ker se potepu-
ške muce prehitro množijo in mucki zelo težko dobijo 
nov dom. Ampak, življenje je življenje in ob takšnem 
početju moraš jasno vedeti, da ga nekomu jemlješ. 

Zavestno škodovanje je lastno človeku, ne živali in 
ne rastlini. Pogosto se sprašujem o tem tudi pri na vi-
dez bolj banalnih rečeh: kako lahko (samo)zavestno 
izdelujemo strupene otroške igrače, pošiljamo na po-
lice s škodljivimi snovmi prepojena oblačila in svoje-
mu osnovnemu gorivu, hrani, dodajamo zdravju iz-
redno nevarne sestavine? Kakšne mandarine recimo 
uživa lastnik podjetja, ki se ukvarja z agrumi? Jedo 
njegovi otroci te iste pomaranče, ki jim za prodajo na 
trgu v njegovem podjetju namenijo debel sloj pestici-
dov po lupini? Enako kot za živila velja za druge ži-
vljenjske potrebščine: vse, kar podaljša rok uporabe, 
je dobesedno vredno zlata (ali dolarjev), vse, kar sloni 
na kvantiteti in nizkih cenah, pa ima očitno najboljšo 
možnost, da se pojavi v naših garderobnih omarah, na 
naši koži in krožnikih. Zavestno zastrupljanje ljudi, 
gotovo brez kančka slabe vesti, je vsesvetovni pojav. 

Najrazličnejši filmi, koledarji, skupine napovedu-
jejo konec sveta za letošnje leto. Morebiten datum: 
21.12.2012. Spomnim se, da nas je pri pouku fizike v 
srednji šoli to vprašanje posebej zanimalo na preho-
du iz leta 1999 v leto 2000, ko so prav tako deževale 
temne napovedi. Legenda brežiške gimnazije, profe-
sor Ivan Novak (zahvaljujoč njemu še danes narišem 
asinhronski elektromotor), se je ob našem vprašanju, 
ali se bomo videli v šoli po novem letu 2000, prešer-
no nasmejal in nam zagotovil, da naj nas ne skrbi, 
da je velika verjetnost, da bo gimnazija še naprej tr-
dno stala in da nam v tem primeru tudi pouk fizike 
ne uide. Šalo na stran – seveda ne moremo vedeti, ali 
bo 2012 usodno. Lahko pa z vključitvijo možganov in 
intuicije letos naredimo vsaj kak korak v smeri, da se 
naše samouničevanje upočasni, kajne?

Piše: Maruša Mavsar

V tolmunih

podčrtano

Petek, 6. 1.

• ob 12.00 v Bivaku Senovo: 
ustvarjalna delavnica - risa-
nje na temo zime

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmonija

• ob 18.00 v MC Krško: otvo-
ritev fotografske razstave 
Posavje

• ob 18.00 v MT Raka: iska-
nje skritega zaklada

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: koncert „Sreče vam 
želimo“, nastopajo: Marko 
Železnik, Kristina Prah, Ka-
tja Glas, Komorna skupina 
GŠ Krško in Martin Šušteršič

• ob 18.00 v boštanjski cer-
kvi: božična razglednica Ok-
teta Jurij Dalmatin s prija-
telji

• ob 19.00 v cerkvi Mari-
je Vnebovzete v Kapelah: 
praznični koncert, nasto-
pajo: MoPZ Kapele ter go-
stje Vokalna skupina AVES 
iz Krškega

• ob 20.30 v klubu KD Krško: 
koncert zasedbe Francis 
Mbappe – Rhythm Project

• ob 21.00 v MC Krško: tech 
house & techno night

Sobota, 7. 1.

• ob 9.00 z domačije Ivka Go-
dlerja na Osredku: tradici-
onalni, že 6. pohod Po poti 
slovenskega tolarja

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: otroški živ 
žav

• ob 10.00 v MT Raka: izde-
lovanje snežakov

• ob 12.00 v Bivaku Senovo: 
turnir v ročnem nogometu

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: večerni čvek

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: sobotni klubski večer

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine Liquf

Torek, 10. 1.

• ob 19.30 v Prosvetnem 
domu Brežice: predstava 
„Proti Severnemu vetru“ 
Prešernovega gledališča 
Kranj, za abonma in izven

Sreda, 11. 1.

• ob 11.00 v Knjižnici Sev-
nica: otvoritev razstave li-
kovnih del DUO Impoljca, 
na ogled do konca januarja

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica - igraj-
mo se gledališče

• ob 17.00 v Knjižnici Sev-
nica, oddelek za cicibane: 
pravljična urica

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: odprtje regijske li-
kovne razstave „Tekst v po-
dobi“

Četrtek, 12. 1.

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava „Trnuljčica“

• ob 18.00 v KD Krško: multi-
medijska predstava za otro-
ke „Prava princeska“, za ru-
meni abonma in izven

• ob 19.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: gledališka predsta-
va Mišolovka (Agatha Chri-
stie) v izvedbi gledališke 
skupine KD Leskovec pri Kr-
škem

Petek, 13. 1.

• ob 12.00 v Bivaku Senovo: 
turnir v namiznem tenisu

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: ustvarjalne delavnice

• ob 18.00 v MT Raka: nagra-
dni kviz

• ob 18.00 v MC Krško: večer 
družabnih iger

• ob 19.30 v KD Krško: gleda-
liška predstava „Namišljeni 
bolnik“ (Moliere), za modri 
abonma in izven

• ob 20.00 v klubu MC Bre-

žice: potopisno predavanje 
Natalije Zmazek o Novi Ze-
landiji

Sobota, 14. 1.

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: otroški živ 
žav

• ob 10.00 v MT Raka: zape-
stnice na malo drugačen na-
čin

• ob 12.00 v Bivaku Senovo: 
družabne igre

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: lego večer

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: sobotni klubski večer

Ponedeljek, 16. 1.

• ob 19.00 v MC Krško: ogled 
filma Grave of the fireflies

Torek, 17. 1.

• ob 17.00 v MC Krško: pred-
stavitev publikacije Dijaški 
dom Krško 1951-1985

Sreda, 18. 1.

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica - igraj-
mo se gledališče

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Antona Ko-
mata „Civilizacija na raz-
potju – 5 aspektov globalne 
krize“

BREŽICE – Plesno društvo Imani se je 21. decembra v Prosve-
tnem domu Brežice predstavilo s plesno produkcijo, razgiba-
ne in praznično prijazne trenutke pa so popestrili še njihovi 
gostje: Akademija za ples Ljubljana, Glasbena šola Krško, 

Osnovna šola Brežice, Plesna šola PAN Novo mesto in Ple-
sni studio Intakt Ljubljana. Pod koreografijo so podpisani – 
Špela Premelč, Hedvika Lopatič, Jerneja Rožman (hkrati 
tudi vodja projekta), Ingrid Radman, Rosana Horvat (z Niko 
Kurnik in učenkami 3. r. za sodobni ples GŠ Krško tudi obli-
kovalka scene) in Igor Sviderski; koledar je oblikovala Sara 
Levičar, zvok Rosana Horvat, ozvočenje in luči so bile pod 
nadzorom Jerneja Agreža, Drago Pirman je med plesnimi 
točkami pripovedoval pravljico. Sicer pa se člani in vodstvo 
društva zahvaljujejo vsem staršem za podporo, kar je pri-
znanje in dokaz, da verjamejo v njihovo delo. N. J. S.

Zimske plesne stopinje skozi vaš objektiv

Bralec iz Krškega s fotografijo opozarja na zarjavelo in ne-
ugledno ograjo na križišču med nakupovalnima centroma 
v Krškem. „Kolikor vem, imamo v Krškem Odbor za olep-
šanje mesta, ki bi moral opaziti takšne 'malenkosti' in po-
skrbeti, da se popravijo,“ je zapisal v spremnem besedi-
lu, prepričan, da se (ne)urejenost mesta prepozna ravno 
po takšnih podrobnostih.

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.

KRŠKO – 20. decembra so z vabilom Osnovne šole Jurija Dalma-
tina, na katerem so zapisali, da je čas, ko vse obstane in takrat 
prisluhnemo zvenenju  pesmi, vzgibom ljubezni, šepetu srca, po-
vabili na dobrodelno prireditev „Dobrota stanuje v srcu“. V novi 
šolski telovadnici, ki je bila dodobra zapolnjena z obiskovalci, so 
nastopili učenci in učenke domače osnovne šole, ki so s pesmijo, 
besedo in plesom napolnili srca. Na oder pa so povabili tudi go-

ste Tonija Sotoška z družino, D‘Palinka band, učence Glasbene 
šole Krško ter Gregorja in Vladimirja Gramca. Kakor je v nago-
voru povedala ravnateljica Antonija Glas Smodič, ki je obenem 
tudi vsem zaželela vse lepo med prazniki in veliko uspeha v no-
vem letu, bodo prispevki, ki so jih zbrali tako z vstopnicami za 
prireditev kakor tudi s srečelovom, prodajo pic, palačink in na-
pitkov, namenjeni posodabljanju šolskega dela, delu z nadarje-
nimi učenci in pomoči učencem v materialni stiski.  M. K.

Dobrota stanuje v srcu

Skupina učencev in učenk med izvajanjem svoje točke

CERKLJE OB KRKI – 23. de-
cembra se je v telovadnici OŠ 
Cerklje ob Krki odvila kultur-
na prireditev z naslovom »OŠ 
Cerklje ima talent«. Izkaza-
lo se je, da tudi cerkljanska 
šola premore veliko takšnih 
in drugačnih talentov. 

Nastopilo je 11 tekmoval-
cev v treh različnih kategori-
jah, ki jih je ocenjevala tri-
članska »strokovna komisija« 
v sestavi dveh zaposlenih na 
cerkljanski šoli – svetovalne 
delavke Andreje Ninković 
in učiteljice razrednega pou-
ka Janje Leskovar – ter  zma-
govalca nedavno končanega 

resničnostnega šova »Kme-
tija išče lastnika« in bivšega 
učenca šole Mateja Drečni-
ka. Za uvod se je slišala slo-
venska himna, ki jo je zapela 
učenka Lea Rožman. Tamara 
Zidar je v nadaljevanju pre-
brala kratek nagovor ob Dne-
vu samostojnosti in enotnosti. 
Voditeljica prireditve Natali-
ja Zmazek, sicer tudi učite-
ljica slovenščine na šoli, pa je 
nato že napovedala prvo tek-
movalno točko. Nastopajoči 
so pokazali svoj talent v ka-
tegorijah petja, plesa in dru-
gega talenta. Člani komisije 
so vsak nastop ocenili s toč-
kami od 1 do 10 in na podlagi 

seštevka točk določili zmago-
valce v posameznih kategori-
jah. Medtem ko so prešteva-
li rezultate, je oder zasedla 
glasbena skupina cerkljanskih 
talentov (Luka Rudman, Rok 
Kodrič, Klara Butkovič, Ana 
Horžen in Ema Ajster) in nav-

dušila zbrano občinstvo. Rav-
nateljica cerkljanske osnov-
ne šole Andreja Urbanč je ob 
koncu razglasila zmagovalce. 
V pevski kategoriji je zmagala 
Lea Rožman, med plesalci je 
komisija zmago prisodila dve-
ma paroma, ki sta se predsta-
vila z breakdanceom, in sicer 
Arneju Lovšetu in Davidu 
Hribarju ter Zali Oštir in Lei-
li Lepšina Štefanič. Pri drugih 
talentih pa sta si zmago deli-
la „beatboxer“ Ermin Maslič 
in harmonikar Danijel Stanič. 
Zmagovalci so se razveselili 
zaslužene nagrade – bovlinga 
v Termah Čatež.
 R. Retelj

OŠ Cerklje zagotovo ima talent

Arne Lovše in David Hribar 
med nastopom
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Na muhi ...

Posavski obzornik je že nekaj let najbolj 
bran časopis v posavskih občinah, saj ga 
po Nacionalni raziskavi branosti redno bere 
58.000 bralk in bralcev. S svojo pozitivno na-

ravnano uredniško politiko in aktualnostjo 
je nepogrešljiv vir informacij iz domačega 
okolja. Posavski obzornik je brezplačen ča-
sopis za vse, za posavska gospodinjstva pa 

je brezplačna tudi njegova dostava, vsi osta-
li pa ga lahko naročijo in plačajo le stroške 
pošiljanja.

V uredništvu se vedno znova radi spomni-
mo zanimivega srečanja posavskega rojaka 
iz daljne Kanade z enim izmed posavskih žu-
panov, ki je razlagal, kaj vse je bilo postro-
jenega v zadnjih letih v občini, dopustnik pa 
ga je komaj zaustavil, rekoč: »Saj vem, vse 
to mi je znano!« Začudenemu županu pa je 
odgovoril: »Kaj ne bi vedel, saj redno dobi-
vam Posavski obzornik!«

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

Regionalni štirinajstdnevnik Posavski obzor-
nik lahko v največji meri izpolni hrepene-
nje po novicah iz nekoč domačih krajev, zato 
priporočamo, da ga naročite svojim sorodni-
kom, prijateljem, rojakom in vsem, za ka-
tere veste, da bi se ga razveselili. Ali pa jih 
samo obvestite, da ga lahko naročijo za samo 
15 € na leto oziroma za 30 €, če živijo v tu-
jini. Dovolj bo že, če pokličete naše uredni-
štvo na telefonsko številko 07 49 05780 ali pa 
izpolnite in nam pošljete priloženo naročilni-
co, seveda pa lahko Posavski obzornik naroči-
te tudi po e-pošti: marketing@posavje.info.

Ime (naziv organizacije) ___________________________________________________

Priimek ___________________________________________________

Naslov ___________________________________________________

Št. pošte in kraj _________  ______________________________

Davčna št. (izpolnijo pravne osebe)  __________________________________________

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

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

NAROČILNICA 10 let - za pokrajino.

Posavski obzornik
Trg Matije Gubca 3

8270      KRŠKO
p.p. 201

Prostor 
za znamko

Posavski obzornik za vaše sorodnike po Sloveniji in v tujini!

Sevniški kandidat za po-
slanca na predčasnih par-
lamentarnih volitvah To-
maž  Lisec je izpolnil svojo 
obljubo, da bo v primeru, 
če bo izvoljen za poslanca, 
podelil štipendijo v vredno-
sti 80 evrov na mesec di-
jakinji ali dijaku oz. štu-
dentki ali študentu. Med 
204 prispelimi razgledni-
cami je sreča potrkala na 
vrata študentke Stanke Li-
sec z Lukovca, ki obiskuje 
2. letnika Mednarodne fa-
kultete za družbene in po-
slovne študije Celje. Mlada 
dama ni poslančeva soro-
dnica, čeprav ima enak pri-
imek. (S. R.)

Članice skupine Mlade žurerke iz Tržišča so vedno in pov-
sod dobrodošla popestritev katerekoli prireditve, saj ve-
dno navdušijo z glasbo, z oblačili in s temperamentnim 
nastopom in to kljub svojim ne več „rosnim letom“. Po-
sebnega odra ne potrebujejo - zaplešejo tudi na parki-
rišču. (S. R.)

Če vzamemo pod drobnogled dobro razpoloženo trojico 
na fotografiji(z leve): Ana Somrak po odhodu Franca Bo-
goviča v belo Ljubljano kot krška podžupanja z županski-
mi pooblastili vodi občino Krško, v prostem času pa je že 
od rosno mladih let predana gasilka; za Boža Resnika po 
odhodu z družbe Kostak niti natančno ne vemo, kaj de-
la, razen tega, da je uspešno opravil tečaj za lokalnega 
turističnega vodnika in da se, neuradno, namerava pote-
govati za župansko mesto na marčevskih volitvah; med-
tem ko je Klavdija Mirt v službenem času predana učitelj-
skemu poklicu na leskovški osnovni šoli, v prostem času 
pa aktivna kulturna delavka, poznana kot moderatorka 
prireditev, najbolj pa po upodobitvi raznih vlog na odr-
skih deskah. (B. M.)

Luč miru iz Betlehema je s poslanico SVETim za vse pri-
spela tudi v videmsko župnijo svetega Ruperta, kjer so 
jo s posebnim programom pričakale vse veje skavtov. Pod 
vodstvom Špele Černič, ki nosi skavtsko ime Neverjetna 
bobrovka, je skupina Izvidnikov in vodnic 22. decembra 
z lučjo miru in poslanico krenila po krških javnih zavodih 
in ustanovah ter se ustavila tudi na našem uredništvu. Vi-
demski skavti so nam zaželeli vse lepo v prihajajočem le-
tu in izrazili tudi zahvalo za naše prispevke v Posavskem 
obzorniku, ki ga po besedah Černičeve z veseljem in ra-
di prebirajo.  (M. K.) 

Po božično-novoletnem koncertu Pihalnega orkestra Se-
novo smo v objektiv ujeli dirigenta Halida Tubeishata v 
objemu Galine Vlad, operne pevke iz Moldavije. Nedolgo 
tega jo je Halid obiskal v Kišinjevu, glavnem mestu Mol-
davije, zdaj pa je Galina vrnila obisk na Senovem. Tokrat 
je bila solistka na koncertu senovške godbe Tjaša Zida-
nič iz Brežic. Če jo bo naslednje leto nadomestila Gali-
na, pa lahko le ugibamo … (Foto: B. Colarič)

Knjige 
iz Posavja

Takole so ob dnevu samostojnosti in enotnosti nazdravi-
li brežiški župan Ivan Molan s soprogo in  njegov stran-
karski kolega iz krške občine Cvetko Sršen. Morda se je 
slednji pri Molanu pozanimal za nasvet, ali in kako naj 
se loti kandidature za izpraznjeno župansko mesto v Kr-
škem ... (B. M.)

Naročila:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info

Dostava 
na stroške založbe

 že od 15. decembra 1997
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Mateja Mikolič, Boštanj – 

dečka,
• Jelena Vukolić, 

Brestanica – dečka,
• Laura Jurkovič, Straža pri 

Raki – dečka,
• Helena Kosar, Rožno – 

dečka,
• Anita Mujakić, Krško – 

dečka,
• Valentina Ivačič, 

Studenec – deklico,
• Tadeja Kostevc, Bojsno – 

dečka,
• Ymrije Saramati, Krško – 

deklico,
• Aleksandra Antić, Sevnica 

-  dečka,
• Aldijana Hodžić, Senovo – 

deklico,
• Aleksandra Jordanova, 

Sevnica – deklico,
• Jasmina Tratar, Dolenji 

Boštanj – deklico,
• Silvestra Per, Križe – 

dečka,
• Damjana Pirc, Podulce – 

dečka,
• Martina Kranjc, Brežice – 

deklico,
• Tanja Zupan, Brestanica – 

deklico,
• Marija Urbanica, Krško – 

deklico,
• Vanja Kostelec, Drašiči – 

dečka,
• Branka Rihtar, Leskovec 

pri Krškem – dečka,
• Antonija Čepin, Krško – 

deklico,
• Anamarija Arh, Hrastje 

pri Cerkljah – dečka,
• Andreja Županić, Krško – 

deklico,
• Tadeja Kosem, Poklek nad 

Blanco – deklico,
• Janja Matko, Rožno – 

deklico,
• Nataša Resnik, Leskovec 

pri Krškem – deklico.
ČESTITAMO

• Izet Rushani in Elzane 
Karimani, oba iz 
Makedonije,

• Franc Glavač in Janja 
Avbelj, oba z Apnenika pri 
Boštanju. 

ČESTITAMO

rojstva

poroke

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

Anamarija Hribar iz Zasapa pri Cerkljah ob Krki in Vid 
Merljak iz Kanala ob Soči, 30. april 2011 v Cerkljah ob 
Krki. (Foto: Miha Merljak)

moja poroka

… k besedam. Od misli, ker se vse najprej skuha v 
mislih. To miselno kuharijo potem lahko poženeš v 
besede. V pretehtane in počasne ali v izstreljene in 
hitre. So pretehtane bolj poštene? Morebiti so izstre-
ljene na hitro bolj iskrene. Sicer zaletave, a iskre-
ne. Ki v dalekosežnost delajo popravne izpite. Uspe-
šne, manj uspešne, niti najmanj uspešne. Besede 
imajo nepopisno moč. Lahko jim s pametjo sledi-
mo. Ali jih z modrostjo odvržemo v smetnjak. Kakor 
koli, to je naš vsakdanjik. Od vrha vrhov, do sem-
kaj, tu doli.

Zaradi tega vsakdanjika sem se nek zadnji dan še 
onega leta počutila popolnoma gnilo. Kar sem ube-
sedila Darku. Ki me je zavrnil, da to ni dobro, da so 
tudi lepe reči in stvari. In ljudje, z mnogo dobrega. 
Pa, ja, misli, besede imajo moč. Iz notranje gnilo-
be so potem pokukale vrtnice. Res malo trnaste, am-
pak še zmeraj vrtnice. Za začetek s popki, ki so se 
zlagoma rahlo, rahlo odpirali. Čisto zadnji dan še 
onega leta smo se spet srečali. Darko, njegova žena 
in jaz. Jaz, ki sem Darkovi ženi dejala, da je vedno 
lepša in mlajša, kadar jo srečam. Iskreno izstrelje-
ne misli so se nekako zlepile, mislim, ja, preseneče-
nje z zadovoljstvom. Morda celo z veseljem, ki ga 
je prekril prednovoletni hrup. Ta naša trilogija ne 
zahteva nikakršnega popravnega izpita. Potem po-
mislim, kolikokrat v življenju sploh še znamo po-
hvaliti ali dati priznanje sočloveku? Ženska žen-
ski? Teji, s katero sem štiri leta »preštevala« otroke 
v vrtcu. In se je z možem znašla v tem istem že no-
voletnem vrvežu. Že petnajst let se več ne ukvarja 
z vzgojo otrok, je pa svoje tri vzgojila v prave ljudi. 
Srečava se redko. Tako, na hitro. Srečanja so prije-
tna. Nepotvorjena. Kot so vrteški otroci. Brez oza-
dij. Z otroških obrazov se nekako premestim nazaj 
k obrazom, ki so se trli v malem prostoru. Bolj re-
sni kot praznično razposajeni. Pa vseeno drugačni. 
Trenutku primerni. Ali pač – vsem trenutkom pri-
merni. Med temi obrazi, Riko. Nekoč sva bila sose-
da. In nikoli se ga nisem, se ga ne in se ga ne bom 
spominjala drugače kot s sijajno zaigrano Chopi-
novo Polonezo. Vsako nedeljo ob istem času smo z 
njim doživljali čudovite klavirske trenutke.

V sedanjosti, tu doli. Pravijo, da ima muc tebe in 
ne ti njega. Moj se je ob novoletni pobesnelosti te-
sno stiskal k meni. Naj že vrhovna oblast in vse lo-
kalne prepovejo to norijo! Zaradi otrok in ostarelih. 
Naj oblastniki svoje riti s poslanskih klopi preseli-
jo za kak teden v bolnišnice, v domove ostarelih in 
v šolske klopi. In to uzakonijo! Da bodo spoznali re-
snično življenje. Ki ga je premnogokrat še komaj 
za vzorec. Naj naše poti prekrižajo Nevenke, Ane, 
Riki, Teje, Darki … Za slike, muziko, vzgojo. Za pri-
jateljstvo. Ko sta nujna misel in beseda za obiranje 
glavic cvetja in popkov, ki rasejo med trnjem.

Piše: Natja Jenko Sunčič

Od misli ...

Ostali mediji:
•	 VHS-C
•	 super	in		
digital	8

•	 mini	DV

PRESNEMAVANJE
z VhS NA dVd

Info: 070/878781

V Hotelu City Krško
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Recept za pecivo, pri-
merno za k čaju ali h 
kavi ob popoldanskem 
klepetu, nam je poslala 
Anita Jazbec iz Sevnice.
 
MANDELJNOVI »KNOFKI«

SESTAVINE

400 g mehke moke
250 g margarine ali ma-
sla
100 g mletih mandeljnov
3 majhne žlice sladkorja
1 vanilijev sladkor
1 majhna žlica rožiče-
ve moke

PRIPRAVA

Vse sestavine zgnetemo 
in nato pustimo, da te-
sto pol ure počiva. Nato 
oblikujemo manjše de-
belejše ploščate krogli-
ce, ki jih na sredini še 
malce potisnemo (sti-
snemo) skupaj, da dobi-
mo skoraj čašico. Pripra-
vljene »knofke« damo v 
pečico in pečemo od 10 
– 12 minut na 180 stopinj 
celzija. Pecivo vzamemo 
iz pečice, počakamo, da 
se ohladi in potem po-
valjamo v vanilijevem 
sladkorju ter v sladkor-
ju v prahu.

Naj tekne!  

Pošljite nam tudi vi svoj 
najljubši recept, navedi-
te potrebne  sestavine in 
opišite, kako jed ali peci-
vo pripravite. Lahko nave-
dete tudi, kdo vas je pri-
prave naučil ali kje ste ga 
prebrali. Priložite še svoj 
portret (fotografijo) in po 
možnosti fotografijo jedi 
ali peciva. Dodajte svoje 
ime in priimek ter naslov 
(samo za našo rabo pa bo 
dobrodošla tudi številka 
telefona). Svoj recept nam 
pošljite na naslov uredni-
štva: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 
Krško (za Bralci kuhajo) ali 
na e-pošto: redakcija@po-
savje.info. Kuharje oz. av-
torje objavljenih receptov 
bomo nagradili s knjigo 
Francija Planinca – KRUH 
IN PECIVO PO DOMAČE!

bralci 
kuhajo

KRŠKO/SENOVO - Ob pri-
sotnosti prič, Ernestovega 
brata Mirka in Aninega stri-
ca Martina Budne, sta Er-
nest in Ana Breznikar stopi-
la na skupno življenjsko pot 
30. decembra 1961 na kra-
jevnem uradu na Senovem, 
kjer sta tedaj poročni obred 
vodila in sklenila Ivan Kme-
tec in matičar Franc Divjak. 
50 let kasneje, dan pred iz-
tekom minulega leta, sta 
njun zlati zakonski jubilej v 
krški Dvorani v parku ponov-
no potrdila Franc Bogovič in 
matičarka Mojca Železnik, 
kot priči pa sta jima stali ob 
strani vnukinji Nina in Zala.

Čeprav sta nekaj let kot so-
šolca skupaj gulila šolske klo-
pi, je iskrica med Ano in Erne-
stom poskočila šele na odrskih 
deskah, natančneje - 17. apri-
la 1960 - na reprizi Linhartove 
komedije Ta veseli dan ali Ma-
tiček se ženi. In vse od tedaj 
sta ostala zvesta ne le drug 
drugemu, temveč tudi drama-
turškim uprizoritvam, za kar 
sta bila večkrat nagrajena. Er-
nest ali Enč, kakor ga kliče-
jo znanci in prijatelji, je leta 
1996 za upodobitve številnih 

vlog prejel Severjevo nagra-
do, oba pa sta bila leta 2009 
za dolgoletno in uspešno delo 
na področju ljubiteljskih gle-
daliških dejavnosti nagraje-
na z Linhartovo listino. Nju-
na skupna velika strast je že 
desetletja tudi ribištvo in ure-
janje doma, ki sta ga zgradila 
na Dovškem, največjo ljube-
zen in predanost pa name-
njata trem otrokom, Matja-
žu, Marku in Luciji, ki so si 
ustvarili že svoje družine in ju 
razveselili s štirimi vnukinja-
mi in tremi vnuki.

Njunim najbližjim so se pri 
njuni ponovni potrditvi za-
konske zveze s pesmijo pri-
družili tudi pevci okteta Kul-
turnega društva Svoboda iz 
Brestanice in s plesom seno-
vski folkloristi, v gostišču Se-
nica, kjer se je slavje nada-
ljevalo pozno v noč, pa sta 
za glasbene in plesne ritme 
poskrbela še Pihalni orkester 
Senovo ter Ansambel Brodni-
ki, za prijetno vzdušje pa 
tudi senovski gledališčniki. 

 Bojana Mavsar

Zlati jubilej zakoncev Breznikar

Zlatoporočenca Ana in Ernest Breznikar s svojimi naj-
bližjimi

SEVNICA - V praznično okrašeni novi galeriji na sevniškem 
gradu se je 21. decembra s svojimi izvirnimi umetniški-
mi deli predstavila Klavdija Simler s Planine pri Sevnici, 
ki se ljubiteljsko ukvarja z lepopisjem (kaligrafijo), s sli-
karstvom in s klekljanjem že vrsto let.

»Z lepopisjem sem se začela ukvarjati pred približno tride-
setimi leti s posebnim peresom za kaligrafijo. Udeležila sem 
se tudi več kaligrafskih tečajev. S klekljanjem sem začela 
zaradi druženja,« je pripovedovala umetnica, ki pridoblje-
no znanje uspešno prenaša v prekrasne podobe. V njih so be-
seda, slika in čipka združeni v zanimivo celoto, ki ne potre-
bujejo dodatnih besed.         
Navdušujoč umetniški večer, v katerem se je prepletala poe-
zija besedne umetnice Cvetke Berginc ob glasbeni spremlja-
vi violinistke Betke Rauter in flavtistke Sandrin Zemljak ter 
ob sproščenem vodenju Bože Herek, se je zaključil z zahva-
lo Klavdije Simler vsem, ki ji pomagajo na njeni ustvarjalni 
umetniški poti.  S. R.

V besedi, sliki in čipki

Besedna umetnica Cvetka Berginc, moderatorka Boža 
Herek, vsestranska umetnica Klavdija Simler, violinistka 
Betka Rauter in flavtistka Sandrin Zemljak
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naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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Novo leto, novi izzivi, nova pričakovanja in seveda 
nove glasbene zanimivosti. Kje drugje kot v posa-
vskih glasbenih novičkah.

Začnimo z zadnjimi dnevi leta 2011. Tradicija v Krškem 
se namreč nadaljuje in tako smo bili priča energične-
mu dogodku dan pred silvestrskim večerom, nekoč zna-
nemu kot Energy žur, zadnjih nekaj let pa kot Energy 
žur z radiem Center. Številni obiskovalci ploščadi pred 
krškim kulturnim 
domom tudi le-
tos niso bili raz-
očarani. Za zače-
tek je najmlajše 
obiskal dedek 
Mraz, nato pa 
so z ogrevanjem 
začeli Voyage. 
Pester glasbeni 
program so nadaljevali Nina Pušlar (foto: Matic Romih), 
Bilbi, posavski Uranium Pills Project, krmeljski Liquf 
in seveda Leeloojamais, žur pa se je končal ob petju, 
plesanju in glasbeni jugo nostalgiji d‘Palinke Banda.

Next to be lost je posavski melodično hardcore metal 
band. Sestavlja ga pet članov: Tomaž Gorenc (vokal), 
Dominik Salmič (kitara), Žiga Škrabl (kitara), Rok Gre-
gorič (bas) in Jakob Klavžar (bobni). Njegovi začetki 
segajo v lansko leto, fantje pa zatrjujejo, da glasbe-
ni navdih črpajo iz različnih žanrov, kar njihovi glasbi 
daje poseben čar. Sicer pa so na spletu že objavili svoj 
prvi singel z naslovom Secrets. Sodeč po odzivih virtu-
alnih oboževalce je »komadič prav zakon«.

Zagotovo ste že slišali za 40x band (foto: osebni arhiv). 
Nastali so leta 1993, njihovo udejstvovanje pa se je za-
čelo predvsem zato, da bi se starejši godbeniki tudi po 

koncu igranja za krško godbo še naprej aktivno ukvar-
jali z glasbo, pa tudi zaradi druženja samega. Band po 
večini šteje 15 članov, igrajo pa vse od koračnic, polk, 
valčkov in še kaj bi se našlo. Nazadnje smo jih slišali 
na krajevnem prazniku, v letu 2012 pa so nam oblju-
bili, da bo nastopili na raznih zabavah, obletnicah ... 
In kaj fante najbolj muči? »Potrebna bi bila spremem-
ba imena in sicer iz 40x band v 60 ali več x band,« se 
še pošalijo na koncu.

7. januar 2012 
je datum, ki si 
ga velja zapo-
mniti. Takrat 
namreč izide 
tretji album 
enega od za-
četnikov po-
savske rap 
scene, zna-
nega pod imenom Gero (foto: youtube). Album je na-
stal v studiu Riba, krški raper pa je o njem spregovoril 
v eni izmed spletnih oddaj: »Naslov je nastal brez kom-
pliciranja, sicer pa niti ni važno, važna je vsebina. Res 
pa je, da se bodo teksti nanašali predvsem na obdobje 
zadnjih štirih let, zato bodo besedila govorila o rece-
siji, družini, službi.« Gero je sicer v Posavju znan tudi 
kot član glasbenega projekta Alkomobb, širša Sloveni-
ja pa ga je spoznala tudi po sodelovanju s priljubljenim 
raperjem Zlatkom. Kot je še obljubil, ima tudi za leto-
šnje leto polno glasbenih idej in želj po sodelovanjih.

Tudi nanjo nismo pozabili. Govorimo namreč o priku-
pni Brigiti Šuler, ki drugače prihaja iz občine Brežice. 
Pevka je na svojem spletnem profilu zapisala, da je bil 
njen december prav delaven. Vseskozi je namreč veli-
ko nastopala, poleg tega pa pripravlja tudi novo sklad-
bo oziroma duet, ki ga bo predstavila takoj na začetku 
leta. Kot je namignila, se ji obeta sodelovanje z legen-
do hrvaške zabavne glasbe. Seveda vas bomo takoj, ko 
izvemo kdo to je, tudi obvestili v novih posavskih glas-
benih novičkah. 

Svoje novičke nam še naprej pošiljajte na 
glasbene.novicke@posavje.info. 

Pa srečno 2012!

 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

NOVO V CENTRU BREŽIC! 

Deržič Zvezdana s.p. | Trg izgnancev 3 | 8250 Brežice
Telefon: 081 610 886 | e-mail: smrcek.trgovina@gmail.com

Trg izgnancev 3

Praznične nagrade prejmejo naslednji bralci:

Nedeljsko kosilo, Turistična kmetija Vimpolšek:  
Štrlek Vinko, Trebče; Hrovat Vera, Sevnica; Vresk Anica, Krško; Bevc Kristina, Orešje; Šribar Olga, Brege

Fotografiranje za dokumente za 2 osebi, Fotografika Boštjan Colarič s.p.: 
Zmazek Jožica, Arnovo selo; Šerbec Silvija, Mali Kamen

Celodnevna vstopnica za kopanje v termalnih bazenih, Terme Paradiso: 
Poljanc Milan, Gabrijele; Kožar Maja, Prapretno

Knjiga Krško – stoletje na razglednicah, Založba Neviodunum: 
Helena Renko, Krško

Vroče višnje s sladoledom za 2 osebi, Pivnica Apolon: 
Franko Marjan, Kostanjevica na Krki 

Gelish manikura, Alqma kozmetični center Barbara Novak s.p.: 
Urek Danica, Loče

Knjiga Alenka Mirt – Čez mavrico, Založba Neviodunum: 
Slavinec Berta, Žabjek

Vstopnica za kopanje v zimski Termalni Rivieri, Terme Čatež: 
Resnik Kaja, Mrčna sela; Šantej Simon, Razbor; Tomažin Minka, Gmajna; Knez Danaja, Jelovo; Kos Franci, Mokronog

Komplet slikanic Brinove zgodbe, Založba Neviodunum: 
Žibert Bojana, Brezovo; Simončič Magda, Brestanica

Refleksna masaža dlani, Alqma kozmetični center Barbara Novak s.p.: 
Rožman Viktorija, Kostanjek

Knjiga Sevnica – stoletje na razglednicah, Založba Neviodunum:  
Medvešek Tea, Selce pri Blanci

Kosilo ali večerja za 3 osebe, Pivnica Apolon: 
Bervar Špela, Šentjanž

Iskrene čestitke! Obvestila o prevzemu nagrad boste prejeli na posredovane kontakte.

Pravilno geslo praznične križanke je: Bralcem želimo sončno in zdravo leto!

Geslo križanke pošljite do četrtka, 12. januarja, 
na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, 

s pripisom „Križanka“. 

Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI SMRČEK, 
TRG IZGNANcEV 3, BREŽIcE 

Nagrade:
1. nagrada: darilni bon v vrednosti 30 €
2. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 €
3. nagrada: darilni bon v vrednosti 10 €
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SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 7. januarja, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Janezu Marošu, Melinci 81, 
9231 Beltinci. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 

soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna:  
 1.  (2.) Ans. POGUM - V Volčjem potoku  
 2.  (1.) BRATJE IZ OPLOTNICE - Tvoje oči  
 3.  (8.) Ans. SLOVENSKIH 6 - Smučar Blaž   
 4.  (6.) Ans. AKORDI - Akordi ljubezni 
 5.  (3.) Ans. ERAZEM - Tebi za rojstni dan  
 6.  (4.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Spomin na očeta  
 7.  (10.) FANTJE TREH DOLIN - Spominska knjiga  
 8.  (9.) Ans. VIHAR - Ne primerjaj me z njo
 9.  (5.) Ans. SPEV - Spev za godca   
 10.  (-) SLOVENSKI ZVOKI - Daj mi srce  

Predlog tega tedna za glasovanje:  
 Ans. Dolenjska naveza - Od vinca se streznem 

Kupon št. 83
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

V adventnem času so se vrstili predbožični koncerti, ki naj bi 
polepšali predbožične dni. Z ženo ter sinovoma Vidom in Do-
mnom, ki je po dveh letih šolanja in igranja košarke v Ameri-
ki dobil nekaj dni prosto, da preživi božične praznike doma, 
smo se udeležili koncerta v Pišecah. Posebno smo se vese-
lili koncerta Zlatih zvokov, saj je bil tam med drugimi po-
vabljen ansambel Saša Avsenika, kjer igra moj nečak Tomaž 
Zevnik. Veselili smo se prireditve, saj sta Vid in Domen, pa 
tudi hčerke Lena, Klara, Ema in Eva tesno povezani z njiho-
vim bratrancem. 

Doživel sem razočaranje, ko je voditelj v le zanj šegavim slo-
gom vsako naslednjo točko napovedal z opolzkimi in povsem 
neprimernimi - vulgarnimi vložki. Pričakoval bi, da bi se zna-
ne slovenske glasbene skupine, kot so Vesele Štajerke, Gam-
si, Ansambel Saša Avsenika, predstavljale po svojih dosežkih 
oziroma strokovnih referencah svojih glasbenih članov. Vse 
sem zaradi pričakovanj svojih bližnjih nekako le prenašal in 
skušal delovati zadovoljno. Osrednja točka prireditve so bili 
skupina Slovenski zvoki, saj je zaradi njih koncert tudi bil. 
V svojem nastopu, ki je bil v zadnjem delu prireditve, pa je 
njihov član v nekem ˝malarskem˝ skeču nanizal veliko o mi-
nulem barvanju cerkve Sv. Mihaela v Pišecah. Nagnusno se mi 
zdi nizati podatke o dolbenju popka, oziroma striženju sra-
mnih dlak spolovila svetnice … Višek nagnusnosti je tip an-
sambla dosegel, ko je poudaril, kako je Devici Mariji dvignil 
joške oziroma ji za konec naredil še otroka. Višek šale naj bi 
bilo, da bo vse te račune plačal domači župnik. 

Zaradi svojega nečaka, ki je uveljavljen glasbenik nisem ta-
koj zapustil prireditve na sebi svojstven način. Sem pa ob 
koncu prireditve protestiral pri članu ansambla Slovenski zvo-
ki in izrazil svoje nestrinjanje za nagnusno norčevaje iz vre-
dnot katoliške cerkve, predvsem pa iz norčevanja Device 
Marije, ki ima stotine milijone častilcev po vsem svetu. Pou-
daril sem, da bi bil v muslimanskem svetu podoben incident 
kaznovan s smrtjo. 

Prepričan pa sem, da bi se moral ob takih nekulturnih izpa-
dih, ki mejijo že na sovražni govor, zganiti tudi varuh člove-
kovih pravic in še kdo drug. S takimi in podobnimi nastopi, 
kjer se skrunijo največje vrednote kristjanov, se lahko v ne-
kaj letih ustvarijo razmere, ko bomo lahko kristjani posta-
vljeni na hude preizkušnje, ko bo tekla kri kot teče v Nigeri-
ji, Iraku, Indiji, Vietnamu in še kje. Sovraštvo do vere v tej 
ali oni obliki ne tli samo v neki sovražni ideologiji ampak kot 
vidimo tudi v posameznikih. Kristjani v Sloveniji smo v pol-
pretekli zgodovini doživeli že preveč poniževanj in zasme-
hovanj, psihičnega in telesnega nasilja zato ne želimo, da 
bomo vsega tega ponovno deležni v svobodni Sloveniji. Neka-
teri želijo, da bi uredili družbo kot popolnoma brezbožno in 
s popolnoma podrejenim človekom, ne zavedajo pa se stra-
šnih posledic družbe brez pozitivnih vrednot. Na omenjeno 
zadevo opozarjam predvsem zaradi nujnosti osveščanja svo-
jih otrok, da se bodo v prihodnosti znali postaviti za svoje 
pravice, vrednote in se znali upreti skrunitvi katoliških izro-
čil naših prednikov. 
 Tone Zevnik, Čatež ob Savi

pisma bralcev

Razočaranje na koncertu 
v Pišecah

V petek popoldne, 18. novembra 2011, sem začutil močno 
bolečino v predelu trebuha. Predvideval sem, da bo minila. 
Vendar ni. Bolečina je bila vedno močnejša in se je še sto-
pnjevala. Bil sem odpeljan na urgenco v ZD Krško, kjer me 
je sprejela dr. Janja Zorko in sestra Mihaela Pacek. Dr. Zor-
kova je ugotovila, da je zdravstveno stanje resno in me ne-
mudoma napotila v bolnišnico Brežice. Z reševalnim vozilom 
me je odpeljal šofer Primož.

V bolnišnici sem bil najprej sprejet na urgentnem oddelku. 
Sprejel me je dr. Primož Povhe. Takoj je pristopil k ugotavlja-
nju vzroka mojih bolečin. Zatem so se vrstili pregledi na CT 
aparatih in ultrazvok. Aparature niso ničesar zaznale, saj je 
bila zadeva zelo prikrita. Šele ponoči je ct-aparat pokazal pravi 
vzrok. Dr. Stjepan Cicvarić je povedal, da je moj primer eden 
izmed redkih. Do takrat, ko je zdravnik omenil operacijo, sem 
bil v hudi stiski. Uspešno me je operiral dr. Matjaž Pohar. Se-
daj sem doma in počasi okrevam. Z nekaj besedami želim po-
vedati, da je bila moja izkušnja v bolnišnici Brežice zelo po-
zitivna. Rad bi poudaril vrline: prijaznost osebja, doslednost, 
vztrajnost zdravnikov in medicinskih sester Petre Černelič, Ja-
nje Fišter, Špele Kuplenik, Gordane Mirt, Anke Naraglav, Milene 
Srpčič, Sandre Štojs in Sonje Žmavc. Iskrena hvala vsem zdrav-
nikom in medicinskim sestram za trud in uspešno zdravljenje. 
Prav tako se vsem, ki ste me obiskali v času mojega zdravlje-
na in me moralno podpirali, iskreno zahvaljujem, posebno so-
rodnikom, sosedom, prijateljem in članom Rekreativno kole-
sarskega društva Krško. Hvala vsem.
 Vincenc Kerin, Krško

Zahvala bolnišnici Brežice
BREŽICE – Visok življenjski jubilej, 90-letnico, sta praznovala 
dva znana Brežičana – Mimica Avsec in Štefan Grahek. Vse-
stransko aktivnih meščanov so se spomnile mnoge organiza-
cije in posamezniki. Natanko na rojstni dan, 6. decembra so 
Mimico Avsec obiskali brežiški župan Ivan Molan in delegacija 
SD z Miranom Potrčem na čelu, zdravja in zadovoljstva pa so 
ji zaželeli še predstavniki RK in Društva izgnancev. Prav tako 
prisrčno je bilo srečanje obeh slavljencev s predstavniki bre-
žiškega Sokola. O bogatem društvenem delu in uspehih mno-
gih tekmovalcev in mentorjev je spregovoril predsednik Jože 
Senica. Ko je predstavljal Mimico Avsec, je s ponosom pove-
dal, da nas je slavljenka, zgledna naraščajnica Sokola, že leta 

1938 zastopala na sokolskem zletu v Pragi. Mimica Avsec je  
bila predsednica Sokola, ob tem pa še nosilka številnih funk-
cij na športnem in turističnem področju. Zelo razgibano je bilo 
tudi življenje drugega slavljenca Štefana Grahka, ki je najbolj 
aktivno deloval v planinskem društvu. Sokolsko društvo se je 
na prednovoletnem druženju spomnilo še drugih športnih de-
lavcev - jubilantov in priznanja izročilo tudi Ivanu Kramari-
ču, Zdenki Grubič in Romanu Avscu.  V. P.

Brežiška jubilanta

Mimica Avsec z obiskovalci 

Leta 2006 je bil v sodelova-
nju Zavoda za kulturo Nevio-
dunum in Društva študentov 
Brežice zasnovano, marca 
2007 pa tudi odprto kulturno, 
informacijsko in sprostitveno 
središče s skupnim naslovom 
Mestni atrij Brežice, v okvi-
ru katerega je nekaj let de-
lovalo dopisništvo Posavskega 
obzornika. Ta je bil tudi se-
dež lokalnega TV programa, v 
okviru kavarne Atrij pa so se 
odvijali številni kulturni in za-
bavni programi za različne ge-
neracije, za katere je v naj-
večji meri skrbelo predvsem 
Društvo študentov Brežice, ki 
je na prijetni terasi nad Vrbi-
no dalo priložnost tako uve-
ljavljenim kot še neznanim 
zasedbam in izvajalcem. 

O današnji dejavnosti bre-
žiške informacijske pisar-
ne nam je predsednica Dru-
štva študentov Brežice (DŠB) 
Ingrid Molan povedala na-
slednje: »BIT je bila usta-
novljen z namenom, da na 
enem mesti nudi študentom 
in dijakom informacije, ki jih 
potrebujejo. To so informaci-
je o dogodkih, prireditvah in 
delavnicah DŠB, ki deluje v 
brežiški občini za mlade, po-
skrbi za kvalitetno preživlja-

Informacije za brežiške študente 
na novi lokaciji
BREŽICE – Brežiška informativna točka ali skrajšano BIT se po skoraj petih letih, kolikor je delovala na 
Cesti prvih borcev 17, seli na novo lokacijo. Od 3. januarja 2012 namreč delujejo v stavbi Fakultete za 
turizem v centru Brežic (Cesta prvih borcev 36), kjer bodo po prepričanju predsednice DŠB Ingrid Mo-
lan, večini njihovih uporabnikov še bližje kot doslej. 

nje prostega časa, neformal-
no izobraževanje in z raznimi 
ugodnostmi lajša študentsko 
in dijaško obdobje.« Kot pra-
vi Molanova, lahko na BIT-u 
najdete tudi informacije o 
drugih prireditvah v Posav-
ju in širše, saj lahko tu ku-
pite tudi vstopnice (BIT je 
tudi prodajno mesto Even-
tim-a). Tu najdete odgovore 
na najrazličnejša vprašanja 
s področja študija, šolanja, 
o priložnostih, razpisih, kul-
turi, Posavju itd. BIT je tudi 
prostor, v katerem opravlja-
jo storitve, ki so dostopnej-
še mladim žepom; to so ugo-
dno fotokopiranje, tiskanje, 

vezava, plastificiranja; poleg 
tega pa je to mesto, kjer lah-
ko dijaki in študentje koristi-
jo različne ugodnosti oz. do-
bijo kupone za te ugodnosti 
ter se včlanijo v DŠB. Na točki 
imajo tudi brezžično poveza-
vo, ki jo lahko obiskovalci ko-
ristijo, kot tudi računalnik, ki 
je na voljo za uporabo. 

»Upamo, da smo s tem, ko 
smo BIT preselili na novo lo-
kacijo, naredili korak v pra-
vo smer in da bo ta breži-
ška točka vsak dan polna 
mladih, ki bodo zadovoljno 
uporabljali njene storitve. 
S tem namenom je tudi bila 
ustanovljena in je pomem-
ben del vizije delovanja DŠB, 
ki dela za mlade, jim poma-
ga. In ravno zato si želimo, 
da mladi naše ugodnosti ko-
ristijo, saj jih ustvarjamo za-
nje. Hkrati jih vabimo, da v 

koliko imajo željo po kakšni 
dodatni ugodnosti, ponudbi, 
da nam to sporočijo in potru-
dili se bomo, da želeno ure-
sničimo,« dodaja predsedni-
ca DŠB. 

DŠB vabi, da jih obiščete v 
novih prostorih, še prej pa 
morda odsurfate na njihovo 
spletno stran www.drustvo-
dsb.si, kjer boste lahko na-
šli več informacij o BIT-u in 
njegovi ponudbi kot tudi o 
Društvu študentov Brežice.  
Uradne ure BIT-a: ponede-
ljek–petek od 9.00 do 15.00 
in v soboto od 9.00 do 12.00.

Ingrid Molan, predsedni-
ca DŠB

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782Fax.: 07 49 05 781

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

Vabljeni na 

BREZPLAČNO
organizirano samostojno učenje.

VSAK DAN med 8.00 in 12.00
na 

LJUDSKI UNIVERZI KRŠKO
Dalmatinova 6, v Krškem.

S pomočjo mentorja in računalniških programov 
se lahko naučite: 

Angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in španščine;
Računalništva in strojepisja na računalniku;

Brskate po internetu 
in izpopolnjujete svoje računalniško znanje.

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-71.

V dneh po božiču so po hišah krške župnije sv. Janeza Evangeli-
sta hodili koledniki. Mladi koledniki so zbirali denar za slovenske 
misijonarje, ki delujejo po vsem svetu. Letos je trikraljevska 
akcija, ki jo vodi in organizira Misijonsko središče Slovenije, 
potekala v krški župniji že petič. Koledniki so zbrali lepo vsoto 
denarja, s katerim bodo omogočili lepše življenje svojim sovr-
stnikom po vseh koncih sveta. Koledniki so obiskali tudi krško 
občino in podžupanjo Ano Somrak, načelnico upravne enote v 
Krškem Lidijo Božič ter komandirja krške policije Stanislava 
Zupančiča. Vsem zaposlenim so prinesli veselo oznanilo božič-
ne noči in jim zaželeli vse dobro v novem letu. 
 Marjetka Kerin

Trikraljevska akcija kolednikov
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - 
sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki 
skozi življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih 
z objavo lepih misli ob obletnici smrti v Posavskem obzorniku.

Naročila 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, po 
pošti (ime in priimek, naslov, 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.

v spomin

Tiho mirno je živela,
rada nas je vse imela,

zdaj korak je njen obstal
spomin na njo nam bo ostal.

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem, Domu 
starejših občanov Krško, bolnišnici Brežice, pogrebni službi Žičkar, 
govorniku in vsem, ki jih nismo imenovali. 

Žalujoči: vsi njeni!

ANE BAN
iz Kostanjka

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame, stare 

mame, prababice, tašče, sestre, tete

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu tiha,
skrita bolečina.

Ni pravih besed, s katerimi bi se lahko zahvalili vsem vam, ki ste s 
svojimi dejanji in besedami izrazili sočustvovanje z nami. 

Hvala vsem, kateri ste bili z njim v življenju v lepih in težkih 
trenutkih. 

Toplo nam je pri srcu ob spoznanju, da ni bil drag samo nam, temveč 
tudi marsikomu izmed vas.

Vsem in vsakomur iskrena hvala.
Njegovi najdražji.

MAKSA GRMŠKA

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega

Na praznik luči si poslednjič zaprl oči.
Mlade oči, ki v njih plamenela je svetloba pomladi.

V luč si odšel, dragi Martin, skupaj z veseljem in smehom. 
Pri nas le žalost in nemo vprašanje zakaj sta ostala.

Od njega smo se poslovili v petek, 30. 12. 2011, na Velikih 
Malencah. Svetlih oči bo ostal del našega spomina.

Za njim žalujemo dijakinje, dijaki 
in zaposleni Šolskega centra Krško-Sevnica. 

MARTIN OGOREVC
dijak 1. letnika Šolskega centra Krško-Sevnica.

OSMRTNICA
Sporočamo, da je v 16. letu življenja umrl

Info: 070/878781
Fotografika, Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

Delovni čas: pon. - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure, sobote od 9. do 12. ure

Krško - staro mestno jedro, Videm, Leskovec pri Krškem, Podbočje, 
Krško polje, Raka, Brestanica, Senovo, Senuše, Vihre, Brege, 

Veliki Trn, Dolenja vas, ...

Fotografika, Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško. Tel.: 070/87 87 81 
Delovni čas: pon. - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure

V prodaji v Hotelu City Krško

stenski koledar, 13-listni, format 47x33 cm

KoLeDaR 2012  

Občina KršKO iz zraKa

- 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

obzornikova oglasna mreža

Prirejamo telovadne večere
ki potekajo ob torkih in četrtkih ob 20. uri 

v FITNESS CENTRU ARENA KEMO. 
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Začnemo 17. januarja ob 20. uri!
                                       Informacije na tel: 041 / 791 799 

VABLJENE 
NA KLASIČNO TELOVADBO,

PRIMERNO ZA VSE GENERACIJE!
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 Sevnica

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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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!

SLO - 8271 Krško, Hočevarjev trg 3, 
tel.: 07 49 21 674, fax: 07 49 01 085

GSM: 041 630 135, 041 684 320, 
e-mail: BooM@siol.net, www.boom.si

TURISTIČNA 
AGENCIJA 

BooM

ČAROBNA PIŠČAL 
HNK ZAGREB - 19.1.2012

35 € / OPERA

AIDA – KOMEDIJA
 ZAGREB - 26.1.2012, 

30 € / MUZIKAL
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format 210 x 280, 
120 strani, trda vezava

cena: 25 ¤
Dostava na stroške založbe

naročila: 
mob.: 040 634 783

zalozba@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

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939
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STIKI

Vdovec išče gospo od 50 do 
62 let za skupno življenje. 
Tel.: 031 289 319 

Kaj ogreje srce močneje kot posebna pozornost naših najbliž-
jih in voščilo tistih, ki morda ne živijo z nami, pa nam v bese-
di in sliki pošiljajo dobre želje? Voščilo ob visokih življenjskih 
jubilejih, kot so zlata in biserna poroka, obletnica poroke, 
abraham ali drug osebni praznik, čestitke ob posebnih delov-
nih uspehih in dosežkih v tekmovanjih, bo zagotovo videlo naj-
več ljudi, če bo objavljeno v Posavskem obzorniku. Kako na-
ročite voščilo? Pokličite nas na 07 49 05 780 ali 040 634 783.

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-

NAROČILO MALEGA OGLASA

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

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.

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



mali oglasi voščila in pozdravi

NEPREMIČNINE

V okolici Brežic prodam 
manjšo hišo ali zamenjam za 
stanovanje; cena 80.000 €. 
Tel.: 040 202 256

Prodam enodružinsko hišo v 
Sevnici, centralna na olje, kli-
ma, KaTV. Tel.: 07 81 40 805

Prodam zazidljivo parcelo na 
Vrhju pri Kapelah. 
Tel.: 041 589 584

Krška vas, prodamo opre-
mljeno hišo velikosti 11x8m, 
4. leto vseljena, funkcional-
na, kvalitetna; izredna prilo-
žnost. Tel.: 041 640 328 

S 1.3.2012 oddam opremlje-
no enosobno stanovanje v 
Brežicah. Tel.: 07 49 62 476

Oddam v najem 3-sobno sta-
novanje v Krškem. 
Tel.: 041 281 536

AVTOMOBILIZEM

Prodam avto Polo, letnik 
2004, 49.000 km, cena 5.000 
€. Tel.: 051 602 352

Prodam Ford Mondeo 1.8, le-
tnik 96‘, registriran, garaži-
ran, nove zimske gume, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 031 782 252

Prodam Megane 1.6 16V, l. 
2003, prevoženih 113.000 
km, avto je ohranjen, prvi 
lastnik, cena po dogovoru. 
Tel: 031 304 254

Kupim poškodovana vozi-
la ali v okvari, od letnika 
1998 dalje. Plačilo takoj. 
Tel.: 041 848 779

Kupim katero koli osebno 
vozilo, lahko celo, poško-
dovano ali v okvari. Gotovi-
na takoj. Tel.: 041 597 309

KMETIJSTVO

Prodam mesarski ploh za 
razsek mesa 208x70 cm in 
traktorsko prikolico 2,5 t. 
Tel.: 041 250 744

Prodam samohodni mulčar, 
širine 55 cm, osovino za iz-
delavo manjše prikolice s ko-
lesi 13 col. Tel.: 051 389 362

Prodam bukova drva, gori-
lec Hansa, cisterno za olje - 
2000 l, stara kmečka orodja, 
kolje, motor APN 6. 
Tel.: 041 827 776

Prodam bukova drva; cena 
50 € za meter. 
Tel.: 041 695 452

Prodam bukova drva, razža-
gana in razcepljena; možna 
dostava na dom. 
Tel.: 040 738 059

Prodam bukova drva, kratko 
žagana, prašiča, težkega 180 
kg ter vietnamskega (pame-
tnega) prašička, težkega 70 
kg. Tel.: 07 49 65 331 

Prodam akacijeva drva, ka-
lana na metre, cca. 17 m, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 683 708

Prodam bukove pelete in bri-
kete. Tel.: 070 665 823

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodamo ali menjamo vino 
cviček in 1.200 kom strešne 
kritine za koruzo ali drva. 
Tel.: 040 312 878

Prodam vino modra franki-
nja, belo vino in rdeče vino, 
letnik 2011. Tel.: 041 221 343

Prodam orehova jedrca, 
okolica Sevnice. 
Tel.: 041 573 207

Prodam vino modra franki-
nja. Tel.: 041 983 525

Prodam mešano belo vino sa-
uvignon-rizling, 300 l, ali me-
njam za drva po 1,00 €. 
Tel.: 041 424 455

Prodam 110 l hruškovega 
žganja, cena za liter 7,00 €. 
Tel.: 031 211 320

ŽIVALI

V okolici Brežic prodam pra-
šiča, težkega okoli 140 kg, 
hranjenega z domačo hrano. 
Možen zakol. 
Tel.: 07 49 63 417 

Prodam prašiče, težke 60-90 
kg, okolica Krškega. 
Tel.: 040 862 947

Prodam prašiča, 200 kg, hra-
njenega z domačo hrano. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 657 524

Prodam štiri prašiče od 50-
60 kg; okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam prašiče, težke od 
180-240 kg, in jedilni krompir. 
Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam prašiča, težkega 
130-140 kg, hranjen z doma-
čo hrano. Možen je tudi za-
kol. Tel.: 031 466 504

Prodam prašiče, težke od 100 
do 140 kg. Tel.: 051 361 635

Prodam prašiče, težke od 
100-140 kg, koruzo in jedil-
ni krompir. Tel.: 07 49 67 135

Prodam prašiče, težke nad 
160 kg, možen zakol. 
Tel.: 041 565 142

Prodam 2 prašiča, težka oko-
li 160 in 145 kg, cena po do-
govoru. Tel.: 040 933 911

Prodam 2 prašiča, eden cca. 
180 kg po 1,70 €, drugi cca. 
240 kg po 1,50 €. 
Tel.: 07 49 62 185

Prodam odojke za nadaljnjo 
rejo ali zakol. 
Tel.: 031 529 306

Prodam odojke, težke 20 
kg, hranjene z domačo hra-
no. Tel.: 040 774 468

Prodam odojke 30 kg, mlin 
za mletje krmnih žit, molzni 
stroj, samonakladalko, sla-
moreznico. Tel.: 031 845 064

Zajčnik, nov, za dve, tri, štiri 
ali šest samic z mladiči. Mo-
žna dostava, različne veliko-
sti. Tel.: 040 229 459 

Prodam bikca simentalca, 
starega 7 tednov, teličko sta-
ro 8 tednov in prašiče, težke 
od 60-90 kg. 
Tel.: 040 862 947

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

Podarim sivo muco, sterili-
zirano, vajeno stanovanja in 
čistoče. Tel.: 041 582 215

RAZNO

Prodam nov pograd z jogi-
jem za 200 € in 500 litrov 
rdečega vina za 400 €. 
Tel.: 07 49 25 253

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

Ženitna posredovalnica 

ZAUPANJE

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

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

prejeli smo

glasba

kronika

šport

kultura

napovednik 
prireditev

sveže novice

fotogalerije

komentarji

vabijo na vpis dekleta 
od 5. do 20. leta starosti.

Če želiš: 
nastopati v javnosti, 

plesati v skupini, tekmovati, 
se družiti, se nam pridruži 

in postani del 
KRŠKIH MAŽORETK.

ROK PRIJAVE: 
do 15. januarja 2012

VPIS: 
vsako SREDO od 14.30 do 

17.00 ure v športnih 
prostorih Srednje šole Krško

www.krske-mazoretke.si 
ali 030 362 111

Servis računalnikov pri vas doma 
ali v vašem podjetju

Namestitev programske opreme, vzpostavitev brezžičnih omrežij,
odstranjevanje virusov, popravilo računalnikov,...

VSE ZA BREZHIBNO DELOVANJE VAŠEGA RAČUNALNIKA!

Kontakt:
Telefon: 041 339 227
Spletna stran: www.itvision.si
Elektronska pošta: info@itvision.si
Facebook: www.facebook.com/itvision 

itVision, Aleš Ožvald s.p. , Artiče 32, 8253 Artiče

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

Staro mestno jedro Krškega, 
CKŽ 44, 8270 Krško,
Tel.: 07 492 55 70

Cesta prvih borcev 16, 
8250 Brežice

Tel.: 07 496 12 69

Trg Svobode 1, 8290 Sevnica,
Tel.: 07 814 43 10, 

Mob.: 030 918 717, 
email: cvetka.lindic@gmail.com

Naročila in vaša vprašanja tudi na:
040 634 783 in zalozba@posavje.info

Drožanjska cesta 68, 8290 Sevnica,
Tel.: 07 816 31 70, 
Fax: 07 816 31 84, 
Mob.: 041 642 15, 

email: info@lekos.si

kako do knjig 
iz posavja?

Zavod Neviodunum, City Hotel

Prodajna galerija Ambienta

Trgovina in prodajna Galerija Darila Don

Knjigarna in Papirnica Lindič Cvetka s.p.

Lekarna pod Sv. Rokom

fotografiranje za 
osebno izkaznico, potni list, vozniško 
dovoljenje ali druge dokumente

v Hotelu City Krško

10 €samo

Potrebujete nove dokumente?

Info: 070/878781
Fotografika, Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško
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Antične najdbe: miljnik iz Velike vasi
Že leta 1962 je Vestnik 
Zavoda za spomeniško 
varstvo Ljudske republike 
Slovenije v 1. številki v 
poglavju Arheološki spome-
niki med najpomembnej-
šimi v skupini Ceste nava-
jal tudi »izredno ohranjeno 
antično magistralo pri Ne-
viodunumu v Krakovskem 
gozdu«1. »V Krakovskem 
gozdu ohranjena itinerar-
ska cesta ostaja po uničenju 
ostale trase na Dolenjskem 
edino pričevanje pomembne 
poti iz zahoda proti vzhodu 
imperija.«2 

Cesta je bila ohranjena od 
Velikovaške gmajne vse do 
Zalok.3 Domačini jo imenu-
jejo Rimska cesta ali Šumska 
cesta.

Nekaj let prej je Alojz Pirc 
iz Velike vasi pri rigolanju 
terena za sadovnjak nale-
tel na veliko rimske opeke. 
Ker so poleti 1960 arheolo-
gi Zavoda za spomeniško var-
stvo LRS, Dolenjskega muze-
ja Novo mesto, Posavskega 
muzeja Brežice in Marjanca 
Uršič, arheologinja, zaposle-
na pri Občinskem ljudskem 
odboru Videm-Krško, začeli 
odkrivati rimsko pristanišče 
na Drnovem, je v letu 1961 
stekla še raziskava v Veliki 
vasi. Arheologi so odkrili tu-
nelsko peč za žganje opeke 
in poleg uskladiščene cevi za 
vodovodno napeljavo (tubuli 
fictilis), strešno opeko (tegu-
la), robniki za vezanje (im-
breksi), značilno rimsko kva-
dratno opeko, kolešček za 
ornamentiranje itd. Narejen 
je bil načrt prezentacije na 
mestu, vendar kasneje spre-
menjen – lončarska peč naj 
bi bila predstavljena v arhe-
ološkem parku na Drnovem. 

Kasneje so odkrili še tri peči 
proti Drnovemu, kar kaže 

na velik proizvodni opekar-
ski obrat. Dediščina je v Na-
rodnem muzeju v Ljubljani.

Arheološke raziskave pred 
gradnjo dvopasovne avtoce-
ste leta 2003 so prinesle še 
nove rezulate. Pri Veliki vasi 
(Veliki dol) so arheologi od-
krili villo rustico, ki je bila 
termalno ogrevana, vsaj en 
prostor je imel tlak z mozai-
kom, imela zastekljena okna 
in freske na steni, pa tudi la-
stni vodovod. Vila je imela 
110 m2 površine, navezova-
la se je na glavno cesto. Na-
seljena je bila med 1. in 4. 
stoletjem.

Vzhodno od Velikovaškega 
potoka in rimske vile v Veli-
kem dolu so odkrili še pozno-
rimsko naselbino, na vzhodu 
in zahodu zamejeno s plitvi-
ma jarkoma. Arheologi so za-
znali 147 jam za stojke več-
jih centralnih objektov.4

V prostor ob rimski cestni 
magistralki sodi tudi miljnik, 
ki je bil spomladi odkrit na 
vaški gmajni, starejši, znan 
kot miljnik iz Velike vasi je 
v Narodnem muzeju Sloveni-
je. Je iz časa popravil magi-
stralne ceste pod cesarjema: 
imperatorjem Caesar Marcus 
Aurelius Antoninus Augustus 

v letu njegovega 15. [man-
data] tribuna, v 3. [manda-
tu] konzula, in imperator 
Caesar Lucius Aurelius Ve-
rus Augustus, v letu njego-
vega 1. [mandata] tribuna, v 
2. [mandatu] konzula. Izve-
dla sta jo leta 161. 

Miljni kamen z 
gmajne v Veliki vasi
Med dragocenimi pričevalci 
preteklosti prostora občine 
Krško so rimski napisni in fi-
guralno okrašeni kamni. V le-
tih 1960-1968 so na Drnovem 
uredili arheološki park in vanj 
zajeli različne sestavine sta-
rega mesta, ki ga žal ni več: 
rečno pristanišče, del magi-
stralne ceste, are (oltarje) 
božanstvom rimskega časa, 
zidovje pristaniškega skladi-
šča pokaže rimski način gra-
dnje, steber in kapitel moj-
strsko znanje gradbenikov in 
klesarjev … Veliko spomeni-
kov je vzidanih v stene cer-
kva. Pri Gorici in pri Veliki vasi 
so Rimljani izdelovali opeko.

Neviodunum, kot se je ime-
novalo rimsko upravno sre-
dišče Dolenjske, Posavja in 
Bele krajine, je bilo rimsko 

mesto sredi Krškega polja, 
skozi katerega je poteka-
la magistralna cesta iz Rima 
in vse do Sremske Mitrovice 
v današnji Srbiji in do Dona-
ve. Trasa je vrisana na antič-
nih itinerarijih (zemljevidih). 

Ob tako pomembni cesti so 
bili postavljeni kamniti ste-
bri, ki so kazali oddaljenost 
od mestnega središča. Ime-
nujemo jih miljniki. Miljnik 
je okrogel steber, pravoko-
tna baza je zakopana v ze-
mljo, da trdno stoji. Visoki so 
bili do 2,40 metra, torej zelo 
veliki in težki. Ob tej cesti jih 
je v Sloveniji ohranjenih 22, 
Velikovaščani so dodali 23., 
ki so ga na vaški gmajni iz-
kopali spomladi. Je med red-
kimi povsem celimi, drugi so 
prelomljeni in odbiti. Ohra-
njen ima tudi večino napisa, 
vendar poznavalci-arheologi 
še niso razbrali pomena. Na 
miljnikih so Rimljani zabele-
žili gradnjo ceste ali njeno 
popravilo, ime vladarja teda-
njega časa, ki je gradnjo na-
ročil, in pokrajinskega lega-
ta, ki jo je izvedel. Napis je 
v latinščini, črke zgornje vr-
stice so visoke 8 cm, spodnje 
le še 4 cm, besede so okraj-
šane, črke pa zaradi starosti 
vsaj 1.800 let že tudi poško-
dovane. Lepo se v 5. vrstici 
od zgoraj prebere MACEDO-
NI, kar najbrž pomeni, da je 
cesto skozi Veliko vas gradi-
la ena od dveh rimskih legij z 
imenom Macedonica. 

A to še ne pojasni vprašanja 
kdaj. Legijo IV. Macedonico je 
ustanovil leta 48 pr. n. št. Julij 
Cezar, razpustil pa jo je leta 

70 cesar Vespazijan, torej ce-
sar, ki je Neviodunum povzdi-
gnil v mesto. Če je cesto gra-
dila ta vojaška legija, bi bil 
velikovaški miljnik najstarejši 
najdeni miljnik ob magistral-
ki Emona – Siscia. Znaka legije 
sta bila bik in kozorog, bazo 
je imela v Mainzu (Moguntia-
cum, Nemčija). Legijo V. Ma-
cedonico je ustanovil cesar 
Avgust (Oktavijan) leta 43 pr. 
n. št., sprva morda kot Urba-
na ali Gallica, kasneje je deli-
la težko usodo v vojni s Parti, 
Samarijanci (provinca Judeja, 
kjer so se bojevali tudi Lato-
biki, domače ljudstvo Dolenj-
ske in Posavja) itd., središče 
je po vrnitvi imela v Dacii (Ro-
munija). Znaka legije sta bila 
bik in orel. 

Velikovaščani so miljni kamen 
postavili v vaško središče, na 
zelenico oz. s cvetjem zasa-
jen prostorček v križišču cest. 
Izza Velikovaškega potoka se 
spogleduje s prostorom sta-
rega rimskega opekarskega 
obrata (sadovnjak in travnik 
družine Pirc), ki je tudi stal 
ob magistralki. Njeno tra-
so skozi gozd proti Topolu še 
danes imenujejo Rimska ces-
ta ali tudi Šumska cesta. 

Za primerno postavitev v kra-
ju, kjer je bil miljnik najden, 
si je prizadevala tudi Krajev-
na skupnost Leskovec, ki bo 
poskrbela tudi za strokovno 
arheološko predstavitev, saj 
je dediščina v preteklosti vse 
prevečkrat »ušla« iz svojega 
kraja in poniknila v neznano, 
čeprav ima resnično vrednost 
samo v svojem izvirnem oko-
lju.  Ljudmila Šribar

1   Vestnik, št. 1 (1962), str. 19
2  Prav tam, str. 20
3   Prav tam, str. 20
4   Opis po Bavec U.: Rimljani ob veliki reki – poskus opisa rimske 
poselitve Posavja v času od 1. do 4. Stoletja. V: Ukroćena lepotica 
/ ur. Jože Peternel. Sevnica: KŠTM, 2009, str.57-58

3.650 g težka in 52 cm velika 
deklica je razveselila 20-le-
tno Tadejo Kosem s Pokle-
ka nad Blanco in 27-letnega 
Branka Čižmeka iz Brezja pri 
Dovškem, ki sta jo poimeno-
vala Lana. Presrečna mami-
ca je povedala, da je ime-
la rok 4. januarja, vendar je 
prvorojenka malo pohitela. 
Tako je prišla v porodnišnico 
ob 18. uri, ni si pa mislila, da 
bo rodila prva v novem letu. 
„Počutim se super, je pa či-
sto vseeno, kateri je rojstni 
datum, pomembno mi je le, 
da je bilo vse v redu in da bo 
zdrava,“ je še povedala ma-
mica, očka pa dostavil, da je 
hčerkice nadvse vesel in bo 2. 
januarja pripravil slavje. Ve-

selje pa je bilo tudi v družin-
skem krogu, saj so se deklice 
razveselili po mamicini strani 
babica Albina in dedek Jože 
ter teti Sonja in Tatjana, po 
očkovi pa babica Jerica in de-
dek Jože ter teta Nina. 

Porodno statistiko v letu 2011 
je prav tako zaključila dekli-
ca, ki je ob rojstvu tehta-
la 3.035 g in merila 51 cm. 
27-letna mamica Antonija 
Čepin in 30-letni očka An-
drej Ajster, ki domujeta v 
Krškem, sta jo poimenovala 
Ariella. Rok poroda je bil za 
božič, tako se je očka pošalil, 
da niso dobili darila od Božič-
ka, ampak jim ga je prinesel 
dedek Mraz. S prihodom na svet pa je razveselila po ma-

micini strani babico Andrejko 
in teto Martino, po očkovi pa 
babico Mirjano, dedka Mila-
na ter strica Žigo in Matjaža. 

Zadnji dan v letu je bilo v 
brežiški porodni sobi kar ži-
vahno, saj se je ob 8:37 rodil 
3.550 g težak in 52 cm velik 
deček Maj ter osrečil mami-
co Anamarijo Arh in očka Da-
mjana Kukovico, pa tudi po 
mamicini strani babico Ani-

co in dedka Jožeta ter stri-
ca Marka, po očkovi pa ba-
bico Suzano ter strica Sama 
in Jureta. Ob 15:10 pa se je 
kot tretji otrok rodil mamici 
Branki Rihtar in očku Vladi-
mirju Kerinu sinek Kristijan, 
ki je ob rojstvu tehtal 2.950 
g in meril 50 cm. Družinsko 
drevo je povečal po mamici-
ni strani babici Ani in dedku 
Alojzu ter teti Moniki in stri-
cu Martinu, po očkovi strani 
pa dedku Vladu. Na domu v 

Leskovcu pri Krškem ga čaka-
ta sestrici Klara in Klavdija.

Tudi prvi dan se je nadalje-
vala lepa porodna bera. Že 
dopoldne so ob 11:47 do-
čakali drugi porod. Hčerko 
Nino, ki je tehtala 2.980 g 
in merila 44 cm, je rodila 
Andreja Županić ter z oč-
kom Rafkom Molanom osre-
čila po mamicini strani ba-
bico Đurđo in dedka Zlatka, 
teti Anico in Jožico ter stri-

ce Kreša, Zlatka, Damjana 
in Jožeta, po očkovi pa babi-
co Martino, dedka Andreja, 
teto Urško in strica Jureta. 
Zdravnica Mateja Vukmanič 
Pohar, otroška sestra Kata-
rina Nemec in diplomira-
na babica Marina Lukić pa 
so 1. januarja pomagale na 
svet že tretjemu novorojen-
cu. Deklico Saro je rodila Ja-
nja Matko z Rožnega. 

 Marija Kalčič

Staro in novo leto zaznamovali deklici
BREŽICE – V brežiški porodnišnici je kot prva novorojenka že deset minut čez polnoč privekala na svet Lana, zadnja pa je statistiko v letu 2011 zaključila 
Ariella, ki se je rodila na silvestrovo ob 17:58. Zadnjega decembrskega dne v minulem letu so v Brežicah pomagali na svet trem novorojenčkom, prav tako 
se je s tremi porodi pričelo letošnje leto. Na silvestrsko noč so bdeli nad novorojenčki in pomagali pri prvem porodu zdravnica Mateja Vukmanič Pohar, babi-
ca Bernarda Vidmar, otroška sestra Silva Sajevec in višja medicinska sestra Tanja Mlinarič. 

V brežiški porodnišnici so leta 2011 zabeležili 482 poro-
dov in 486 rojstev, saj so se štirikrat rodili dvojčki. Dekli-
ce in dečki so bili izenačeni, obeh spolov se je rodilo po 
243. Opravljenih je bilo 74 carskih rezov. Največ porodnic 
(206) je prišlo iz Krškega, iz Brežic 180, iz Sevnice 51, iz 
Bistrice ob Sotli 10, iz Podčetrtka in Ljubljane po štiri, iz 
Kozjega, Šentjerneja in Novega mesta po tri, iz Kostanje-
vice na Krki, Šmarja pri Jelšah in Trebnjega pa po dve po-
rodnici. Po ena porodnica je rodila iz Radeč, Maribora, Me-
tlike, Prebolda, Apač, Velenja, Celja, Lendave, Beltincev, 
Juršincev, Iga, Drašičev in iz sosednje Hrvaške. 

Prva novorojenka v letu 2012 Lana z mamico Tadejo in 
očkom Brankom

Zadnja novorojenka v letu 2011 Ariella z mamico Antoni-
jo in očkom Andrejem

Kmalu knjiga o izgubljenem mestu
Veliko več o skoraj pozabljenem in v veliki meri tudi iz-
gubljenem rimskem mestu Neviodunum bo mogoče iz-
vedeti iz nove knjige, ki jo te dni pripravljamo za tisk v 
posavski založbi z enakim imenom. Knjiga je mnogo ob-
sežnejša, kot je bilo prvotno načrtovano, zato je prišlo 
tudi do nekajmesečne zamude pri izidu. Knjiga s preko 
400 stranmi in več sto barvnimi fotografijami bo pred-
stavila tisto dediščino Neviodunuma, ki se je ohranila 
v današnji čas. Avtorica Ljudmila Šribar, ki je več let 
zbirala in strokovno obdelovala domoznansko gradivo 
v Valvasorjevi knjižnici Krško, je skozi  časovni prerez  
naselitve, uprave, kulture in drugih kontekstov življe-
nja do najnovejšega časa poskusila izluščiti tiste sklo-
pe, ki jim je temelj postavila rimska država.  Ur. Osnutek naslovnice za knjigo


