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Zlasti župani treh večjih ob-
čin - brežiške, krške in sevni-
ške - ugotavljajo, da je rasti 
občinskih proračunov, kakr-
šni smo bili priča v zadnjih 
letih, konec in da bo že letos 
potrebno pošteno zategniti 
pas oz. zmanjšati t. i. splo-
šno porabo, če bodo želeli še 
ohranjati tudi vsaj približno 
dosedanjo raven investicij. 
Rdeča nit tega razmišljanja 
je lahko ugotovitev breži-
škega župana Ivana Molana: 
„Leto 2012 je mnogokrat 
označeno kot prelomno in 
v marsičem tudi bo takšno. 
Na nivoju lokalne samoupra-
ve - občin bo potrebna po-
stopna sprememba v načinu 
razmišljanja – merilo razvi-
tosti in kakovosti bivanja ne 
bodo več kilometri asfaltira-
nih cest ali število obnovlje-
nih zgradb, temveč zado-
voljni uporabniki ter razvoj 

socialnega področja.“ V treh 
manjših občinah – radeški, 
kostanjeviški in bistriški – še 
uspejo slediti proračunske-
mu tempu iz preteklih let.

Kostanjevica: v ospredju 
Prekopa in ŠRC

Ko s t a n j e -
viški župan 
Mojmir Pu-
stoslemšek 
je poudaril, 
da so v lan-
skem letu 

kljub finančni krizi na po-
dročju gospodarske infra-
strukture realizirali za 1,5 
milijona evrov investicij, 
kar je 40 % več kot v letu 
prej, a vendar brez zadol-
ževanja. Z zadovoljstvom 
je izpostavil še podpis do-
govora o delitvi premoženja 
s krško občino. Med investi-

cijami, ki bodo zaznamova-
le letošnje leto, je izposta-
vil drugo fazo rekonstrukcije 
regionalne ceste skozi Preko-
po, za kar je bila že podpi-
sana pogodba z Ministrstvom 
za promet oz. DRSC in izbra-
nim izvajalcem del, podje-
tjem CGP Novo mesto, ter 
gradnjo ŠRC Kostanjevica na 
Krki, ki jo bo izvajalec, kr-
ško podjetje Kostak, pred-
vidoma zaključil do začet-
ka novega šolskega leta. Na 
Prekopi načrtujejo tudi ka-
nalizacijski sistem in čistil-
no napravo, v občinskem sre-
dišču pa obnovo in dozidavo 
vrtca pri osnovni šoli. Obči-
na se je povezala s ponudni-
kom internetnih storitev HIP 
Komunikacije d.o.o., ki bo v 
hribovitem delu občine za-
gotovil brezžičen dostop do 
interneta.

Ponovoletno srečanje županov z novinarji

Leto 2012 bo prelomno
KOSTANJEVICA NA KRKI - Tradicionalno ponovoletno srečanje posavskih župa-
nov in podžupanov z novinarji in poročevalci iz Posavja je letos gostil kosta-
njeviški župan Mojmir Pustoslemšek. V gostilni Žolnir sta se vodilnim možem in 
ženam krške, brežiške, sevniške in kostanjeviške občine letos pridružili še vod-
stvi radeške in bistriške občine, ki prav tako sodita v razvojno regijo Posavje.

nadaljevanje na str. 2

Šest posavskih občin trenutno vodijo (z leve) Franjo Debelak, Ana Somrak, Mojmir Pu-
stoslemšek, Ivan Molan, Rafaela Pintarič in Srečko Ocvirk.

BREŽICE – 1700 gledalcev je minulo soboto uživalo v zelo raznovrstni in dobro organizi-
rani slovesnosti ob odprtju večnamenske športne dvorane. Številni nastopajoči na pri-
reditvi so pokazatelj bogastva ustvarjanja na kulturnem in športnem področju v Bre-
žicah in okolici. Nove pridobitve so se zelo razveselili tudi člani Telovadnega društva 
Sokol (na fotografiji), ki bodo od zdaj naprej v dvorani lahko nemoteno vadili gimna-
stične prvine. Več o otvoritvi na strani 15. R. R.

V programu bodo sodelovali: 
Ljudmila Šribar, Bojana Kunej, Filip Černelč, Maruša Mavsar, 

varovanci DUO Impoljca in Glasbena šola Sevnica.
Lepo vabljeni!

Spoštovani,
vabimo vas na predstavitev ponatisa knjižice 

SEVNICA IN OKOLICA
in še treh del dr. Viktorja Tillerja, 

v četrtek, 19. januarja 2012, 
ob 18. uri

v Knjižnici Sevnica.

let

KRŠKO, RADEČE – Še dobrih sedem tednov nas loči do na-
domestnih županskih volitev, ki bodo v desetih slovenskih 
občinah, med njimi tudi v posavskih občinah Krško in Ra-
deče, potekale v nedeljo, 11. marca, v mestni občini Lju-
bljana pa dva tedna kasneje. Na njih bodo volivke in vo-
livci izbirali naslednike dosedanjih županov, ki so bili na 
decembrskih predčasnih volitvah izvoljeni v Državni zbor.

Že v začetku januarja so pričeli teči roki za volilna opravi-
la, najprej za vlaganje kandidatur oziroma zbiranje podpi-
sov podpore za kandidaturo za župana. Rok za oddajo kandi-
datur, ki jih lahko lahko vložijo stranke ali skupine volivcev, 
je 15. februar. Pravilno vložene kandidature bodo potrjene 
najkasneje do 21. februarja in javno objavljene do 25. fe-
bruarja. Predvolilna kampanja se bo uradno začela 10. fe-
bruarja in bo, kot ponavadi, trajala do vključno petka pred 
volilno nedeljo, morebitni drugi krog volitev pa bo v nede-
ljo, 25. marca.

Čeprav smo torej že pošteno zabredli v predvolilni čas, bi 
težko rekli, da je predvolilno dogajanje v krški in radeški ob-
čini kaj posebej živahno. V občini Krško je kandidaturo, kot 
je znano, prvi najavil podjetnik in nekdanji občinski svetnik 
Miran Stanko, ki ima za sabo podporo stranke SLS in nekda-
njega župana Franca Bogoviča. Pred kratkim je kandidatu-
ro s podporo stranke SDS napovedal še direktor novomeške 
enote Pošte Slovenije Cvetko Sršen, sicer nekdanji podžu-
pan in aktualni občinski svetnik. O ostalih kandidatih, zlasti 
na levem polu političnega spektra, se zaenkrat le špekulira, 
uradno pa kandidature ni najavil še nihče. 

V Radečah je kandidaturo doslej najavila le podžupanja Ra-
faela Pintarič (Zveza za napredek Radeč in radeškega ob-
močja), ki ji je bivši župan Matjaž Han predal pooblastila za 
vodenje občine do izvolitve novega župana/je. 
 P. Pavlovič

Za izpraznjeni županski mesti 
(zaenkrat) ni gneče

SREMIČ – Kmečka zadruga Krško je včeraj na sremiškem 
posestvu opravila trgatev 1.200 trt laškega rizlinga, iz 
katerega bodo po besedah direktorja Janeza Živiča pri-
delali okrog 200 litrov najžlahtnejšega predikata. „Opra-
vljene meritve grozdnih jagod so pokazale nad 200 oe-
kslov, kar je izjemna kakovost. Tako smo se odločili za 
suhi jagodni izbor, ki je najvišji rang vinske kategorije, 
ker je zanj pogoj določena sladkorna stopnja. Po stisku 
in fermentaciji bo zorel do prihodnjega leta, nato pa ga 
bomo ustekleničili,“ je še povedal Živič. M. K.  
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KRŠKO - Miran Stanko je pred 
dvema tednoma najavil kandi-
daturo na nadomestnih župan-
skih volitvah, v tem tednu pa 
je začel z obiski po krajevnih 
skupnostih občine Krško. S sve-
ti krajevnih skupnosti se želi 
pogovoriti o načrtih in predlo-
gih za izboljšave dosedanjega 
dela ter predstaviti program, s 
katerim bo kandidiral za župa-
na občine Krško. Svoj program 
je v preteklih dneh že predsta-
vil gospodarstvenikom ter ga-
silski zvezi. Kot prioritetno na-

logo v dobrih dveh letih županskega mandata do leta 2014 
izpostavlja predvsem nadaljevanje začetih projektov in s tem 
dokončanje razvojne perspektive 2007 – 2013, hkrati pa bo v 
tem obdobju potrebno zastaviti tudi novo razvojno perspekti-
vo občine. Med večjimi projekti posebej omenja revitalizaci-
jo prostora nekdanje celuloze, ki pomembno vpliva na veduto 
mesta Krško. Mesto Krško mora z novo cestno infrastrukturo 
in obvoznico mesta z novima mostovoma dobiti tudi podobo 
urejenega in prijaznega mesta.  M. D.

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

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

Direktor: Silvester Mavsar
Namestnica direktorja: Bojana Kunej

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji – uredniki: Marija Kalčič,
Bojana Mavsar, Peter Pavlovič

Stalne sodelavke in sodelavci: Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Smilja Radi, 
Suzana Vahtarić, Ljubo Motore, Rok 
Retelj, Kristina Klemenčič, Luka Šebek, 
Simon Uršič

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

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

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.300 izvodov

Naslednja številka (3/2012) bo izšla v 
četrtek, 2. februarja 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
25. januar.

KRŠKO - Na decembrski seji krškega občinskega sveta so člani-
ce in člani kar z 28 glasovi zavrnili služnostno pravico na nepre-
mičnini parcele v k. o. Dobrovi v korist Elektra Celje in družbe 
IT 100 z Brezovice pri Ljubljani, s tem pa dograditev atenske-
ga stolpa na Špic hribu. Na njem, v neposredni bližini planinske 
koče na Bohorju, je že postavljen antenski stolp, ki pa sta ga 
želeli navedeni družbi v interesu Uprave RS za zaščito in reše-
vanje nadgraditi iz 12 na 23 metrov višine. S tem naj bi na ob-
močju posavskih občin sicer dosegli bolj optimalno delovanje 
radijskega sistema za komunikacijo radijske postaje enot za-
ščite in reševanja Za-Re, Za-Re plus, ki služi za povezavo med 
enotami nujne medicinske pomoči v Posavju, oddajnikov po-
zivov za tiho alarmiranje prostovoljnih gasilskih enot in CZ ter 
za javno alarmiranje, a kot sta med drugim v razpravah pou-
darila svetnik Tone Petrovič in predsednik Planinskega društva 
Bohor Hinko Uršič, trenutni stolp, kar bi moralo biti tudi naj-
pomembneje, že sedaj zagotavlja večino potreb po signalu v 
občini Krško. Zato sta v nadaljevanju predlagala, da stolp po-
stavijo na drugi lokaciji, denimo na višjemu Javorniku, na tem 
območju pa občina nadaljuje s strategijo razvoja turizma, pri 
čemer ju je občinski svet soglasno podprl.  B. M.

"Ubranili" Špic hrib

Bistrica: preko razpisov 
do sredstev

Bistriški žu-
pan Franjo 
Debelak je 
povedal, da 
se bodo v 
občini pre-
teklega leta 

žal najbolj spominjali po si-
lovitem neurju s točo, ki jih 
je prizadela 11. julija in jim 
povzročila kar za 4,7 milijo-
na evrov škode. Debelak se 
je ob tej priložnosti zahva-
lil za pomoč, ki so je bili de-
ležni, zlasti s strani sloven-
skih kmetov. V letošnjem 
letu se bodo s projekti prija-
vljali zlasti na razpise, kjer 
je udeležba z lastnimi sred-
stvi minimalna, tako so na 
5. javni poziv za ohranjanje 
in izboljšanje dediščine po-
deželja prijavili projekta za 
ureditev Bratuševe hiše in 
ureditev Gabronke. Na raz-
pis se bodo prijavili tudi s 
staro grajsko kletjo v Kun-
šperku, naredili čistilno na-
pravo Trebče za približno 50 
enot, uredili mrliško veži-
co, pripravljajo se za prija-
vo projektov v okviru podo-
navske pobude in skupnega 
projekta IPA, pripraviti želi-
jo energetski koncept in za-
ključiti okoljske načrte obči-
ne. Občina se vključuje tudi 
v mednarodno sodelovanje 
s prijateljskimi občinami 
Heimschuh, Bošnjaci in Špe-
ter ter kulturne izmenjave.

Radeče: veliko truda za 
projekt Savus

Ker je nek-
danji rade-
ški župan 
Matjaž Han 
uspešno kan-
didiral za 
poslanca v 

DZ, je pooblastila do nado-
mestnih županskih volitev 
predal podžupanji Rafae-
li Pintarič. Kot je poveda-
la, v letošnjem letu načrtu-
jejo izvedbo rekonstrukcije 
objekta KS Jagnjenica, za-
četek izgradnje centralne 
čistilne naprave Radeče, ki 
naj bi bila zgrajena do avgu-
sta 2013 ter nato še eno leto 
v poskusnem obratovanju, 
zaključek gradnje vrtca Čira 
Čara do začetka šolskega 
leta 2012/13, do takrat na-
meravajo končati tudi rekon-
strukcijo kuhinje in jedilnice 
v OŠ Radeče, pripravljajo pa 
tudi projektno dokumentaci-
jo za rekonstrukcijo vaškega 
jedra Svibno. Velik projekt 
je ureditev turistično-rekre-
acijskega centra Savus, za 
katerega so lani pridobili vo-
dno soglasje in z ARSO ure-
dili prepis zemljišča na dr-
žavo. V letošnjem letu se po 
eni strani še vedno ukvarja-
jo s pridobivanjem gradbe-
nega dovoljenja, po drugi 
strani pa že z izbiro izvajal-
ca gradnje objekta – seveda 
s pridržkom, da je gradnja 
odvisna od pridobitve grad-
benega dovoljenja v času, ki 

bo omogočal črpanje evrop-
skih sredstev (dobrih 320.000 
evrov). Realizacija projekta 
je tako v celoti odvisna od 
podaljšanja obdobja za čr-
panje sofinancerskega dele-
ža do 30. 9. 2013, za kar so 
SVLR zaprosili že v novem-
bru 2011, odgovora pa še 
niso prejeli.

V Radečah seveda z zaskr-
bljenostjo spremljajo doga-
janje v podjetju Radeče pa-
pir, največjem zaposlovalcu 
v občini, in upajo, da se bo 
proizvodnja v njem nadalje-
vala, saj bi vsak drugačen 
razplet pomenil veliko soci-
alno katastrofo.

Krško: držati korak z 
državo

Na „začas-
nem“ vode-
nju je tudi 
ob  čina Kr-
ško, kjer je 
županska po-
oblastila pre-

vzela podžupanja Ana So-
mrak. Kot je povedala, so 
v letu 2011 izvedli številne 
projekte na področju gospo-
darskih dejavnosti, komunal-
ne infrastrukture, družbenih 
dejavnosti in učinkovite rabe 
energije, pa tudi kapitalskih 
naložb. Tako kot v Kostanje-
vici tudi v Krškem za velik 
uspeh štejejo podpis dogo-
vora o delitveni bilanci med 
občinama, pa tudi začetek 
izvajanja sklepa občinskega 
sveta o delni porabi sredstev 
za omejeno rabo prostora v 
vrednosti 2,5 milijona evrov.

V letu  2012 si bodo prizade-
vali za izvajanje obveznosti 
države, ki sledijo iz protoko-
lov, podpisanih ob umešča-
nju odlagališča NSRAO, so-
delovanje pri sprejemanju 
DPN za HE Brežice, izgradnji 
Vrbinske ceste, izgradnji kr-
ške obvoznice ter ostale in-
frastrukture ob HE Krško za 
zagotovitev poplavne varno-
sti, za zaključek obnove gra-
du Rajhenburg do konca juni-
ja 2012, za zaključek obnove 
vrtca Krško do konca junija, 
za zaključek obnove igri-
šča Senovo – Dovško do mar-
ca 2012, dokončanje obnove 
Mencingerjeve hiše do konca 
leta 2012 in dokončanje ob-
nove večnamenskega objek-
ta KS Brestanica. Načrtujejo 
pripravo projektne dokumen-
tacije za morebitne razpise 
na Ministrstvu za šolstvo za 
OŠ Brestanica, OŠ Jurija Dal-
matina in OŠ Leskovec, zače-
tek prenove Dalmatinove uli-
ce in CKŽ, izgradnjo čistilne 
naprave Podbočje, sofinanci-
ranje občinske infrastrukture 
pri obvoznici Krško, nadalje-
vanje izgradnje širokopasov-
nih povezav, izgradnjo sortir-
nice odpadkov v Sp. Starem 
Gradu, začetek projekta hi-
dravličnih izboljšav na vodo-
vodih Krško, komunalno in-
frastrukturo v Dolenji vasi, 
Starem Gradu in Kremenu, 
nadaljevanje kmetijskih ope-
racij na Krškem polju, obno-

vo tržnice v Krškem in nada-
ljevanje izvajanja pogodbe 
z GEN energijo oz. izgradnjo 
infrastrukture po preselitvi 
prebivalcev Vrbine. Skratka, 
načrtov je veliko in Somra-
kova upa, da bo v poslanski 
vlogi k njihovi uresničitvi pri-
pomogel tudi nekdanji župan 
Franc Bogovič.

Brežice: varčevanje, a ne 
pri investicijah

Občina Bre-
žice je leto 
2011 zaklju-
čila uspešno 
z uresniči-
tvijo večje-
ga dela za-

stavljenih ciljev, še posebej 
smo ponosi na dokončanje 
dveh skoraj največjih inve-
sticij, na katere so naši ob-
čani čakali nekaj desetletij 
– podvoz Dobova in večna-
mensko športno dvorano 
Brežice, je poudaril župan 
Ivan Molan. 

Letos bodo v občini zaklju-
čevali večje investicije, 
kot sta obnova gradu Breži-
ce in izgradnja kanalizaci-
je za priključevanje na ČN 
Brežice - II. faza, sredstva 
bodo namenjena za poplači-
lo v preteklih letih izvede-
nih projektov (obnova šol, 
cest, izgradnja kanalizacij-
skega omrežja), za pripravo 
projektnih dokumentacij za 
prihodnje investicije - med 
temi na področju družbenih 
dejavnosti načrtujejo pri-
pravo projektne dokumen-
tacije za vrtec Mavrica, do-
graditev OŠ Cerklje ob Krki, 
OŠ Artiče, OŠ Globoko in ši-
ritev igrišča pri OŠ Dobova. 
Pomembna bo razgrnitev ob-
činskega prostorskega načr-
ta, na katerega so čakali več 
let. Več sredstev namenja-
jo za programe razvoja po-
deželja, na področju podje-
tništva sredstva zagotavljajo 
za obrtno-kmetijski sejem 
in javni razpis za spodbu-
de podjetništvu v občini ter 
druge oblike spodbud. 

Velik del proračunskih sred-
stev Občina Brežice še ve-
dno namenja za sofinan-
ciranja delovanja društev, 
dodatnih pomoči občanom 
in nadstandardu v šolah ter 
vrtcih. »Kljub krčenju prora-
čunskih sredstev za leti 2012 
in 2013 bomo še naprej na-
menjali sredstva za podporo 
projektov in programe dru-
štev ter nevladnih organiza-
cij, saj se zavedamo pomena 
društev, ki delujejo v občini 
in s prostovoljnim delom so-
ustvarjajo življenje,« pravi 
Molan. Na občini pa se boji-
jo, da bo z ukinitvijo držav-
nih pokojnin in množičnim 
odpovedovanjem varstvene-
mu dodatku zaradi novega 
zakona o uveljavljanju pra-
vic iz javnih sredstev breme 
socialno šibkejših padlo na 
ramena občine, kar pome-
ni, da bo potrebno več pro-
računskih sredstev nameniti 
za socialne transferje. 

Sevnica: ključen je 
sprejem OPN

Sevniški žu-
pan Sreč-
ko Ocvirk je 
ocenil, da je 
bilo minulo 
leto za ob-
čino Sevni-

ca kljub zahtevnim in hitro 
spreminjajočim se gospo-
darsko-finančnim razmeram 
uspešno, saj so bile v čas 
in prostor umeščene števil-
ne nove pridobitve. Prepri-
čan je, da bo z omejitvijo 
splošne porabe in ohranitvi-
jo sredstev za naložbe tudi 
leto 2012, kljub še naprej 
slabši gospodarski situaciji, 
uspešno.

Na področju prostorskega 
umeščanja je ključen spre-
jem občinskega prostorske-
ga načrta, kar naj bi se po 
Ocvirkovih besedah zgodilo 
še pred gradbeno sezono. Še 
ta mesec bo v javno razgrni-
tev podan občinski podrobni 
prostorski načrt za most na 
Logu, ki bo sprostil tranzitni 
promet skozi mesto Sevnica. 
V zaključni fazi sta še OPPN-
ja za poslovno-trgovski cen-
ter Sevnica in za pozidavo 
kareja med Planinsko cesto 
in Kozjansko ulico v Sevni-
ci, občina bo gradnjo stano-
vanjskih objektov omogočila 
še na območju Drožanjske in 
na Dolnjem Brezovem. V ži-
vljenje bodo poskušali spra-
viti poslovni coni Blanca in 
Boštanj. Na področju druž-
benih dejavnosti je po izgra-
dnji vrtca Ciciban Sevnica in 
še trajajoči gradnji vrtca v 
Krmelju največji načrtovan 
projekt gradnja nove osnov-
ne šole v Tržišču. Občina si 
bo še naprej prizadevala za 
krepitev sevniške srednje 
šole in za uvedbo gimnazij-
skega programa.

Še naprej bodo širili mrežo 
kakovostnega vodooskrbnega 
sistema in nadaljevali ureja-
nje povezovalnih vodnih vi-
rov in izgradnjo povezovalnih 
primarnih vodovodnih siste-
mov. Predvidoma do kon-
ca julija bo zaključena gra-
dnja kanalizacije in čistilne 
naprave Orehovo, v fazi pri-
prave pa projekt sekundar-
ne kanalizacije v Sevnici in 
Boštanju. Nadaljevali bodo z 
gradnjo optičnega omrežja, 
načrtujejo še ureditev tretje 
etape regionalne ceste skozi 
Sevnico, ureditev prometne 
infrastrukture v Boštanju in 
nadaljevanje gradnje pločni-
ka v Tržišču.
 Peter Pavlovič

Leto 2012 bo prelomno
nadaljevanje s str. 1KRŠKO - Občinski odbor Slovenske demokratske stranke je 

na seji, ki je bila v torek, 17.1.2012, razpravljal tudi o le-
tošnjih nadomestnih županskih volitvah v občini Krško. Kot 
kandidata za županske volitve so soglasno potrdili Cvetka 
Sršena, predsednika občinskega  odbora in člana občinske-
ga sveta občine Krško.

Cvetko Sršen je opozoril na 
slabo stanje občinskih financ 
in visoko zadolženost občine 
Krško. Kljub vsemu bo storil 
vse, da slabega stanja občani 
ne bi preveč občutili. Že za-
četi projekti se bodo pod nje-
govim vodstvom nadaljevali, 
zavzemal pa se bo za izbolj-
šanje gospodarske klime v ob-
čini in čim več novih delovnih 
mest, ki so v tem času še po-
sebej pomembna. Želi nadgra-
diti zdravstveno in socialno 
varnost naših občanov, njego-

va uprava pa bo vlagala v cestno infrastrukturo, kolesarske 
steze ter površine za rekreacijo. Vzpodbujali bodo društ-
veno dejavnost, izobraževanje ter več pozornosti nameni-
li zapuščenim živalim in ekološkim projektom. Več sredstev 
bodo namenili krajevnim skupnostim, predvsem pa občin-
skemu središču, kjer bo potrebno rešiti problem prometa, 
tržnice, bazena, knjižnice, pločnikov in še marsikaj, kar je 
bilo doslej pozabljeno ali pa se je iz leta v leto odmikalo. 

Sredstva, ki jih občina dobiva iz naslova prisotnosti jedrskih 
objektov, bodo porabljena namensko za boljšo kakovost ži-
vljenja naših občanov in nikakor ne za poplačilo dolgov, ki 
so se nakopičili skozi leta, pravi Sršen, ki ponuja roko sode-
lovanja vsem in z optimizmom gleda v prihodnost.  S. M.

Za župana občine Krško tudi 
Cvetko Sršen

Cvetko Sršen

Miran Stanko

Knjige 
iz Posavja

Miran Stanko začenja z obiski po 
krajevnih skupnostih
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Almanah je edinstven pregled dogajanja na območju kr-
ške občine, ki redno izhaja že od leta 2003 v sodelova-
nju z Občino Krško. V zadnjem almanahu je zabeleženih 
preko 500 dogodkov najrazličnejših društev in institucij, 
ki so pospremljeni s preko 400 fotografijami! 
Ljudi, ki se zavedajo pomena rastoče zbirke almanahov 
in na pregleden način zbranih opisov dogodkov za pri-
hodnost, je vedno več. 
 
Če si tudi vi želite Almanah 2011 ali katerega izmed al-
manahov iz prejšnjih let na svoji knjižni polici, pokliči-
te na telefon 040 634 783 ali pa obiščite sedež Založbe 
Neviodunum, v Hotelu City, Trg Matije Gubca 3, Krško.

Almanah 2011, 208 strani, 190 x 220 mm, 
broširano, cena za izvod: 11 €

Almanahi 2003-2010, cena za izvod: 5 €

Sonja Levičar, Cesta: 
Z eno besedo - "štala"! Izvoljene 
stranke in poslanci bi morali pr-
venstveno delati v korist drža-
ve in državljanov, a so nazorno 
pokazali, da so jim prioritetni 
le strankarski interesi. Neglaso-
vanje poslancev je vse prej kot 
dokaz demokracije, temveč gre 
za neodgovorno, strahopetno in 
sramotno dejanje! Po mojem 
mnenju bi moral mandat dobiti 
tisti, ki je prejel največ glasov.

Anton Gošek, Rožno:
Ne spremljam dogajanja v zvezi 
s sestavljanjem nove vlade. Ne 
zdi se mi prav, da to tako dolgo 
traja, prej bi se morali dogovo-
riti. Moje mnenje je, da Zoran 
Janković ni primeren kandidat in 
da bi bil med strankarskimi ve-
ljaki še najboljši mandatar Janez 
Janša. To brezvladje je slabo za 
vse nas, zato se naj že enkrat do-
govorijo in začnejo voditi Slove-
nijo, da ne bomo še bolj potonili.

Milan Mikolavčič, Krško: 
Kar počenjajo naši politiki, 
je vredno obžalovanja. Nekaj 
obljubljajo, nato pa rušijo eni 
druge, se pravi, da jim gre le za 
okoriščanje. Najprej bi morali 
izprašati svojo moralo, o kateri 
toliko govorijo, nato pa bi lah-
ko našli tudi skupni jezik v ko-
rist vseh, ne le njih samih. Vi-
dimo namreč, da je kriza, da 
bogati še bolj bogatijo, reve-
ži pa so čedalje bolj obupani. 

Miha Gračner, Sevnica: 
Govoriti in razmišljati o politič-
nem stanju v naši državi je, kot 
bi te nekdo tolkel s kladivom 
po glavi. Najti bi se moral nek-
do, ki bi bil sposoben preseka-
ti s političnim kupčkanjem. Žal 
mladi na to nimamo velikega 
vpliva, od starejših in zrelejših 
pa bi pričakoval več odgovorno-
sti, kajti država potrebuje re-
sne, zanesljive, poštene in od-
govorne osebe v svojem vrhu.

Sestavljanje nove slovenske vlade je postalo prava zme-
šnjava, ki jo spremljajo številni preobrati in zakulisni do-
govori. Ali spremljate to dogajanje in kaj menite o njem, 
kdo bi ga moral presekati oziroma kaj bi se moralo po 
vašem mnenju zgoditi?

Čakajoč na vlado

anketa

Nagrada, ki ste jo dobi-
li, se imenuje modra ptica 
in vzbuja asociacijo na le-
tenje. Vemo, da to ni vaša 
prva nagrada, pa vendar: 
ali mislite, da ste z njo do-
končno poleteli med slo-
venske umetniške zvezde? 
Kaj bo to pomenilo za vaše 
nadaljnje ustvarjanje?
Nagrado so poimenovali po 
eni prvih slovenskih založb in 
všeč mi je, da so na tak način 
osvežili spomin nanjo. Zvez-
dništvo v Sloveniji se mi je 
pa vedno zdel smešen izraz. 
Četudi nekoga pozna vsak 
prebivalec Slovenije, ga še 
vedno pozna zgolj dva mili-
jona ljudi, veliko preskromna 
številka, da bi lahko govorili 
o zvezdah. 

Koliko se strinjate z opre-
delitvijo žirije, da gre v va-
šem, pa tudi drugih nomi-
niranih besedilih natečaja, 
za tako imenovani »transre-
alizem«?
Drugih besedil nisem brala, 
priložnost za to bom imela 
šele, ko bodo te knjige izšle, 
zato o tem ne morem sodi-
ti. Za svoje besedilo pa lah-
ko takšno opredelitev zago-
tovo podpišem, saj Igranje 
govori o shizofreniji. Prav iz-
raz transrealizem se mi zdi 
dober sinonim za to bolezen. 
Notranji svet bolnika s shizo-
frenijo in njegovo doživlja-
nje okolice je zanj povsem 
resnično, a če nam bo o tem 
pripovedoval, bomo takoj vi-
deli, da ima prav malo stika 
s »pravo« realnostjo. 

O sami knjigi tačas težko 
govorimo, ker še ni izšla. 
A naš odgovorni urednik, ki 
vas je slišal lani na nekem 
zasebnem branju, pravi, da 
je vaša proza zelo poetič-
na, a tudi precej neposre-
dna. In da se utegnejo v ro-
manu prepoznati konkretni 
ljudje iz vašega, t.j. naše-
ga okolja. Kaj mislite o tem?
Če je bila njegova pripomba 
mišljena kot kompliment, se 
mu lepo zahvaljujem! 
S temi prepoznavanji v lepo-
slovnih tekstih znajo res biti 
prave štorije. Samo spomni-
mo se obtožb nekih gospa 
iz Amerike, ki so v romanu 
Brede Smolnikar prepozna-
le svojo sorodnico in se čuti-
le prizadete, čeprav so obe-
nem trdile, da ta z junakinjo 
zgodbe nima ničesar skupne-
ga, niti imena niti zunanjo-
sti niti karakterja niti dejanj. 
Da je bila absurdnost situa-
cije še večja, je bila juna-
kinja prikazana pozitivno. In 
trajalo je debelih osem let, 
da je vrhovno sodišče konč-
no razsodilo, da pisateljica 
»ni kriva«. 
Lani sem na festivalu Vileni-
ca že nastopala z odlomkom 
iz romana, in v njem se je, 
kot mi je povedala, prepo-
znala moja znanka iz Kopra, 
celo enako ime ima kot ose-
ba v romanu. Seveda ni nika-
kršne povezave z njo, ena-
ko ime pa je zgolj naključje. 
Največ stvari, ki sem jih pri-
pisala osrednjemu liku, sem 

si izposodila pri sebi, pa tudi 
nekaj pri znancih. Še naj-
dlje v tem oziru sem šla pri 
liku Bernarde, ki pa je v ve-
liki meri zgrajena na osno-
vi moje dobre prijateljice, 
natančneje je kombinacija 
dveh prijateljic, obeh iz teh 
krajev. Zanju po tihem upam 
in si želim, da se bosta pre-
poznali.

Že v drugi pesniški zbirki, 
ki je videti slogovno kot 
nekakšna napoved pohoda 
v prozo, najdemo zelo kon-
kretno motiviko iz Krške-
ga. Nudi torej naše okolje 
dovolj »gradiva za umetni-
ško obdelavo in niso za to 
primerne le zgodbe iz veli-
kih mest?
Vsak prostor in čas nosita s 
sabo veliko gradiva za kaj ta-
kega, samo prepoznati ga je 
treba. Ni pa nenavadno, da 
avtor domači kraj tako ali 
drugače umesti v ustvarja-
nje. Damijan Kozole, reci-
mo, se v skoraj vsakem svo-
jem filmu pokloni Krškemu. 
No, jaz Krškega nisem ravno 
opevala, ker mi atmosfera 
kraja ni dala prav veliko ra-
zlogov za to. Kljub temu pa 
me vedno veseli, če kak ko-
šček Krškega najdem pri ti-
stih, ki niso bili z našimi kraji 

tesneje povezani. Eden takih 
primerov je Vražje dekle Ilke 
Vašte. 

Po mnenju mnogih ste že s 
svojimi prejšnjimi dosežki 
vrisali Posavje na slovenski 
književni zemljevid, ki je bil 
dotlej dokaj »neobljudena« 
pokrajina. Kaj menite o po-
savski literarni produkciji ne-
koč in danes in kako se v tem 
smislu spominjate svojih za-
četkov?
Tako slavne in močne prete-
klosti, kot jo ima Posavje, 
nima prav dosti drugih okolij 
pri nas. Delo Dalmatina in Bo-
horiča je izrednega pomena 
tako za slovenski jezik kot tudi 
za nastanek prvih slovenskih 
knjig in opismenjevanje ljudi. 
Krško je bil nekdaj močan cen-
ter protestantizma, s tem pa 
tudi kovačnica velikih literar-
nih in prevajalskih duhov. In z 
umestitvijo kapucinov, četudi 
je šlo v osnovi za odgovor na to 
gibanje, smo med drugim do-
bili veličastno knjižnico, s ka-
tero se lahko še vedno upravi-
čeno hvalimo. 
Danes, ali bolje rečeno zadnja 
desetletja, v literarnem smislu 
žal veljamo za sivo liso. Goto-
vo ne zato, ker ne bi premogli 
odličnih piscev. Če izpostavim 
samo en primer – zbirka pesmi 

Rekvijem Ane Rostohar (Izdala 
založba Opus v Krškem, 1990, 
op.p.) je eno najboljših del, 
ki so bila v Sloveniji kdaj na-
pisana. Preprosto spregledani 
smo in to po krivici. Smo pač 
na jugu, na periferiji. 

Za Posavski obzornik ste pred 
časom zapisali nekaj zelo kri-
tičnih besed o posavski oz. 
predvsem krški kulturi. Ka-
kšen je vaš pogled nanjo da-
nes in kaj vas najbolj moti?
Še več bi jih, pa se skušam dr-
žati nazaj (smeh). Ampak saj 
nisem kritizirala krške kulture. 
Kritizirala sem odnos do nje, 
predvsem odnos tistih, ki ko-
sajo občinski proračun in deli-
jo kulturniško potičko. 
Moti me veliko stvari, najbolj 
pa prav gotovo finančni zne-
sek, ki se ga kulturi namenja. 
Za delovanje vseh kulturnih 
društev, zvez, posamezni-
kov in zavodov v občini v pri-
hodnjem letu je namenjeno 
zgolj dvakrat toliko denar-
ja kot za novoletno okrasitev. 
Pa vemo, da okrasitev ni bila 
prav nič razkošna. Slišati je, 
da bodo v prihodnje ta sred-
stva še skromnejša. Če bodo 
kulturniki pristajali na to, bom 
jezna na njih.

Pesniki veljajo za revne kot 
cerkvene miši, ta nagrada 
pa dokazuje, da je moč s pi-
sanjem tudi nekaj zasluži-
ti. Pričakujete kaj zavisti iz 
pesniških vrst? In ali bo med 
navadnimi ljudmi in sorodni-
ki kaj več potrditve, da je pe-
sništvo oziroma pisanje tudi 
lahko poklic?
Žal ta nagrada tega ne doka-
zuje. Dokazuje zgolj, da se da 
kaj zaslužiti z nagradami. In ko 
je denar s tega naslova pora-
bljen, si spet odvisen od spora-
dičnih in skromnih honorarjev 
za objave in nastope. Mojim 
pesniškim kolegom je to pov-
sem jasno, zato dvomim, da 
so zavistni. Prej bi rekla, da 
so razočarani, ker so nagrade 
za poezijo finančno skromne, 
kakor tudi, da so honorarji za 
poezijo nižji od honorarjev za 
prozo. Nad tem sem razočara-
na tudi sama. 
Moj prijatelj pesnik Ludwig 
Hartinger je rekel, da ko se 
odločaš, ali boš izbral služ-
bo ali pesniški poklic, se odlo-
čaš med tem, ali hočeš imeti 
v življenju denar ali čas. In da 
se odločiš za to, kar ti je po-
membneje.

Nagrada vsaj v finančnem 
smislu velja za najvišjo, tudi 
za poezijo ste dobili že kaj 
nekaj nagrad in potrditev. Kaj 
so za vas v tem pogledu še 
lahko izzivi, poleg Prešerno-
ve nagrade seveda? 
Moj naslednji velik izziv je 
bronasta Prešernova plaketa 
ZKD Krško (smeh). Moj izziv 
niso nagrade, ampak vrhun-
sko pisanje, pozitivni odzi-
vi strogih literarnih kritikov 
in knjižni prevodi v tuje je-
zike. Za te stvari si prizade-
vam. Nisem ravno skromna, 
kar se tega tiče … 
 Bojana Mavsar

Pogovor s pesnico in pisateljico Stanko Hrastelj

Moj izziv niso nagrade, ampak 
vrhunsko pisanje ...
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Pri 26 letih, leta 2001, je bila Stanka Hrastelj razglašena za najboljšo mlado pe-
snico Festivala mlade literature Urška. Štiri leta kasneje je za pesniško zbirko Nizki toni prejela nagrado 
21. slovenskega knjižnega sejma za najboljši literarni prvenec, v začetku letošnjega leta pa ji je založba 
Mladinska knjiga podelila nagrado modra ptica za najboljše še neobjavljeno knjižno delo za odrasle. Z na-
grajenko, pesnico in pisateljico iz Leskovca pri Krškem, smo se ob tej priložnosti pogovarjali tudi mi.

Stanka Hrastelj

Izšel že deveti 
Almanah občine Krško 

Stanka Hrastelj (roj. 1975) živi in ustvarja v Leskovcu pri 
Krškem. Po zaključeni brežiški gimnaziji je študirala teolo-
gijo na Univerzi v Ljubljani, v zadnjih letih pa se je povsem 
posvetila literarnemu ustvarjanju. Do sedaj je izdala dve 
pesniški zbirki, leta 2005 pri novomeški Založbi Goga pr-
venec Nizki toni ter štiri leta kasneje pri Študentski založ-
bi Beletrina zbirko z naslovom Gospod, nekaj imam za vas. 
Zadnje nagrajeno prozno delo, ki ga je petčlanska strokov-
na komisija izbrala med deli 67 avtoric in avtorjev, bo pod 
naslovom Igranje izdano 15. marca letos. 

Do sedaj je za literarno ustvarjanje prejela že več nagrad 
in nominacij, za seboj ima številne revijalne in radijske 
objave, s svojimi deli je sodelovala pri mnogih zbornikih 
in antologijah, udeležila se je mnogih domačih in medna-
rodnih literarnih festivalov. Je članica Društva slovenskih 
pisateljev in predsednica Kulturno umetniškega društva Li-
ber s sedežem v Leskovcu pri Krškem, v katerem si prizade-
vajo predvsem tukajšnjemu občinstvu ponuditi kakovostne 
kulturne projekte in programe, krepiti zavest o pomemb-
nosti vsebine prireditev ter izkazovati spoštovanje do ume-
tniških in kulturnih ustvarjalcev in njihovih avtorskih del.
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KRŠKO - Četudi je bilo me-
sto Krško in območje te kra-
jevne skupnosti vselej pove-
zano z reko Savo, saj se ta 
razprostira na obeh njenih 
bregovih, naj bi dobilo kra-
jevno poimenovanje iz zve-
ze Krško polje, ta pa iz ob-
močja ob reki Krki. Danes 
KS mesta Krško, na območju 
katere prebiva preko 8.000 
občanov, ni le ena največjih 
slovenskih krajevnih sku-
pnosti, temveč je večja tudi 
od večine slovenskih občin. 

Na levem savskem bregu jo 
poleg dela Vrbine tvorijo še 
naselja Sotelsko, Bučerca, 
Kremen in Sremič, na desnem 
bregu pa Trška Gora, Gunte, 
Narpelj ter Spodnje, Srednje 
in Gornje Pijavško. Največja 
naselja imajo tudi predstav-
nike v svetu KS, ki ga v tem 
mandatu sestavljajo Alojz 
Božič, Bojan Kaplan, Boštjan 
Pirc, Darko Levičar, Zoran 
Jankovič, Anton Planinc, Mi-

PODBOČJE – Najbolj južna 
in hkrati obmejna krajev-
na skupnost v krški občini 
se razprostira na kar obse-
žnem območju Gorjancev in 
ravnine pod njimi na obeh 
bregovih Krke, sestavlja pa 
jo kar 24 vasi s skupno oko-
li 1800 prebivalci. Številne 
arheološke najdbe pričajo 
o dolgi in bogati zgodovini 
teh krajev, ki jo simbolizira 
odlitek srednjeveškega kipa 
leva na trgu pred župnijsko 
cerkvijo.   

Vodenje krajevne skupnosti 
je konec minulega leta od 
Darka Kodriča, ki jo je vodil 
pet let, prevzel 42-letni Jani 
Barbič iz Šutne, zaposlen kot 
izmenovodja v krškem Vipa-
pu, ki se doma ukvarja tudi 
s sadjarstvom in vinogradni-
štvom. Kot pravi Barbič, je 
poleg nadaljevanja izgradnje 
širokopasovnega omrežja, s 
katerim je zaenkrat pokri-
tih le nekaj vasi, a priklju-
čevanje nanj še ni omogoče-
no, najpomembnejši projekt 
izgradnja čistilne napra-

Krajevna skupnost mesta Krško

Krajevna skupnost Podbočje

Večja od večine slovenskih občin 

Številne naravne in kulturne znamenitosti

ran Fric, Ivan Učanjšek, Sta-
nislav Grabnar, Boštjan Pirc, 
Matjaž Šribar, Željko Selak, 
Marija Stopinšek in Jožica 
Mikulanc, ki kot predsedni-
ca vodi KS že drugi mandat. 
V želji, kakor pravi Mikulan-
čeva, in v skupnem interesu 
z navedenim sestavom sveta, 
da svojim občanom zagotovi-
jo čim bolj kvalitetno bivanje 
in ostale vsebine družbenega 
in društvenega življenja. 

V minulem letu so izvajali 
različne projekte in investici-
je kontinuirano skozi vse me-
sece. Med večjimi so postavi-
tev klopi pri večstanovanjskih 
zgradbah na Vidmu, Griču in 
ob Cesti krških žrtev do na-
kupovalnega centra Mercator, 
pri cerkvi sv. Rozalije, do ka-
tere so financirali tudi asfal-
tiranje cestnega odseka, ob-
novili spominska obeležja in 
napise v mestnem parku in v 
Rorah ter sofinancirali ure-
ditev parka pri nekdanjem 
zdravstvenem domu v Kr-
škem, sofinancirali ali financi-
rali različne odseke cest, med 
drugim odseka Pečnik - Vever, 
Jurčičeve ulice, na odcepu k 
Trem lučkam na Sremiču, na 
javni poti Andrejaš – Janko-
vič - Košenina, omogočili sa-
nacijo sprehajalne poti in po-
stavitev mostička ter klopi na 
stari grad nad Krškim, organi-
zirali tradicionalno prvomaj-
sko proslavo na Trški gori in 
svečanosti v počastitev kra-
jevnega praznika, žalno ko-

ve, ki bo omogočila delova-
nje kanalizacijskega siste-
ma v Podbočju, zgrajenega 
v okviru celovite infrastruk-
turne prenove kraja pred ne-
kaj leti. Zemljišče zanjo je v 
fazi odkupa, gradnja pa naj 
bi se predvidoma končno za-
čela letos. Na kanalizacijsko 
omrežje čakajo tudi v štirih 
vaseh na levem bregu Krke, 
projekt pa je vezan na pro-
tokol, podpisan z Ministr-
stvom za obrambo, v zvezi 
z delovanjem letališča Cer-
klje ob Krki in gospodarske-
ga središča Feniks. V ostalih 
vaseh bodo verjetno morali 
graditi male čistilne napra-
ve. Gradnja nove mrliške ve-
žice, za katero je že izdela-
na idejna zasnova, je zaradi 
varčevalnih ukrepov v občin-
skem proračunu prestavljena 
za eno leto v prihodnost, je 
pa za letos predvidena uredi-
tev struge potoka Skradnica 
v Šutni. Na asfaltiranje ča-
kata še cesti v Brezovico in 
Žabjek – Selo. Krajevna sku-
pnost mora s 100 tisoč evrov 
vrednim proračunom skrbeti 
tudi za vzdrževanje številnih 
cest in objektov.

Na podlagi naravnih danosti 
se je na obrobju Gorjancev 
razvilo vinogradništvo, zla-
sti pridelava cvička, na rav-
nini ob Krki pa poljedelstvo, 
ki se je v zadnjih letih usme-
rilo zlasti v pridelavo zelenja-
ve in delno tudi prašičerejo. 
Nadaljnji razvoj zelenjadar-
stva je v veliki meri povezan s 
težko pričakovano razširitvijo 
namakalnega sistema. Precej 

memoracijo 1. novembra, 
pa tudi vrsto ostalih športno 
družabnih prireditev, vključ-
no s prireditvami ob izteku 
leta, ki jih je zaokrožilo sil-
vestrovanje na prostem. Naj-
večji projekt pa so nedvomno 
ureditvena dela pri ribniku na 
Resi, ki so vključevala uredi-
tev sprehajalnih poti, parki-
rišča, postavitev mostičkov, 
klopi, košev za odpadke in 
otroških igral, z deli na tem 
območju, kot je povedala Mi-
kulančeva, pa bodo nadalje-
vali tudi v letošnjem letu.

Z namenom, da omogočijo re-
kreacijo in sprostitev v naravi 
čim večjemu številu krajanov,  
invalidnim osebam in otrokom 
s posebnimi potrebami, bodo 
na jasi za ribnikom postavili 
fitnes center v naravi, zgra-
dili še en mostiček in sanirali 
pot proti Kremenu, na obmo-

razvita je tudi obrtna dejav-
nost, od kovinske in lesne do 
gradbene, nekaj je tudi pod-
jetij z več zaposlenimi. Zelo 
pestro je društveno življenje, 
saj v KS delujeta po dve gasil-
ski, turistični in kulturni dru-
štvi, več športnih društev, vi-
nogradniško društvo, lovska 
družina, Rdeči križ in Karitas, 
društvo prijateljev mladine, 
aktiv kmečkih žena, borče-
vska organizacija … Kot pravi 
Barbič, krajani pogrešajo zla-
sti večjo trgovino z živili, ali 
in kje bo zgrajena, pa je od-
visno tako od komercialnega 
interesa trgovcev kot od ob-
činskega prostorskega načrta, 
katerega sprejem že nestrpno 
pričakujejo.

Naravne in kulturne zname-
nitosti nudijo tudi številne 

čju ribnika pa dopolnili tudi 
javno razsvetljavo. Prav tako 
bodo nadaljevali z ureditve-
nimi deli sprehajalne poti od 
nekdanjega gradu nad Krškim 
do obsavske ceste, izvedli sa-
nacijska dela odvodnjavanja 
na Rozmanovi ulici, financi-
rali asfaltiranje več cestnih 
odsekov na relaciji Pijavško 
- Sremič - Sv. Mohor, omo-
gočili obnovo in prestavitev 
kipa dečka z ribo v mestnem 
parku na vidnejše mesto, iz  
131.000 evrov težkega kra-
jevnega proračuna financi-
rali tudi ureditev igrišč, del 
sredstev namenili za delova-
nje kulturnih, športnih in hu-
manitarnih društev, ob organi-
zacijah različnih prireditev pa 
bodo začeli tudi s postopnimi 
pripravami na zlati jubilej KS 
mesta Krško. Ta bo v letu 2015 
namreč dopolnila 50 let delo-
vanja. Bojana Mavsar

priložnosti za razvoj turiz-
ma. Ideja o oživitvi že sko-
raj desetletje mirujočega 
smučišča na Planini je, kot 
kaže, neuresničljiva, turi-
stično zanimive točke pa so 
poleg že omenjenega kamni-
tega leva še tročelni kamniti 
most v Podbočju, leseni most 
na Brodu in reka Krka, šte-
vilne cerkve in kapelice ter 
arheološka najdišča, poho-
dniške in vinske poti, zidani-
ce in dobra gostinska ponud-
ba ... V Podbočju po obsežni 
ureditvi kraja pred leti veli-
ko stavijo tudi na urejenost 
kraja, kar se je lani obresto-
valo z delitvijo prvega me-
sta na regijskem ocenjeva-
nju, šola pa se lahko pohvali 
celo s tretjim mestom na dr-
žavnem nivoju.
 Peter Pavlovič

Jožica Mikulanc

Jani Barbič

Pogled iz zraka na največji naselbinski del mesta Krško

Krajevno središče se ponaša z obnovljeno in urejeno po-
dobo, prepoznavno veduto pa mu daje zvonik cerkve Sv. 
Križa.

posavske krajevne skupnosti

Še kakšen mesec in začela se bodo dela na polju. Cilj 
kmeta je prehraniti družino in še kaj prodati. Povpre-
čen slovenski kmetovalec obdeluje nekaj hektarov ze-
mlje. Komajda na meji ekonomske rentabilnosti. Veči-
na kmetov je prepričanih, da smo po prvem človeškem 
paru vsi bratje in sestre. Torej je tudi »zdrava kmečka 
pamet« iz istih korenin. Torej kmet poišče svojega brata 
trgovca, da bi preko njega prodal višek pridelka. Trgo-
vec pa noče biti brat in kmetu pove, da lahko od njega 
kupi le pridelke točno določenih oblik in tež. Ob vsaki 
najdeni dodatni koreninici ali ostanku zemlje mu bo 
vrnil celotno zadnjo pošiljko. Poleg tega mora zagotovi-
ti nizko prodajno ceno in še občasne popuste. To mora 
pokriti kmet, saj trgovec komaj preživi z maržo, ki je 
skrivnost. Vendar on ni kriv za to. Tako so predpisa-
li politiki. Tako je urejeno vse v EU. Kmet pokliče bra-
ta politika, ki sicer prizna, da sta brata, saj je njego-
va izvolitev odvisna od njega. Ta pove, da predpise pač 
ne morejo spremeniti, ker je tako določeno v smernicah 
EU. Bo pa zagotovil subvencije in svetovalce. Res pride 
svetovalec, ki kmetu pove, da bo moral pridelke pridelo-
vati po dragi sodobni metodi. Nabaviti bo moral močne 
traktorje, sortirke, urediti namakanje, kupiti točno do-
ločeno seme ali sadike in še kaj. Tudi kredite in del ne-
povratnih sredstev ima na razpolago. Odločiti se mora 
sam. Ali se lahko stroji na koncu sploh poplačajo, nihče 
ne pove. Kmet vse to nabavi in se pretirano zadolži. 

A trmasta slovenska zemlja se še naprej upira »roje-
vati« samo standardne pridelke. Kmet pokliče bra-
ta trgovca, naj mu vendar proda tudi dimenzijsko ne-
standardne in zdrave pridelke. Ta jasno pove, da to ni 
mogoče, saj obstajajo predpisi in trgovec tudi točno ve, 
da so oči potrošnika tiste, ki kupujejo. Torej mora biti 
vse enako, lepo zapakirano in v izložbi prav osvetljeno, 
da pritegne kupca. Kmet je žalosten, saj pol pridelka 
nima kam oddati. Pokliče še sestro potrošnico, ki kupu-
je pri bratu trgovcu in jo prosi, naj vpliva, da bo lahko 
prodal tudi kakšen bolj droben krompir, da je manjša 
solata prav tako dobra in da je vseeno, ali naribaš eno 
glavico zelja ali dve manjši. Toda sestra pravi, da ji 
to, kar ponuja trgovec, odgovarja, saj iz različnih ška-
tel strese vse pripravljeno in kosilo je na mizi. Ne pri-
zna sorodstva s kmetom, ki bi ji naložil malo več dela. 
Zaradi pretirane embalaže in smeti pa naj skrbijo kar 
v komunali. Družina vse to na hitro poje in se razdeli 
po kavčih ali pa gre kdo malo ven. Za pogovore ni časa. 
Postaja družina mutcev. Sestra potrošnica se sprašuje, 
kaj je narobe z njeno družino in se komaj spomni ma-
tere, ki je ob pripravi obroka vključevala tudi njo in v 
pogovoru učila priprave hrane iz tistih nestandardnih 
pridelkov. 

V jeseni se pri kmetu na njivah pojavljajo kupi korenja 
in kakšen gradbeni inšpektor bi mislil, da gre za opeč-
nato črno gradnjo. Pojavljajo se kupi solate, čebule, 
krompirja, jabolk, prevelikih ali ukrivljenih kumar in 
še kaj. Nikogar to ne boli, razen kmeta.

V jeseni kmet v obupu povabi brata trgovca, brata po-
litika in sestro potrošnico na kosilo, da bi se pogovorili 
vsaj za drugo leto. Vsi so navdušeni. Kokošja juha z re-
zanci iz nestandardnih lepo rumenih jajc je čudovita. 
Nestandardna, lepo zapečena kokoš s hrustljavo kožico 
in prilogo iz nestandardnih korenčkov, kolerabe in dru-
ge zelenjave je božanska. Nestandardno mastna svinj-
ska rebrca z malimi glavicami zelja, pečenega v isti po-
sodi in s prilogo »restanega« drobnega krompirja je za 
prste obliznit. Čez solato ni pripomb, čeprav je iz nepro-
dajnih dimenzij. Vrhunec je jabolčni zavitek iz drobnih 
domačih jabolk in kozarček neustekleničenega domače-
ga vina. Joj, ko bi tako dobro hrano večkrat jedli, vzdi-
hujejo bratje in sestre. Kmet misli, da je pravi trenutek 
za pogovor. Ampak ne, možgani vseh treh so se v trenut-
ku preklopili na predpise in standarde.

Kmet umolkne. Pri sebi razmišlja, kam se je izgubila ti-
sta zdrava kmečka pamet, ki izvira iz prvega človeške-
ga para. Ko jo bodo bratje in sestre spet našli, bo prav 
gotovo bolje. Nekje v glavi mu kljuva: »Morda pa to 
niso moji bratje in sestre.«

Piše:
Franc Černelič

Kako so si v 
sorodu kmet, 
trgovec, politik 
in potrošnica?

beseda je vaša

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

v Hotelu City Krško
10 €samo

Info: 070/878781

Fotografika, Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, 
srede do 17. ure

Potrebujete nove 
dokumente?
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Posavski obzornik vsak drug četrtek 
pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

BISTRICA OB SOTLI – Tamkajšnja občina je podprla projekt 
Zavoda za zdravstveno varstvo Celje Živimo zdravo, v kate-
rem so za občane od srede oktobra tedensko izvajali brez-
plačne delavnice na temo zdravega življenja. 

V njih so strokovnjaki, v veliki meri tudi iz domačega okolja, 
tedensko 30 do 45 slušateljev seznanili z dejavniki tveganja, 
ki vplivajo na zdravje, in tudi praktično prikazali nekatere 
veščine za ohranjanje zdravja. Koordinatorica projekta Emi-
lija Šterlek je v 12 tednih koordinirala delavnice, v katerih  
so se pogovorili o tem, kaj zdravje ohranja in krepi, izvedli 
merjenje krvnega sladkorja, holesterola, krvnega tlaka, te-
lesne višine, teže in indeksa telesne mase, spregovorili o gi-
banju za zdravje in izvedli test hoje, se poučili o osnovah 
zdrave prehrane s prikazom priprave, kjer je na pomoč pri-
skočil kuhar Jaka Polajžer. Spregovorili so tudi o pridelavi 
sadja in zelenjave na domačem vrtu, se posvetili telesni teži 
in debelosti, premagovanju stresa in depresiji, preprečeva-
nju in zgodnjemu odkrivanju več oblik raka.
Na zaključni delavnici se je predstojnica oddelka za socialno 
medicino in promocijo zdravja na celjskem zavodu Nuša Ko-
nec Juričič zahvalila številnim, tako predavateljem kot pod-
pornikom, ki so se izkazali v pripravi in izvedbi delavnic ter 
aktivnosti. Zbrane sta pozdravila župan Franjo Debelak ter 
domači zdravnik Franc Božiček, ki je zaželel, da bi bil vsak 
udeležene delavnic ambasador zdravja. V kulturnem progra-
mu je udeleženec delavnic gospod Lapuh predstavil pesem 
o zdravi prehrani nekoč, ko sta bila v loncu le krompir in ze-
lje, redko z ocvirki, za prijetno vzdušje ob pogostitvi, ki so 
jo pripravili udeleženci delavnic ob pomoči kmečkih žena, ki 
so se tudi izobraževale, pa so zaigrali tamburaši iz Zelenjaka.
 S. Vahtarić 

Zaključili projekt Živimo zdravo

Župan Franjo Debelak, koordinatorica Emilija Šterlek in 
predstojnica Nuša Konec Juričič.

BREŽICE - O strategiji razvoja Splošne bolnišnice Breži-
ce do leta 2020 je vodstvo ustanove že seznanilo najpo-
membnejše dejavnike v vseh posavskih občinah. 

Tudi po besedah Silva Gorenca, predsednika sveta pacientov 
pri brežiški bolnišnici in člana posavskih seniorjev, gre za za-
nimiv in temeljitega preučevanja vreden dokument. Prikazu-
je namreč povsem določne cilje prihodnjega razvoja, s kate-
rimi je mogoče odgovoriti na vlogo in pomen te zdravstvene 
ustanove v Posavju ter končno prekiniti s kar predolgo tra-
jajočo razpravo o smiselnosti njenega obstoja in preživetja 
oziroma prekvalifikaciji v ustanovo izpod sedanje funkcije.

Člani Posavskega društva seniorjev menedžerjev in strokov-
njakov so na koncu minulega leta ob obisku bolnišnice pri-
sluhnili direktorju Draženu Levojeviću, ki je predstavil stra-
tegijo, podprli ambiciozni projekt. V razpravi so dodali še 
nekaj svojih pobud, ki jih je vodstvo društva na svoji zadnji 
lanski seji izoblikovalo v sklepe, ki jih bodo posredovali po-
savskim občinam in njihovemu regijskemu svetu. Menijo na-
mreč, da mora strategija razvoja domače bolnišnice do leta 
2020 postati eden od skupnih razvojnih projektov Posavja. 
Posodobitev bolnišnice, so prepričani, je v interesu vsega po-
savskega in obsoteljskega prebivalstva, saj predvsem regij-
sko povezano zdravstvo lahko bistveno prispeva k večjemu 
osebnemu in družbenemu standardu ljudi. K temu bo lahko 
hitreje prispeval tudi sedanji in prihodnji gospodarski napre-
dek regije. Seveda pa bo šele odličnost storitev bolnišnici 
zagotavljala trden in dolgoročni obstoj ter razvoj oziroma, 
ob vstopu sosednje Hrvaške v EU, tudi k meddržavni izme-
njavi. Ob vsem tem bo pomembna tudi kadrovska politika.

Posavski seniorji menijo, da prinaša krizni čas tudi priložno-
sti za nove ideje in izzive, vendar ne bi smeli omajati ude-
janjanja načrtov, od katerih se nekateri že uresničujejo. 
Usklajena z ostalimi posavskimi zdravstvenimi ustanovami 
ter ob podpori pristojnih organov in organizacij bo strate-
gija razvoja brežiške bolnišnice do leta 2020 lahko posta-
la tudi stvarnost. 
 V. Podgoršek

Podpora seniorjev razvoju 
brežiške bolnišnice

Posavski seniorji na decembrskem obisku v brežiški bol-
nišnici (foto: F. Bergant)

PREDAVANJE DR. VESNE V. GODINA 
»KAKŠNE OTROKE SI ŽELIMO 

IN KAJ DELAMO, DA TO POSTANEJO?«
• četrtek, 19. januar, ob 16.30 uri –  

OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

V okviru Točke vseživljenjskega učenja v Kostanjevici na 
Krki vas vabimo na predavanje profesorice, priznane so-
cialne in kulturne antropologinje dr. Vesne V. Godina, 
ki bo tokrat spregovorila o temeljnih problemih v da-
našnji vzgoji in socializaciji mladih, o »rezultatih« so-
dobnih vzgojnih procesov in posledicah tovrstne vzgoje 
in socializacije za otroke, mladostnike, odrasle in za ce-
lotno družbo.

PREDSTAVITEV PREVODA 
SLAVE VOJVODINE KRANJSKE

• četrtek, 26. januar, ob 18. uri –  
Dvorana v parku v Krškem

Vabimo vas na večer z ustvarjalci prevoda Slave vojvodi-
ne Kranjske v slovenski jezik, ki je večletni projekt Zavo-
da dežela Kranjska. Tokrat bo z nami eden od treh pre-
vajalcev iz nemščine Primož Debenjak, urednik in vodja 
projekta Tomaž Čeč in strokovnjakinja za antikvarno gra-
divo Stanka Golob. Večer bomo obogatili s svečano po-
delitvijo popolnega prevoda tretje knjige Slave Vojvodi-
ne Kranjske v slovenski jezik Valvasorjevi knjižnici Krško.

IGRALNE URICE ZA NAJMLAJŠE

• vsaka sreda, med 16.30 in 17.30 uro –  
Mladinski oddelek v Krškem

Igralne urice v mladinskem oddelku v Krškem pripravlja-
mo za otroke starejše od 3 let. Gre za srečanja z otroki 
pod strokovnim vodstvom knjižničarke, ki so namenje-
na druženju, igri in  skozi igro tudi spoznavanju knji-
žnice in otroške literature. Prijazno vas vabimo v svet 
otroške igre.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

• ob četrtkih, tedensko med 9. – 11. uro -  
Osrednja knjižnica v Krškem  

Bi želeli tudi sami osvojiti osnovna računalniška znanja, 
znali poiskati različne vsakdanje podatke na internetu 
ali sami poslati elektronsko pošto? Vabimo vas, da se 
nam pridružite v računalniških delavnicah za starejše 
»Z miško v svet«. Za termin se lahko dogovorite na tel. 
07 4904 000.

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

• Osrednja knjižnica v Krškem

V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo dedi-
ščino in tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na ogled 
bogate baročne kapucinske knjižnice in posebne zbirke 
Speedway v Sloveniji. Za voden ogled se lahko vnaprej 
dogovorite na tel. 07 4904 000.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V JANUARJU
Skupnostna psihiatrija – mul-
tidisciplinarna psihiatrija je 
nova oblika spremljanja du-
ševnega zdravja populaci-
je na lokalno omejenem ob-
močju s številom prebivalk 
in prebivalcev od 50 tisoč do 
150 tisoč. Z oblikovanjem 
strokovnega psihiatričnega 
tima, ki bi ga sestavljali psi-
hiater, dve diplomirani me-
dicinski sestri in klinični psi-
holog, bi na lokalnem nivoju 
spremljali pojave odvisnosti, 
nasilnosti, asocialnosti, slabe 
socialne okoliščine … S svo-
jim delovanjem »na terenu« 
bi pomagali ljudem v dušev-
ni stiski - predvsem tistim, 
ki se zaradi duševnih težav 
pogosto obračajo na svojega 
osebnega zdravnika. 

Dr. Vesna Švab je v predsta-
vitvi omenjenega programa 
dejala, da je epidemija du-

Program psihiatrične oskrbe Posavja
SEVNICA – 13. januarja je psihiatrinja in izredna profesorica na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter avtorica 
knjig s področja duševnega zdravja dr. Vesna Švab v predavalnici sevniškega zdravstvenega doma predstavi-
la idejo o vzpostavitvi celostnega programa psihiatrične skupnostne oskrbe na regionalnem nivoju Posavja. 

ševnih motenj precej velika; 
jugovzhodna slovenska regi-
ja pa je bila izbrana za pro-
mocijo duševnega zdravja in 
za primarno preventivo du-
ševnih motenj, ker živi na 

tem območju veliko število 
starejših ljudi, gospodarsko 
stanje v regiji ni spodbudno, 
pojavlja se visoka stopnja 
brezposelnosti ter večja na-
gnjenost k samomorilnosti. 

Vodja sevniške enote dru-
štva Ozara Darinka Kozole 
je v razpravi, ki je sledila, 
povedala, da pri njih beleži-
jo 148 oseb, ki potrebujejo 
pomoč na področju duševne-
ga zdravja. »Ljudi, predvsem 

starejše, je potrebno obiska-
ti na domu in jim pomaga-
ti, čeprav neradi priznajo, 
da potrebujejo pomoč!« je 
pojasnjevala Kozoletova. Dr. 
Švabova je na to dejala: »Vse 
vrste depresij, žalosti in od-
visnosti so hude motnje in 
potrebno jih je evidentira-
ti. Delovna skupina pacien-
ta pregleda in ukrepa dalje. 
Čakalne dobe ni. Na vsak nu-
jen poziv je potrebno takoj 
reagirati!« 

Program psihiatrične skupno-
stne oskrbe na regionalnem 
nivoju Posavja so podprli vsi 
prisotni - zdravstveno ose-
bje sevniškega zdravstvene-
ga doma skupaj z direktorico 
Vladimiro Tomšič, predstav-
nice in predstavniki nevla-
dnih organizacij, zaposleni 
na centrih za socialno delo 
v Posavju, sevniški poslanec 
v državnem zboru ter župan 
in podžupan sevniške občine. 
Izobraževalni model za ome-
njeni program je pripravljen, 
zagotoviti je potrebno le še 
financiranje in premostiti ne-
katere birokratske ovire.
 Smilja Radi

Idejo o vzpostavitvi programa psihiatrične skupnostne 
oskrbe na regionalnem nivoju Posavja so prisotni na pred-
stavitvi v sevniškem zdravstvenem domu podprli.

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
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KRŠKO - 6. januarja je brestaniški tenorist Marko Železnik 
že tretje leto zapored v krški Dvorani v parku pripravil kon-
cert z naslovom Sreče vam želimo. Kot gostujoča sopranist-
ka se je zbranemu občinstvu kot solistka in v duetu z Mar-
kom predstavila Kristina Prah iz Rogaške Slatine. Ne glede 

na to da Prahova, 24-letna študentka umetnostne zgodovi-
ne, obiskuje pouk solo petja šele tri leta, je s svojim suve-
renim petjem arij, čeprav je šlo za njen prvi večji solistični 
nastop, navdušila zbrane poslušalce. Tako Marka Železnika 
kot Kristino sta spremljala Komorna skupina Glasbene Šole 
Krško (Lucijan Cetin, Jerneja Vakselj, Ingrid Kozole, In-
grid Žičkar in Tjaša Železnik) in na klavirju prof. Martin Šu-
šteršič, vezni poetični tekst pa sta pripravila Anja Krajnc in 
Anže Kump, oba člana Kulturnega društva Svoboda Brestani-
ca. Uvodna beseda v ponovoletni koncert je pripadala pred-
sednici sveta Krajevne skupnosti mesta Krško Jožici Miku-
lanc, poleg KS mesta Krško pa sta koncert podprli še Občina 
Krško in Vinarstvo Kerin iz Straže pri Krškem. B. M. 

RADEČE - V cerkvi sv. Petra v Radečah je 29. decembra zve-
čer  potekal koncert najlepših božičnih pesmi z vsega sveta v 
izvedbi radeškega godalnega orkestra Strunikat, ki se je pred 
tem s štirimi samostojnimi koncerti v preteklem mesecu de-

cembru predstavil tudi v novi cerkvi na Šmarčni. Pod ume-
tniškim vodstvom Maje Glavač so v zvokih violin zazvenele 
najlepše božične pesmi, zaključna misel Bojana Sumraka pa 
je spremljala obiskovalke in obiskovalce na poti domov. De-
jal je: »Ljudje si venomer želimo zdravja in življenja. Želi-
mo si sreče in ljubezni. Vse to imamo, samo videti in čutiti 
je potrebno znati. V vsakem izmed nas se skrivajo vsi zakla-
di tega sveta, nosimo jih v naših srcih!« S. R. 

Po pozdravnem nagovoru po-
veljnika BRZOL, podpolkov-
nika Janija Topolovca, je o 
začetkih in pomenu sloven-
skega vojaškega letalstva 
spregovoril slavnostni go-
vornik, namestnik načelni-
ka Generalštaba Slovenske 
vojske kontraadmiral Rena-
to Petrič. Začetki slovenske-
ga vojaškega letalstva sega-
jo v leto 1918, ko sta bili 
14. in 15. decembra usta-
novljeni ljubljanska in ma-
riborska letalska stotnija. V 
obeh stotnijah, ki sta bili pod 
okriljem Maistrovih enot, so 
leteli slovenski piloti iz av-
stro-ogrskega vojaškega le-
talstva. Ljubljanska letalska 
stotnija je svoj prvi bojni 
polet opravila 12. januarja 
1919, ko sta pilota Vilko Pe-
ternelj in Franc Zupančič po-
letela na izvidniški polet na 
Koroško ter mitraljirala av-

Letalci pogosto v pomoč ljudem
CERKLJE OB KRKI – 12. januarja v Slovenski vojski praznujejo dan vojaškega letalstva v spomin na prvi boj-
ni polet slovenskih pilotov tega dne leta 1919. V Vojašnici Cerklje ob Krki so tudi letos na ta praznik pri-
pravili krajšo slovesnost s postrojem pripadnikov in pripadnic Brigade zračne obrambe in letalstva (BRZOL).

strijske enote. „Slovenski pi-
loti so se kot dobri bojevniki 
pokazali tudi v vseh poznej-
ših vojnah, ko je bilo potreb-
no braniti domovino in čast 
naroda, iz katerega so izha-
jali,“ je še dodal Petrič.

Po osamosvojitvi se je Slove-
nija odločila za lastno voja-
ško letalstvo, ki je sestavni 
del Brigade zračne obrambe 
in letalstva ter razdeljeno na 
štiri enote: 15. helikopterski 
bataljon, letalsko šolo, 107. 

letalsko bazo in letalsko teh-
nično enoto. Vse enote bazi-
rajo na letališču Cerklje ob 
Krki. Petrič je poudaril po-
men tehničnega vzdrževanja 
plovil in sredstev. „Varnost je 
ključnega pomena in tu kom-
promisa ni,“ je dejal. Dodal 
je še, da so letalci eni tistih 
pripadnikov Slovenske vojske, 
ki največ dela opravijo tudi za 
potrebe splošne varnosti drža-
vljanov in imetja ter pomaga-
jo pri zmanjševanju posledic 
nesreč. Tako so v lanskem letu 
zabeležili kar 160 reševalnih 
akcij, sedem gašenj požarov 
in številne nujne prevoze. 

Slovesnost, ki so se je udeležili 
tudi predstavniki lokalnih sku-
pnosti, je popestril kvintet Or-
kestra Slovenske vojske, ude-
ležencem pa so pripravili tudi 
prelet nekaj letal in helikop-
terjev. Peter Pavlovič

Postrojeni pripadniki BRZOL

Železnikov ponovoletni koncert

Kristina Prah in Marko Železnik sta navdušila poslušalce. 

Koncert radeškega Strunikata

Zvoki violin radeškega godalnega orkestra Strunikat so 
vnesli v decembrski zimski večer, ko je zunaj nežno nale-
taval sneg, tiha pričakovanja.   

KAPELE – 6. januarja je Moški pevski zbor Kapele v domači 
župnijski cerkvi pripravil praznični koncert, ki so ga izvedli 
pod vodstvom nove zborovodkinje Mihaele Komočar. Pevci 
so se predstavili z novim prazničnim programom, manjkale 
pa niso niti zimzelene božične pesmi, ki so stalnica pevske-

ga zbora, a so bile tokrat še malce drugače obarvane ob or-
gelski spremljavi Špele Troha. Kot gostje večera so nastopile 
pevke Vokalne skupine Aves iz Krškega, ki jo vodi Nika Tka-
lec. Za konec sta zbora družno zapela pesem Sveta noč in 
pridodala še kanček več prazničnega vzdušja. Vezno besedo 
je spletal Darko Ferlan. Po koncertu so se lahko vsi prisotni 
ogreli ob kuhanem vinu in se posladkali z izvrstnimi dobro-
tami, ki so jih pripravila domača dekleta, trenutek pa je bil 
namenjen tudi prijetnemu pomenkovanju.  M. K.

Koncert v kapelski cerkvi

Kapelski pevci z zborovodkinjo Mihaelo Komočar med na-
stopom. Foto: Č. L.

Sava je, vsem specifikam navkljub, vse od antike naprej 
predstavljala pomembno rečno pot. Po njej so tovor preva-
žali že Rimljani. O njihovi prisotnosti v Radečah pričata ka-
mna, vzidana v cerkvi sv. Petra, posvečena bogovoma Savu-
su in Adsalluti, katerima so se priporočali za varno plovbo. 
Leta 1442 je bil v Zidanem Mostu porušen most preko Savi-
nje, zato je zelo pomembno postalo plavljenje lesa s pomo-
čjo splavov, saj cesta ni bila več uporabna. Splavi so zlasti v 
spomladanskem času, ko je bila voda visoka, drug za drugim 
tovorili les proti Panonski nižini. Toda s prihodom južne že-
leznice so splavarske pesmi vedno redkeje odmevale po do-
lini in splavarjenje je počasi začelo zamirati. Leta 1948 se 
je po Savi spustil še zadnji splav.

Turistično društvo Radeče se je odločilo obuditi tradicijo 
splavarjenja, zato je bil narejen prvi sodoben splav, ki je 
osmislil Dneve splavarjenja, kasneje pa tudi turistične vo-
žnje, ko je KTRC Radeče registriral prvi turistični splav. Etno-
loško in zgodovinsko obarvan program na njem je navduševal 
goste z vseh koncev Slovenije, pa tudi kar nekaj obiskovalcev 
iz tujine. Z njim so se v preteklih letih zapeljali tudi števil-
ni znani Slovenci in mnogi med njimi s krstom postali del ra-
deške splavarske druščine.

V letošnjem letu se bomo v Radečah poslovili od zdajšnjega 
turističnega splava, ki je po reki Savi vozil naše obiskovalce 
vse od leta 2004. Žal je naš 25-tonski rečni gigant začel pod-
legati zobu časa, zato je bilo potrebno sprejeti odločitev o 
sestavi novega splava. Tako je dobri stari radeški flos konec 
septembra 2011 peljal še zadnjo skupino obiskovalcev in go-
stil še zadnje dogodke. 

S pripravami za sestavo novega in sodobneje opremljenega 
splava smo začeli že sedaj v zimskem času. V gozdovih že 
poteka sečnja in ustrezna priprava lesa. S procesom sesta-
vljanja pa bomo začeli v prvi polovici aprila, tako da bo nov 
splav nared do 22. aprila 2012, ko ga bomo ob Dnevu zemlje 
svečano odprli in krstili na brežini reke Save. V letu 2012 bo 
torej po reki Savi zaplul nov radeški flos, ki bo v posodoblje-
ni obliki in z novimi vsebinami v Radeče zagotovo privabil 
številne obiskovalce z vseh vetrov. 

Želimo pa si, da bi domačini bolje spoznali tradicijo spla-
varjenja in življenja na flosu, zato 3. februarja, ob 18. uri, 
v Caffe Galeriji v Radečah pripravljamo »Splavarski večer«. 
Odprli bomo razstavo fotografij splavov in se s pomočjo pre-
branih odlomkov iz knjige »Postelja gospoda Fibriha« poto-
pili v globoko doživete in na papir prenesene zgodbe starih 
časov, ki nam bodo dale novo energijo, da spoštljivo in na 
drugačen način ohranjamo splavarsko dediščino.

Radečani smo ves čas z nevidno nitko povezani s Savo in s 
splavi na njej, zato vas vabimo, da se nam pridružite in da 
z novimi spoznanji in z novimi zgodbami družno prispevamo 
k turističnemu razvoju našega kraja.

Radeče bodo do aprila 
dobile nov »flos«

SEVNICA - V dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gradu se 
je 14. januarja na ponovoletnem koncertu predstavil ženski 
pevski zbor KUD Ljubečna pod vodstvom Vide Bukovac. Pev-
ski zbor, ki v letošnjem letu praznuje 20-letnico delovanja, 
je na klavirju spremljala Alenka Šon, pri zapetih ljudskih pe-

smih pa se je zboru s harmoniko pridružil še Štefan Starova-
snik. Kot solista sta navdušila Danijela Jeršič in Branko Do-
bravc. »Bil je čudovit večer in smo uživali. Žal pa je bilo nas 
poslušalcev pol manj kot nastopajočih,« je bil kritičen nad 
slabim obiskom v sevniški grajski dvorani eden izmed obisko-
valcev. S. R., foto: L. M.

Ženski zbor iz Ljubečne navdušil

Ženski pevski zbor KUD Ljubečna



Posavski obzornik - leto XVI, številka 2, četrtek, 19. 1. 2012 7IZ NAŠIH KRAJEV

KOSTANJEVICA NA KRKI – Na praznik svetih treh kraljev 
je v Gostilni Kmečki hram v Kostanjevici na Krki poteka-
lo prvo srečanje kostanjeviških koledniških skupin. Kljub 
temu, da so se srečanja udeležile le tri skupine koledni-
kov, je dogodek minil v prijetnem vzdušju, ki so ga doda-
tno obogatile koledniške pesmi. 

Precejšnjemu številu zbranih so se najprej predstavili kole-
dniki iz Orehovice, sledili so jim koledniki z Oštrca, ki so za-
peli tudi staro koledniško pesem ob novem letu. Kot zadnji 
so nastopili koledniki iz Kostanjevice, ki so zapeli združeno, 
kajti predstavili sta se tako starejša kot mlajša skupina. Vo-
diteljica Jana Drašler iz kostanjeviškega Društva za trajno-
stni razvoj Terra Verra, ki je organiziralo to srečanje, je po-
samezne kolednike povprašala tudi o njihovih spominih na 
začetna leta koledovanja, kakšna je zgodba oz. zgodovina 
njihove zvezde – znano je namreč, da koledniki s sabo nosijo 
trikraljevsko zvezdo, ki je vodila svete tri kralje do hlevčka, 
kjer se je rodil Jezus –, kako je potekal letošnji večer pred 
praznikom svetih treh kraljev, ko so koledniki hodili po do-
movih in koledovali ... Med drugim so kostanjeviški koledniki 
izdali, da so si včasih morali za koledovanje sposoditi zvez-
do od kolednikov z Oštrca. Vsi upajo, da bo tovrstno sreča-
nje postalo tradicionalno in da bo prihodnje leto sodelovalo 
še več koledniških skupin. R. Retelj 

VELIKI VRH – 7. januarja so se brežiški planinci podali na še-
sti pohod k spomeniku slovenskemu tolarju. "Tolar je bil edi-
ni povsem slovenski denar, vidno znamenje osamosvojitve 
Slovenije in slovenski ponos. Obeležje smo postavili, ko se 

je 1. januarja 2007 tolar preselil v zgodovino," je med dru-
gim dejal predsednik brežiškega planinskega društva Tone 
Jesenko in dodal, da je bila letošnja udeležba na sončno 
prvo januarsko soboto zares velika, saj so zabeležili preko 
220 planincev, ki so prišli na pohod iz bližnje in daljne okoli-
ce, pa tudi iz Maribora, Škofje Loke, Celja, Kostanjevice na 
Krki in celo iz Zagreba. 
Pohodniki so od domačije Ivka Godlerja na Osredku kreni-
li proti 701 m visokemu hribu Veliki vrh, kjer stoji spome-
nik. Na poti so se ustavili pri novem Domu krajanov Osred-
ka, kjer jim je izrekel dobrodošlico predsednik KS Osredek 
Bojan Beuc. Pri spomeniku je po krajšem kulturnem progra-
mu zbrane nagovoril župan občine Kozje Dušan Andrej Ko-
cman. Pot so do izhodišča nadaljevali na Presko, čez Javorje 
in Pusti vrh. Dan je bil poleg pohodništva namenjen še dru-
žabnemu srečanju, ki je sledilo za konec. "Vsakoletni pohod 
je pravi praznik tako za Planinsko društvo Brežice kot za kra-
jane Osredka, ki so že od prvega srečanja vzpostavili pristno 
sodelovanje," je še povedal Jesenko.  M. Kalčič

Predsednica društva Slav-
ka Preskar se je v nagovo-
ru zbranim obrnila na dosež-
ke minulega leta in dejala, 
da so preživele zelo aktivno 
leto, saj so se vključevale na 
različne prireditve, kjer so 
na pokušino postavile svo-
je dobrote. V brežiški občini 
deluje enajst aktivov kmeč-
kih žena, vanje pa je vklju-
čenih 350 članic. „Lani smo 
zasnovale sončnico, ki je do-
bro zaživela. To je izdelek iz 
vzhajanega testa, boljše kru-
hovo testo in je narejeno v 
obliki sončnice, na sredini je 
laneno seme, okoli pa seza-
movo. Vesela sem, da ga zna-
jo speči vsi aktivi,“ je dejala 
Preskarjeva in izrazila željo, 
da bi jim uspelo zaščititi bi-
zeljski ajdov kolač, vendar je 
postopek povezan s stroški, 

BOHOR - Posavski planinci so se 8. januarja podali na tra-
dicionalni novoletni pohod na Bohor, kjer pripravijo pla-
ninsko srečanje. Pohodna tura je lahka, traja tri ure in 
je primerna za vse planince. Pohodniki so se na pot od-
pravili iz zaselka Jablance, kjer so krenili proti bohorski 
koči, ki se vzpenja 896 m visoko. Sledilo je prijetno dru-
ženje, nekateri pa so se podali še na vrh Koprivnika in 
tudi Javornika. M. K., foto. Z. G.

Šesti tolarjev pohod 

Pri spomeniku so domačini Osredka pripravili tudi kultur-
ni program. Foto: T. Vimpolšek

Prvo srečanje kostanjeviških 
koledniških skupin

Koledniki iz Kostanjevice na Krki

Srečanje kmetic s predavanjem o ajdi
BREŽICE – 6. januarja je Društvo kmetic Brežice v restavraciji Štefanič za svoje članice pripravilo tradi-
cionalno novoletno srečanje, ki ga je zaznamovalo predavanje o ajdi prof. dr. Ivana Krefta. 

zato ne ve, kako bodo to iz-
peljale. Med letošnje zasta-
vljene aktivnosti pa spada 
majsko srečanje posavskih 
kmetic, ki ga bodo najver-
jetneje pripravile na letali-

šču Cerklje ob Krki, že v mar-
cu bo srečanje s članicami iz 
Dornave, v maju pa še pre-
davanje o zatiranju insektov, 
želijo pa tudi na ogled slo-
venskega parlamenta. 

Prisotne so pozdravile še 
brežiška podžupanja Patri-
cia Čular, Milena Vranetič 
ter Branka Stergar z Občin-
ske turistične zveze Brežice. 
Kulturni program so obliko-
vali učenci dobovske osnovne 
šole, prireditev pa je pove-
zovala svetovalka za kmeč-
ko družino in dopolnilne de-
javnosti Marija Levak, ki je 
tudi napovedala prof. dr. Iva-
na Krefta. Kreft je za udele-
ženke pripravil predavanje z 
naslovom Ajda prihaja nazaj. 
Med drugim je povedal, da je 
bila ajda pri nas prvič ome-
njena leta 1426. Do leta 1955 
so jo veliko sejali, potem so 
pridelovanje opuščali, sedaj 
pa se zopet povečuje, saj 
imajo ajdove jedi pozitivne 
učinke na naše zdravje. 
 Marija Kalčič

Udeleženke so prisluhnile predavanju o ajdi.

KRŠKO - Društvo upokojencev Krško je 12. januarja v kr-
škem hotelu pripravilo družabno srečanje članov, ki so do-
polnili 80 in več let. Ponovoletnega srečanja, ki se je sicer 
zvrstilo že četrto leto zapored, se je udeležilo 95 od sku-
pno 242 članov društva, ki so že dopolnili ta častitljiva leta.
V imenu udeležencev se je upravnemu odboru društva za or-

ganizacijo srečanja zahvalil častni član društva Ignacij Pri-
jatelj, ki je  izpostavil, da so tovrstna srečanja iz leta v leto 
toliko bolj dragocena, ker čas z vsakim letom več hitreje mi-
neva, priložnosti za medsebojne klepete in druženja pa je 
vse manj. In na vprašanje, kaj čas sploh je, je pred zbranimi 
iskala odgovor tudi moderatorka programa ob srečanju Vidka 
Kuselj: "Čas je rabelj, ki nas kar naprej preganja, prav zato 
pa si moramo prizadevati, da ne bo šlo življenje mimo nas, 
temveč mi z njim." V imenu stanovalcev Doma starejših obča-
nov Krško je zbrane pozdravila direktorica Ani Nuša Masnik, 
v imenu Občine Krško podžupanja z županskimi pooblastili 
Ana Somrak, v imenu društva DU Krško pa predsednica Ana 
Pajić, ki je ob tem s simbolnimi darili obdarila najstarejša 
udeleženca, 93-letnega Gvida Grabarja in 90-letno Pavlo Le-
vak. Z igranjem na različne instrumente in zapetimi pesmi-
mi sta srečanje popestrili sestri Špela in Karmen Lavrinšek.
 B. Mavsar

Srečanje krških upokojencev 80+

Gvido Grabar in Pavla Levak

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Tudi letos so koledniki pod vod-
stvom Natalije Vakselj obiskovali družine po leskovški  
župniji in zbirali sredstva za potrebe misijonskih dežel 
v raznih delih sveta. Kot je znano, so bili koledniki že od 
nekdaj prinašalci voščil in blagoslova ob praznikih in v 
novem letu. Leskovški koledniki so obiskali Drnovo, Bre-
ge, Vihre, Žadovinek, Osredek, Golek in Rostoharjevo uli-
co ter zbrali 2.313,83 evrov. Svojo trikraljevsko akcijo 
so zaključili v farni cerkvi s sodelovanjem pri večerni sv. 
maši na praznik treh kraljev. L. Ž.

JESENICE NA DOLENJSKEM - 
Turistično društvo Jesenice 
na Dolenjskem je 29. decem-
bra v cerkvi sv. Marije Magda-
lene pripravilo tretji božični 
koncert. Sopranistka Vedra-
na Zrnić in baritonist Bojan 
Pogrmilović sta ob spremlja-
vi Lane Bradić na pianu - or-
glah nastopila z 20 arijami in 
dueti ter božičnimi pesmimi z 
vsega sveta. V imenu Občin-
ske turistične zveze sta se pri-
reditve udeležili predsednica 
Branka Stergar in sodelavka 
Milena Vranetič, ki sta ob tej 
slovesnosti podelili priznanja 
s tekmovanja »Moja dežela – 

lepa in gostoljubna« v letu 2011 za Jesenice na Dolenjskem in 
Novo vas, Rajki Križanac pa častni srebni znak Turistične zve-
ze Slovenije. Dogodek se je ob podpori Društva vinogradnikov 
Dolina Jesenice nadaljeval ob praznični mizi in žlahtni kaplji-
ci v gostilni Magdalena. P. P./TD Jesenice na Dolenjskem

Božični koncert na Jesenicah

Nastopajoči na koncertu

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

BISTRICA OB SOTLI – V župniji Sveti Peter pod Sv. gorami je 
na predvečer praznika Sv. treh kraljev kar osem skupin otrok, 
preoblečenih v tri kralje s spremljevalci, obiskovalo domo-

ve in vanje prinašalo Božji blagoslov in mir. Koledniki so svo-
je obiske pospremili s pesmimi in voščili, zato so pod geslom 
»Naše veselje za srečo drugih« nabrali tudi lepo nabirko, ki 
jih bodo namenili mladim po svetu.  S. V. 

Kar osem trikraljevskih skupin 

Ena od dveh skupin, ki sta obiskovali domove v središču 
župnije (Foto: Damjan Kejžar)
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KRŠKO - V petek, 13. 
januarja, je bila v ho-
telu Radin v Radencih 
kot 16. vinska kraljica 
Slovenije za leto 2012 
okronana Martina Ba-
škovič iz Krške vasi. 
Nekdanja cvičkova 
princesa je že izbrala 
svoje protokolarno vino 
– predikat sauvignon iz 
Vinske kleti Krško, si-
cer največje cvičkove 
kleti. Gre za vrhunsko 
vino, ki bo spremljalo 
vinsko kraljico Sloveni-
je na vseh prireditvah 
in dogodkih, ki se jih bo 
udeležila v letu 2012, 
so sporočili iz Kmečke 
zadruge Krško. Z njim 
so novi vinski kraljici 
gostje nazdravili že na 
svečanosti kronanja.

KRŠKO - GZS Območna zbornica Posavje, Krško je 12. janu-
arja pripravila razširjeno sejo upravnega odbora, na katero 
so povabili mag. Igorja Mallyja iz Službe vlade RS za razvoj 
in evropske zadeve, ki je udeležence seznanil z večletnim 

finančnim okvirjem Evropske unije 2014 – 2020. Mally, si-
cer nacionalni koordinator za večletni finančni okvir, je med 
drugim povedal, da bo vzhodna Slovenija še vedno upraviče-
na do sredstev iz strukturnih skladov, vendar pa bodo krite-
riji za pridobitev denarja verjetno še zaostreni oziroma bo 
Evropa zanj zahtevala bolje pripravljene projekte, zlasti za 
razvoj in nova delovna mesta. Več sredstev se obeta za po-
dročja prometa, energetike in telekomunikacijskih povezav, 
manj pa za področje kmetijstva, kjer smo bili doslej najbolj 
uspešni pri črpanju.
„V sklopu financiranja projektov si v Posavju želimo regijskih 
razvojnih projektov, ki bi bili v pomoč gospodarstvu in odpi-
ranju novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, ki bi 
dvignila gospodarski pomen Posavja in prinesla višji standard 
prebivalcev,“ je ob tem povedal direktor posavske zbornice 
Darko Gorišek. Ker bo tema aktualna vsaj še do naslednje-
ga leta, bodo v zbornici v zvezi z njo izvedli še nekaj aktiv-
nosti, med drugim bodo gospodarske družbe in samostojne 
podjetnike pozvali k predlogom za projekte, saj bo kar pre-
cej sredstev namenjenih za razvoj in inovativnost malih in 
srednjih podjetij. P. P.

Posavcem predstavili nov večletni 
finančni okvir 2014 - 2020

Del udeležencev seje

Protokolarno vino vinske kraljice 
je sauvignon iz KZ Krško

Vinska kraljica Martina Baškovič 
(foto: Nik Jarh)

KRŠKO - Potem ko sta na funkciji v nadzornem svetu druž-
be Vipap Videm lani podala odstopni izjavi član Dušan Va-
něk in predsednik Pavel Trenda, je bil še pred koncem leta 
dokončno imenovan nov sestav nadzornega sveta. 

Ta po novem šteje le pet članov (prej devet), od tega so tri-
je člani imenovani s strani lastnika ter dva s strani delavcev. 
Nov sestav nadzornega sveta tako sestavljajo dosedanji član 
Miroslav Lébl, na novo pa sta s strani lastnika vanj imeno-
vana Eva Anderová z Ministrstva za finance Češke republike, 
ki je bila imenovana za predsednico nadzornega sveta, ter 
Petr Matoušek, kot predstavnika delavcev pa bosta še naprej 
funkciji člana opravljala Marjan Jurman kot predsednik Sve-
ta delavcev Vipap Vidma in Albertina Županc.
 
Kot je navedel v tovarniškem glasilu Nitke predsednik upra-
ve Miloš Habrnál, so uspeli zaradi težke ekonomske situa-
cije do konca minulega leta v tovarni realizirati le malo in-
vesticij, kljub temu pa so dosegli glavni cilj, saj so prvič v 
zgodovini proizvedli in prodali več kot 200.000 ton papirja. 
Minulo poslovno leto so sicer zaključili v rdečih številkah, a 
je predsednik uprave glede na padanje cen starega papir-
ja v zadnjem kvartalu lanskega leta napovedal možnost, da 
utegnejo leto 2012 ponovno zaključiti pozitivno. Sicer pa so 
se v Vipap Vidmu uspešno priključili regionalnemu projektu 
ZEL-EN, kamor so prenesli del razvojnih aktivnosti in že za-
čeli črpati sredstva iz skladov EU. B. M. 

Nova prva nadzornica Vipapa

Ustanovitvi Hermesa v letu 
1990 je botrovala poslovna 
ideja zakoncev Stanko po 
prenosu sodobne informa-
cijske tehnologije v prakso. 
Družba se je s prvimi sode-
lavci usmerila v razvoj la-
stnih računalniških progra-
mov, pospešenemu razvoju 
programske opreme pa je 
sledila še celovita podpo-
ra naročnikom od ponudbe 
strojne opreme do ustrezne 
tehnične podpore in sveto-
vanja. Kljub prostorskim 
omejitvam je intenzivnemu 
razvoju podjetja, rasti šte-
vila produktov in naročnikov 
ter posledično tudi števila 
zaposlenih sledila še pro-
storska nadgradnja delov-
nih pogojev z lastnim po-
slovnim objektom v Krškem, 
pred leti pa so odprli tudi 
poslovno enoto v Ljubljani 
z lastnimi prostori.

Če je bil še nekaj let nazaj 
Hermesov program za raču-
novodsko spremljanje poslo-
vanja kar obvezna ponudba 
podjetja, tudi danes ostaja 

»paradni konj« med Herme-
sovimi prodajnimi policami 
odličnih rešitev, vendar v te-
sni povezavi z uporabniški-
mi moduli , ki so jih razvija-
li zadnji dve leti. Na prvem 
mestu sta zagotovo napre-
dni rešitvi CRM za upravlja-
nje odnosov s strankami in 
»svež« DocSys dokumentar-
ni sistem za podporo brez-
papirnemu poslovanju in 
upravljanju z elektronskimi 
dokumenti, ki bosta po za-
gotovilih Hermesovih komer-
cialistov vidno zaznamovala 
poslovno leto 2012. Velika 
so tudi pričakovanja od po-
novnega vzpona gradbenega 
sektorja, predvsem njihovih 
zdravih jeder, ki so uspešno 
prebrodila krizo, saj je pro-
gramska rešitev za upravlja-
nje gradbenih projektov in 
kalkulacij 4 BUILD v določe-
ni meri pripomogla k uspe-
šnosti številnih slovenskih 
gradbenih projektov. 

Pomembna značilnost Her-
mesovih programskih reši-
tev je predvsem v prilago-

dljivosti licenčnih različic, 
ki ustrezajo poslovanju upo-
rabnikov. Ti so tako manj-
še kot srednje organizaci-
je, proizvodnja, storitvena 
in trgovska podjetja ter ve-
letrgovci, šole, vrtci, raču-
novodski servisi, upravniki 
stavb in objektov, gradbe-
niki, spletni prodajalci, tu-
ristične agencije. Hermes s 
svojimi rešitvami sledi tudi 
novim trendom na podro-
čju poslovne informatike, 
ki se vse bolj seli v interne-
tno okolje s časovno in pro-
storsko neomejenim dosto-
pom do informacij. Omeniti 
velja še dolgoletne izkušnje 
in bogato ponudbo strojne 
opreme in znanj s področja 
računalniške infrastrukture 
ter strokovne podpore pri 
uporabi in vzdrževanju, vse 
bolj pa se uveljavlja tudi 
spletna trgovina z računal-
niško opremo.

Vsa leta delovanja Hermes 
beleži stabilno rast prihod-
kov, brez izstopajočih ni-
hanj v poslovanju. Števi-
lo zaposlenih je družba ves 
čas povečevala in danes 
zaposluje 17 strokovnja-
kov s področja računalni-
štva in poslovne informati-
ke ter ekonomije. Nenehno 
skrb za zaposlene, viso-
ke etične in profesionalne 
standarde je Hermes potr-
dil tudi s certifikatom ka-
kovosti ISO 9001, ki je bil 
kasneje nadgrajen na ISO 
9001:2000. Ob sorazmerno 
velikih stroških razvoja la-

stnih produktov in izobraže-
vanja zaposlenih je družba 
kljub zaostreni finančni si-
tuaciji uspela vsa leta ohra-
niti najvišjo bonitetno oce-
no A1***, v lokalnem okolju 
pa veliko pozornost name-
nja tudi družbeni odgovor-
nosti, predvsem na podro-
čju pomoči humanitarnim, 
izobraževalnim in kulturnim 
organizacijam.

»Hermes ima svetlo priho-
dnost. Ob trenutnih odlič-
nih sodelavcih in z morebi-
tnimi novimi potencialnimi 
kadri, ki dnevno trkajo na 
naša vrata, se za razvoj in 
podporo naših uporabniških 
rešitev ne bojim. Da je ve-
selje do programiranja pri-
sotno tudi v družinskem kro-
gu, potrjujeta oba odrasla 
otroka, ki sta velika nav-
dušenca nad poslovno in-
formatiko in tudi že močno 
vpeta v razvoj in implemen-
tacijo naših programov,« še 
dodaja mag. Miran Stanko, 
ki kljub napovedani kandi-
daturi za župana občine Kr-
ško in pričakovanju volilne-
ga rezultata ostaja trdno 
na tleh in z optimizmom na 
obrazu. To dokazujejo tudi 
zadnje kadrovske okrepi-
tve družbe Hermes v lan-
skem letu, ko sta se ekipi 
Hermesa pridružila izkuše-
na projektni vodja ter vod-
ja marketinga in prodaje, 
aktualni razpis za diplomi-
ranega ekonomista – sve-
tovalca v oddelku podpore 
strankam pa je še v teku.

Hermes z novimi rešitvami in kadrovsko 
okrepljen ohranja najvišjo boniteto
Kljub še vedno neoptimističnim napovedim gospodarskih analitikov so v krški poslovno-informacijski 
hiši Hermes, ki jo že 21. leto uspešno vodita zakonca Fanika in Miran Stanko, optimistični. Številni 
zvesti in po odzivih sodeč tudi zadovoljni uporabniki so s svojimi zahtevami za programske prilago-
ditve, pisane po njihovih željah in predvsem potrebah za podporo poslovanju, v veliki meri nareko-
vali tempo razvoja. In ker njihove prošnje in predlogi niso naleteli na gluha ušesa, kar potrjuje tudi 
slogan Hermesa »Poslovna informatika po vaši meri«, so v zadnjih letih njihovi odnosi z naročniki že 
prerasli v partnersko sodelovanje.

Družba Hermes d.o.o. je v letu 2011 na pobudo GZS 
OZ Posavje prejela Znak Občine Krško za doprinos pri 
prenosu sodobne informacijske tehnologije v prakso, 
za razvoj programske opreme s področja učinkovitega 
vodenje podjetij, s poudarkom na edinstveni rešitvi v 
slovenskem prostoru za področje gradbeništva, upo-
števajoč njihovo družbeno odgovornost in ob 20-letni-
ci uspešnega delovanja in poslovanja. Priznanje je iz 
rok takratnega župana Francija Bogoviča prevzel di-
rektor in solastnik mag. Miran Stanko.

»Dvajset let delovanja in uspešnega poslovanja, zado-
voljstvo zaposlenih, njihovih lastnikov, kupcev, do katerih 
gojijo partnerski odnos, in vodstva, ki se zaveda pomena 
družbene odgovornosti do lokalne skupnosti, so razlogi, 
da si gospodarska družba HERMES d.o.o. nagrado »Znak 
Občine Krško« nedvoumno zasluži.« (Iz predloga Komisi-
je za občinska priznanja)
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Naročite jo preko telefona na 040 634 783 - ali preko el. pošte na zalozba@posavje.info 
Cena: 25 evrov, trda vezava, 118 strani.

„Kako naj opišem recepte? Niso prezahtevni, rezultat je pa super. Pri nas vse en dva tri pojemo, hehe.“Jasmina iz okolice Kapel

„Ni mi vseeno za 
moje zdravje, res ne. 

Zdaj sama pečem kruh in 
končno prispevam nekaj k 
temu, da dejansko vem, 

kaj dam v usta.“
Bernardka 
iz Brežic
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PROIZVODNJA – DECEMBER 2011 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – DECEMBER 2011

KOEL - kurilno olje ekstra lahko
ZP - zemeljski plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 292 400 47 100 0 2

PB 2 KOEL - - 352 400 33 100 2 2

PB 4 ZP 8 - 90 300 5 100 - -

PB 5 ZP 8 - 120 300 5 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

321.740 6 5

To vsekakor izpostavljajo v 
švedski družbi za upravlja-
nje z jedrskim gorivom in od-
padki SKB. V Forsmarku pro-
izvodnjo električne energije 
in shranjevanje radioaktivnih 
odpadkov strogo ločujejo in 
tako tudi tisti del lokalne-

ga prebivalstva, ki morebi-
ti nasprotuje jedrski opciji, 
pristaja na prisotnost odla-
gališča jedrskih odpadkov v 
njihovem okolju.

Odlagališče sva obiskala no-
vinarja medijskega portala 
Energetika.NET Alenka Žum-

bar in Martin Kerin, kateri-
ma so ob ogledu odlagališča 
izpostavili, da so to odpadki, 
ki jih je proizvedla sedanja 
generacija in zaradi njenih 
potreb, zato mora ta gene-
racija za njih tudi sama po-
skrbeti, ne pa jih prepuščati 
potomcem.

Poleg skrbi za 
okolje dobri 
ekonomski učinki

Učinki tega objekta, ki na 
vzhodu Švedske deluje že do-

Švedska tudi za Slovenijo dober 
primer shranjevanja NSRAO
Zaenkrat le nizko in srednje radioaktivni odpadki (NSRAO) na Švedskem kot prvi državi na svetu s traj-
nim odlagališčem za tovrstne odpadke počivajo v kamnitih nedrjih Forsmarka, dobri dve uri oddaljenem 
od švedske prestolnice Stockholm. V Forsmarku obratuje tudi najmočnejša jedrska elektrarna na Šved-
skem – ta letno proizvede med 20 in 25 megavatnih ur električne energije. Na Švedskem sicer poudar-
jajo, da je upravljanje z jedrskimi odpadki nekaj povsem drugega kot proizvodnja električne energije, 
česar se tudi zelo dobro zavedajo.

mala tri desetletja, so zelo 
široki, zajemajo pa ne le eko-
nomske koristi v obliki dobre 
kupne moči v teh krajih, am-
pak tudi v obliki dobrega po-
čutja, saj ljudje zaradi lokal-
nih zaposlitev ostajajo doma 
in prispevajo k razvoju svo-

jega kraja. Tako tudi lokalna 
skupnost nima neposrednih 
koristi, ampak posredne, in 
to v obliki davkoplačevalcev, 
ki ostajajo doma – za razliko 
od Slovenije, kjer bo lokal-
na skupnost za prisotnost ta-
kšnega objekta dobivala na-
domestilo za omejeno rabo 

prostora oziroma rento. 
Švedska ima tudi srečo, saj 
je takšnemu objektu, ki se 
nahaja 50 metrov pod Bal-
tikom, naklonjena tudi geo-
loška struktura tal. Kamnita 
trdnost, obenem pa tudi člo-
vekova skrbnost in nadzor to-
rej skrbijo za to, da v odla-
gališče morska voda skoraj 
ne pronica. Bolj kot vode se 
upravljavci odlagališča boji-
jo ognja. »Toda v vseh 30 le-
tih odkar imamo odlagališče, 
nismo imeli resnega alarma. 
Prvi resen alarm se je v od-
lagališču oglasil ob černo-
bilski nesreči in tako je svet 

tudi izvedel, da se je ta sploh 
zgodila,« so pojasnili v SKB in 
dodali, da so se tedaj v For-
smarku sprva ustrašili, da se 
je radioaktivnost sprožila pri 
njih.

V SKB imajo za seboj že 40 
let aktivnih raziskav. Po dru-
gi strani pa se celotno pod-
jetje, ki šteje 430 zaposle-
nih, od tega se 25 ljudi že 
ukvarja z načrtovanjem gra-
dnje trajnega odlagališča iz-
rabljenega jedrskega goriva 
pol kilometra pod morjem 
(za to so marca 2011 tudi od-
dali vlogo za pridobitev kon-
cesije, z gradnjo pa bodo 
tako predvidoma začeli leta 
2016), še kako zaveda po-
mena komunikacije s širšim 
okoljem. SKB v Forsmarku, ki 
ima objekte tudi v bližnjem 
Oskarshamnu tako letno obi-
šče kar 10 tisoč obiskovalcev 
iz celega sveta.

Sodelovanje 
švedskih in 
slovenskih 
strokovnjakov
Zaradi podobnosti švedske-
ga odlagališča in načrtova-
nega odlagališča NSRAO na 
slovenskih tleh pa so s Šve-
di v stiku tudi slovenski stro-
kovnjaki z domače Agenci-
je za radioaktivne odpadke 
(ARAO). Kot so za Energeti-
ko.NET pojasnili na ARAO, je 
namreč podobnost koncep-
ta švedskega in slovenske-
ga odlagališča v tem, da je v 
obeh za odlaganje odpadkov 
predviden silos, obe odlagali-
šči pa sta oz. bosta v nasičeni 
coni in pod nivojem podze-
mne vode – v švedskem pri-
meru gre za morje, v sloven-
skem pa za podtalnico.

Podobnosti so tudi v odla-
ganju in uporabi sistema 
več zaporednih pregrad, saj 
bodo odpadki v obeh prime-
rih odloženi v kovinske sode, 
vložene v betonske kontej-
nerje; na Švedskem tudi v 
kovinske kontejnerje, pro-
stor okoli teh odpadkov pa 
zapolnjujejo s polnilnim ma-
terialom. Zadnjo pregrado 
predstavlja geološka sestava 
tal oz. zemljina, v katero so 
odpadki odloženi. Razlika bo 
tudi v tem, da Švedi dovaža-
jo odpadke po dostopnem tu-
nelu, v Sloveniji pa jih bodo 
odlagali s površine, kar je, 
kot zatrjujejo na ARAO, tudi 
ceneje.

Direktor ARAO Vladislav Kro-
šelj je v intervjuju za Ener-
getiko.NET izpostavil, da 
ima NEK že precejšnje te-
žave s prostorom. Zato nu-
klearka že lep čas ne skrbi 
le za minimalno nastajanje 
odpadkov, ampak z različni-
mi rešitvami tudi zmanjšuje 
njihov volumen, med drugim 
s stiskanjem ali sežiganjem 
na Švedskem, od koder jih 
nato pripeljejo nazaj v Kr-
ško. Tako bo še nekaj časa, 
dokler ne dobimo odlagališča 
za trajno odlaganje NSRAO. 
Zaradi dodatnih operacij na-
stajajo tudi dodatni stroški, 
ki niso zanemarljivi, poja-
snjuje Krošelj. 

Slovenija ni edina, je pa med 
tistimi redkimi jedrskimi dr-
žavami, ki še niso rešile vpra-
šanja, kam trajno odlagati 
radioaktivne odpadke. Tudi 
za našo državo predstavlja 
največji izziv garancija, da 
bodo morali biti radioaktivni 
odpadki varno shranjeni vsaj 
300 let. To je morda enostav-
no z geološkega vidika, s člo-
veškega vidika pa je to lah-
ko negotovo dejanje, saj za 
to obdobje zahteva tudi pri-
merno politično stabilnost. 
Navsezadnje gre za izziv, za 
katerega ni idealne rešitve.
 Martin Kerin, 
 Energetika.NET

Podzemno odlagališče za nizko in srednje radioaktivne 
odpadke Forsmark na Švedskem, ki sega 460 metrov v 
globino, dolžina podzemnih tunelov pa je 3.600 metrov. 
(Foto: www.skb.se)

Vhodni del podzemnega odlagališča NSRAO se začne s 
stalno razstavo. Navadno je to tudi edini del podzemne-
ga prostora, ki ga lahko obiščejo zunanji obiskovalci.  
(Foto: Alenka Žumbar)

Tako pa bo videti zgrajeno trajno odlagališče za izrablje-
no jedrsko gorivo (Foto: www.skb.se)

Direktor SKB-jevega od-
delka za upravljanje z od-
padki Stefan Romedahl, ki 
je ta položaj zasedel sre-
di leta 2010, odkrito po-
ve, da menedžiranje z od-
padki na Švedskem plačajo 
porabniki električne ener-
gije, saj se za eno kilova-
tno uro električne energi-
je iz nukleark v namenski 
sklad za odpadke nameni 
0,01 do 0,02 švedske krone 
(1 EUR = 9 SEK). Leta 2010 
se je tako v sklad nateklo 
43 milijard švedskih kron.  
(Foto: Alenka Žumbar)

Takole izgledajo trajno odloženi NSRAO (čisto v ozadju) 
in čakajoči odpadki v kontejnerjih. Navadno, ko odpad-
ki prispejo v odlagališče, jih razložijo že v enem dnevu. 
(Foto: Alenka Žumbar)
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Iskrena hvala medijskim pokroviteljem, donatorjem ter 
vsem nastopajočim na dogodkih ob veliki otvoritvi nove 
Večnamenske športne dvorane Brežice, ki ste s svojim 
brezplačnim sodelovanjem pomembno prispevali k veli-
kemu uspehu otvoritve: Marjetki Podgoršek Horžen, Nuši 
Derenda, Brigiti Šuler, Petru Dirnbeku, Shyamu, Ansamblu 
Hervol,  Brežiškim flosarjem, Gasilskemu pihalnemu or-
kestru Loče, Dobovskim mažoretam, Pihalnemu orkestru 
Kapele, Mešanemu pevskemu zboru Viva, Vokalni skupini 
Solzice pri Glasbeni šoli Brežice, Plesnemu društvu Imani, 
Akrobatik Breakersom, Navijačicam OŠ Brežice, Folklorni 
skupini in tamburaškemu orkestru KUD Oton Župančič Ar-
tiče, Društvu borilnih veščin Katana, Košarkarskemu klubu 
Brežice, Telovadnemu društvu Sokol Brežice, Posavskemu 
alpinističnemu klubu, Ženskemu rokometnemu klubu Breži-
ce, Rokometnemu klubu Brežice, Nogometnemu klubu Bre-
žice in Ženskemu rokometnemu klubu Krim. 

Velika zahvala velja tudi vam, spoštovani občanke in ob-
čani, bralke in bralci Posavskega obzornika, ki ste se od-
zvali našemu povabilu in z nakupom vstopnic ter s svojim 
obiskom pomagali Splošni bolnišnici Brežice pri zbiranju 
sredstev za nakup ultrazvočne sonde za pregled možgano-
vine dojenčkov. 

S skupnim dejanjem smo dokazali, da solidarnost v obči-
ni Brežice ni le beseda ter da je pripravljenost društev in 
posameznikov za sodelovanje zagotovilo za pogumen po-
gled v prihodnost.    
 Ivan Molan, župan občine Brežice

RADENCI, BREŽICE – Poleg 
uspešnih športnikov in kul-
turnikov se lahko v občini 
Brežice pohvalimo tudi z vin-
skim plemstvom, saj bo kot 
16. vinska kraljica Slovenije 
krono v letošnjem letu nosi-
la Martina Baškovič, študent-
ka prava iz Krške vasi v bre-
žiški občini. Med prvimi ji je 
za laskavi naslov čestital žu-
pan občine Brežice Ivan Mo-
lan, ki je v svojem nagovoru 
pohvalil Martinino predano 
delo v času opravljanja dol-
žnosti cvičkove princese in 
izrazil prepričanje, da bo so-
delovanje med Občino Breži-
ce in letošnjo vinsko kralji-
co uspešno tudi v prihodnje.
 
Krono je Martini predala lan-
skoletna kraljica vina Simona 
Žugelj, pri predaji krone sta 
sodelovala Janez Erjavec, di-
rektor Pomurskega sejma (or-
ganizator prireditve) in mini-
ster za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano mag. Dejan Ži-
dan. 16. vinska kraljica je v 
svojem prvem uradnem govo-

ru predstavila občino Brežice 
in njeno posebnost, saj zdru-
žuje kar dva vinorodna okoliša 
– dolenjskega in bizeljsko-sre-
miškega.

Poleg župana Ivana Molana 
so se prireditve udeležili tudi 
člani Društva vinogradnic in 
vinogradnikov Gadova peč, 
katerega članica je tudi Mar-
tina, krajani Krške vasi in do-
mači. Za glasbeni program ob 
kronanju so poskrbeli članice 
in člani edinega slovenskega 
citrarskega orkestra – Citrar-

skega orkestra Glasbene šole 
Brežice pod vodstvom diri-
gentke Anite Veršec. 

Organizator vsakoletnega izbo-
ra Vinska kraljica Slovenije je 
Pomurski sejem, d. d., namen 
institucije Vinska kraljica Slo-
venije pa je skrb za promocijo 
slovenskih vin, vinogradništva 
in slovenske vinorodne deže-
le. Vinska kraljica Slovenije v 
domovini in svetu predstavlja 
slovenski turizem in slovensko 
kulturno dediščino. Širi kulturo 
pridelovanja, negovanja in kul-
turnega uživanja vina.

Sicer vinsko kraljico Sloveni-
je vsako leto izbere poseb-
na komisija na osnovi javnega 
natečaja. Za ta naziv vinske 
kraljice se lahko poteguje-
jo dekleta, ki dokažejo dobro 
splošno znanje, poznavanje vi-
nogradništva in vinarstva v Slo-
veniji ter znanje pri ponujanju 
in postrežbi vina. Znati morajo 
javno nastopati v slovenskem 
in v enem od svetovnih tujih 
jezikov.  www.brezice.si

Uspešna otvoritev večnamenske 
športne dvorane Brežice 

rezultat dobrega sodelovanja

Razdelitev obnove gradu 
Brežice na dve fazi zaradi 
obsežnosti projekta
Občina Brežice je v letu 2006 
pridobila gradbeno dovolje-
nje za projekt Celovita obno-
va gradu Brežice (projektno 
dokumentacijo sta izdela-
la Gradbeni inštitut ZRMK, 
d.o.o. iz Ljubljane in Sava-
projekt, d.d. iz Krškega). Za-
radi obsežnosti projekta, po-
trebe po zagotavljanju večje 
količine finančnih sredstev, 
kakor tudi možnosti pridobi-
vanja sredstev iz drugih virov, 
ki so omejeni,  je bila v ob-
dobju 2006 do 2008 izvedena 
1. faza projekta (odvodnja-
vanje meteornih vod, statič-
na sanacija stebrov arkadne-
ga hodnika, statična sanacija 
zidov gradu do višine 1 m), v 
letu 2009 pa je Občina Brežice 
2. fazo Celovite obnove gradu 
Brežice prijavila za sofinanci-
ranje na razpisu Ministrstva za 
kulturo. 
Na razpisu smo bili uspešni, 
do podpisa pogodbe pa je po 
precejšnjih zapletih prišlo 
šele maja 2010. Zaradi tega 
se je že sicer izredno kratek 
razpoložljiv čas za izvedbo in-
vesticije (rok dokončanja del, 
določen v razpisu, je bil no-
vember 2011), še dodatno 
skrajšal in dejansko izvedbo 
investicije postavil pod vpra-
šaj. Glavni problem je pred-
stavljal izjemno kratek rok za 
izvedbo zelo obsežnih resta-
vratorsko-konservatorskih del 
v Viteški dvorani, ki jih je bilo 

Zaključena obnova gradu Brežice
BREŽICE - Obseg obnove je v 2. fazi zajemal celotna obnovitvena dela v zahodnem traktu gradu (tudi zah-
tevna restavratorsko-konservatorska dela v Viteški dvorani). Obnovo so zaznamovali številni izzivi ter 
stalno, a uspešno prilagajanje izvedbenih rešitev dejanskemu odkritemu stanju na objektu. Kkljub temu 
je ostala vrednost investicije znotraj planirane ocenjene vrednosti del, ki je znašala 2 milijona evrov.

potrebno izvajati v povezavi 
z izvajanjem  gradbeno obr-
tniških del.

Gradbeno obrtniška in kon-
servatorsko-restavratorska 
dela v 2. fazi obnove
2. faza celovite prenove gra-
du Brežice je obsegala celotna 
obnovitvena dela v zahodnem 
traktu gradu (od SV stolpa do 
vključno JZ stolpa). Dela so 
bila razdeljena na gradbe-
no obrtniška in konservator-
sko-restavratorska, izvedba 
del se je pričela septembra 
2011.
V prvem sklopu del je bilo iz-
vedeno: odstranitev betonskih 
cistern in tlakov iz kleti, sta-
tična sanacija zidov z injekti-
ranjem in sanacija razpok na 
nosilnih zidovih, sanacija zu-
nanjih fasadnih neometanih, s 
kamnom zidanih zidov na me-
stih večjih poškodb in stiče-
njih, sanacija vlage z izvedbo 
hidrofobne bariere in zaščito 
fasade zunanjih obodnih zi-
dov, statična sanacija oboka-
nega stropa nad kletjo, sta-
tična sanacija lesene stropne 
konstrukcije nad Viteško dvo-
rano, izvedba razbremenitve 
lesenih stropov nad  1. in 2. 
nadstropjem, statična ojači-
tev glavnih tramovnih nosilnih 
elementov stropne konstruk-
cije Viteške dvorane, sana-
cija strehe nad ledenico, za-
menjava stavbnega pohištva, 

zamenjava tlakov, celotna ob-
nova elektoinštalacij in izved-
ba temperiranja oz. ogrevanja 
prostorov ter na koncu še po-
trebna slikopleskarska dela. 
Za izvedbo naštetih del je bila 
podpisana pogodba s podje-
tjem Givo, d.o.o. iz Ljubljane.
V drugem sklopu so bila izve-
dena naslednja dela: konser-
vatorsko-restavratorska  dela 
na Rembovih stropnih posli-
kavah Viteške dvorane, na se-
vernem in južnem lesenem 
baročnem stopnišču Viteške 
dvorane in na kamnitih ele-
mentih zahodnega trakta gra-
du. Za izvedbo del je bila pod-
pisana pogodba z Zavodom za 
kulturno dediščino Slovenije, 
Restavratorskim centrom Slo-
venije. 
Strokovni nadzor nad izvedbo 
del je opravljalo podjetje Sa-
vaprojekt, d.d. iz Krškega.

Soočanje s številnimi izzivi v 
času obnove
Pri izvedbi posameznih sklo-
pov del je bilo potrebno po-
iskati nove načine izvajanja 
del, saj je bilo stanje objekta 
ob izvedbi rušitvenih del naj-
večkrat drugačno, kot je bilo 
predvideno v projektni doku-
mentaciji. Značilnost obnove 
v tej fazi je bilo stalno prila-
gajanje izvedbenih rešitev de-
janskemu odkritemu stanju na 
objektu. Kljub temu je osta-
la vrednost investicije znotraj 

planirane ocenjene vrednosti 
del, ki je znašala 2 milijona 
evrov. Skupna vrednost vseh 
del v tej fazi znaša 1.969.834 
evrov, od tega je Ministrstvo 
za kulturo za izvedbo name-
nilo 1.287.077 evrov.

Učinkovito sodelovanje z iz-
vajalci in poizvajalci
Obema izvajalcema, Givu, 
d.o.o. iz Ljubljane z njegovimi 
podizvajalci, kakor tudi Resta-
vratorskemu centru iz Ljublja-
ne, je zato potrebno izreči vse 
priznanje, da so bila vsa dela 
opravljena v dogovorjenem 
roku. Ravno tako je potrebna 
zahvala za izjemno opravljeno 
strokovno delo izreči projek-
tantom iz Gradbenega inšti-
tuta ZRMK iz Ljubljane, od-
govornemu konservatorju iz 
ZVKDS – OE Novo mesto, ka-
kor tudi strokovnim nadzor-
nikom iz Savaprojekta Krško. 
Občino Brežice ob zaključku 
izvedbe 2. faze celovite ob-
nove gradu Brežice čaka še 
pridobitev uporabnega dovo-
ljenja za izvedena dela v tej 
fazi. Ker je bilo gradbeno do-
voljenje pridobljeno za grad 
kot celoto, je bilo potrebno 
pristopiti k pridobitvi spre-
membe gradbenega dovolje-
nja. Projektna dokumentacija 
je bila že izdelana in trenu-
tno čakamo na pridobitev po-
žarnega soglasja, takoj po 
pridobitvi novega gradbene-
ga dovoljenja pa bo izveden 
še tehnični pregled.
Operacijo Celovita prenova 
gradu Brežice – 2. faza je tako 
delno financirala Evropska uni-
ja iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj ter Ministrstvo 
za kulturo. Operacija se je iz-
vajala v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdo-
bje 2007 – 2013, razvojne pri-
oritete: Povezovanje naravnih 
in kulturnih potencialov; pred-
nostne usmeritve 3.2. Mreže-
nje kulturnih potencialov.

Za vinsko kraljico kronana Brežičanka



Posavski obzornik - leto XVI, številka 2, četrtek, 19. 1. 2012 11IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Kr

šk
o

Prevzemanje zapuščenih in 
odsluženih vozil do 1. 4. 2012

V letu 2011 je potekala akcija zbiranja in prevzemanja 
odsluženih motornih vozil. Zaradi velikega povpraševa-
nja bo koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, podjetje Kar-
bon d.o.o. iz Velenja, akcijo nadaljeval do 1. 4. 2012. 
Izrabljeno motorno vozilo jim lahko predate na svojem 
domu in brezplačno. Ob predaji odsluženega vozila za-
dnji lastnik prejme potrdilo o razgradnji. Za odvoz se 
lahko dogovorite s pooblaščenim predstavnikom podje-
tja Karbon d.o.o. (Peter Sever, gsm: 041 690 957, e-po-
šta: peter.sever@karbon.si). 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v mese-
cu novembru 2011 Občini Krško – investitorju izdalo odločbo 
o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju Vihre. 
Lastniki zemljišč so pri uvedbi komasacijskega postopka Vi-
hre pooblastili Občino Krško, da v njihovem imenu uvede po-
stopke melioracije, opravlja vsa organizacijska dela v zvezi 
melioracijskimi deli, da v skladu s predpisi izbere izvajalca 
melioracijskih del in pridobi sredstva za izvedbo omenjenih 
del s strani resornega ministrstva in izvede investicijo. Pre-
jeta odločba o uvedbi agromelioracije na podlagi Zakona o 
kmetijskih zemljiščih pogojuje, da se agromelioracijska dela, 
ki pomenijo poseg v prostor, opravijo v skladu s predpisi o 
graditvi objektov, predpisi o urejanju prostora ter predpisi 
o varstvu okolja ter po prehodni pridobitvi ustreznih dovo-
ljenj. Nad vsemi deli je potrebno zagotoviti strokovni nadzor. 

Mnenje Kmetijsko svetovalne službe Krško v odločbi nava-
ja, da  so predvidena agromelioracijska dela posledica kon-
čanja komasacije kmetijskih zemljišč na območju Viher. Iz-
vedba agromelioracije ima neposredne ekonomske učinke v 
smislu višanja ekonomičnosti kmetijske pridelave in posredne 
učinke v smislu rabe načrtovane izgradnje novih poljskih poti, 
sanacije obstoječih poljskih poti in ostala zemeljska dela.

Pogoj za izvedbo agromelioracije na komasacijskem obmo-
čju Vihre je že prejeta odločba in uspešna prijava na jav-
nem razpisu za črpanje državnih in EU sredstev. Občina je 
v mesecu decembru 2012 vložila vlogo na III. javni razpis za 
ukrep 125, podukrep št. 1. komasacije in  agromelioracije. 
Po prejeti odločbi bo Občina izbrala izvajalca in pričela z iz-
vajanjem agromelioracijskih del na terenu. 

Izgradnja poljskih poti in zaključek zemeljskih del sta pogoj 
za uspešno zaključeno komasacijo kmetijskih zemljišč Vihre. 
 Pripravila:
 Magdalena Krošelj,
 višja svetovalka za področje kmetijstva

Agromelioracije na 
komasacijskem območju Vihre

KRŠKO, LJUBLJANA - Učenke in učenci posavskih osnovnih in 
srednjih šol so bili leta 2011 že četrtič vabljeni k ustvarjanju 
v literarno-likovnem natečaju Na obisku pri Juriju Dalmatinu, 
ki ga razpisuje Slovensko protestantsko društvo Primož Tru-

bar - podružnica Posavje, OŠ Jurija Dalmatina Krško in Val-
vasorjeva knjižnica Krško. Po razstavi novembra v OŠ Jože-
ta Gorjupa v Kostanjevici na Krki in prejemu Dalmatinovih 
značk ter posebnih priznanj so organizatorji udeležence 22. 
decembra 2011 povabili na nagradno ekskurzijo v Ljubljano. 
Udeleženci, bilo jih je 47 iz sedmih osnovnih šol, so si ogle-
dali Trubarjevo hišo literature, praznično Ljubljano in se ude-
ležili obeležitve 411. obletnice sežiga protestantskih knjig.

Ekskurzija natečajnikov

Udeleženci ekskurzije (Foto: Vito An Krošelj)

Delavnice so sestavljene iz štirih programskih sklopov te-
sno povezanih z obnovo gradu, ki se bo aprila že približeva-
la k zaključku.

Program in namen delavnic:
Program je sestavljen iz dveh delov – teoretičnih predavanj 
in praktičnega pouka ter prikaza restavratorstva. Namenjen 
je izobraževanju posameznikov, ki se v različnih poklicih in 
pri svojem delu srečujejo z dediščino in za ustrezno ravna-
nje z njo potrebujejo dodatno znanje. Današnji odnos izva-
jalcev do kakovostnih izvedb in historičnih tehnologij je vse 
prej kot spoštljiv do dediščine, je predvsem usmerjen v hi-
tre izvedbe s čim več zaslužka, kakovost te izvedbe pa je ve-
činoma na zadnjem mestu.
Restavratorska stroka čuti pomanjkanje sodelavcev z obrtni-
mi znanji, ki bi poleg osnovnih veščin svoje stroke poznali 
tudi tradicionalne tehnologije in se z njimi vključevali v po-
stopek restavriranja, obnove in ohranjanja dediščine. Ohra-
njanja, ki vključuje ustrezne izvedbe konstrukcij, rabo av-
tentičnih gradiv in obdelavo v historičnih tehnikah. Le tako 
celostno in kakovostno ohranjamo nepremično dediščino in 
znanja, ki le-to omogočajo – z ohranjanjem njenih zakonito-
sti gradnje, delovanja materialov in izgleda, ki ga ima skupaj 
s svojo patino in vsebino. To pa privabi obiskovalce, omogo-
ča vsebine in daje neprecenljiv pomen.
Program je namenjen tudi vsem, ki želite spoznati restavra-
torsko delo, ga želite spremljati in poskusiti. Posebej bomo 
ob posameznih delih povabili tudi učence, dijake in študente 
ter druge obiskovalce, ki spremljate obnovo gradu. 

Delavnice so sestavljene iz štirih vsebin, ki jih bodo vodili vr-
hunski slovenski strokovnjaki, ki vodijo in izvajajo dela tudi 
na gradu Rajhenburg.

1. KAMEN, vodi Jože Drešar, akademski restavrator
Demonstrirani bodo različni primeri poškodb kamnitih ele-
mentov ter predstavljeni ustrezni načini odstranjevanja ne-
čistoč in sanacije poškodb. Izvedena bo delavnica za izdelavo 

arhitekturnega elementa, v kateri bodo udeleženci praktič-
no sodelovali pri klesanju, pripravi za vgradnjo, površinski 
obdelavi elementa in njegovi vgradnji. 
Delavnica je sestavljena iz teoretičnega dela – predavanja 
o historični obdelavi kamna, demonstracije in praktičnega 
dela.

2. OMETI, vodi Mateja Kavčič, univ. dipl. inž. arhitekture
Predstavljena bo tehnologija priprave in izvedbe apnenih 
malt za zidanje in za ometavanje, razložena bo razlika med 
njimi in načini izvedbe. Izvedena bo delavnica restavriranja 

originalnih ometov (utrjevanje, domodelacija) ter priprave 
historičnih malt in ometov. Udeleženci bodo sodelovali pri 
utrjevanju originala in ometavanju z apneno malto.

3. LESENE TESANE KONSTRUKCIJE, vodi Anton Bohinc, 
univ. dipl. inž. lesarstva

Predstavljena bo problematika priprave lesa za historično 
vgradnjo ter njene razlike s sodobno tehnologijo obdelave 
lesa, ki je zaradi strojne izvedbe in hitre produkcije večino-
ma neustrezna. Izvedena bo delavnica ročnega tesanja kon-
struktivnega elementa, udeleženci bodo sodelovali pri nje-

Konservatorsko-restavratorske 
delavnice ob prenovi gradu Rajhenburg
Številna nova odkritja in njihov pomen ter možnosti predstavljanja in posredovanja znanj tudi drugim 
so spodbudila oblikovanje konservatorsko-restavratorskih delavnic, ki bodo potekale na gradu Rajhen-
burg in v Mestnem muzeju Krško od ponedeljka, 16. aprila, do petka, 20. aprila 2012.

govi pripravi, obdelavi in vgradnji v konstrukcijo. Izdelana 
bo nosilna greda za romansko kapelo in izvedena vgradnja 
v strop kapele.

4. STEKLO, vodi mag. Nuška Dolenc Kambič, akademska 
restavratorka

V drugem nadstropju od-
krito gotsko okno je iz-
jemna najdba, ki zahte-
va ustrezno obdelavo z 
vključeno rekonstrukcijo 
in zasteklitvijo. Delavnica 
vsebuje predstavitve raz-
ličnih tehnik zasteklitve z 
izdelavo ustrezne. Drago-
cen arhitekturni del gradu 
je izhodišče za prikaz iz-
delave, izdelavo in vgra-
dnjo ustreznega vitraža.

Obnovo gradu Rajhenburg 
in obnove dediščine bodo 
predstavili tudi drugi stro-
kovnjaki, med njimi Alen-
ka Železnik, ZVKDS OE 
Ljubljana, odgovorna kon-
servatorka prenove, in Mi-

ljenko Domjan, glavni konservator v Republiki Hrvaški, eden 
vodilnih evropskih strokovnjakov.

Vse štiri delavnice bodo potekale 5 delovnih dni in bodo se-
stavljene iz teoretičnega dela, prikazov (demonstracije) in 
praktičnega dela. Teoretični del bo potekal v prostorih Me-
stnega muzeja Krško, praktični pa na gradu Rajhenburg. Po-
droben program bo predstavljen marca, ko bomo sprejemali 
tudi dokončne prijave, vse dodatne informacije in možno-
sti prvih prijav pa so na voljo v Mestnem muzeju Krško, Val-
vasorjevo nabrežje 4, Krško, na e-naslovu: alenka.cernelic.
kroselj@mestnimuzejkrsko.si in na tel. številki 051 475 675 
(Alenka Černelič Krošelj).

Delavnice so pripravljene in izvedene v sodelovanju Občine 
Krško, Restavratorskega centra Slovenije, Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Amoret d. 
o. o. in Kulturnega doma Krško, enote Mestni muzej Krško.

Na izredni seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Krško so v sredo, 18. 1., podelili prizna-
nja za dolgoletno in uspešno delo s tega področja. 

Bronasti znak javne agencije za varnost v cestnem prometu - 
AVP je prejel Jože Bučar za dolgoletno in uspešno delo na po-
dročju vzgoje in izobraževanja v cestnem prometu. Jože Bučar 
je zaposlen na Šolskem centru Krško-Sevnica, kjer z mladimi 
dijaki sodeluje na področju vzgoje, predvsem pri usposablja-
nju mladih za vožnjo z motornimi kolesi oz. skuterji. Njegovi 
učenci vsako leto sodelujejo na tekmovanju »Kaj veš o pro-
metu« in dosegajo lepe rezultate tako na občinskem kot dr-
žavnem tekmovanju.
Srebrni znak je prejel Anton Bizjak za dolgoletno in uspešno 
delo  na področju vzgoje in izobraževanja v cestnem prometu 
ter organizacijo in sodelovanje pri pripravi tekmovanja »Kaj 
veš o prometu«. Anton Bizjak, ravnatelj OŠ Leskovec, vsako 
leto sodeluje s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu in nudi gostovanje na OŠ Leskovec ter organizira vse po-
trebne aktivnosti tako, da tekmovanje »Kaj veš o prometu«  
poteka brez zapletov.
Zlati znak AVP za dolgoletno in uspešno delo  na področju vzgo-
je in izobraževanja v cestnem prometu pa so podelili Jerneju 
Vintarju, ki je aktivni član ZŠAM in sodeluje ter nudi pomoč 
pri delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu tako 
pri vzgoji kot pri izobraževanju mladih in starejših s področja 
cestnega prometa. Aktivno sodeluje in organizira vse akcije 
pod okriljem SPV. Posebne zasluge pa ima pri organizaciji ak-
cije »Prvi šolski dnevi« in »Brezhibno vozilo je varno vozilo«.   

Podelili priznanja AVP
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Pomlajeni Oktet Jurij Dalmatin, ki deluje pod umetniškim 
vodstvom Marjete Sojar, je v boštanjski farni cerkvi 6. janu-
arja pripravil prijeten glasbeni dogodek s pobožičnim koncer-
tom, ki ga je povezovala Mojca Sešlar. Ob spremljavi Tine-

ta Beca na klavirju je izvedel solo nastop baritonist Marjan 
Hribar. Otroški pevski zbor Glasbene šole Sevnica je zapel 
ob klavirski spremljavi Saše Božič in dveh flavtistk – Andre-
je Turk in Lare Senica. V drugem delu koncerta so se »ok-
tetovcem« pridružili še pevci in pevke iz bližnje okolice ter 
pod taktirko Marjete Sojar zapeli nekaj božičnih pesmi še v 
mešani zasedbi.

Vabilo na javno razgrnitev in javno obravnavo dopol-
njenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN) za most čez reko Savo pri naselju Log in 
izvennivojsko križanje ceste z železnico

Javna razgrnitev bo od
petka, 20. 1., do ponedeljka, 20. 2. 2012:
• v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sev-

nica (Glavni trg 19a, 8290 Sevnica), v času uradnih ur,
• v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica (Naselje heroja 

Maroka 24, 8290 Sevnica), v času uradnih ur,
• vsako sredo od 17. do 19. ure ter vsako nedeljo od 9. 

do 11. ure, v prostorih večnamenskega doma na Logu 
(Log 30, 8294 Boštanj).

Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi na 
spletni strani Občine Sevnica.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo 
v sredo, 15. februarja 2012, ob 17. uri

v dvorani večnamenskega doma na Logu.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na dopolnje-
ni osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresi-
rani organi, organizacije in posamezniki.

Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni 
obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb 
in predlogov na mestih javne razgrnitve do konca jav-
ne razgrnitve.

Občina Sevnica
Oddelek za okolje in prostor

V Sloveniji projekt pod okri-
ljem Ministrstva za zdravje 
poteka že od leta 2007 in bo v 
obdobju 2011–2014 zajel vse 
slovenske regije. Natančneje 
ga lahko opredelimo kot na-
črtno spremljanje in merjenje 
koncentracij kemikalij oziro-
ma onesnaževal v ljudeh, nji-
hovo vsebnost pa strokovnja-
ki ugotavljajo tako, da ljudem 
izmerijo koncentracije kemi-
kalij v telesnih tekočinah. No-
silec projekta je Urad RS za 
kemikalije, v izvajanje pa je 
vključenih več zdravstvenih 
in drugih zavodov, tudi Zdra-
vstveni dom Sevnica, ki spada 
v območje celjske zdravstve-
ne regije, kjer je koordinator 
projekta Zavod za zdravstve-
no varstvo Celje. 

Slednji skrbi za organizacijo in 
vodenje projekta na Celjskem, 
kar vključuje koordinacijo na-
bora preiskovancev, vključe-
nih v raziskavo, koordinacijo 
vzorčenja, transport vzorcev 
v ustrezne laboratorije v Uni-
verzitetni klinični center v Lju-
bljani ter promocijo projekta 
in nudenje strokovne podpore. 
Odvzem vzorcev v celjski regi-
ji in v Sloveniji bo predvidoma 
zaključen do konca leta 2012, 
projekt pa bo v celoti zaklju-
čen do konca leta 2014.

Biomonitoring se v Sloveniji za-
radi možnosti primerjave izva-
ja na treh vrstah območij, in 
sicer v mestnih okoljih, na one-
snaženih območjih in v neone-
snaženih oziroma podeželskih 
območjih. Na Celjskem sta bili 
za izvedbo raziskave izbrani 
dve primerjalni območji, one-
snaženo in podeželsko, v ka-
tegorijo podeželskih območij 
pa je vključeno tudi območje 
upravne enote Sevnica.

V izvajanju je projekt »Kanali-
zacija in čistilna naprava Ore-
hovo«. V sklopu projekta izva-
jalci trenutno zaključujejo z 
gradnjo kanalizacije, v krat-
kem pa bodo pričeli z gradnjo 
čistilne naprave v velikosti 300 

populacijskih enot, ki bo čistila 
odpadne vode iz naselja Ore-
hovo. 
Po zaključku izgradnje, ki je 
predviden v letošnjem juliju, 
bo imelo možnost odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpa-

dnih voda okrog 50 gospodinj-
stev. Za projekt, ki ga je Obči-
na Sevnica uspešno prijavila na 
razpis za pridobitev evropskih 
nepovratnih sredstev iz naslo-
va regionalnih spodbud, je bilo 
odobreno 85-odstotno sofinan-

ciranje upravičenih stroškov 
operacije. Pogodbena vrednost 
investicije, ki jo izvaja podje-
tje CM iz Celja skupaj z Javnim 
podjetjem Komunala Sevnica, 
znaša okrog 700 tisoč evrov.
 (Foto: Občina Sevnica)

Gradnja kanalizacijskega omrežja 
in čistilne naprave na Orehovem

Zgrajenih bo skoraj 1200 metrov gravitacij-
skih kanalov za odvod komunalnih odpadnih 
voda, tlačni vod v dolžini 424 metrov, dve 
črpališči in čistilna naprava Orehovo v veli-
kosti 300 populacijskih enot. 

Predvidena lokacija čistilne naprava Ore-
hovo Gradbiščna tabla

Po gospodinjstvih sevniške občine bo v januarju razdeljen 
Priročnik za pravilno ravnanje z odpadki iz gospodinjstev, ki 
ga je pripravilo Javno podjetje Komunala Sevnica kot izva-
jalec projekta Remedisanus. 

Gre za čezmejni projekt, ki ga je Občina Sevnica skupaj še 
s petimi partnerji uspešno prijavila na javni razpis za izbor 
projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hr-
vaška 2007–2013. Cilj projekta je izboljšanje kakovosti življe-
nja prebivalcev in ohranjanje biotske raznovrstnosti s sana-
cijo in obnovo onesnaženih območij. 

Tako bo med drugim saniranih deset črnih odlagališč, posta-
vljene bodo table s prepovedjo novega onesnaževanja obrav-
navanega prostora, na območju sevniške občine pa se bodo 
odvijale tudi delavnice v vrtcih in izobraževanja v osnovnih 
šolah. Namen priročnika je obveščati o pravilnem ravnanju 
z odpadki in preprečiti nastajanje novih črnih odlagališč ter 
podati navodila za organiziran sistem, po katerem lahko vsak 
posameznik prispeva k izboljšanju kakovosti bivanjskega pro-
stora. (Foto: Komunala Sevnica)

Kako pravilno ravnati z odpadki?

Primer črnega odlagališča v občini Sevnica. 

Biomonitoring tudi v občini Sevnica
Zdravstveni dom Sevnica se je v letošnjem letu vključil v izvajanje projekta humani biomonitoring – gre 
za načrtno spremljanje in merjenje koncentracij kemikalij oziroma onesnaževal v ljudeh. Človek je v 
svojem okolju namreč ves čas v stiku z različnimi kemikalijami, ki v kožo lahko vstopajo preko dihal, 
kože ali z zaužitjem. Izsledki projekta dolgoročno prinašajo pomembne informacije o vplivih okolja, v 
katerem živimo in delujemo. Kaj natančno raziskava zajema, kdo jo izvaja in kdo se vanjo lahko vklju-
či, pa v nadaljevanju prispevka. 

Sodelujočim prebivalcem bodo 
v raziskovalnem projektu ugo-
tavljali koncentracije strupe-
nih kovin in obstojnih organ-
skih onesnaževal tako, da bodo 
analizirali njihove telesne te-
kočine (kri, urin) in lase, pri 
ženskah pa tudi materino mle-
ko. Z raziskavo bodo spremljali 
koncentracijo strupenih kovin, 
obstojna onesnaževala ter ne-
katere esencialne elemente. V 
obeh primerjalnih območjih na 
Celjskem bo v projekt huma-
nega biomonitoringa predvido-
ma vključenih 200 preiskovan-
cev, od tega polovica žensk in 
polovica moških, po 100 prebi-
valcev z vsakega območja.

Vloga Zdravstvenega doma 
Sevnica je pri izvajanju razi-
skave zelo pomembna, saj se 
zdravstveno osebje pri izvaja-
nju svojega strokovnega dela 
z morebitnimi preiskovan-
ci srečuje vsakodnevno. Med 
preiskovanci so ženske, ki so 
prvič postale matere (prvo-
rodke v obdobju dveh mese-
cev po porodu), in moški, stari 
od 20 do 40 let. Preiskovan-
ci morajo poleg navedenega 
zadostiti še naslednjim razi-
skovalnim pogojem: da živijo 
in delajo na izbranem obmo-

čju zadnjih pet let, da nima-
jo kroničnih bolezni, da niso 
izpostavljeni določenim kemi-
kalijam na delovnem mestu, 
da niso kadilci, za ženske pa 
mora veljati še, da je njiho-
va nosečnost potekala normal-
no in da niso rodile dvojčkov. 

Zavod za zdravstveno varstvo 
Celje v raziskavo na tem me-
stu vabi zainteresirane prvo-
rodke in njihove partnerje z 
območja upravne enote Sev-
nica. Prvorodke lahko več in-
formacij o raziskavi dobijo v 

materinski šoli in pri obisku 
ginekologa v Zdravstvenem 
domu Sevnica, v celjski poro-
dnišnici v dneh hospitalizacije 
po porodu, na Zavodu za zdra-
vstveno varstvo Celje ter na 
spletni strani nosilca monito-
ringa, Urada RS za kemikalije 
(www.biomonitoring.si). 

Vir: mag. Simona Uršič, dr. 
med., spec. higiene, pred-
stojnica Oddelka za zdra-
vstveno ekologijo na Zavodu 
za zdravstveno varstvo Celje

Za območje upravne enote Sevnica v Zdravstvenem domu 
Sevnica sta nosilki projekta Vladimira Tomšič, univ. dipl. 
org., in ginekologinja Alenka Krenčič Zagode, dr. med. Mo-
nitoring se bo izvajal v Dispanzerju za žene ZD Sevnica, Šoli 
za starše ZD Sevnica in patronažni službi ZD Sevnica. Več 
informacij: 07 81 61 530 (dispanzer za žene).

Zdravstveni dom Sevnica (Foto: ZD Sevnica)

Oktet Jurij Dalmatin  v boštanjski farni cerkvi 

Koncert Okteta Jurij Dalmatin
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tekstovnih znakov in inter-
pretirali družbeno kritič-
ne vsebine. Za upodobitev 
so pri tem uporabili različ-
ne tehnike: akril na platno, 
grafiko, kolaž ter digitalne in 
mešane tehnike. Selektorica 
je dela razvrstila v štiri kate-
gorije, in sicer na tiste, ki s 
tekstom v sliki izražajo druž-
beno kritične vsebine, na sli-
ke, ki izražajo vsebinske po-

SEVNICA - Fotograf in študent zakonske in družinske tera-
pije na Teološki fakulteti v Ljubljani, 24-letni Nejc Volarič 
iz Šentjurja na Polju v sevniški občini, se je 15. decembra 
predstavil v Mosconovi galeriji na sevniškem gradu s fo-
tografsko razstavo, ki nosi naslov Kaj pomeni biti človek?

Pri ogledu štirinajstih vsebinsko in pomensko zanimivih foto-
grafij je mogoče slediti zgodbi o človeškem odnosu med mo-
škim in žensko, ki si želita ljubiti in biti ljubljena. Režirane 
fotografije prikazujejo začetne čustvene simpatije, ki v na-
daljevanju vodijo v prve konfliktne situacije in do tragične-
ga zaključka v odnosu dveh, ki nista znala in zmogla prepo-
znati »otroka v sebi« ter stiske iz otroštva. Nejc Volarič je 
skušal združiti fotografijo z znanstvenimi ugotovitvami kli-
nične psihologije. S »fotografsko zgodbo« je skušal prikaza-
ti mehanizme, ki udejanjajo naše obnašanje na nezavedni 
ravni in pojasnjujejo, da je odnos med staršem in otrokom 
ključen za vse vidike čustvenega doživljanja in da je treba v 
procesu klinične psihoterapevtske obravnave zdraviti odnos. 
Za vsebinski dodatek odprtja fotografske razstave so poskrbe-
li: povezovalec večera Rudi Stopar in Duška Istenič na flavti 
ter udeleženke in udeleženci letošnjega resničnostnega šova 
Kmetija, kajti drugi del fotografske razstave je bil name-
njen predstavitvi kmetije na Pustem Vrhu v sevniški občini.
 S. Radi, foto: L. Motore

SEVNICA – Za likovno ustvarjalko Jožico Petrišič iz Krške-
ga, ki jo je 6. decembra v grajskih prostorih zbirke Ogledi 
na sevniškem gradu predstavil Rudi Stopar, lahko rečemo, 
da jo je življenje marsičesa naučilo, predvsem pa tega, da 
je potrebno ljubiti življenje samo. 

Slikarka, kiparka, ustvarjalka haig in haikujev Jožica Petri-
šič si želi, da bi ji niti življenja, ki jih tako močno neguje in 
ljubi, še dolgo naklonjeno tekle v ustvarjalnem duhu. Likov-
nemu ustvarjanju se je prepustila z odhodom v pokoj – ta-
krat so se ji na široko odprla vrata v prečudovit likovni svet, 
v katerem je ustvarila že nešteto prekrasnih podob. Njene 
slike jemljejo dih, njeno kiparjenje prinaša posebne občut-
ke, njeni klobuki iz naravnih materialov so neopisljivi (listi 
dreves in lipovo cvetje so eden njenih najljubših elementov 
za oblikovanje elegantnih ženskih klobukov). Leta 1996 je 
postala ustanovni član krškega likovnega društva Oko in od 
takrat dalje so se vrstile številne likovne delavnice, likovne 
kolonije, skupinske in samostojne razstave … Obrtna zbor-
nica Slovenije ji je za njeno delo na področju ustvarjanja v 
keramiki podelila certifikat, za uspešno delo na ljubiteljskem 
kulturnem področju pa je prejela bronasto Prešernovo pla-
keto. V letu 2010 je bilo njeno likovno delo po izboru med-
narodne strokovne komisije izbrano za razstavo na ex-tem-
poru v Piranu. 
Odprtje razstave na sevniškem gradu so z recitacijami Ko-
ledovanja obogatili članica in člana literarne sekcije Bese-
da Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova Ivana Vatovec, 
Jožef Pirš in Rudi Mlinar.  S. Radi

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 20. decembra 
2011 prostor Upravne enote obogatilo z eksponati unika-
tne keramike v raku tehniki in dvema kiparskima deloma 
iz lesa, kar je lep izkupiček študija keramike, ki je pote-
kal med lansko pomladjo in jesenjo pod izvrstnim mentor-
stvom Nevenke Ruškovič.

Če povzamemo le del misli iz govora predsednice Ane Mami-
lovič: bežen pogled pokaže gledalcu predvsem uporabno-de-
korativno vrednost eksponatov, a je njihov osnovni pomen 
simbolno-duhovne narave – zlitje človeka z osnovnimi ele-
menti narave: zemljo, ognjem, vodo, zrakom. Vloga ustvar-
jalca je, da vzpostavlja enakovreden odnos z naravo tako pri 
ustvarjanju predmetov kot v njihovi uporabi. Človek in na-
rava v takšnem prepletanju ustvarjata novo Stvarnost, novo 
rojstvo, resonanca v nas in okrog nas pa nastopi, ko »tihe-
mu umu spregovorijo molčeče stvari«, kar so misli mojstrov 
Zena. Podoben, neposreden stik človeka in narave je vzpo-
stavljen v haiku poeziji (pod mentorstvom prof. Marjane Po-
žun so raku predmete z avtorsko haiku poezijo dopolnili di-
jaki brežiške gimnazije ter s petjem narodne in Svete noči 
prejemniki zahvale in pohvale), in to je tisto »nekaj več« v 
rakuju in haikuju, ki v japonščini zveni kot »nono no avare« 
- globoko razumevanja sveta.
Mamilovičeva se je zahvalila Občini Brežice, JSKD in ZKD za 
pomoč pri realizaciji projektov in rednega dela društva, Ne-
venki Ruškovič, Darku Bukovinskemu za prijaznost gosto-
vanja ter Posavskemu obzorniku za izborno predstavljanje 
njihovega dela v mediju, vsem prisotnim pa je zaželela lepe 
božične praznike in sreče v novem letu.
 N. Jenko Sunčič 

Življenje je njen navdih 

Jožica Petrišič pred grajskim oknom Radogost, v katerem 
je največ pozornosti pritegnil klobuk iz listja, okrašen z 
lipovim cvetjem in fižolovimi vejicami.

Nekaj več v rakuju in haikuju

Del razstavljenih izdelkov, v ozadju avtorji

Fotografska zgodba Nejca Volariča

Fotograf Nejc Volarič (desno) se je zahvalil Manji in Nej-
cu, ki sta odigrala prizore za fotografsko zgodbo.

SEVNICA - Prvo sredo v janu-
arju je sevniški umetnik Rudi 
Stopar najprej v dvorani Alber-
ta Felicijana in nato še v oknu 
Radogost na sevniškem gradu 
predstavil eskimsko umetnost, 
ki jo je imel priložnost spozna-
ti leta 1997 na svojem trime-
sečnem popotovanju po Kana-
di. V eskimski umetnosti so ga 
prevzele njene preproste obli-

ke in naravni materiali, ki jih 
je občudoval predvsem v naci-
onalni galeriji v Torontu. Moč-
no so ga prevzela tudi dela 
Kenojuak Ashevak, ki je ena 
izmed najbolj opaznih kanad-
skih pionirk moderne umetno-
sti Inuitov. Eskimska umetnica 
se je rodila leta 1927 v igluju 
na južni obali Baffinovega oto-
ka in dalj časa živela nomadsko 

eskimsko življenje, posvečeno 
lovu na tjulne, kite samoroge, 
severne jelene in polarne med-
vede. Ob pomoči svojega moža 
je izdelala znamenito grafiko 
»Očarujoč sončni zahod«. Ta 
njen barvni kamnorez na pa-
pirju si je mogoče v januarju 
ogledati tudi v oknu Radogost 
na sevniškem gradu.
 S. R., foto: L. M.

V oknu Radogost eskimska umetnost

Stopar ob oknu Radogost 

Tako je tudi razpisana tema 
od likovnih ustvarjalcev zah-
tevala, da črko, besedo in 
tekst uporabijo kot element 
likovnega dela, kar jim je 
tudi uspelo, saj so pri tem, 
kot je še dejala Monika Ivan-
čič Fajfar, likovniki odkrili 
dekorativno vrednost bese-
dil, razvijali vsebinske pove-
zave med besedilom in sliko, 
raziskovali likovno vrednost 

Črke in teksti, upodobljeni v sliki
KRŠKO - 11. januarja je bila v krškem kulturnem domu regijska likovna razstava, naslovljena Tekst v 
podobi. Kot je ob predstavitvi razstavljenih del dejala kustosinja in likovna kritičarka Monika Ivančič 
Fajfar, sta beseda in likovna podoba dve plati jezika: govorjeno besedo lahko prevajamo v oblike in sli-
ke, likovne podobe pa beremo z mislimi in jih opisujemo z besedami. 

vezave med sliko in tekstom, 
na tiste, na katerih so upo-
rabljene oblikovne oblike, in 
na slike, kjer je pisava upo-
rabljena kot dekorativni ele-
ment. 

Po besedah Sonje Levičar, 
vodje krške izpostave JSKD, 
na katerem so prevzeli koor-
dinacijo razstave za obmo-
čje Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja, je že lani spomla-
di na razpisano temo poteka-
lo likovno izobraževanje, ki 
ga je vodila Nives Panič, na 
sam razpis pa se je v nada-
ljevanju prijavilo skupno 30 
avtorjev, ki so oddali 51 del, 
od tega je bilo na končnem 
izboru na razstavo uvrščenih 
24 slik 18 avtorjev. Strokov-
no pomoč pri postavitvi pri-
čujoče razstave, ki je ena iz-
med zadnjih osmih regijskih 
razstav, je nudil profesor li-
kovne umetnosti Andrej Le-
vičar, med razstavljeni-
mi slikami avtorjev: Branke 
Pirc, Mete Kuplenik, Miha-
ele Prevejšek, Zdravka Čer-

va, Sabine Šiler Hudoklin, 
Mojce Musar, Katje Piber-
nik, Sebastijana Popelarja, 
Jerce Šantej, Tine Žvab, 
Kristine Bevc, Vesne Du-
jakovič, Rosine Curhalek, 
Branke Ereš, Tatjane Poto-
kar, Ane Mamilovič, Marije 
Kukovica in Vladimirja Su-
mreka, pa bo državni selek-
tor opravil še izbor slik za 
državno razstavo, ki bo po-
stavljena v mesecu oktobru 
letos v Slovenj Gradcu v okvi-
ru Mednarodnega festivala 
mlade literature Urška.

Otvoritev razstave, ki si jo 
lahko ogledate v zgornji in 
spodnji etaži kulturnega 
doma vse do 13. februarja, 
je popestrila boštanjska vo-
kalna zasedba Vilinke, ki jo 
vodi Martina Prevejšek, v 
njej pa prepevajo Tanja Ži-
bert, Mateja Repovž Lisec 
in Maja Repovž, na citrah 
pa je ženski trio spremljala 
Anja Derstenšek.

 Bojana Mavsar 

Abonma jazz-etno cikla Kulturni dom Krško razpisuje drugo leto 
zapored. Posavje velja za zelo glasbeno obarvano regijo, tako je 
pričakovati pestre glasbene ponudbe. Kot ponudnik kvalitetnih 
kulturnih vsebin tako že šesto leto zapored, s pomočjo Ministr-

stva za kulturo RS, glasbeno prispevamo v naši regiji z gostova-
njem nekomercialnih glasbenih skupin in vrhunskih jazz glasbe-
nikov iz Slovenije kot tudi Evrope in ZDA. Glede na to, da smo 
pravzaprav edini s kontinuirano tovrstno ponudbo, je ključnega 
pomena, da tudi lokalna skupnost prepozna, kako pomembna 
je glasbena raznolikost in vključenost nekomercialnih glasbe-
nih zvrsti v regijski kulturni ponudbi. Tako vas vljudno vabimo 
k poslušanju drugačnih zvrsti glasbe, saj zgolj z vašo udeležbo 
vsi prispevamo skupnemu kulturnemu duhu Posavja, hkrati pa 
imamo priložnost izmenjati mnenja in uživati v prijetni družbi.

V letu 2012 se bodo v Klubu KDK zvrstili koncerti: RJ Kramp 
(18.2., ob 20.30 uri), Aleš Rendla Quintet, Ratko Zjaca / Si-
mone Zanchini Quartet, Igor Lumpert String Project, Ana Bez-
jak & Piazzoleky in Brencl Banda. Termine koncertov lahko 
spremljate na naši spletni strani www.kd-krsko.si.
  Breda Špacapan

Abonma jazz-etno cikla 2012

SEVNICA - Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, ki v leto-
šnjem letu praznuje 60-letnico delovanja, je z odprtjem likovne 
razstave v sevniški knjižnici 11. januarja letos začel z nizom do-
godkov in prireditev ob svojem visokem jubileju. Direktorica DUO 
Impoljca Andreja Flajs je na odprtju povedala, da je ena izmed 
prostočasnih aktivnosti za stanovalke in stanovalce tudi likovna 
dejavnost, ki jo že vrsto let zelo uspešno vodi delovni terapevt 
in likovni pedagog ter glasbenik Marjan Podlogar. Pod njegovim 
vodstvom nastajajo prekrasna likovna dela in del le-teh bo mo-
goče mesec dni občudovati v sevniški knjižnici, kjer se predsta-
vljajo Matija Gabrič, Milan Pahole, Anton Pevec in Miroslav Ra-
dulj. Zelo prijetno, sproščeno in posebne topline poln dogodek 
so s krajšim kulturnim programom popestrili še varovanci in va-
rovanke DUO Impoljca ob pomoči mentorjev. S. R.

Razstava varovancev DUO 
Impoljca v Knjižnici Sevnica

Glasbeno popotnico enomesečni razstavi je dala ženska 
vokalna zasedba Vilinke iz Boštanja. 
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jakaško opremo. Istega leta 
so začeli s kajakaškimi teča-
ji za otroke in mladino, ka-
sneje še z redno vadbo in  
tekmovanji, prve medalje 
na državnem prvenstvu pa 
so osvojili že v naslednjem 
letu. Vadbo so postopoma ši-
rili preko spoznavanja s ka-
jakom v letni šoli v nara-
vi na interesne programe za 
predšolske otroke in šolajo-
čo se mladino ter v progra-
me, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport. KKK Krško 
je trenutno tudi izvajalec 
programa nacionalne pano-
žne športne šole v kajaku, v 
vseh njihovih programih pa 
vadi že več kot 100 otrok.

V januarju lahko otroci iz šol 
občin Krško in Kostanjevica 
na Krki sodelujejo v progra-
mu »Preveslajmo zimo«, kjer 
na OŠ Krško, OŠ Podbočje in 
OŠ Kostanjevica na Krki ve-
slajo na kajakaških ergome-
trih. Poleti se lahko spoznajo 
s kajakom v letni šoli v na-
ravi (OŠ Krško, OŠ Brestani-
ca), lahko pa se kajakašem 
pridružijo tudi v kakšnem iz-
med poletnih programov na 
rekah (Poletje na Krki, Po-
letje v kajaku). Vsem, ki bi 
se jim radi pridružili, pišite 
na kajak.kanu.krsko@gmail.
com.
 Luka Šebek

ligaški semafor

Zakaj si se odločila za študij 
v ZDA? Kako je potekalo iska-
nje ustrezne univerze?
Za pot v ZDA sva se odločili 
skupaj s soigralko iz reprezen-
tance Mariborčanko Dominiko 
Čonč, predvsem zaradi želje 
po nadaljnjem napredku v no-
gometu, pomemben pa nama 
je bil tudi študij. Skupaj z ura-
dnim agentom pri NZS Jerne-
jem Kamenškom smo na You-
Tubu objavili predstavitveni 
video, na podlagi katerega 
sem sama dobila kar 50 po-
vabil za študij na tamkajšnjih 
univerzah. Po pregledu vseh 
ponudb smo se glede na kva-
liteto študijskega programa 
in vremenskih razmer v kra-
ju odločili za univerzo v Ten-
nesseeju, ponudili pa so mi 
tudi štipendijo, kar mi je pri-
neslo finančno razbremeni-
tev. K številnim ponudbam mi 
je pomagalo dejstvo, da sem 
bila z ekipo Krke večkratna dr-
žavna prvakinja in da sem re-
dno igrala v reprezentanci. Ob 
tem sem visoka in fizično moč-
na igralka, take pa so v ZDA 
zelo cenjene. Moja najmoč-
nejša orožja so zbrana igra v 
obrambi, saj tudi v »kritičnih« 
situacijah ohranim mirno kri, 
dobra igra z glavo in kvalite-
tna dolga podaja.

Kako pa je s tvojim študijem?
Študiram na Bethel University 
v mestu McKenzie v zvezni dr-
žavi Tennessee, ki jo obiskuje 
kar 10.000 študentov. V svo-
jem delovniku imajo številne 
športne programe, od tipično 

ameriških do nam bližjih ter 
tudi »eksotične«, kot so bo-
wling in lovljenje rib! Deloma 
imajo študentje teh progra-
mov pokrito financiranje šo-
lanja s štipendijami. Moj de-
lovnik niti ni tako naporen, 
saj običajno vstajam ob pol 

osmih, opravim jutranje pre-
davanje, potem pa sem do ko-
sila prosta. Po kosilu opravim 
še dve predavanji, ob treh pa 
sledi dveurni trening. Nekaj 
težje je, ko imamo dva tre-
ninga v istem dnevu, prvega 
že ob šestih zjutraj. 

Kakšen je vaš trenerski in 
spremljevalni kader? Ka-
kšne cilje vam postavljajo?
Trenerski kader ob glavnem 
trenerju in dveh pomoč-
nikih sestavljata še trener 
vratarjev in pomožni tre-
ner. Ob tem imamo še fizi-
oterapevta, ki je namenjen 
le naši ekipi, če gre za večje 
poškodbe, pa delo prepusti 
osebju v zdravstvenem cen-
tru na univerzi. Tekmoval-
ni cilji za sezono so znani že 
pred samim začetkom. Ve-
čjih pritiskov v smislu rezul-
tatov za vsako ceno ni, smo 
pa po izgubljenih tekmah de-
ležne »motivacijskih« jutra-
njih tekov.

Američani so poznani kot iz-
jemni motivatorji.
Njihovi motivacijski prijemi 
so izjemni. Skupaj s trener-
jem pred vsako tekmo opra-
vimo molitev, ki pa ni to, kar 
si predstavljamo pri nas. Gre 
za izjemno vzpodbuden na-
govor, po katerem dobesedno 
letiš po igrišču. Vzdušje med 
dekleti je izjemno. Naj po-
vem, da je moja najbolj go-
reča navijačica prav dekle, ki 
sem ji odvzela mesto v prvi 
postavi. Vsi te nasploh vzpod-
bujajo kljub morebitnim na-
pakam med igro.

Kako je sestavljena ekipa in 
kako zgleda nogometna se-
zona?
V ekipi je veliko tujk, več kot 
polovica. Tu so dekleta iz Ja-
majke, Trinidada in Tobaga, 

V začetku osemdesetih let 
so začeli resno razmišljati o 
tem, da bi ustanovili klub. 
Ob odmevnih akcijah, ko so 
se denimo s kajaki odpravi-
li na desetdnevno potova-
nje na Titov grob v Beograd, 
se je krog kajakašev neneh-
no širil. V letu 1984 so se od-

ločili, da se osamosvojijo od 
ŠD Partizan Krško in ustano-
vijo Kajak kanu klub Krško. Z 
mladimi kajakaši so tedaj do-
segali lepe rezultate na tek-
movanjih doma in v tujini, v 
klubu je delovala tudi dobro 
zastopana turistična sekcija. 
KKK Krško je v svojem 25-le-
tnem obstoju žal preživel ne-
kaj nesreč, tako da je po letu 
1993 načrtna športna dejav-

Jana Horvat, Krčanka v dresu Bethel University

Preko YouTuba do povabila na študij
KRŠKO, TENNESSEE - Jana Horvat, odločno dekle z Gubčeve ulice v Krškem, se je v zadnjem razredu 
osnovne šole zapisalo nogometu. Tedaj jo je na podlagi poziva s strani ŽNK Krka skupaj z drugimi nogo-
metašicami iz Krškega na treninge v Novo mesto pričel voziti tedanji trener ekip U17 in članic Boris De-
vetak z Malega Kamna. V juliju preteklega leta je Jana odšla na študij v ZDA z namenom izpopolnjeva-
nja in nadaljnje gradnje kariere v njej najljubši športni igri.

Jana Horvat v univerzitetnem dresu

Krški kajakaši ponovno aktivni
KRŠKO – Mesto Krško je bilo od nekdaj na različne načine tesno povezano z 
reko Savo. Tako začetki na rečni vodi odvijajočih se športov segajo že v leto 
1930. Po koncu druge svetovne vojne je država poskušala kajakaštvo v Kr-
škem načrtno razvijati, a je ostalo le pri poskusih. 

nost v klubu skoraj popolno-
ma zamrla.

Kljub temu, da se jim z iz-
gradnjo savske elektrarne 
pri Krškem obeta potopitev 
odseka reke Save, predvsem 
območje okoli Jermanove 
skale, so v zadnjih letih do-

bili nov zagon. V letu 2006 
so se v klubu odločili, da 
bo za nov začetek potrebno 
poiskati primeren strokov-
ni kader. Predsednik kluba 
Aleš Zorko in član upravne-
ga odbora Gašper Rostohar 
sta v klub pripeljala novega 
trenerja. V klubu so uspeli 
s pomočjo Kajakaške zveze 
Slovenije, Občine Krško in 
sponzorjev kupiti novo ka-

Prizor s kajakaškega tekmovanja mladih

KRŠKO, PREŠOV - V slovaškem mestu Prešov se je od 5. do 
8. januarja odvijal tradicionalni turnir Kempa 4sport CUP. 
Turnirja so se udeležile tri selekcije Rokometnega kluba Kr-
ško: kadetska do 17, starejših dečkov do 15 in mlajših deč-
kov do 13 let. Gre za izredno močan turnir, države udeležen-
ke pa so bile ob številčni slovenski udeležbi še Madžarska, 
Litva, Poljska, Romunija, Hrvaška, Češka, Belorusija, Bolga-
rija in Slovaška.

V kategoriji kadetov letnik 95 in ml. je krška ekipa nekoliko 
nesrečno izpadla iz bojev za medalje in se je na koncu mora-
la zadovoljiti s 5. mestom, kar pa je v tej konkurenci še vedno 
zelo lep rezultat. Mitja Omerzel je bil izbran v najboljšo sed-
merico turnirja. Izreden uspeh je v močni konkurenci dosegla 
generacija SDA letnik 97 in ml., ki je z zmago v »slovenskem« 
finalu z rezultatom 12:11 premagala ekipo Celja Pivovarne La-
ško ter tako postala zmagovalec turnirja. V idealno postavo 
turnirja sta bila uvrščena Andraž Dragan in Marko Sintič. Sle-
dnji je bil tudi MVP - najboljši igralec turnirja. Tudi najmlajša 
ekipa MDA letnik 99 je pustila zelo dober vtis, boje pa je za-
ključila v četrtfinalu, kjer jih je izločila favorizirana ekipa Je-
ruzalema iz Ormoža.
Trener ekipe starejših dečkov Sandi Markl: »Z udeležbo na tur-
nirju so si vsi fantje pridobili nove bogate izkušnje in to je tisto, 
kar največ šteje. Turnir pa je pozitiven tudi z družbene plati, 
saj je nekaj povsem drugega s soigralci preživeti skupnih ne-
kaj dni, kot pa se videvati samo na treningih.«   L. Šebek

Mladi Krčani uspešni na turnirju 
na Slovaškem

Zmagovalna ekipa starejših dečkov do 15 let

Kanade, Nigerije, Anglije … V 
jesenskem obdobju od avgu-
sta do novembra se je nabra-
lo več kot dvajset tekem. V 
zimskem obdobju je trening 
posvečen fizični pripravi z ae-
robiko, fitnesom, plavanjem 
in futsalom, spomladi pa se 
igrajo zgolj prijateljske tek-
me v strogo omejenem šte-
vilu.
 
Kako bo vplival študij na 
tvoje igranje v reprezen-
tanci Slovenije?
Igranje v reprezentanci je 
zame zelo pomembno, tako 
da imam veliko željo po igra-
nju tudi v bodoče. Skupaj s 
trenerjem smo se dogovori-
li, da bo moj reprezentanč-
ni status zaenkrat miroval. 
Udeležba na kvalifikacijskih 
tekmah za EP je zaradi moje 
odsotnosti žal pogojena z vi-
sokimi potnimi stroški, tako 
da bom ob mojem prihodu 
domov med počitnicami za-
igrala le v kvalifikacijski tek-
mi z reprezentanco Hrvaške. 

Kakšne so tvoje želje v pri-
hodnje na nogometnem po-
dročju?
V nogometu nameravam po 
študiju poskusiti s prodo-
rom v ameriško profesional-
no žensko nogometno ligo. 
Če mi ne bo uspelo v letu ali 
dveh, se nameravam vrniti v 
Evropo in si poiskati ekipo, 
kjer bom lahko profesional-
no igrala določen čas. Po kon-
čani karieri imam veliko že-
ljo ustanoviti nogometno šolo 
za dekleta v Posavju. Če za to 
ne bo posluha, bom poskusi-
la v Ljubljani ali v sosednji 
Hrvaški.
 Luka Šebek

ROKOMET
KADETI, Polfinale skupina B
Rezultati 1. krog – Krško : Ce-
lje 26:29

ČLANICE, prijateljska tekma 
ob otvoritvi športne dvorane
Rezultati – Brežice : Krim 
21:46

KOŠARKA

ČLANI – 3. SKL
Rezultati – Posavje Krško : 
Komenda 96:45
Lestvica - 1. Domžale 19, 2. 
Posavje Krško 14

ČLANI – 4. SKL – skupina 
VZHOD
Posavje Podbočje : Ruše 
81:78
Lestvica – 1. Celjski Vitez 
16, 2. Posavje Podbočje 15, 
8. Posavje Sevnica 8

MLADINCI 2. SKL – skupina 
ZAHOD 1
Rezultati – Ježica : Posavje 
Krško 61:63, Posavje Krško : 
Vrhnika 59:70
Lestvica - 1. Ježica 17, 3. Po-
savje Krško 16

KADETI 2. SKL – skupina ZA-
HOD 2
Rezultati – Posavje Krško B : 
Jesenice 60:38
Lestvica – 1. Ježica 17, 4. Po-
savje Krško B 13

MINI POKAL MLADI – 3. krog
Rezultati – Posavje Krško : 
Rudar 41:60, Rudar : Posav-
je Krško 44:73, v 4. krog na-
predoval Rudar Trbovlje

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati 12. krog – Oplotnica 
: Sevnica 0:5 (Drame, Joldić, 
Koprivnjak, Pešec, Klinc ag.)
Lestvica - 1. Vuko 28, 3. Sev-
nica 21

ODBOJKA

KADETINJE – A liga – skupi-
na ZAHOD 1
Rezultati turnirja 1. krog - 
Kostak-Elmont : Ankaran 0:2 
(21:25, 18:25), Kostak-El-
mont : Nova Gorica 0:2 
(18:25, 16:25)

MALA ODBOJKA - DEKLETA  
Rezultati – 2. krog repesaž 
- turnir 35: POK : Žirovni-
ca 2:1 (25:3, 13:25, 26:24), 
POK : Triglav 1:2 (25:21, 
9:25, 11:25), POK : Žirovni-
ca 2:1 (7:25, 25:3, 25:15), 
2. krog represaž – turnir 36 
: Kostak-Elmont : Bled II 2:1 
(25:14, 19:25, 25:17),  Ko-
stak-Elmont : Bled III 0:2 
(19:25, 16:25), Kostak-El-
mont : Bled II 1:2 (25:23, 
24:26, 25:27)

MINI ODBOJKA - DEKLETA 
Rezultati 1. krog - turnir 2 – 
POK: Domžale II 2:1 (11:25, 
25:23, 25:10), POK : Škofja 
Loka (25:10, 25:11, 11:25)

MALA ODBOJKA – FANTJE 
Rezultati – 1. krog repesaž 
– turnir 18: Kostanjevica : 
Lubnik 2:0 (25:3, 25:6), Ko-
stanjevica : Bled 2:0 (25:0, 
25:13)

Šport v Posavju
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ansambel Hervol, Brežiški 
flosarji, Gasilski pihalni or-
kester Loče, Dobovske mažo-
rete, Pihalni orkester Kapele, 
Mešani pevski zbor Viva, Vo-
kalna skupina Solzice, Glas-

Župan občine Brežice Ivan 
Molan je v svojem kratkem 
otvoritvenem nagovoru de-
jal, da je  športna dvorana 
nova prelomnica v zgodovi-
ni kulture in športa v Posav-
ju. Poudaril je, da bodo lahko 
od zdaj naprej tudi posavska 
podjetja, ki se ukvarjajo s tu-
rizmom, s to dvorano dopol-
nila svoje storitve. Pohvalil je 
dobro delo vseh obiskovalcev, 
ki so z nakupom vstopnic pri-
spevali k nakupu ultrazvočne 
sonde za pregled možgano-
vine novorojenčkov v Splo-
šni bolnišnici Brežice. Za-
hvalil se je tudi vsem, ki so 
kakor koli pripomogli pri gra-
dnji dvorane in pripravi slo-
vesne otvoritve, in predvsem 
nastopajočim, ki so se odpo-
vedali honorarju, z upanjem, 
da bodo še velikokrat gosto-
vali v dvorani, pa naj bo to 

Po skoraj dveh desetletjih želja in upov brežiških 
športnikov s(m)o jo končno dobili. Športna dvo-
rana v Brežicah bo po dodatku nekaj manjkajoče 
opreme kmalu zaživela s predajo v polno uporabo 
lokalnim in zunanjim športnim društvom, na vol-
jo pa bo tudi drugim organizacijam, ki bodo našle 
interes v njeni uporabi. 

Občina Brežice jo je srečno »odnesla« v obdob-
ju največje konjunkture, ko je ocenjena vrednost 
zgolj gradbenih del nanesla kar 6,5 milijona ev-
rov. Ob tedaj še neurejenih zemljiških odnosih se 
je vrednost gradbenih del v obdobju recesije zman-
jšala za 2,6 milijona evrov. Posledično so Brežice 
dobile dodatno »oplemeniteno« športno dvorano, 
saj so ob veliki glavni in manjši gimnastični dvo-
rani ter parkirišču naknadno dodali še strelišče 
in kegljišče. Končna vrednost investicije je tako z 

vso dokumentacijo, gradbenimi deli, instalacija-
mi, opremljanjem in zunanjo ureditvijo dosegla 
»le« 5,9 milijona evrov. S tem so bodoči načrtoval-
ci doživeli praktični prikaz male šole investiran-
ja, v katerih obdobjih se gradijo tovrstni objekti.

Nove pokrite športne površine pa s tem nis(m)o do-
bili le v Brežicah, saj jo bodo v bodoče kot gostje 
na številnih športnih in kulturnih dogodkih sou-
porabljali tudi drugi Posavci. V obdobju zadnjih 
desetih (in nekaj več) let smo v Posavju na podla-
gi državnih vzpodbud in lokalnih vlaganj naredi-
li pomemben preboj glede pokritih oz. uporabnih 
športnih površin na prebivalca. 

V Brežicah je bil ob novi pridobitvi v zadnjem 
obdobju zgrajen atletski stadion, Ministrstvo za 
šolstvo in šport je dodalo telovadnici ob Gimnazi-
ji Brežice ter Ekonomski in trgovski šoli v Breži-
cah, telovadnici sta bili zgrajeni tudi ob novih OŠ 
Pišece in OŠ Kapele. Krško je pridobilo že nekaj 
let bolj oddaljeno veliko dvorano ob Šolskem cen-
tru Krško-Sevnica, manjšo pa še pri OŠ Krško. Da 
Posavci držijo korak s preostalo Slovenijo tudi na 
področju povečevanja zunanjih športnih površin, 
so prav tako zaslužni v Krškem z obnovo bazena 
Brestanica, novim nogometnim igriščem z umet-
no travo ter atletskima športnima parkoma z ig-
rišči ob OŠ Krško in OŠ Podbočje. Mednje lahko 
štejemo tudi rekreativno pot od krškega mosta do 
naselja Brege, v gradnji je še ŠRC Dovško na Se-
novem. Sevnica je dobila svoj prepotrebni Športni 
dom, kjer so si našla svoje bivališče rekreativna in 
manjša športna društva, ki niso bila deležna koris-
ti velike sevniške dvorane. Kostanjevica gradi svoj 
zunanji športni center z atletsko stezo in igrišči. V 
Radečah sicer z že nekaj starejšim športnim par-
kom ustrezno pokrivajo potrebe športnih društev 
z nekaj težavami v zimskem obdobju.

Sevnica v bodoče išče možnosti za izgradnjo atlet-
sko-nogometnega objekta, ki bi zadovoljil potre-
be v preteklosti uspešnih atletov tekačev in razvi-
jajočega se nogometnega kluba. V Krškem ima že 
»brado« ponovno aktualna problematika izgrad-
nje bazena. V Brežicah bodo z ohranitvijo »Balo-
na« na starem mestu in novimi pridobitvami krog 
tistih, ki se ukvarjajo s športom, lahko le širili in 
omogočali športnim društvom sladke sanje. Sa-
mim občinskim strukturam v Brežicah pa lahko 
(najbrž tudi s kakšnim aspirinom ob glavobolu pri 
zagotavljanju stroškov za delovanje) za odprtje 
športnega hrama le čestitamo in jim izrečemo za-
hvalo v imenu posavskih športnikov.

Piše: Luka Šebek

Novemu 
športnemu 
hramu v 
pozdrav 

pogled s klopi

V zadnjih letih smo v Posavju 
naredili pomemben preboj glede 

pokritih športnih površin na 
prebivalca. 

Otvoritev športne dvorane Brežice

Nov dom za številna športna društva
BREŽICE – Po več kot štirih desetletjih čakanja se tudi Brežice lahko postavijo ob bok ostalim sloven-
skim mestom, ki imajo sodobno športno dvorano. Dejstvo, da bodo z novo pridobitvijo prišla na račun 
predvsem domača športna društva, je razveselilo tudi obiskovalce otvoritvenega slavja. 

v okviru glasbenega ali špor-
tnega dogodka. Na priredi-
tvi, ki jo je povezovala Ve-
sna Kržan, so nastopili Nuša 
Derenda, Brigita Šuler, Pe-
ter Dirnbek, skupina Shyam, 

bena šola Brežice, Folklorna 
skupina in tamburaški orke-
ster KUD Oton Župančič Ar-
tiče, Plesno društvo Imani, 
Akrobatik Breakers, Navija-
ška skupina »Zvezdice« OŠ 
Brežice, Društvo borilnih ve-
ščin Katana Globoko, Košar-
karski klub Brežice, Telova-
dno društvo Sokol Brežice, 
Posavski alpinistični klub, No-
gometni klub Brežice in Žen-
ski rokometni klub Brežice. 
Župan Molan je iz rok pred-
stavnikov Sokolske zveze Slo-
venije prejel plaketo v znak 
zahvale, da bo imelo domače  
telovadno društvo končno do-
bre pogoje za vadbo.  

10. januarja je pred otvoritvi-
jo potekala novinarska konfe-
renca, na kateri so predstavi-
li potek gradnje in dvorano. 
Dela, ki jih je izvajalo pod-
jetje CM Celje d.d., so se za-
ključila dva meseca pred ro-
kom. Kot je dejal župan, je 
celotna investicija vredna 
5,9 milijona evrov, od tega 
je Občina Brežice prispevala 
štiri milijone, ostala sredstva 
pa so pridobili pri Ministrstvu 
za šolstvo in šport, Fundaciji 
za šport in po 23. členu Zako-
na o financiranju občin. Anica 
Hribar, vodja občinskega od-
delka za družbene dejavno-
sti, je nanizala nekaj podat-
kov. Površina dvorane znaša 
6460 m2, kapaciteta je 1700 
gledalcev, v pritličju so glav-
na dvorana z največjo ume-
tno plezalno steno v Slove-
niji in možnostjo razdelitve 
igrišča na tri vadbene eno-
te, med drugim je namenje-
na rokometu, košarki, odboj-
ki, dvoranskemu nogometu, 
športnemu plezanju, aerobi-
ki in badmintonu. Poleg nje 
je v pritličju še mala vadbe-
na dvorana, namenjena gim-
nastiki, servisni del (gardero-
be s sanitarijami, prostor za 
prvo pomoč, kontrola dopinga 
in masaža), vhodna avla, bla-
gajna in povezovalni hodnik 
med dvorano in OŠ Brežice. 
V 1. nadstropju so fiksne tri-

Župan Ivan Molan se je na otvoritvi zahvalil šestim ženskam, ki mu vsakodnevno olaj-
šajo delo – Lučki Černelič, Simoni Rožman Strnad, Mileni Jesenko, Patricii Čular, Nuši 
Derenda in Anici Hribar.

Tribuna je minulo soboto pokala po šivih.

Dvodnevno otvoritveno dogajanje se je zaključilo s pri-
jateljsko rokometno tekmo med ŽRK Brežice in RK Krim 
Mercator, najuspešnejšim ženskim športnim kolektivom v 
Sloveniji. Prvi športni test dvorane je prav tako imel dobro-
delen značaj, tribuna je bila ponovno nabito polna, rezul-
tat tekme, ki je bila na določene trenutke zelo zabavna, 
saj so vratarke obeh ekip za nekaj časa zamenjale strani, 
pa tokrat ni bil v ospredju. Po dvoboju je župan Molan, ki je 
na začetku izvedel strel na gol Krimove vratarke, povedal: 
„Že na tekmi so bili občutki izredni, vzdušje je bilo feno-
menalno. Dvorano smo zgradili za športnike, gledalce, ob-
čane in hkrati za širšo Slovenijo. Glavni del smo že naredi-
li, sedaj pa je prava priložnost pred uporabniki iz različnih 
sektorjev, da dvorano primerno izkoristijo. Če bodo znali 
to dvorano unovčiti, bo to ne samo dokončanje nekih dol-
goletnih sanj, ampak nov mejnik v razvoju občine Brežice.“

bune, upravni in klubski pro-
stori ter večnamenska sejna 
soba, 2. nadstropje pa sesta-
vljajo vhodna avla, galerija s 
prostorom za napovedovalca, 
novinarje, snemalce in VIP 
galerija. V kleti pa so streli-
šče za zračno orožje, 4-ste-
zno kegljišče, oba sta tudi že 
registrirana za mednarodne 
tekme, ter parkirna hiša z 41 
parkirnimi mesti. Ciril Kole-
šnik, direktor brežiškega Za-

voda za šport, je povedal, da 
bo upravljanje dvorane pote-
kalo na samem upravljanju, 
vzdrževanju in trženju. Z do-
mačimi uporabniki bodo po-
krivali stroške dvorane, s ti-
stimi izven občinskih meja pa 
jo bodo tržili. Zaradi odlične 
akustike se bo v njej zvrstilo 
veliko koncertov, v dopoldan-
skem času pa jo bodo koristili 
učenci OŠ Brežice.
 Rok Retelj
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Kam v Posavju?

Majčkeno, čisto majčkeno sem mahnjena na kuhanje. 
Na vsakodnevno čaranje med mojimi štirimi lonci, tre-
mi ponvami, posodami in posodicami. V trenutku me v 
dobro voljo spravijo kuharske oddaje, kuharske knjige, 
kuharski blogi, omamlja me neverjetni svet dišavnic, 
oči in dušo pomirja mavrica začimb, zelenjave, sadja. 
Hrano in njeno pripravo resnično doživljam kot pose-
ben obred.

Pravzaprav sem to veselje odkrila iznenada in dokaj 
pozno, ko sem se kot študentka zasitila enolične hrane 
v študentskih menzah. Ne glede na ponavljajoče oku-
se so bili ti topli študentski obroki zame in za vse, ki ni-
smo bili iz prestolnice, zlata vredni (kasneje pa se je iz-
bor bonov celo tako povečal, da si lahko za bone doživel 
tudi kulinarične presežke, a o tem kdaj drugič). No, pa 
nazaj k zgodbi - bila sem v zanimivi skušnjavi: kuha-
nje torej ni bilo nujno zlo, lahko sem po dostopnih ce-
nah jedla zunaj, a vendar sem se ob vsakem obisku tr-
govine, tržnice, domače shrambe spraševala: »Hm, le 
kaj bi lahko nastalo v mojem loncu danes?« In takrat 
sem čisto zares imela en lonec, pravzaprav eno rdečo 
kozico, in eno srednje veliko ponev. Z obema sva postali 
veliki prijateljici. Začela sem se učiti, ponavljati osno-
ve, temu sem spretno dodajala neuspele poskuse in bolj 
posrečene polizdelke. Veselje je raslo. Začutila sem, da 
se v loncu zliva v eno ves svet! Navduševati so me za-
čela nenavadna nasprotja, ki so dražila moje čute, in 
hkrati izjemna harmonija, ki se ravno iz teh kontrastov 
rojeva v kuhinjah sveta. Začutila sem, da kuhanje po-
staja moje zavetje, da je napolnjeno z ljubeznijo.

In to je bilo pravzaprav samo ponovno odkritje! Samo 
prebujanje toplega spomina iz otroštva. Na neskončno 
veliko ljubezni, ki sem jo skozi jedi dolga leta srkala od 
svoje babice, svojih staršev, svoje tete, strica, bratranca, 
družinskih prijateljev. Ko sem bila še kot punčka ura-
dna preizkuševalka pireja, žgancev in vsega, kar je di-
šalo po paradižniku – seveda, da se ne bi kdo zastrupil, 
kakopak. Ob takih spominih, ki me znajo povsem pre-
vzeti, sem se zalotila tako tudi enkrat med svojim štu-
dentskim kuhanjem, pravzaprav peko kolača, ko sem 
vzneseno lizala rahlo čokoladno kremo z metlic me-
šalnika in se naenkrat zavedla, da morda velike pun-
ce tega ne bi smele početi? Oblizovati metlic? V smehu 
sem odločno odkimala, češ da mi je to vsekakor dovolje-
no, in zadovoljno nadaljevala, dokler niso bile metlice 
popolnoma čiste. To je bila moja odločitev in to sta dve 
vrednoti, ki mi jih priprava jedi pooseblja: ljubezen in 
svobodo, neizmerno količino obojega. 

Seveda imam rada nenavadne kombinacije, ob katerih 
brbončice doživljajo ekstazo, a nič bolj kot umirjeno pe-
sem domačih jedi. Najbolj od vsega pa v kuhinji cenim 
iznajdljivost. Ko nimaš nič, pa iz tega ustvariš nekaj 
dobrega. Ko za ustvarjeno jed ni ne imena in ne recep-
ta, vse kar je, ušpičita ti in tvoja domišljija.

Veliko, res veliko me še loči od obvladovanja posame-
znih kuharskih tehnik, strasti in veselja pa mi ne manj-
ka. Na kuhanje ne gledam kot na obveznost, čeprav 
sem včasih tako utrujena, da bi se veliko rajši zvila v 
klobčič in obmirovala, ko zaslišim stavek: »Maruša, kaj 
boš pa danes pripravila?« – ampak takrat si povem, da 
je to nekaj najlepšega, kar lahko v tem dnevu naredim 
zase, za svojega dragega in počasi, med lonci, ki mi jih 
je podarila družina, priborom, ki sva ga dobila od pri-
jateljev, krožniki, ki jih je posebej zame izbral stric, po-
sod, ki so darilo tašče in tasta, in drugimi srčnimi pre-
bivalci moje kuhinje, najdem dragoceni mir. In tek je 
potem res - dober. 

Piše: Maruša Mavsar

Lonček, 
kuhaj!

podčrtano

Četrtek, 19. 1.

• od 9.00 do 11.00 v Valva-
sorjevi knjižnici Krško: ra-
čunalniške delavnice za sta-
rejše

• ob 16.30 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
predavanje dr. Vesne V. Go-
dina »Kakšne otroke si želi-
mo in kaj delamo, da to po-
stanejo?«

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: predstavitev Zbranih 
del dr. Viktorja Tillerja (po-
natis štirih knjižic iz 1937 - 
1939)

• ob 18.00 v klubu KD Krško: 
V imenu države – predstavi-
tev knjižne trilogije o trgo-
vini z orožjem

• ob 18.00 v avli MC Brežice: 
fotografska razstava „Zele-
ne pustolovščine avtizma“

• ob 18.00 v sejni sobi UE 
Brežice: planinski večer – 
potopisno predavanje Mile-
ne Jesenko o Gruziji in Ar-
meniji

• ob 18.00 v Mosconovi gale-
riji gradu Sevnica: odprtje 
samostojne razstave slik Ja-
neza Repnika

• ob 18.00 v Muzeju novej-
še zgodovine Ljubljana: 
predavanje »Po moji smr-
ti se bo videlo, da sem do-
bro gospodinjila …« - go-
spodarstvenica, mecenka 
in dobrotnica Josipina Ho-
čevar (1824—1911), preda-
vata Alenka Černelič Kro-
šelj, Mestni muzej Krško in 
mag. Tita Porenta, Mestni 
muzej Radovljica

• Petek, 20. 1.

• ob 12.00 v Bivaku Senovo: 
ustvarjalna delavnica

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

• ob 18.00 v MC Sevnica: 
predavanje Milana Hervola 
„Hrana za življenje – adijo 
bolezni“

• ob 18.00 v gasilskem domu 
na Smedniku: kuharski ve-
čer

• ob 19.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: predstava „Mi-
šolovka“ v izvedbi gledali-
ške skupine KD Leskovec pri 
Krškem

• 

• ob 19.30 v KD Krško: plesna 
predstava „Ženska – multi-
praktik“ v izvedbi Plesne 
skupine Unique

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: Bavaria party in koncert 
skupine Zen

Sobota, 21. 1.

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

• ob 10.00 v MT Raka: izdelo-
vanje okvirjev za sliko

• ob 12.00 v Bivaku Senovo: 
gibalna igra (twister) 

• ob 14.00 v prostorih druži-

ne Skoporc-Zavrl na Brun-
ku: prvi zbor članov Kul-
turno-umetniškega društva 
Budna vas

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmonija

• ob 19.00 v kulturni dvora-
ni v Tržišču: orgelski kon-
cert domačina, vrhunskega 
umetnika na orglah Fili-
pa Križnika, gosta: Meša-
ni pevski zbor Turističnega 
društva Tržišče in baritonist 
Miha Strniša iz Radeč

• ob 19.00 v športni dvora-
ni Radeče: koncert zasedbe 
Perpetuum Jazzile z gostjo 
Nuško Drašček

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

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

Nedelja, 22. 1.

• ob 10.00 v župnijski cerkvi 
na Bizeljskem: Vincencova 
nedelja - sveta maša v čast 
sv. Vincencu, po maši bla-
goslov vinske trte ter otvo-
ritev vezi, nastopajo: Moški 
pevski zbor Bizeljsko, Ljud-
ski pevci Bizeljsko in drugi 
glasbeni gostje

Torek, 24. 1.

• ob 17.00 v knjižnici v Kr-
melju: pravljična urica

Sreda, 25. 1.

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: druženje 
nosečnic in mamic z otroki

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica

• od 16.30 do 17.30 v mla-
dinskem oddelku Valvasor-
jeve knjižnice Krško: igral-
ne urice za najmlajše

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 20.00 v KD Krško: Vid 
Valič & Denis Avdić, udar 
po moško! stand-up

Četrtek, 26. 1.

• od 9.00 do 11.00 v Valva-
sorjevi knjižnici Krško: ra-
čunalniške delavnice za sta-
rejše

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku v Krškem: predstavitev 
prevoda Slave vojvodine 
Kranjske

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje 
Francija Horvata „Lepote 
Slovenije v štirih letnih ča-
sih“

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
predavanje Lorete Lahović 
o načrtovanju okrasnega 
vrta ob hiši

• ob 19.00 v dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predavanje in predstavitev 
knjige dr. Tomaža Erzarja o 
vzgoji otrok „Teorija nave-
zanosti“

Petek, 27. 1.

• ob 12.00 v Bivaku Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• ob 17.00 v telovadnici OŠ 
Bizeljsko: tradicionalni 21. 
zimski festival OŠ Bizeljsko

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

• ob 18.00 v MT Raka: igre 
»Minuta do zmage«

• ob 18.00 v MC Krško: poto-
pisno predavanje o Indiji – 
Urša Urek in Tina Omahna

• ob 19.30 v KD Krško: revi-
ja pihalnih orkestrov Posav-
ja, sodelujejo: Pihalni orke-
ster Loče, Pihalni orkester 
Kapele, Pihalni orkester Ko-
stanjevica na Krki, Pihalni 
orkester DKD Svoboda Seno-
vo, Godba Sevnica in Pihalni 
orkester Krško

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: stand-up komedija s 
Tino Gorenjak

Sobota, 28. 1.

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

• ob 10.00 v MT Raka: do-
poldansko otroško rajanje – 
zimske igre

• ob 12.00 v Bivaku Senovo: 
turnir v ročnem nogometu

• ob 17.00 v večnamen-
skem domu v Dolenji vasi: 
5. Ocvirkijada; organizator 
KD Žarek Dolenja vas

skozi vaš objektiv

Uporabniki delno zaprtega parkirišča pri sevniškem hote-
lu Ajdovec pogosto najdejo po zaključenem vikendu ne-
čedno sliko močno onesnaženega parkirnega prostora, kar 
je lepo vidno tudi na priloženi fotografiji. Bralca iz Sev-
nice zanima, kdo je odgovoren za takšno stanje v centru 
mesta in kako bi lahko problem rešili.

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.

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

• ob 19.00 v MC Krško: ve-
ganska večerjica

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

• ob 21.00 v MC Krško: Butn-
hrupn koncert

Nedelja, 29. 1.

• ob 17.00 v klubu MC Breži-
ce: poker večer

Ponedeljek, 30. 1.

• ob 19.00 v sejni sobi PD Bo-
hor Senovo: planinski večer 
– Sonja Kostevc: Himalaja

Sreda, 1. 2.

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: druženje 
nosečnic in mamic z otroki

• od 16.30 do 17.30 v mla-
dinskem oddelku Valvasor-
jeve knjižnice Krško: igral-
ne urice za najmlajše

• ob 17.00 v novi dvorani Fa-
kultete za turizem Brežice 
(CPB 36): 3. PRSTaN-ov roj-
stni dan

Posavski muzej Brežice v nedrih gradu hrani bogato zbir-
ko grafi k gradov, ki je plod evidentiranja, zbiranja, doku-
mentiranja muzejskih delavcev zadnjih dveh desetletij. 
To so izjemna dela, ki so si zagotovila odlično mesto v 
slovenskem in evropskem kulturnem prostoru.

Z željo po predstavitvi širši javnosti podobe urbanih nase-
lij 17. stoletja in potrebo po ohranitvi dragocene kulturne 
dediščine, smo se v Posavskem muzeju Brežice odločili 
za ponatis grafi k gradov Posavja. Gradovi so uprizorjeni 
na bakrorezih iz albumov Georga Matthaeusa Vischerja in 
Janeza Vajkarda Valvasorja. Izbrali smo gradove, ki so se 
ohranili do današnjih dni – Brežice, Pišece, Bizeljsko, Mo-
krice, Brestanica, Štrajbarski turn in Sevnica.

Grafi čna mapa Gradovi Posavja je primerna tudi kot pre-
stižno darilo in znaša 70,00 €. Ob naročilo od 5 do 10 iz-
vodov vam priznamo 10 %, nad 10 izvodov pa 20 % popust.

Grafična mapa 
Gradovi Posavja

Naročite jo lahko na tel. št. 07 466 05 11, 
po e-pošti jelena.kostevc@guest.arnes.si 

ali pa se osebno zglasite v Posavskem muzeju Brežice, 
Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice.
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Na muhi ...

V eni prednovoletnih šte-
vilk smo „na muho“ dali 
ženske, ki obkrožajo bre-
žiškega župana Ivana Mo-
lana, tokrat pa bomo „va-
jo ponovili“ z mladenkama, 
ki se (seveda službeno) su-
četa okoli sevniškega žu-
pana Srečka Ocvirka. Le-
vo njegova piarovka Tanja 
Žibert, desno tajnica Jelka 
Tršinar. Pa naj še kdo re-
če, da biti župan ni lepo … 
(P. P.)

Gostitelj letošnjega ponovoletnega srečanja posavskih 
županov in podžupanov z novinarji je bil kostanjeviški 
župan Mojmir Pustoslemšek, ki se je potrudil, da je z vse-
mi povabljenimi vsaj malce pokramljal. Takole je „pa-
del v pogovor“ z županskim kolegom iz Sevnice Srečkom 
Ocvirkom ter novinarjem Dolenjskega lista, ki ima med 
drugim na skrbi ravno kostanjeviško občino, Martinom 
Luzarjem. (P. P.)  

Po petih letih sta se v No-
vem mestu takole srečala 
urednik posavske založbe 
Silvester Mavsar (na desni) 
in pisatelj Uroš Sadek, ki je 
v knjigarni Goga predstavil 
svojo novo knjigo z naslo-
vom Druge zgodbe. Avtor, 
po rodu Novomeščan, ki 
zdaj živi in dela v Ljublja-
ni kot pisec besedil za ogla-
se, je svoj knjižni prvenec z 
naslovom Vrtiljak izdal le-
ta 2005 pri Neviodunumu. 
Foto: P. B.

Glede na to, da smo že kar pošteno zakorakali v novo leto, ste s 
pripravami dokumentacije za izdelavo ZR že verjetno v polnem 
zamahu.

Obveščamo Vas, da bomo tudi letos sprejemali le predloženo 
dokumentacijo v kronološkem zaporedju, po vrstah dokumentov.

Vse tiste, ki želite, da vam v naši organizaciji pripravimo zaključni 
račun ter obračun davka od dohodka pravnih oseb zato pozivamo, 
da nam predložite dokumentacijo najkasneje do 15. 2. 2012 
(navodila za predložitev www.prstan.eu).

Kasneje pridobljene dokumente bomo sicer sprejemali, vendar se 
ne bomo obvezali, da jih bomo oddali v zakonsko predpisanem 
roku, zaradi prekomernega obsega dela v tem časovnem obdobju.

Vsi tisti, ki boste že imeli pripravljen zaključni račun ter obračun 
davka od dohodka pravnih oseb in nas boste potrebovali le pri 
oddaji v elektronski obliki, pa nam lahko dokumente (bilanco 
stanja, izkaz poslovnega  izida, letno poročilo, pojasnila k 
računovodskim izkazom, obračun DDPO) dostavite najkasneje do 
15. 3. 2012.

Priprava Zaključnega računa za leto 2011

www.prstan.eu

Lokalna  razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice

gsm 059 955 046
e-mail info@prstan.eu
www.prstan.eu

3. PRSTaN-ov rojstni dan!
1. februar 2012, ob 17. uri.

nova dvorana Fakultete za turizem Brežice,
Cesta prvih borcev 36, Brežice

Vabljeni!

Na sobotni otvoritvi večnamenske športne dvorane v Bre-
žicah se je med številnimi športnimi društvi predstavilo 
tudi brežiško Telovadno društvo Sokol, ki ima dolgoletno 
tradicijo in se je z velikimi črkami zapisalo v zgodovi-
no gimnastike pri nas. Ob tej priložnosti sta Dejan Crnek 
(levo) in Dušan Gerlovič (desno) s Sokolske zveze Sloveni-
je Občini Brežice v znak zahvale podelila zlato plaketo. 
To je poleg župana Ivana Molana razveselilo tudi staro-
sto brežiškega Sokola Jožeta Senico (drugi z desne), za-
gotovo enega najzaslužnejših za razcvet gimnastike v 
Brežicah. (R. R.)

Po raziskavah strokovnja-
kov naj bi smeh zniževal 
vrednosti nekaterih stre-
snih hormonov v krvi, kar 
je nenazadnje lepo raz-
vidno tudi na fotografiji 
treh direktoric in direktor-
ja občinske uprave (od le-
ve): kostanjeviške Judite 
Lajkovič, sevniške Zvone-
ta Košmerla, radeške Bri-
gite Stopar in brežiške Ire-
ne Rudman.  (B. M.)

Pevka Nuša Derenda je na 
otvoritvi športne dvorane v 
Brežicah dokazala, da nima 
samo odličnih pevskih spo-
sobnosti, ampak tudi tele-
sne. Takoj po nastopu "So-
kolov" je skočila z odra, 
odložila mikrofon in čevlje 
ter na navdušenje vseh brez-
hibno izvedla kolo. (R. R.)  
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Mateja Mikolič, Boštanj 

– Gabrijela Gorenc, 
Koritnica – dečka,

• Kristina Dušič, Žejno – 
dečka,

• Nuša Pribožič, Krško – 
dečka,

• Sabina Žibert, Dobova – 
dečka,

• Safeta Krličević, Veliko 
Mraševo – deklico, 

• Polonca Vilčnik, Orehovo 
– dečka,

• Tatjana Vresk, Krško – 
dečka,

• Franja Jorga Arnšek, Dol-
nja Prekopa – deklico,

• Milanka Gavrić Kušljić, Kr-
ško – deklico,

• Simona Druškovič, Čre-
šnjice pri Cerkljah – de-
klico,

• Andreja Sodič, Veliki 
Obrež – dečka,

• Sandra Kelher, Senovo – 
dečka,

• Anita Jerele, Mali Vrh – 
deklico,

• Janja Klakočer, Mrčna 
sela – deklico,

• Metka Klobasa, Dobrova – 
dečka.

ČESTITAMO

• Bojan Hotko, Župelevec 
in Mateja Grmovšek, 
Podgorje pri Pišecah, 

• Salih Sinančević, Dolenji 
Leskovec in Enisa Bašić, 
Srbija.

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).

Nataša Stanič iz Gorenje Pirošice in Andrej Prah iz 
Gorenjih Skopic, 11. junij 2011, park grada Mokrice. 
(Foto: Foto Molan)

moja poroka

Za prosinec je postalo uveljavljeno ime januar. Še z 
inačicami evropskih in drugih jezikov. A  je  uporaba 
imenovanja prosinca, kot prvega meseca v letu, več 
kot ustrezna. Meseca grudna, decembra, frčijo lepe že-
lje na vse strani neba. Prosinca stopimo na zavore. Je 
enaintridesetdnevni čas za prošnje. Za dneve mese-
cev v letu. Mesecev, ki imajo lepa slovenska imenova-
nja. Pa smo se internacionalizirali. Moj izvleček – hi-
pernacionalizirali. V mnogočem. A prošnje so prošnje. 
Vedno več jih iz temnih »podzemelj« sili na svetlo. 
Kriči v svetlobo. Prosi za svetlobo.

Prosi za lepoto in dobroto. Za smeh. En dan prosin-
ca je mednarodni dan smeha. Ali tisti dan dnevni so-
potniki niso vedeli za dan smeha? Ugibam. Ali pa, če-
tudi bi/so vedeli zanj tisti dan, niso imeli razloga za 
smeh. Tudi ob še tako iskrivi smejalni iskrici. Ki jo 
karikaturisti, snovalci anekdot, znajo zabeliti v dan. 
Zabela, ki nam je hotela zvabiti smejalno ploho, se je 
zagozdila nekje v koščku naše biti. Za takrat, ko bo 
glava nad vodo. In bo malo več zraka. Bil pa je dan 
posmeha. Odkritega. In prikritega v brade. Zloščene-
ga v cinizmu. Cinizem je zaničevanje kulture, prezi-
ranje državnih uredb in družbenega reda. Cinik je ne-
sramnež, brezobzirnež, ravnodušnež. Tako. To smo 
doživeli. To smo morali doživeti. Ker ne znamo pra-
vilno obkroževati. Ker se iz ljudstva obkroženi poslan-
ci izkažejo - kot nepismeni. Z oddajo neveljavnega li-
stiča. Ne ve se (še?) s katerega pola prepričanja. Ker 
je težko še komu verjeti. Ti bodo takrat enkrat pisa-
li državne uredbe. Pravila. Referendume. Za »neuko« 
rajo. Groza. Nočna mora. Ki bo enkrat minila. Ker vse 
enkrat mine. Za rajo pa bo ceh kruto previsok.

Prošnje so prošnje. Za odvržene otroke. Nezaželje-
ne. Pozabljene. Zanikane. Nikogaršnje. Bitjeca, ki so. 
Zanje se je treba znati argumentirano! pogovarjati. 
Jim ne ustvarjati iluzij. Da je ena mama ati in dru-
ga mama. Da je en ati mama in drugi ata. Pa kaj še! 
Za vraga, saj se življenja ne dogajajo samo v kopal-
nicah in spalnicah! Pač pa, da sta odvrženčku, ne-
zaželjenki dve dekleti, dve ženski želeli dati dom. Da 
sta dva moška, dva fanta zanikanki, nikogaršnjemu 
ponudila toploto. Mir, razumevanje, gnezdo. Za pogo-
vore, branje pravljic, pripravljanje malic, nabavlja-
nje oblekic, igrač, knjig, obiske knjižnic, kinopred-
stav, razstav, literarnih uric, počitnic na snegu, na 
morju, piknikov za reko, za pot bitja v življenje. Ker 
mi, nam, nihče ne zagotavlja, da je klasična druži-
na tudi vir zgoraj naštetega. Ko vemo, da je v tradici-
onalnih družinah pod preprogo podtaknjeno mnogo 
nesnage. Prikritih packarij za najdebelejši »perzja-
ner«. Za družinski zakonik je nujno močno prečesa-
ti vse telesne celice. Kdor jih še ni. Prosim lepo, v pro-
sincu!

Že poudarjeno - vsi smo različni. Prebudimo se v raz-
ličnosti, zaspimo v njej. Delujemo v različnosti. Če s 
srčno kulturo, smo bogatejši.

»Na svetu si, da gledaš sonce. Na svetu si, da greš za 
soncem. Na svetu si, da sam si sonce in da s sveta od-
ganjaš – sence«. Tone Pavček. Prosim v prosincu, da 
se v svečanu poglabljamo v kulturo srca. Brez fig, ki 
se valjajo po smrdljivih žepih.

Piše: Natja Jenko Sunčič

Prosinec.

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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Drage bralke in bralci, 
veseli nas, da ste našo 
novo rubriko Bralci ku-
hajo lepo sprejeli in da 
nam pridno pošiljate 
svoje recepte. Stan-
ka Krevelj iz Vranja pri 
Sevnici nam je posla-
la recept za pecivo po 
domače, ki se mu pravi 
škofov kruh. Zanj pravi, 
da je zelo slastno pecivo 
in da ga za svojo druži-
no pripravlja velikokrat.

ŠKOFOV KRUH

Testo:
2 jogurtova lončka moke
1 jogurtov lonček slad-
korja
1 vanilijev sladkor in 1 
pecilni prašek

Preliv:
3 jajca
1 kisla smetana
1 sladka smetana
3 dcl mleka in ščepec 
soli

Nadev:
1 kg jabolk
sladkor po želji

Priprava:
V pomaščen pekač strese-
mo polovico testa, malo 
prelijemo s prelivom, na-
devamo naribana sladka-
na jabolka, zopet potrese-
mo s testom in prelijemo 
s prelivom. Pečemo 1 uro 
na 200 stopinj Celzija.

Pošljite nam tudi vi svoj 
najljubši recept, navedi-
te potrebne  sestavine in 
opišite, kako jed ali pe-
civo pripravite. Lahko 
navedete tudi, kdo vas 
je priprave naučil ali kje 
ste ga prebrali. Priložite 
še svoj portret (fotogra-
fijo) in po možnosti fo-
tografijo jedi ali peciva. 
Dodajte svoje ime in pri-
imek ter naslov (samo za 
našo rabo pa bo dobro-
došla tudi številka tele-
fona). Svoj recept nam 
pošljite na naslov ure-
dništva: Posavski obzor-
nik, Trg Matije Gubca 3, 
8270 Krško (za Bralci ku-
hajo) ali na e-pošto: re-
dakcija@posavje.info. 
Kuharje oz. avtorje ob-
javljenih receptov bomo 
nagradili s knjigo Fran-
cija Planinca – KRUH IN 
PECIVO PO DOMAČE!

bralci 
kuhajo

Kerin Janko s.p., 
CKŽ 65A, 8270 Krško

Tel.: 07/49 02 560, Fax: 07/49 02 571
Poslovalnica Senovo, Tel.: 07/49 79 121

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo! 
Obiščite nas in presenečeni boste nad ponudbo.

Velika izbira!

Kupon za

10 % popust na 
POROČNI PROGRAM

- poročni program
 - darilni program

Novo v naši ponudbi

Kupon velja do 31.12.2012!



Knjige 
iz Posavja

Obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

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

PODBOČJE - 4. januarja so otroci iz vrtca Podbočje z veseljem 
zjutraj odšli v vrtec, saj so pričakovali obisk. Iz vrtca Raka je k 
njim skupaj z otroki in vzgojiteljicami prišel zmajček Jurček v 
Zelenem nahrbtniku. Z otroki na Raki je veselo ustvarjal in spo-
znaval moko in izdelke iz nje, skupaj pa so tudi pekli in ustvarjali 
izdelke. Ker so ustvarjali na temo Skorja kruha, so najprej pose-
jali žito v male plastične posode in opazovali, kako raste, nato 
so pekli parklje, izdelovali novoletne okraske iz slanega testa ter 
hranili živali s suhim kruhom. V Podbočje pa so skupaj prinesli 
pečeno sončnico, ki so je bili otroci in vzgojiteljice zelo veseli. 

Zmajček Jurček pa je s sabo prinesel tudi naloge za podboške 
otroke, ki jih bodo opravljali v času njegovega bivanja v vrtcu. 
Tema bo Čisto okolje – zdravo okolje. Otroci bodo tako zbirali in 
ločevali star papir, plastiko, skrbeli za čisto in urejeno okolico 
vrtca in igralnic, izdelali tudi papir iz starega papirja, izdelovali 
pa bodo tudi izdelke iz odpadnega materiala. Otroci so bili zelo 
veseli zmajčka Jurčka in že komaj čakajo, da bo prišel v vsako 
skupino v vrtcu. Zmajček Jurček bo v Podbočju ostal do 27. ja-
nuarja, nato pa se bo odpravil v vrtec Blanca in njihovim otro-
kom.  Darinka Kerin, ZPM Krško

Zmajček Jurček v podboškem vrtcu
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1. nagrada: barvanje in striženje las  
2. nagrada:  barvanje las
3. nagrada:  striženje las

Geslo križanke pošljite do četrtka, 26.1.2012, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

FRIZERSKI SALON NADJA, 
C. 4. JULIJA 85 A, KRŠKO

Krško je bomba, obujena glasbena revija, debi fe-
stivala in Posavci v boju za skladbo leta. V tokratnih 
glasbenih novičkah:

Kot smo že poročali, je prva januarska sobota na posa-
vsko glasbeno sceno prinesla nov album. Gre za Gero-
tovo tretjo ploščo, imenovano Trojka, na njej pa naj-
demo 19 sklad. Med bolj znanimi glasbenimi imeni pa 
krški raper gosti tudi Emkeja, Thug Connect in Mar-
chezza. Sicer na albumu zasledimo poklon Gerotove-
mu domačemu mestu, in sicer pod naslovom Kršk je 
Bomba, dobro pa so že sprejete skladbe Poklekni in 
Zajoki, Ti maš, Enako, Metulj ... Album je naletel na 
izjemno pozitivne kritike, pohvalil ga je celo ameriški 
raper Spinz. Ali kot pravi Gero: »Brez pardona, Kršk ni 
lep, je pa bomba.« 

Ste se že ustrašili, da smo v naši rubriki popolnoma po-
zabili na narodnozabavno glasbo? Brez skrbi, saj vam 
tokrat predstavljamo ansambel Posavskih 5, ki deluje 
že slabo leto, člani ansambla se dobesedno raztezajo 
od Laškega pa vse do Brežic. »V lanskem letu smo pri-
dno vadili in odigrali že nekaj rojstnih dnevov, koncer-
tov in veselic, v kratkem pa se bomo udeležili nekaterih 
festivalov. Naš cilj je igranje čim širšega repertoarja po 
vsej Sloveniji in tujini, ustvarjanje in snemanje lastnih 
skladb ter seveda zabavanje ljudi,« v predstavitvi za-
pišejo člani. Ansambel sicer sestavljajo Matevž Sodič 
(harmonika, klaviature, vokal), Domen Gošek (kitara, 
vokal), Denis Dečman (trobenta, vokal), Lovro Sodič 
(bariton, bas, vokal) in Dejan Krajnc (klarinet, vokal), 
njihov repertoar pa vsebuje od narodnozabavnih viž pa 
vse tja do zabavne glasbe.

V soboto, 14. januarja, je Klub posavskih študentov pri-
pravil glasbeni festival po imenu Semesterfest. V Breži-
cah so tako dijaki in študentje lahko pozabili vse slabe 
dogodke in ocene iz prvega semestra, da pa se bodo z 

glavo polno energije lahko zagnali v naslednje študijsko 
polletje, pa so poskrbeli posavski Danger Zone (na fo-
tografiji), vedno žurerski Uranium Pills Project in nato 
še gosti večera - legendarna zasedba Tabu.

V Posavje pa ponovno prihaja revija posavskih pihalnih 
orkestrov. Po letu 2003, ko je bil organiziran zadnji ta-
kšen dogodek, so se krški godbeniki na pobudo dirigen-
ta Dejana Žnideršiča odločili, da obnovijo spomin na 
dobre stare čase. »Revije so bile vedno znane kot ne-
kaj najboljšega, kar je doživel vsak godbenik, saj smo 
se le redko lahko tako podružili in izmenjali svoje izku-
šnje,« se spominjajo Krčani. In tako bo leto 2012 tisto 
leto, ko bodo obnovili te vezi in naredili odličen kon-
cert, tako kot znajo le godbeniki. Nastopili bodo: Pi-
halni orkester Senovo, Godba Blanški vinogradniki, 
KD Gasilski Pihalni orkester Loče, KD Godba Sevnica, 
Pihalni orkester Kapele, Pihalni orkester Kostanjevi-
ca na Krki in seveda Pihalni orkester Krško.

Kot je že v navadi, se ob 
pričetku novega leta zbira-
jo tudi najboljše pesmi pre-
teklega leta. In tako smo na 
lestvici ene izmed komer-
cialnih radijskih postaj za-
sledili kar štiri Posavce. 
Boštjana Dirnbeka (na fo-
tografiji) z balado Njej, Mi-
rana Rudana s pesmijo Lju-
bim te, Rebeko Dremelj, 
ki v ogenj pošilja skladbo 
Žena poročena ter Brigito 
Šuler z njeno Stare Balade. 
Naj vam namignemo, da je 
Boštjan trenutno v vodstvu, 

v kolikor pa imate svojega favorita, pa le pobrskajte 
po spletu. O rezultatih in še o čem pa seveda v nasle-
dnjih glasbenih novičkah.

 Pripravlja: Simon Uršič

glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

Nagrade iz križanke 01/2012, ki jih podarja 

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI SMRČEK, BREŽICE, 
PREJMEJO:

1. nagrada:  darilni bon za 30 €  
 Tomaž Žibert, Leskovec pri Krškem

2. nagrada:  darilni bon za 20 €  
 Adrijan Černelč, Bistrica ob Sotli

3. nagrada:  darilni bon za 10 €  
 Urška Stopar, Krška vas

Frizerski salon
Nadja

Nadja ponovno 
z vami!

Nada Kodrič s. p.
C. 4. julija 85a, 8270 Krško
Tel.: 07 / 49 22 310, GSM: 041 381 598

Novice iz Posavja

Si želite doživeti izjemni nastop vokalne zasedbe Perpetuum Jazzile? 
Sodelujte v nagradni igri našega časopisa - več o njej in lepih nagradah 

boste našli na zadnji strani časopisa, str. 24!
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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) Cenetu Brodarju, Ribnik 16, 
1412 Kisovec. 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.) ČUKI in MODRIJANI - Daj mi poljub 
 4.  (7.) FANTJE TREH DOLIN - Spominska knjiga
 5.  (5.)  Ans. AKORDI - Akordi ljubezni 
 6.  (4.)  Ans. ERAZEM - Tebi za rojstni dan 
 7.  (9.)  SLOVENSKI ZVOKI - Daj mi srce
 8.  (3.)  Ans. SLOVENSKIH 6 - Smučar Blaž
 9.  (6.)  Ans. ROKA ŽLINDRE - Spomin na očeta 
 10.  (-)  Ans. SAŠA AVSENIKA IN SLOVENSKI OKTET -  
   Zvezde  na nebu žare 

Predlog tega tedna za glasovanje:  
  Ans. Stanka Petriča - Muzika ali jaz  

Kupon št. 85
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

Na zadnji dan minulega leta smo se na podboškem 
pokopališču poslovili od dolgoletnega ravnatelja 
osnovne šole Jožeta Zupančiča.

Jože Zupančič se je rodil 15. februarja 1927 v KS 
Zdole. Mlada leta bi mu tekla tako, kot je bilo v ti-
stih časih običaj na vasi, toda Hitlerjeva okupacija 
Slovenije ga je obrnila v drugo smer. Že kot šestnaj-
stletnik je začel delati kot terenski aktivist: zbiral je 
različen material, razpečaval partizansko literaturo 
in vključeval mladino v mladinsko organizacijo. Delo 
na terenu je postalo zanj nevarno, zato je odšel av-
gusta 1944 v partizane. Vključil se je v Kozjanski od-
red. Partizansko življenje je bilo zanj, šestnajstle-
tnega fanta, težka preizkušnja, toda njegova čvrsta 
narava je premagala vse težave. Kot spretnega, iz-
najdljivega fanta so ga kmalu poslali na tečaj za mi-
nerja, nato pa še na podoficirski tečaj. Med NOB se 
je Jože največ zadrževal v Savinjski dolini.

Po opravljeni meščanski šoli in končani vojni je na-
daljeval šolanje na učiteljišču v Celju. Pomanjkanje 
učiteljev ga je že leta 1946 pripeljalo na Rako. Ka-
sneje je delal na takratnem Okraju v Krškem in v Cer-
kljah ob Krki, kjer si je ustvaril družino. V Podbočju 
je pričel z ravnateljevanjem leta 1954. Že takoj na 
začetku se je posvetil obnovi stare šole in kasneje 
posodobitvi šole na Brezju. Veliko število otrok, čez 
tristo jih je bilo takrat, ga je nenehno sililo k izbolj-
ševanju pogojev za delo. Želja po enoizmenskem po-
uku in slabi pogoji dela v stari šoli so botrovali k pri-
pravi dokumentacije za novo šolo. Veliko vztrajnosti 
in modrosti je bilo potrebno, da je v Podbočju osta-
la osemletka. Leta 1982 je bila zgrajena lepo ure-
jena šola z nadstandardno telovadnico. »S samopri-
spevkom smo jo zgradili, veliko so pomagali krajani 
in prav na to smo lahko ponosni,« je vedno znova in 
znova poudarjal. Prav gotovo je bila izgradnja šole 
njegovo življenjsko delo, vendar je dajal enak po-
men tudi vsem, ki so pri tem pomagali. Po treh letih 
dela v novih prostorih se je upokojil. Stik z učenci 
je ohranjal z vodenjem čebelarskega krožka, spre-
mljal je spremembe na področju šolstva, se udeleže-
val prireditev, novoletnih srečanj aktiva ravnateljev 
in se redno sprehajal po okolici šole ter z veseljem 
opazoval razigrane otroke.

Z globokim spoštovanjem lahko gledamo na njego-
vo delo. »Šola raste in pada z učiteljem,« je dejal, 
zato je veliko pozornosti namenil dobremu vzduš-
ju v kolektivu. Poudarjal je odprtost šole kot sre-
dišče dogajanja v kraju. Imel je pedagoški čut, ki 
se ga ne da naučiti. Na preprost in zanimiv način 
je podajal učno snov pri zgodovini, geografiji in pri 
učencih znal izpostaviti pozitivne lastnosti. Poseb-
no skrb je imel za otroke iz revnih družin, katere 
je spodbujal k nadaljnjemu šolanju in jim poma-

gal pridobiti finančno podporo. »Jaz večkrat mi-
slim na vas in nikoli ne bom pozabil, kaj ste vi na-
redili za mene, ko sem bil mlad fant,« se mu je 
pred kratkim v pismu zahvalil bivši učenec, sedaj 
uspešen poslovnež. Njegova veličina je bila čustve-
na navezanost na učence ali sošolce, kot jih je rad 
sam poimenoval. Vsaka izguba - smrt ga je moč-
no prizadela. »Že za dva razreda jih je,« je žalo-
stno dejal pred leti.

Jože je skupaj s somišljeniki spreminjal podobo kra-
jevne skupnosti. Nikoli mu ni bilo žal niti časa niti 
denarja za dosego ciljev v korist kraja in krajanov. 
Kako ponosen je bil na vse pridobitve, še posebno v 
gorjanskih vaseh. Pomanjkanje in revščino je Jože 
najbolje zaznal skozi stisko svojih učencev, ki so ne-
malokrat prihajali premraženi, slabo oblečeni in veli-
kokrat celo podhranjeni v šolo. V navidezno strogem, 
odločnem človeku se je skrivala nežna topla duša 
človeka, ki je razumel, kaj pomeni pomanjkanje, in 
mu je bilo hudo ob pogledu na stisko sokrajanov v ti-
stem času. Bil je vedno in povsod v prvih vrstah, pa 
naj si bo to v vodstvu krajevne skupnosti, pri gasil-
cih, kulturnikih, športnikih in povsod tam, kjer smo 
rabili njegovo razgledanost, izkušnje in nenazadnje 
pomoč. Skratka, brez našega tovariša, kakor smo mu 
rekli, se v kraju ni zgodilo praktično nič. Kako mu je 
zaigralo srce, ko je ob otvoritvi obnovljenega Pod-
bočja simbolično odtrgal zadnjo planko s krževske-
ga plota, pa bi težko opisali.

Še posebej je bilo opazno njegovo delo v organiza-
ciji zveze borcev, katere član je postal že ob njeni 
ustanovitvi leta 1948 in ji ostal zvest vse do konca 
svojega življenja. Več let je uspešno delal kot pred-
sednik Krajevne organizacije Zveze borcev Podbo-
čje, dvanajst let je vodil Občinsko organizacijo Zve-
ze borcev in bil vse do sedaj član njenega izvršnega 
odbora. Jože je opravil v Združenju borcev vrsto 
uspešnih akcij, naj omenimo le nekatere: osnov-
no šolo v Podbočju so poimenovali po Gorjanskemu 
bataljonu, v Mladju je bil zgrajen lovski dom, ki se 
imenuje Dom OF, bil je pobudnik za podpis sveča-
ne listine o sodelovanju med veteranskimi organi-
zacijami. Za vse njegovo uspešno opravljeno delo v 
Združenju borcev mu je Zveza združenj borcev Slo-
venije podelila srebrno in zlato plaketo.

Jože Zupančič je iz rojenega Štajerca postal zapri-
sežen Podbočjan, ki si je ob podpori sina na Bočju 
omislil celo vinograd. Še več, celo novozgrajeni hiši 
v Krškem se je odrekel in se s sinom odločil gradi-
ti v Podbočju. Iz ljubezni do narave se je vključil 
v lovske vrste in bil ustanovni član vinogradniškega 
društva Podbočje.

Nedvomno je imel srečo, da mu je usoda nameni-
la življenjsko sopotnico Štefko, ki mu je bila do za-
dnjega diha v trdno oporo, kakor tudi sinova, ki ju 
je vzgojil po svojih načelih, ki so temeljila na po-
štenosti, spoštovanju različnosti in pokončnosti. Bil 
je načelen in pošten, predan domovini, zato so ga 
še toliko bolj boleli odkloni v družbi, katerim smo 
žal priča. Kot takšnega smo ga poznali, ga spošto-
vali in imeli radi. Ne bomo ga pozabili.

OŠ Podbočje, KS Podbočje in Združenje borcev 
za vrednote NOB – KO Podbočje

IN MEMORIAM

Jože 
Zupančič

1927 - 2011

TERMOELEKTRARNA 
BRESTANICA

prodaja enosobno stano-
vanje na Elektrarniški ce-
sti 24 v Brestanici, v izme-
ri 40,83 m2. Izklicna cena 
je 20.850,00 EUR.

Za dodatne informaci-
je o nepremičnini in po-
gojih za pristop k javni 
dražbi pokličite (07) 48 
16 370. Javna prodaja bo 

26.1.2012 ob 11. uri
v prostorih Termoe-
lektrarne Brestanica. 
Ostale informacije na 

www.teb.si

Popravek
V članku z naslovom „Bre-
žiška jubilanta“ (PO št. 1, 
5. 1. 2012) smo napač-
no zapisali priimek ene-
ga izmed športnih delav-
cev – jubilantov, ki se jih 
je na prednovoletnem 
druženju spomnilo sokol-
sko društvo: namesto Ivan 
Kramarič je pravilno Ivan 
Kostanjšek. Za napako se 
opravičujemo.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Vabljeni na 50-urni

BREZPLAČNI JEZIKOVNI TEČAJ

Z ANGLEŠČINO 
NA POTOVANJE

Tečaj bo potekal na Ljudski univerzi Krško.

Prijave zbiramo do vključno 23.1.2012. 

Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami.

Informacije in prijave na 07/ 48 81 160.

Zbirajo članke 
za Pustne novice

V petek, 17. februar-
ja 2012, bodo izšle Pu-
stne novice Turističnega 
društva Dobova. Uredni-
ški odbor že pripravlja 
novo številko ter zbira 
članke, ki naj bodo re-
snični, smešni in ne ža-
ljivi. Prosimo vse, ki ima-
te pripravljene takšne 
članke in jih želite obja-
viti, da jih posredujete 
na e-naslov: urednistvo.
pustnenovice@gmail.
com oziroma na naslov 
društva (Turistično dru-
štvo Dobova, Ulica bra-
tov Gerjovičev 48, 8257 
Dobova). 

BREZPLAČNI TEČAJ ZA UPOKOJENCE:
OSNOVE  DELA  Z  RAČUNALNIKOM

VREDNOSTNI BON                                        ZA UDELEŽENCE!*+

*BONE NI MOŽNO ZAMENJATI ZA GOTOVINO IN SE NE SEŠTEVAJO. BONE LAHKO UPORABITE V OPTIKI GLASMAHER.
POHITITE S PRIJAVAMI! ŠTEVILO MEST JE OMEJENO!

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

V mesecu juliju 2011 je odprl vrata prenovljen Mladinski cen-
ter Krško. Poleg hostla, novih upravnih prostorov, prenovlje-
nih učilnic in vadnic za glasbene skupine smo dobili tudi novo 
računalniško učilnico. Računalniška učilnica je opremljena z 
12 računalniki, računalnikom za predavatelja in projektor-
jem. Vsa ta infrastruktura je namenjena mladim iz občine 
Krško. Ker pa se zavedamo naše družbene odgovornosti, že-
limo del našega programa nameniti tudi starejšim. Mladin-
ski center Krško in Ansat d.o.o. bosta organizirala brezplačen 
tečaj Osnove računalništva v skupnem obsegu 10 ur (brska-
nje po internetu, e-pošta in urejanje besedil). Tečaj bodo 
vodili zaposleni v Mladinskem centru Krško in mladi prosto-
voljci, ki so v Mladinskem centru Krško pridobili računalni-
ško znanje in izkušnje ter jih želijo deliti z drugimi. Tečaj 
je vsem vključenim generacijam v korist, saj eni pridobijo 
računalniško znanje, drugi pa razvijajo veščine komunikaci-
je, prenosa znanja in izvejo kakšno življenjsko modrost. Vse 
skupaj pa je povezano s socialno komponento - druženjem 
in medgeneracijskim dialogom. V preteklosti smo že izvaja-
li računalniške tečaje, prav tako smo gostili projekt Simbio-
za in ugotavljamo, da je povpraševanje po tovrstnih tečajih 
veliko. Partner v  projektu je lokalni ponudnik internetnih 
storitev Ansat d.o.o. V podjetju Ansat d.o.o. so bili nad ide-
jo projekta navdušeni in so želeli biti partner v projektu, ki 
je namenjen občanom. Ansat d.o.o. nam pomaga pri ogla-
ševanju, organizaciji in nenazadnje z dostopom do široko-
pasovnega interneta. Želimo si, da bi naša akcija vzpodbu-
dila še druge zavode ali podjetja k tovrstnim aktivnostim, 
predvsem v letu 2012, ko je leto medgeneracijskega dialoga.

Osnove računalništva za starejše 
v februarju

BREŽICE – Nekaj posamezni-
kov, Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti in Zveza kultur-
nih društev Brežice so prejšnji 
teden, 12. januarja, priredi-
li t.im. prvi gledališki kle-
pet, na katerega so povabili 
vse, ki bi se želeli kot igral-
ci, režiserji, šepetalci, kostu-
mografi, scenografi pridružiti 
novonastali gledališki ama-
terski skupini v Brežicah.  Po-
vabilo velja še naprej, skupi-
na pa je na prvem srečanju 
sprejela sklep, da ustanovi-
jo društvo, ki naj bi še v tem 
letu pripravilo prvo gledališko 
predstavo. Konec meseca na-
meravajo pripraviti tudi celo-
dnevno gledališko delavnico. 
Več informacij tudi na www.
posavje.info/kultura in v pri-
hodnjih številkah časopisa.

Oživljanje gledališke 
dejavnosti v Brežicah

BREŽICE - V decembru se je zaključila skupna akcija Ministr-
stva za obrambo RS, Centra za socialno delo Brežice in Krško 
ter Društva Ozara Brežice, ki se je na pobudo svetovalca Sek-
torja za celostno skrb za aktivne in nekdanje pripadnike slo-
venske vojske pričela v mesecu maju. Vanjo je bila vključena 
ženska oseba, ki je bila v preteklosti zaposlena na obramb-
nem ministrstvu in se je znašla v težki življenjski situaciji. Na 
pobudo pristojnih se je odločila za vključitev v obravnavo po 
Zakonu o duševnem zdravju. Koordinatorka obravnave je pri-
čela z omenjeno osebo z iskanjem in načrtovanjem rešitev za 
nastalo situacijo, ki je pripeljala do odločitve, da se preseli 
v manjše stanovanje, kjer bo lažje plačevala tekoče stroške 
in si ne bo povečevala že nastalih dolgov. Svetovalec MORS-a 
pa je med delavci izvedel dobrodelno akcijo za poplačilo za-
padlih terjatev, nato pa je sledila še pomoč prostovoljcev in 
članov Društva upokojencev MORS-a, pa tudi ostalih vključe-
nih, ki so osebi pripomogli pri selitvi. Kot je poudarila vod-
ja Ozare Brežice Katarina Vodeb, je izpeljana akcija primer 
dobre prakse medresorskega sodelovanja, ki je obrodilo tako 
lepe sadove, da je po dolgem času privabilo nasmeh na lica 
omenjene gospe.  M. K.

Solidarnost je obrodila sadove

Šport v Posavju
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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 Ni več te na dvorišču, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,

če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Hvala, da ste ga spoštovali in imeli radi, darovali cvetje, sveče 
in svete maše, izrazili sožalje ter ga skupaj z nami pospremili 
na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, pogrebni službi Kostak, govornici Ireni Gmajner, pevcem 
za zapete žalostinke ter trobentaču za zaigrano tišino.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste našega očeta v tako velikem številu 
pospremili k zadnjem počitku in nanj ohranili lep spomin. Vsem 
in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: hčerki Darinka in Vojka z družinama

Ob prerani smrti našega dragega Martina se zahvaljujemo vsem za 
izrečena sožalja, za denarno pomoč, sveče in cvetje, hvala osnovni šoli 
Brežice, Šolskemu centru Krško, Osnovni šoli Cerklje ob Krki, pevcem 
za zapeti pesmi, gospodu župniku in pogrebni službi Žičkar.

Žalujoči: vsi, ki smo te imeli neizmerno radi

SREČKO TRUPEJ MARTINA OGOREVCA
iz Kališovca pri Senovem. iz Čedma 5.

ZAHVALA
ZAHVALA

26. decembra je v 80. letu starosti 
iznenada in tiho sklenil svojo življenjsko 

pot naš oče, dedek, brat, tast in stric

Ne jokajte na mojem grobu,
ni me tam, ne spim.

Sem v pomladni sapi vetra,
v zimskem snegu se iskrim,

sem sončni žarek v žitnem polju
in dežna kaplja na jesen.

Sem zjutraj ptica v mirnem letu,
zvečer kot zvezda zažarim.

Prosim, ne jokajte na mojem grobu,
nisem tam, ne spim.

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem preranem grobu, 
prižigate svečke in se ga spominjate. Neizmerno ga pogrešamo, 

vedno bo v naših srcih in spominu.

Vsi njegovi

MARJAN ZIERER
iz Krškega.

V SPOMIN
11. januarja je minilo 10 let, odkar si odšel od nas

Bolečina izzveni, v srcu pa ostane neizmerna 
praznina, še posebej za tako mladega našega 
sina, brata, vnuka in bratranca, prijatelja, 

sošolca, soseda

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

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

- 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

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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Jumbo plakati
Vizitke, flajerji in transparenti

Grafično in spletno oblikovanje
              Izdelava spletnih strani

Ostali promo materiali

      Izstopamo
iz množice!

CELOSTNO OGLAŠEVANJE v Posavju na enem mestu 

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

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

OPASNE VEZE 
KOMEDIJA ZAGREB - 3.2.2012

30 € / GLASBENA DRAMA

LJUBEZENSKI NAPOJ 
HNK ZAGREB - 18.2.2012

35 € / OPERA

obzornikova oglasna mreža
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MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

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

v FITNESS CENTRU 
ARENA KEMO 
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                                       Informacije na tel: 041 / 791 799 

VABLJENE 
NA KLASIČNO TELOVADBO,

PRIMERNO ZA VSE GENERACIJE!

graverstvo
èevljarstvo

          kljuèi 
(navadni, specialni)
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Prodam prašiče, težke 100-
140 kg, in koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam prašiča, težkega cca. 
240 kg, in jedilni krompir. 
Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam prašiča, težkega od 
80-90 kg, možen zakol doma. 
Tel.: 070 874 133

Prodamo odojke in prašiče, 
težke od 50-100 kg, mesna-
te pasme. Tel.: 041 489 225 

Prodamo 4 odojke in 3 te-
dne starega bikca RJ pasme. 
Tel.: 041 784 230

Prodam pet odojkov, težkih 
25-30 kg. Tel.: 030 332 649

Prodam prašiče, težke 120-
200 kg, hranjeni z doma-
čo hrano. Tel.: 07 49 67 697 
(zvečer)

Prodamo večje število pra-
šičev, krškopoljske pasme, 
teže 50-100kg. Cena je 2,00 
€/kg. Tel.: 041 258 932

Prodam prašiča, težkega 
okoli 150 kg, hranjen z do-
mačo hrano, ter seno v koc-
kah. Tel.: 041 594 443

Prodam prašiča, težkega 190 
kg, krmljen z domačo hrano, 
lahko tudi polovica; možen 
zakol. Tel.: 051 338 819

Prodam prašiča, težkega 
160-170 kg, možen zakol, 
hranjen z domačo hrano. 
Tel.: 040 260 400

Prodam prašiča, težkega 160 
kg, lahko samo polovico, mo-
žnost zakola, in bikca simen-
talca. Tel.: 031 304 172 

Kupim prašiča, težkega od 
120-140 kg, z možnostjo za-
kola, od najboljšega ponu-
dnika za pravo ceno. 
Tel.: 041 644 663

Prodam domače purane. 
Tel.: 031 456 747

Prodam oslico večje rasti, 
brejo 6 mesecev. Cena 500 
€. Tel.: 041 947 086

Prodam žrebca (posavec, si-
vec), starega 4 leta. Možna 
menjava za žrebe za zakol. 
Tel.: 041 201 373

Prodam bikca sivca in teličko 
limusin, težka okoli 120 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 786 096

Prodam ali menjam za kravo 
vozno kobilo, mirno, brejo 9 
mesecev. Tel.: 07 49 51 516

Samičke kamerunskih ovc, se 
ne strižejo, dobrega mesa, 

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

NEPREMIČNINE

Krška vas, nujno prodamo 
opremljeno hišo, 11x8m, 4. 
leto vseljena, funkcionalna, 
kvalitetna; izredna prilika – 
takoj! Tel.: 041 640 328 

Prodam opremljeno stanova-
nje v Celju, 54 m2, cena po 
dogovoru in ogledu. 
Tel.: 031 620 476

V starem delu Sevnice proda-
mo starejše stanovanje, cca 
100 m2. Tel.: 051 670 377 (po 
20. uri)

Na lepi sončni lokaciji v Piše-
cah prodam gradbeno parce-
lo 1500 m2. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 594 662

Prodam parcelo v Buko-
šku, bližina gasilskega 
doma, 1.424 m2 ali dve 
parceli po 712 m2, zazi-
dljiva, za stanovanjsko 
gradnjo. Zemljiškoknji-
žno urejeno, priključ-
ki tik ob parceli. Okvirna 
cena: 35 EUR/m2. 
Tel.: 031 367 107 

V najem oddam stanovanje 
na NHM 26 v Sevnici, opre-
mljeno. Tel.: 040 592 366

V Sevnici na NHM 25 oddam 
enosobno opremljeno stano-
vanje, 47 m2. Tel.: 031 892 906

Trisobno, obnovljeno, opre-
mljeno stanovanje v hiši (la-
stni vhod), v okolici Novega 
mesta, oddam. 
Tel.: 040 507 606

Oddam opremljeno mesnico 
v Brežicah. Tel.: 031 633 490; 
Stanka Kržan s.p., Cesta bra-
tov Milavcev 70, Brežice

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

V najem oddam vinograd za 
pridelavo cvička - 1200 trt. Vi-
nograd leži na ugodni legi v 
okolici Rake. Tel.: 041 443 815

V najem oddam vinograd s 
400 trtami na Libni, z mo-
žnostjo uporabe kleti in po-
sode. Tel.: 031 639 768

Kupim kozolec, senik ali ske-
denj (iz Posavja). 
Tel.: 041 726 086

Družina išče hišo ali manjšo 
kmetijo, če ste brez svojcev 
in želite ostati doma, vam 
nudimo našo pomoč v zame-
no za bivanje in možnost de-
dovanja. Tel.: 040 855 824 
(zvečer)

AVTOMOBILIZEM

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

Prodam Volkswagen Polo 
1.2, letnik 2004, 49.000 pre-
voženih kilometrov. 
Tel.: 051 602 352

Za Audi A6 prodam alu plati-
šča z zimskimi pnevmatikami 
225/65/16. Tel.: 041 395 595

KMETIJSTVO

Prodam balirko za okrogle 
bale, malo rabljeno, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 590 523

Samonakladalko SIP, 16 m3, 
generalno obnovljeno, me-
njam za 19, 20 ali 22 m3; ku-
pim traktor. Tel.: 040 309 402

Prodam traktor Zetor 4320, 
60 KM, letnik 1993, prvi la-
stnik. Tel.: 031 715 130

Ugodno prodam kombinirani 
mini šrotar ter dobro ohra-
njen obračalnik Panonia. 
Tel.: 041 446 760

Prodam novo tračno žago 
domače izdelave, kolesa Ø 
50. Tel.: 051 229 624

Prodam sadilec koruze, dvo-
redni Pan-agra, ter traktorski 
mlin za žito in koruzne storže 
SIP. Tel.: 070 618 239

Kupim enoredni silokom-
bajn Mengele, starejši le-
tnik. Tel.: 041 500 294

Prodam seno v kockah, cena 
1,80 €/kos. Tel.: 070 730 959 
(po 15. uri)

Prodam bukova ali hrastova 
drva, z dostavo, okolica Kr-
ške vasi. Tel.: 07 49 61 057

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

Prodam mešana drva, žaga-
na, cepljena, možna dosta-
va; ter suh les javorja. 
Tel.: 031 537 145

Prodam rezan les smreke, 
debeline 25 in 50 mm, dolži-
ne 4 m, zračno sušen 2,5 let, 
6 m3. Okolica Sevnice. 
Tel.: 031 507 111

Prodam bukova drva, travni-
ški mulčer na 3 nože, širina 
150 cm in traktor Univerzal 
45. Tel.: 041 940 398

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

Prodam 10 m metrskih bu-
kovih drv, 450 evrov, in 10 m 
mešanih drv, 430 evrov; Trži-
šče. Tel.: 051 779 135 

Prodam kolje za vinograd in 
traktor Univerzal 445, letnik 
1993, 1.500 delovnih ur, cena 
3.900 €. Tel.: 030 694 956 

Prodam bukova drva. Cena 
50 €/m. Tel.: 041 695 452

Prodam večjo količino kala-
nega kostanjevega kolja in 
bukova drva. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 356 762

Prodam 4 jesenove plohe, 
debeline 7 cm, 4 m dolžine, 
eden ploh pa debeline 9 cm 
in dolžine 4 m. 
Tel.: 031 727 724

Prodam opaž od 4,4 € da-
lje in brune od 5,7 € dalje. 
Cena s prevozom na dom. 
Tel.: 040 624 123

Prodam kvalitetna suha 
gabrova drva, suhe jese-
nove in smrekove deske, 
več vrst žganja. 
Tel.: 031 324 180

Prodam koruzo v strokih ali 
v zrnju in teličko sive pasme, 
staro 5 mesecev. 
Tel.: 040 389 628

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

Prodam koruzo v zrnju ter 
belo in rdeče vino, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 466 504

ŽIVALI

Prodam svinjo, težko 200 
kg in dva prašiča po 100 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam pujske, težke 40-
50 kg, in dva komada, težka 
120-130 kg. Tel.: 07 81 46 002

Prodam prašiče, 6 kom, težke 
od 40-60 kg. Tel.: 041 385 653

Prodam prašiča, cena 1,60 
€/kg. Tel.: 031 334 392

Prodam prašiča, 120 kg, mo-
žen zakol, slamo v okroglih 
balah in koruzo v zrnju z do-
stavo. Tel.: 051 499 355

Prodam 5 prašičev, težkih 
25-30 kg, krmljeni z doma-
čo hrano. Tel.: 07 49 75 301

Prodam prašiča, težkega 
130-170 kg, hranjen z doma-
čo hrano. Tel.: 031 397 434

Prodam prašiče za nadalj-
njo rejo ali zakol, hranjeni 
z domačo hrano, ter molzni 
stroj. Tel.: 07 49 69 140

Prodam prašiče, težke 50-90 
kg, po 1,8 €/kg. Kupim jari 
ječmen za setev; Brežice. 
Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča za zakol, do-
mača hrana, možen zakol, 
ter suha mešana drva, ugo-
dno. Tel.: 07 49 75 297 

celoleten izpust, nezahtev-
ne, 150 €/kom. Tržišče. 
Tel.: 051 779 135 

Prodam kravo sivko za doji-
ljo ali zakol, pašna, 600 kg. 
Tel.: 041 377 860

Prodam teličko limusin, sta-
ro 4 mesece, cena 500 €. 
Tel.: 051 258 803 

Prodam teličko in bikca, oba 
cika, stara 6 mesecev, ter 
dve breji telici ciki. 
Tel.: 07 81 88 002

Prodam starejšo ovco, ja-
genjčke, zajce, plug za 
manjši traktor, krompir ter 
živinsko prikolico. Tel.: 07 
49 57 353, 041 598 873

Podarim psičke mešance, 
majhne rasti, stare 3,5 
mesece. Tel.: 040 520 983

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

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodam jabolka, gajbica 15 
kg - 7 €, malo škropljena; 
Mali Obrež, Dobova. 
Tel.: 051 690 356

Prodam 100 litrov žganja, 
cena 4,00 €. 
Tel.: 041 381 476 

Prodam hidravlično prešo za 
grozdje in 300-litrsko cister-
no za vino. Tel.: 041 773 633

Prodam neškropljeno vino, 
kostanjevo kolje, okrogle 
bale otave, refuza seno in 
otava. Tel.: 041 832 189

Prodam kvaliteten cviček iz 
okolice Rake. Tel.: 041 443 815

Prodam vino sladki muškat, 
sauvignon, modro frankinjo, 
žametno črnino in mešano 
rdeče ter domače žganje. 
Tel.: 031 304 172

Prodam belo vino, 500 l, 
cena 1,00 €. Tel.: 040 898 916

Prodam vino modra franki-
nja, bizeljski okoliš, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 983 525

Prodam bizeljsko belo in 
rdeče vino, cena 1,00 €/l. 
Tel.: 041 813 074

Prodam večjo količino doma-
če svinjske masti. 
Tel.: 07 49 74 048 

Med akacije, kostanj v ko-
zarcih, cena 5,5 €; Sevnica. 
Tel.: 041 546 367 

Prodam rdeč in bel krompir, 
30 kg - 10 €, ter cviček in mo-
dro frankinjo.
Tel.: 041 521 203

Prodam 600 litrov franki-
nje, 400 l žametne črnine in 
iščem varstvo za enoletnega 
otroka iz okolice Brežic. 
Tel.: 051 870 909

Odkupim trdo slanino za iz-
delavo salam. 
Tel.: 041 571 752

POHIŠTVO, 
OTROŠKA OPREMA

Prodam kotno garnituro, po-
steljo 90x190 in trosed s fo-
telji. Tel.: 031 740 769

Prodam posteljo z jogijem 
160-200, knjige za vsakogar 
nekaj, starinsko prešo na ka-
men. Tel.: 041 359 523

Kupim starejše stole, pri-
merne za kmečko sobo. 
Tel.: 07 81 43 077

Prodam voziček za dvojčke 
Peg-Perego, malo rabljen, 
cena ugodna. 
Tel.: 051 305 359

Prodam otroške smuči: 90, 
110 in 120 cm, palice ter če-
vlje. Tel.: 041 620 219

RAZNO

Prodam računalnik, opre-
mljen z monitorjem, tipkov-
nico. Cena 150 €. 
Tel.: 051 621 229

V Krškem ugodno prodam 
hladilnik Candy. 
Tel.: 07 49 26 254

Prodam koše in košare. 
Tel.: 041 972 897

Odkup starega železa, 
peči, radiatorji, štedilni-
ki itd., in brezplačni od-
voz bele tehnike. 
Tel.: 051 867 171

STIKI

Rad bi spoznal dekle ali ma-
mico iz okolice Krškega. 
Tel.: 040 309 412

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
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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
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Na  
s Posavskim obzornikom!

Leto 2012 je prav posebno leto za Posavski 
obzornik, ki bo konec leta dopolnil že 15 let 

izhajanja. Če bo leto prav posebno za nas, ki 
časopis ustvarjamo, pa bo še bolj posebno in 

čarobno tudi za vse vas, za katere naše časopisne 
strani ves ta čas nastajajo – naše cenjene bralke 

in bralce! 10 srečnežem, ki bodo sodelovali v naši 
prvi letošnji nagradni igri, bo Posavski obzornik 
omogočil ogled koncerta izjemnih Perpetuum 
Jazzile, ki bo v petek, 3. februarja, v Brežicah.

Sodelujte in se prepustite glasbi!
Odgovorite na spodaj zapisano nagradno vprašanje 

in s tem sodelujte v žrebanju za vstopnico za 
koncert Perpetuum Jazzile. Tokratno vprašanje, 
s katerim se lahko pridružite občinstvu na tem 

prijetnem glasbenem dogodku, pa se glasi:

Koliko let bo časopis, ki informira, 
razveseljuje in povezuje bralce v Posavju, 

dopolnil decembra 2012? 

Pravilni odgovor in vaše podatke 
(ime, priimek, naslov, za lažje obveščanje lahko tudi 

telefonsko številko)

nam do četrtka, 26. januarja, 
pošljite na naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro«
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Odgovor in svoje podatke pa nam lahko pošljete 
tudi preko elektronske pošte na naslov: 

nagradna.igra@posavje.info

Deset nagrajencev bomo o prejeti nagradi obvestili 
na posredovane kontakte.

Že majhno veselje je vedno začetek nečesa lepega. 
Hvala, ker ste vsakih 14 dni z nami. Naročite jo preko telefona 

na 040 634 783 
ali preko el. pošte na 
zalozba@posavje.info

Cena: 25 evrov, 
trda vezava, 118 strani.

„Kruh 
pečem že od 

malega, naučila me je 
moja mama. Ampak ta knjiga 
je dober primer, da se človek 
mora celo življenje učiti in da 

nikoli ni prepozno, da znate 
speči dober kruh.“ 
Renata iz okolice 

Tržišča 

„Včasih pač res ne 
veš, kaj bi bilo pravo darilo... Tole knjigo lahko recimo podarim tistim, ki so mi blizu in tudi tistim, s katerimi se redkeje vidimo 
– vsi so je veseli!“
Berta iz Krškega 


