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

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

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

www.steklarstvo-lekse.si

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

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

Kupon je veljaven do 23.12.2012.

Ob vgradnji avtoplina vam s predložitvijo 
kupona nudimo 200 EUR popusta

200 
EUR

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

ali 07/490 23 60

Decembrski praznični meniji za v dvoje, 

poslovna srečanja, prednovoletne zabave 

in zaključki starega leta. Vabljeni!

Srebrno plaketo Občine Sev-
nica so prejeli Vincenc Knez 
s Šmarčne, Neža Novšak z 
Lukovca in družina Popelar 
iz Zgornjih Mladetič. Zlato 
plaketo sta prejela Kulturno 
športno in turistično društvo 
Blaž Jurko z Razborja pod Li-
sco in Športno društvo Par-
tizan Sevnica. Najvišje ob-
činsko priznanje, grb Občine 
Sevnica, je prejelo podjetje 
Inplet pletiva d.o.o. z Dol-
njega Brezovega. V imenu 
vseh dobitnikov plaket in na-
grade se je zahvalila direkto-
rica podjetja Inplet Helena 
Zidarič Kožar.
 
V svojem nagovoru zbra-
nih je sevniški župan Srečko 
Ocvirk izpostavil uspešno iz-
peljane projekte in predsta-
vil načrtovane. »Sprehod po 
minulem letu nam ponuja 
veliko razlogov za zadovolj-
stvo. Naloge in cilji, ki smo si 
jih zadali, so ob dobrem so-
delovanju občinskega sveta, 
občinske uprave, krajevnih 
skupnosti, drugih nosilcev 

Dosegli sorazmeren razvoj občine
SEVNICA - Na osrednji slovesnosti ob sevniškem občinskem prazniku, ki je 
potekala 9. novembra v  Športnem domu Sevnica, so podelili plakete in grb 
Občine Sevnica. Navzoče v dvorani sta nagovorila sevniški župan Srečko 
Ocvirk ter brežiški župan in predsednik Sveta regije Posavje Ivan Molan. 

družbenega življenja, javnih 
podjetij in zavodov ter na-
črtovalcev in izvajalcev pro-
jektov uspešno uresničene. 
Eno ključnih načel, na kate-
rih temelji naše delo, je so-
razmeren razvoj občine. To 
skušamo zagotavljati na več 
načinov in če se ozrem v mi-
nulo leto in v večletno obdo-
bje, je cilj vsekakor dose-
žen. Nove pridobitve je moč 
videti po celotnem območju 

občine,« je dejal v uvodu ter 
v nadaljevanju nekatere pri-
dobitve tudi predstavil. »De-
lali smo resnično veliko in 
napredek je viden vsem – od 
izboljšav cestnega omrežja, 
urejanja vaših jeder, izbolj-
šav komunalne infrastruktu-
re in drugih okoljskih uredi-
tev do novega vrtca. Ob tem 
smo uspešno izvajali vse za-
konske naloge,« je še dodal 

Prejemniki priznanj Občine Sevnica z županom Ocvirkom

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V 
tukajšnjem novem stano-
vanjskem predelu Črnile so 
16. novembra direktor druž-
be GEN energija Martin No-
však, župan občine Krško 
mag. Miran Stanko in Ana Pa-
jić v imenu stanovalcem Vr-
bine predali prve stanovanj-
ske novogradnje družinam 
Nežič, Golob in Pavkovič.

Na podlagi v letu 2007 skle-
njenega dogovora med pre-
bivalci, Občino Krško, Agen-
cijo za radioaktivne odpadke 
ter družbama GEN energija 
ter Nuklearna elektrarna Kr-
ško bo v prihodnjih tednih in 
mesecih preseljenih iz Vrbi-
ne skupno še 11 družin, in 
sicer še dve na lokacijo Le-
skovca, na Črnile in Gmaj-

Prve tri družine iz Vrbine na Črnile

no, štiri v mesto Krško, od 
tega dve v stanovanjsko so-
sesko Pot na Polšco ter dve 
v večstanovanjski objekt, po 
ena družina se bo preselila v 
Kostanjevico na Krki, Goro in 
Jelše ter dve družini v Spo-

dnji Stari Grad. Kot je dejal 
v imenu družbe GEN, ki je 
prevzela izgradnjo nadome-
stnih objektov, Martin No-
však, so v investicijo zago-
tovitve novih bivalnih enot 
vložili 4 milijone evrov: „Ker 

želimo prostoru v Vrbini dati 
priložnost in vanj umestiti 
delovna mesta z visoko do-
dano vrednostjo, saj imamo 
dolgoročen interes na tem 
prostoru, hkrati pa sem ve-
sel, da večina prebivalcev ne 
glede na preselitev ostaja v 
Krškem ali v okolici, celo na 
lokacijah, kjer imajo pogled 
na nuklearno.“ Dobro poču-
tje je zaželel prebivalcem v 
imenu Občine, ki je za gra-
dnjo prispevala komunalno 
opremljena zemljišča, župan 
mag. Miran Stanko, pa tudi 
Ana Pajić v imenu prebival-
cev Vrbine, pri čemer je iz-
postavila, da svojih zemljišč 
in objektov, ki jih postopo-
ma zapuščajo, niso predali z 
lahkim srcem, temveč v do-
bro vseh. Bojana Mavsar 

Župan Stanko, Pajićeva in Novšak ob otvoritvi novogradenj

Pokličite nas na 07 49 05 780 
ali 040 634 783, 

pišite na 
marketing@posavje.info

Oglašujte v najbolj 
branem časopisu 

v Posavju!

Matej Žagar na 
predstavitvi knjige
Krško – V soboto, 24. novem-
bra, bo ob 16. uri v Dvorani v 
parku potekala predstavitev 
nove knjige Francija Tomažiča 
z naslovom Slovenski speedway 
1992 – 2012, ki jo je izdala za-
ložba Neviodunum. Na dogod-
ku bo sodeloval tudi enajstkra-
tni državni prvak v speedwayu 
in član elitne petnajsterice naj-
boljših voznikov sveta za leto 
2013 Matej Žagar. 
 Več na str. 16.

KRŠKO – Z dopoldansko otvoritvijo, na kateri so zbranim 
sadjarjem zaželeli dobrodošlico in čim bolj tvorno delo 
predsednica Strokovnega sadjarskega društva Slovenije 
prof. dr. Metka Hudina, krški župan mag. Miran Stanko in 
generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na resor-
nem ministrstvu dr. Martina Bavec, se je včeraj v Kultur-
nem domu Krško začel 3. slovenski sadjarski kongres, ki 
se bo zaključil jutri, 23. novembra. 

Ta poteka v spomin na pisca 
prvega strokovnega priroč-
nika za sadjarstvo, pesnika, 
kronista in sadjarja Drago-
tina Ferdinanda Ripšla 
(1820-1887), ki je med leti 
1874 pa do smrti deloval 
na sadjarskem področju na 
območju celotnega Posav-
ja, tudi po njegovi zaslu-
gi pa je danes Posavje sad-
jarsko središče. Ripšlu je 
bila posvečena tudi sinoč-
nja slavnostna akademija z 
naslovom Tafeljček. Na tri-
dnevnem kongresu doma-
či in tuji sadjarski strokov-
njaki predstavljajo preko 

60 strokovnih prispevkov, ki so strnjeni tudi v 450-stranskem 
zborniku referatov. V sklopu kongresa je organiziranih več 
dogodkov, poleg predavanj tudi strokovne ekskurzije, pred 
petkovim zaključkom pa bo organizirana še okrogla miza na 
temo zavarovanja v kmetijstvu, razpisih Skupne kmetijske 
politike v letih 2013-2020, o čemer bo zbranim spregovoril  
minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. 
 B. Mavsar

V Krškem v teh dneh poteka 
3. slovenski sadjarski kongres

Predsednica Strokovnega sad-
jarskega društva Slovenije 
prof. dr. Metka Hudina



Posavski obzornik - leto XVI, številka 24, četrtek, 22. 11. 20122 AKTUALNO

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
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E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

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

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

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

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

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

Naslednja številka (25/2012) bo izšla v 
četrtek, 6. decembra 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
30. november.

nadaljevanje s 1. strani

BLANCA - V občini Sevnica 
(na volišču št. 4 v prostorih 
kulturnega doma na Blanci) 
so poleg volitev za predse-
dnika 11. novembra izpelja-
li tudi referendum za izloči-
tev naselja Dolnje Brezovo 
iz Krajevne skupnosti Blan-
ca in ustanovitev nove Kra-
jevne skupnosti Dolnje Bre-
zovo kot samostojne pravne 
osebe. Od 119 volilnih upra-
vičenk in upravičencev je 
glasovalo 96 volivk oz. voliv-
cev ali 80,67 odstotkov. »Za« 
je glasovalo 81 volivcev ali 
85,26 odstotkov, »proti« pa 
14 volivcev ali 14,74 odstot-
kov, ena glasovnica je bila 
neveljavna. Občinska volil-
na komisija je ugotovila, da 
je večina glasovala za to, 
da se naselje Dolnje Brezo-
vo izloči iz Krajevne skupno-
sti Blanca in da se ustanovi 
nova Krajevna skupnost Dol-
nje Brezovo. Le-ta naj bi kot 
enajsta krajevna skupnost 
v sevniški občini začela de-
lovati leta 2014, ko poteče 
mandat dosedanji krajevni 
skupnosti. S. R.    

SEVNICA - Župan Srečko Ocvirk je 7. novembra skupaj z 
obema podžupanoma predstavil najpomembnejše in uspe-
šno izpeljane projekte od lanskega do letošnjega novem-
bra ter napovedal še skorajšnje dokončanje nekaterih. 

V uvodu je župan predstavil vlaganja v komunalno infrastruk-
turo, ki segajo tudi na področje urejanja vodooskrbe, kjer v 
letošnjem letu zaradi suše ni bilo večjih težav. Predstavil je 
tudi uspešno rešen problem na področju predšolske vzgoje v 
Mirnski dolini, k čemur je prispevala izgradnja novega vrtca 
v Krmelju. Nadaljuje se izgradnja pločnikov  na Blanci, gra-
dnja pločnikov se je začela tudi na Planinski cesti v Sevnici 
ter v sevniškem naselju Ribniki.  V načrtih za prihodnje leto 
je nadaljnja gradnja vodovodnih sistemov, čeprav je v sevni-
ški občini še zelo malo zaselkov, ki nimajo ustrezno urejene-
ga dostopa do pitne vode.  »S tem omogočamo neomejen do-
stop do vode kot najbolj osnovne dobrine,« je dejal župan. V 
načrtu je še nadaljnje urejanje okolice gradu in cestnih od-
sekov. V sklopu prireditev ob sevniškem občinskem prazniku 
bo 28. novembra namenu predana celovita ureditev osrednje 
prometne žile, ki povezuje novi in stari del Sevnice. Istega 
dne bo namenu predana še izgradnja sekundarne kanalizaci-
je v Sevnici in v Boštanju. V Tržišču bo 30. novembra potekala 
otvoritev novih pločnikov ob regionalni cesti, konec novembra 
naj bil zaključen tudi eden največjih projektov v sevniški ob-
čini – gradnja širokopasovnega optičnega omrežja. 

Podžupan Jožef Žnidarič, ki je aktiven predvsem na podro-
čju družbenih dejavnosti, je opozoril na nujnost ureditve nuj-
ne medicinske pomoči v sevniškem zdravstvenem domu. Na ta 
problem je opozoril tudi ministra za zdravje Tomaža Gantar-
ja, ki si je  ob oktobrskem obisku vlade v Posavju ogledal ZD 
Sevnica. Podžupan Janez Kukec, ki deluje predvsem na po-
dročju šolske in predšolske vzgoje, je poudaril pomen ener-
getske sanacije šolskih objektov. V prihodnjem letu naj bi se 
začel uresničevati tudi projekt izgradnje OŠ Tržišče. Vrednost 
naložbe se giblje med 5 do 6 milijoni evrov, od tega naj bi Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sofinan-
ciralo 1,8 milijona evrov, vendar do podpisa pogodbe še ni pri-
šlo. V zvezi z željo krajank in krajanov Šentjanža po izgradnji 
šolske telovadnice je Kukec pojasnil, da bo najprej izvedena 
energetska sanacija osnovne šole. Na vprašanje o začetku gra-
dnje stadiona je sledilo pojasnilo, da je potrebno odkupiti še 
nekaj zemljišč in da se bo iskanje sofinancerskih virov začelo 
v letu 2013, sama gradnja pa bi se po županovih besedah lah-
ko začela v letu 2015 oz. 2016. Smilja Radi

Glasovali za 
novo KS

župan, zadovoljen z opravljenim delom. Poudaril je tudi, da 
je v prihodnosti še mnogo izzivov in nalog, ki jih bo mogo-
če z dobrim sodelovanjem tudi izpeljati. »Ob tem ne smemo 
pozabiti, da priprava in izvedba nekaterih velikih investicij 
zahteva čas, ki je daljši od naših mandatov, tako na lokalni 
kot na državni ravni,« je še dodal. 

Dosežke v sevniški občini je v nadaljevanju predstavila repor-
taža, ki jo je pripravil snemalec na terenu Bojan Kostevc. 
Brežiški župan in predsednik Sveta regije Posavje Ivan Mo-
lan je v imenu vseh prisotnih gostov (prireditve so se ude-
ležili župani vseh šestih občin, povezanih v posavsko regijo, 
ter poslanci v Državnem zboru) čestital vsem občankam in 
občanom sevniške občine ob prazniku ter dodal, da prihaja 
pomembno obdobje, ko se pripravljajo novi regionalni pro-
grami za obdobje do leta 2020. »Doslej smo se v regiji zna-
li organizirati in biti uspešni na evropskih razpisih. Evropska 
sredstva bodo tudi v bodoče pomembna za razvoj posavskih 
občin,« je povedal.

Kulturni program na slovesnosti so obogatili člani in članice 
Godbe Sevnica. MePZ Zvon pod vodstvom Marjete Sojar je 
navdušil s priredbami skladb študenta Konservatorija za glas-
bo in balet Ljubljana Tineta Beca iz Boštanja, s solo nasto-
pom pa tudi Maja Požun. Pred prihodom obiskovalk in obi-
skovalcev ter gostov v športni dom so s prikupnim nastopom 
na prostem razveselile mažorete društva Trg. Program sta 
povezovala Tanja Žibert in Andrej Lisec.  Smilja Radi

Dosegli sorazmeren razvoj občine

Največ vlaganj v infrastrukturo

M
ar

ko
 Ž

ič
ka

r s
.p

., 
Č

er
ne

lč
ev

a 
9,

 B
re

ži
ceNudimo:

lončnice, 
aranžiranje daril,
rezano cvetje,
suho in svileno cvetje,

razna darila,
žalno floristiko,

keramiko 

CVETLIČNI ARANŽMAJI
POGREBNE STORITVE

Černelčeva 9, 8250 BREŽICE, Tel.: 49 61 090, 49 93 240, 
049 69 134, GSM: 041/619 455, 041 628 420

Delovni čas: 
vsak dan od 7 - 18 
sobota od 8 - 13  

nedelja, prazniki zaprto

C
V

RNA ŽIČKARETLIČA

»Občinski prostorski načrt 
je dolgoročni, strateški in 
ključni dokument, ki je ma-
ksimalni približek željam 
prebivalk in prebivalcev. Je 
živ dokument, ki se bo lah-
ko prilagajal prostorskemu 
razvoju,« je označil pre-
dlog OPN-ja župan Srečko 
Ocvirk. Podrobneje so pro-
jekt, ki je nastajal od juni-
ja 2007 do novembra 2012 
in naj bi med drugim omo-
gočal stanovanjsko ter po-
slovno gradnjo, predstavi-
li vodja oddelka za okolje 
in prostor na Občini Sevni-
ca Roman Perčič, občinski 
arhitekt Dušan Markošek, 
direktor podjetja Struktura 
d.o.o. Jože Slak in organi-
zacijski vodja podjetja Jože 

Na sevniški seji sprejeli OPN

Derganc. »Poudarek bo na 
razvoju centralnih naselij, 
kajti identiteto naselij je 
potrebno ohranjati,« je po-
vedal pripravljalec akta Jože 
Derganc in dodal, da so pri 
pripravi OPN-ja obravnavali 
okoli 4250 pobud. V razpra-
vi, ki je sledila, je bilo iz-
rečenih nekaj pomislekov, 
zato so predlog odloka o ob-
činskem prostorskem načrtu 
Občine Sevnica sprejeli s pri-
pombo, da se upoštevajo na 
seji izrečeni in zapisani po-
pravki občinskega odbora za 
varstvo in urejanje okolja. 
Po sprejemu sklepa je žu-
pan dejal, da so po več le-
tih pripeljali OPN do konca, 
vendar ga bo potrebno spre-
mljati in dopolnjevati.

Pri predstavitvi predloga 
proračuna za prihodnje leto 
so bili občinski svetniki in 
svetnice seznanjeni, da bo 
le-ta za skoraj 300.000 evrov 
nižji od leta 2012, njegova 
osnova za izračun zadolževa-
nja pa znaša približno 14 mi-
lijonov evrov. »Vsako leto je 
proračunsko leto nova zgod-
ba, nov izziv,« je uvodoma 
dejal direktor sevniške ob-
činske uprave Zvone Ko-
šmerl ter dodal, da bo Obči-
na skušala kljub zaostrenim 
gospodarskim razmeram za-
gotavljati določen standard. 
V prihodnjem letu naj bi bil 
poudarek predvsem na ure-
ditvi celovite vodooskrbe.

 Smilja Radi

Na podlagi predstavitve vseh 
navedenih, ki so se nanašale 
tako na obratovanje kot po-
slovanje,  projekte in razvoj-
ne načrte omenjenih družb, 
so svetniki soglasno spreje-
li sklep s štiri podtočkami. 
Ta vsebuje soglasno podpo-
ro občinskega sveta obsto-
ječemu vodstvu NEK in GEN 
energije, podporo dolgoroč-
nemu obratovanju NEK, pri 
čemer pričakuje, da se bodo 
že do sedaj visoki standar-
di varnega in zanesljivega 
obratovanja izvajali in zago-
tavljali tudi v prihodnje. Na-
daljevanje sprejetega skle-
pa vsebuje tudi tri zahteve, 
in sicer, da mora biti obči-
na v primeru izgradnje dru-
gega bloka NEK, kakor tudi 
ostalih objektov, povezanih 
z njenim delovanjem, aktiv-
no vključena pri umeščanju 
objektov v prostor, da mora-
ta Ministrstvo za infrastruk-
turo in prostor ter ARAO v 
roku dveh mesecev predlo-
žiti terminski plan izgradnje 
odlagališča, ki se mora pri-

Podpora energetiki, zahteve vladi
KRŠKO – Na tokratni seji občinskega sveta Krško, ki je zasedal 19. novembra, so se člani seznanili z de-
lovanjem energetskih družb v občini in izvajanju državnih projektov na področju jedrske varnosti. 
Predstavitev so podali prvi možje družb, predsednik uprave NEK Stane Rožman, direktor GEN energi-
je Martin Novšak, direktor Uprave RS za jedrsko varnost Andrej Stritar in v. d. direktorja Agencije za 
radio aktivne odpadke Vladislav Krošelj.

četi v prihodnjem letu in ne 
med leti 2017-2019, kot naj 
bi sedaj znašal okvirni ter-
minski plan, ob tem pa Ob-
čina Krško od Vlade RS zah-
teva, da zagotovi potrebna 
in občini dolgovana sredstva 
za izvrševanje že sprejetih 
in sklenjenih šestih proto-
kolov v letu 2007 (protokol 
o zagotavljanju sredstev za 
izgradnjo širokopasovnega 
omrežja, izgradnji medme-
stne povezave Krško-Breži-
ce, o zagotavljanju sredstev 

za sofinanciranje komunalne 
infrastrukture zaradi ume-
ščanja odlagališča NSRAO v 
prostor, o sofinanciranju iz-
gradnje obvoznice Krško, ob-
nove leskovškega gradu ter 
zagotovitvi potrebnih sred-
stev za izgradnjo komunalne 
opreme Poslovne cone Veli-
ka vas in Drnovo-vzhod ter 
izgradnji infrastrukture za 
regionalni podjetniški inku-
bator na območju PC Vrbi-
na). Navedeni sklep z zahte-
vami bo občina naslovila tako 
na vlado kot ministrstva, pri-
stojna za reševanje oziroma 
realizacijo navedenih proto-
kolov.  

V nadaljevanju seje se je kar 
nekaj polemičnih razprav na-
našalo na analizo stanja tu-
rizma v občini Krško, saj sta 
na podlagi prestavitev Fran-
ca Češnovarja in Martina 
Brataniča, direktorjev Cen-
tra za podjetništvo in turi-
zem (CPT) ter Regionalne 
razvojne agencije Posav-
je (RRA), Matjaž Jurečič in 

Anton Petrovič iz Občinske 
turistične zveze Krško izpo-
stavila, da so iz strani CPT 
in RRA turistična društva 
in turistična zveza deležni 
premalo posluha in sodelo-
vanja, da pripravljeni doku-
menti temeljijo bolj kot ne 
na kopiranju v preteklih letih 
že izdelanih analiz ter da je 
zato med njimi potrebno iz-
luščiti aktualne ter perspek-
tivne. Na podlagi razprav so 
svetniki sprejeli sklep, da se 
naj za programsko obdobje 
2014-2020 pripravi nova stra-
tegija turizma, v njeno pri-
pravo pa naj bodo vključe-
ni vsi akterji, ki delujejo na 
turističnem področju. Med 
drugim so svetniki obrav-
navali tudi stanje oziroma 
oceno izvajanja Občinske-
ga programa varnosti, ki jo 
je podal vodja Medobčinske-
ga inšpektorata Martin Cer-
jak in sklep dopolnili s pozi-
vom Policijski postaji Krško, 
naj ne zmanjšuje aktivnosti 
na področju mirujočega pro-
meta, saj, odkar je organi-
zirano redarstvo, aktivnosti 
na tem področju temeljijo 
predvsem na njegovem in ne 
policijskem nadzoru. Glede 
na snegolom konec oktobra, 
ki je največ škode povzročil 
predvsem na višje ležečih 
območjih občine, kakor tudi 
izvedenih interventnih aktiv-
nostih pri vzpostavitvi proti-
poplavne zaščite v začet-
ku novembra, pa so svetniki 
za odpravo posledic neurij s 
sprejetim odlokom zagotovili 
dobrih 154.000 evrov.
 Bojana Mavsar

SEVNICA – Sevniški občinski svetniki in svetnice so se 19. novembra zbrali v 
konferenčni dvorani na sevniškem gradu na 17. redni seji Občinskega sve-
ta Občine Sevnica. Med pomembnejše teme je sodil sprejem občinskega pro-
storskega načrta Občine Sevnica ter predlog proračuna za leto 2013. 

POSAVJE – V prvem krogu 
predsedniških volitev, ki je 
potekal 11. novembra, je v 
volilnih okrajih Krško in Sev-
nica, tako kot na državnem 
nivoju, največ glasov dobil 
Borut Pahor, medtem ko je v 
volilnem okraju Brežice zma-
gal dr. Danilo Türk. Dr. Milan 
Zver je v vseh treh okrajih 
zasedel tretje mesto. 

Tako v krškem kot sevniškem 
okraju je Borut Pahor dobil 

41 odstotkov glasov oz. dober 
odstotek več kot na nivoju dr-
žave. V krškem okraju, ki ga 
sestavljata občini Krško in Ko-
stanjevica na Krki, je dr. Da-
nilo Türk dobil 34 odstotkov 
in dr. Milan Zver 24 odstotkov 
glasov, v sevniškem okraju pa 
je Türk dobil nekaj manj pod-
pore (31 odstotkov), Zver pa 
nekaj več (27 odstotkov). Kot 
že rečeno, so brežiški voliv-
ci in volivke na prvo mesto 
postavili Türka s 40 odstotki 

glasov, Pahor je dobil dva od-
stotka manj, Zver pa 22 od-
stotkov glasov.
Volilna udeležba je bila pov-
sod še nižja od državnega 
povprečja (48 odstotkov). Še 
najvišja je bila, kot ponava-
di, v Sevnici (45,6 odstotkov), 
v Krškem je znašala 43,7 od-
stotkov, v Brežicah pa le 40,9 
odst. Drugi krog volitev, v ka-
terem se bosta pomerila Pa-
hor in Türk, bo 2. decembra.
 P. P.

Pahorju zmaga v Krškem in Sevnici, 
Türku v Brežicah

V.d. direktorja ARAO Vladi-
slav Krošelj
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droelektrarn. Na tem odse-
ku so koncesionarji za izrabo 
vodne moči obvezani izvaja-
ti hidrološki monitoring in ga 
tudi izvajajo. Zato na odsekih 
z umetnim odtočnim režimom 
ni smiselno izvajati hidrolo-
ških meritev v okviru državne-
ga monitoringa.

Na sotočju Save in Krke pri 
Krški vasi narasla Sava pori-
ne Krko nazaj, kar je bil tudi 
eden od bistvenih razlogov, 
da je bila leta 2010 v tolikšni 
meri poplavljena Kostanje-
vica na Krki; bi prihajalo do 
tovrstne povodnji, v kolikor 
območje pred sotočjem ne bi 
bilo v tolikšni meri porašče-
no z drevjem in grmičevjem? 
Težko se strinjam s trditvi-
jo, da je bila Kostanjevica na 
Krki leta 2010 poplavljena kot 
posledica dejstva, da visoka 
Sava zajezi reko Krko na soto-
čju. Krška vas in okoliške vasi 
so zagotovo poplavljene za-
radi zajezbe, ki jo povzroči 
reka Sava. Po naših podatkih 
se vpliv zajezbe ne pozna na 
vodomerni postaji Podbočje, ki 
se nahaja približno 16 km gor-
vodno od sotočja, do Kostanje-
vice pa je po strugi reke Krke 
še nekaj kilometrov. Do kam 
sega vpliv zajezbe reke Save, 
bi lahko ocenili strokovnjaki, 
ki se ukvarjajo z dvodimenzij-
skim hidrodinamičnim mode-
liranjem. Leta 2010 je bil na 
vodomerni postaji Podbočje, ki 
deluje od leta 1926, zabeležen 
rekorden pretok reke Krke. To 
je bistven razlog izjemne po-
plave v Kostanjevici na Krki 
leta 2010.
Zaraščene brežine vodotokov 
bistveno vplivajo na odtočne 
razmere manjših vodotokov z 
ožjimi strugami. Njihov vpliv 
na odtočne razmere večjih vo-
dotokov, kot sta Sava in Krka 
pri Brežicah, pa je relativno 
majhen.

Če se spomnimo poplav leta 
2005, ko je v sevniški in krški 

Ali je izraz stoletne vode 
sploh še aktualen, če pa nas 
dosegajo že skorajda vsako 
drugo leto - če se spomnimo 
denimo decembrskih poplav 
leta 2009, zatem septembr-
skih leta 2010 in nedavnih 
novembrskih?
Izraz stoletne vode je seve-
da aktualen, se pa mnogokrat 
napačno uporablja. Če so se v 
nekaj letih nekajkrat pripeti-
le »stoletne vode«, očitno ne 
gre za stoletne vode. Stoletna 
voda oziroma stoletni pretok 
reke na določeni lokaciji po-
meni tisti pretok, ki se pojavi 
enkrat v stotih letih oz. bolje – 
desetkrat v tisočih letih. Z dru-
gimi besedami: stoletna voda 
pomeni, da obstaja enoodsto-
tna verjetnost, da tak pretok 
nastopi v posameznem letu. 
Zapisi o pretokih rek v Sloveniji 
najpogosteje segajo kakšnih 50 
do 60 let v preteklost. Najdalj-
ši nizi merjenih pretokov, dolgi 
nekaj čez 100 let, so zelo red-
ki. Se pravi, da iz obstoječih 
nizov lahko natančno izračuna-
mo, koliko znaša pet-, deset- 
ali kvečjemu dvajsetletna, ne 
pa stoletna voda. Strokovnjaki 
o 100-letni vodi sklepamo na 
podlagi verjetnostne analize. 
Na nek način »ugibamo« naj-
bolj verjetno vrednost stoletne 
vode, saj so nizi merjenih pre-
tokov relativno kratki. 

Kaj opažate hidrologi, se raz-
mere v spodnjem toku Save 
in Krke res spreminjajo ali 
gre le za posplošen občutek?
Občutek, da se hidrološke raz-
mere spreminjajo, temelji na 
našem kratkem spominu. Dej-
stvo je, da se vremenski oz. hi-
drološki ekstremi gostijo, saj 
se poplave in suše v zadnjih 
letih kar vrstijo. Letos smo 
bili ponekod po Sloveniji pri-
ča tako ekstremni suši kot tudi 
rekordnim pretokom rek. Ali so 
današnje okoljske razmere po-
sledica naravne variabilnosti 
ali gre za dejanske spremembe 
v okolju, še ne vemo natanč-
no. Kaj se danes dogaja, bomo 
lahko sklepali čez nekaj dese-
tletij. Bistvena sprememba v 
zadnjih letih je človeškega iz-
vora, saj smo dodobra pozidali 
poplavna območja in tako po-
stali bolj ranljivi ob poplavah.

Videti je, da so meritve Save 
v spodnjem toku pomanjklji-
ve, saj se po merilni postaji v 
Zasavju, če izvzamemo mo-
nitoring, ki ga izvajajo v NEK, 
meritve izvajajo šele tik pred 
mejo na Jesenicah na Dolenj-
skem ...
Kontinuirane meritve na reki 
Savi se izvajajo tudi na Čatežu 
ob Savi, a ta vodomerna posta-
ja žal še ni samodejna. Njena 
nadgradnja v samodejno hi-
drološko postajo je predvide-
na v prihodnjih letih v sklopu 
projekta Bober, za katerega je 
Agencija Republike Slovenije 
za okolje pridobila evropska 
sredstva.
Tok reke Save skozi Posavje 
je reguliran z delovanjem hi-

občini nastala velika materi-
alna škoda, je slednji botro-
vala velika količina padavin in 
porast zalednih voda ...
Tako je. Po mojem spominu je 
takrat šlo za velike količine pa-
davin, ki so padle v nekaj dneh 
v več etapah zaporedoma. Ko 
so tla enkrat popolnoma namo-
čena, vsa dodatna padavinska 
voda takoj površinsko odteče, 
manjše reke in potoki kar iz-
bruhnejo. Posledice takega 
odtoka so prvenstveno močno 
odvisne od tega, kaj se dero-
či vodi izpostavi na poti, sla-
bo vzdrževanje vodotokov pa 
škodo lahko samo še poveča.

Zaradi dveh sotočij (Save in 
Savinje v Zidanem Mostu ter 
Save in Krke na Čatežu) je 
naše območje posledično iz-
postavljeno poplavam, tudi 
če na našem območju inten-
ziteta padavin ni velika, kaj-
ne?
Skozi Posavje reki Sava in Krka 
odvajata vode iz približno po-
lovice ozemlja Slovenije. Ob 
sovpadanju izjemnih padavin 
v Julijskih in Kamniško-Savinj-
skih Alpah, kar je običajen pri-
mer, podprto s padavinami v 
predalpskem hribovju ter na 
Notranjskem in Dolenjskem 
krasu, skozi Posavje teče ve-
liko vode, ne da bi v Posavju 
sploh deževalo. Visoke inten-
zitete padavin v Posavju po-
menijo nevarnost za izbruh lo-
kalnih hudournikov, tako kot 
se je zgodilo leta 2005.

Hidroalarm je bil v novembr-
skih poplavah relativno po-
zno razglašen za naše obmo-
čje ...
Opozorilno karto Hidroalarm 
pred pričakovanim dogodkom 
sestavimo na podlagi najbolj 
verjetnega scenarija razvoja 
vremenskega dogodka, ki ga 
predvidijo meteorološki pro-
gnostični modeli, podprtega 
tudi s strokovnimi analizami 
naših kolegov meteorologov. 
Na podlagi tega scenarija hi-

drologi z različnimi modeli 
predvidimo maksimalne pre-
toke rek in jih primerjamo z 
opozorilnimi vrednostmi pre-
tokov na posameznih vodo-
mernih postajah po državi. Te 
opozorilne vrednosti so na ni-
voju države usklajene z Upra-
vo RS za zaščito in reševanje 
glede na pričakovane posledi-
ce na terenu.
Hidroalarm, ki je bil objavljen 
na tiskovni konferenci v nede-
ljo, 4. novembra, ob 11. uri, 
je barval območje spodnje 
Save z oranžno, območje Krke 
pa z rumeno barvo. Oranžna 
barva pomeni drugo najvišjo 
stopnjo nevarnosti, potreb-
no jo je zelo resno jemati in 
se ustrezno pripraviti na pri-
hajajoče poplave in morebi-
tno zaostritev dogodkov za-
radi nepredvidenih razlogov. 
Spodnjo Savo smo obarvali z 
rdečo, Krko pa z oranžno bar-
vo v ponedeljek, 5. novembra, 
ob 13.30 oz. takoj potem, ko 
smo ugotovili, da se je pred-
viden scenarij med samim do-
godkom nekoliko spremenil in 
da bo Sava dosegla večje pre-
toke od prvotno predvidenih. 
Reka Sava je v Posavju dosegla 
vrh v noči na torek oz. v zgo-
dnjih jutranjih urah v torek. 
Menim, da smo opozorila za 
Posavje izdali pravočasno, saj 
je bilo veliko časa za pripravo 
ekip na terenu na prihajajo-
čo poplavo. Tudi zaradi tega, 
ker smo Upravi RS za zaščito 
in reševanje že 30. oktobra 
posredovali naše prve napo-
vedi poplav ob koncu tedna, 
na osnovi katerih je bila tudi 
za območje Posavja povečana 
stopnja pripravljenosti pripa-
dnikov sil zaščite in reševanja.

Kako umeščanje hidroelek-
trarn vpliva na savsko kori-
to, pa tudi drugih objektov, 
denimo mostov? Ali so pro-
tipoplavne ureditve, ki se 
gradijo ob hidroelektrarnah, 
primerne? 
Pri graditvi vodnih objektov je 
nujno biti pozoren na morebi-
tne posledice ob njihovem po-
znejšem obratovanju. Takšni 
objekti predvsem spremenijo 
interakcijo med reko in podtal-
nico. Zaradi zmanjšanega do-
toka sedimentov v strugo dol-
vodno od objektov lahko pride 
do poglabljanja rečne struge, 
kar bi znižalo gladino podtal-
nice. S tesnenjem dna aku-
mulacij se prepreči infiltracija 
rečne vode v podtalnico. Ver-
jamem, da so naši strokovnjaki 
zgoraj omenjeno in še več ime-
li v mislih med načrtovanjem 
in izvedbo tako hidroelektrarn 
kot tudi spremljajočih proti-
poplavnih objektov ter tako 
z ustreznimi ukrepi preprečili 
slabšanje stanja okolja.
Kar se pa tiče protipoplavnih 
ureditev, naj omenim še to, da 
nam grajeni objekti dajejo la-
žno varnost pred poplavami. 
Vsak objekt v določenem tre-
nutku preneha opravljati svo-
jo funkcijo, če ne prej, pa ob 
koncu svoje življenjske dobe. 

Pred poplavami se bomo naj-
bolje obvarovali s primernim 
prostorskim načrtovanjem – 
vodi je potrebno pustiti njen 
prostor.

Ste eden v vrsti izobraženih 
mladih Posavcev, ki so se od-
ločili za kariero v prestolnici. 
Kakšen je vaš pogled na regi-
jo Posavje?
Hm, kariera v prestolnici, če 
lahko sploh tako rečemo … Vse 
več nas je mladih z visoko iz-
obrazbo in ker s težavo naj-
demo delo v domačem kraju, 
pač gremo s trebuhom za kru-
hom. To velja za mlade iz cele 
Slovenije, ne samo za Posav-
ce. Iskanje izobrazbi primer-
nega dela se v današnji Slove-
niji očitno začne v prestolnici, 

Dr. Sašo Petan, hidrolog

Najboljša obramba pred poplavami  
je primerno prostorsko načrtovanje
LJUBLJANA/KRŠKO – V prvih dneh novembra smo v Posavju s strahom zrli v naraščajoče reke v upa-
nju, da se ne bo ponovila katastrofa, kot smo jo doživeli septembra 2010. K sreči se ni, čeprav so neka-
teri krajih, zlasti v brežiški občini, znova „plavali“. Ob razmišljanju, kdo bi nam znal pojasniti, kaj se 
dogaja v porečjih naših rek, zlasti Save in Krke, smo „našli“ še ne 34-letnega doktorja varstva okolja 
Saša Petana, Krčana, ki živi v prestolnici in dela kot hidrolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje 
(ARSO). Petan, ki je za svojo doktorsko disertacijo z naslovom Meritve in modeliranje erozivnosti pada-
vin kot parametra erozije tal leta 2010 prejel priznanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofizi-
ko, nam je postregel z vrsto zanimivih odgovorov. 

pa še tukaj praktično ni velike 
izbire, sploh za določene po-
klice. Zaradi tega je tudi vse 
več mladih, ki se spogleduje 
s tujino, sploh če jih na do-
mači kraj vežejo zgolj lepo-
te Slovenije.
Danes, ko se stvari pod družbe-
nim pritiskom »morajo« hitro 
odvijati, je Posavje zelo daleč 
od prestolnice. Vlak od pre-
stolnice do Krškega nas danes 
še vedno pripelje praktično v 
enakem času, kot je naše ded-
ke in babice pred 50 leti. Vse-
eno pa se, ko pridem v to »od-
daljeno« Posavje, kjer vlada 
bolj umirjen tempo kot v pre-
stolnici, počutim zelo dobro, 
ker si predvsem uspem malo 
oddahniti. Lepo je v Posavju.
 Peter Pavlovič

Dr. Sašo Petan (foto: Nataša Lindič)

Sandra Gerzina, Stolovnik:
V času študija sem kot prosto-
voljka delala v zavetišču za 
ženske, žrtve nasilja, in sem 
s tem seznanjena. Nasilja nad 
ženskami je več kot včasih in 
je bolj prikrito. Žrtve je strah, 
da bi v primeru iskanja pomoči 
partnerji še bolj izvajali nasilje 
nad njimi. Pristojne institucije 
se sicer trudijo, ravno zaradi te 
prikritosti pa ne morejo vedeti, 
kje vse se izvaja nasilje.

Silva Gramec, Ponikve: 
Dvomim, da je nasilja veliko 
manj, kot ga je bilo včasih, če-
tudi so danes ženske bolj osve-
ščene, bati pa se je, da bo glede 
na današnje razmere in zaradi 
različnih stisk ljudi tega še več. 
Tudi pristojne institucije se ver-
jetno odzovejo v takšnih prime-
rih različno, verjamem pa, da 
je sprejemanje odločitev v tre-
nutkih, ko se življenje obrne na 
glavo, vse prej kot lahko. 

Boris Koteski, Loka pri Zida-
nem Mostu: Nasilje nad ženska-
mi obstaja, vendar konkretnega 
primera ne poznam. Verjetno 
je bilo tega več v preteklosti, v 
sedanjem času pa manj. Bojim 
se, da je kljub večji osvešče-
nosti žensk nasilje, tako psihič-
no kot fizično, še vedno skrito 
za zidovi domačih sten. Mnogo 
žensk je še vedno ekonomsko 
odvisnih od svojih mož, zato so 
pripravljene »potrpeti«.   

Renata Jurečič, Podbočje: 
Z nasiljem nad ženskami sem se 
srečala le v šolski praksi, ko se 
ženske zatečejo v varno hišo in 
potem preko otrok spoznaš te 
zgodbe. Inštitucij za pomoč je 
dovolj, vprašanje pa je, koliko 
pogumne so te ženske, da si po-
iščejo pomoč, sicer pa najbrž 
kar veliko pretrpijo pred tem. 
Prepričana sem, da jih ustano-
ve jemljejo resno, bolj pa je 
vprašanje, kako resno jih je-
mlje okolica.

25. novembra bomo obeležili mednarodni dan boja pro-
ti nasilju nad ženskami. Tokratne anketirance smo spra-
ševali, ali poznajo kakšen primer tovrstnega nasilja v 
svoji okolici, ali menijo, da ga je več ali manj kot ne-
koč, ali si žrtve znajo pomagati ter ali se pristojne usta-
nove ustrezno odzivajo.

anketa

Nasilje nad ženskami

Pokličite nas na 07 49 05 780 
ali 040 634 783, 

pišite na 
marketing@posavje.info

Oglašujte v najbolj 
branem časopisu 

v Posavju!
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Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
Cena 35,00 ¤

druga, 
dopolnjena izdaja

naročila:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info

Delovni čas:
Vsak dan 

od 10.00 do 20.00
sreda in sobota 

od 10.00 do 23.00
Kupon velja od 1.12.2012 do 31.12.2012Brezplačen obisk za drugo osebo, koriščenje istočasno.

KRŠKO - V Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu (SPV) občine Krško so 18. novembra skupaj s sodelujoči-
mi institucijami in ostalimi službami, s katerimi si prizade-
vajo z raznimi opozorilnimi in preventivnimi akcijami doseči 
višjo raven prometne varnosti na naših cestah, na trgu Ma-

tije Gubca s prižigom svečk in odkritjem spominskega obe-
ležja tretje leto zapored obeležili svetovni dan žrtev prome-
tnih nesreč. Kot je ob tem dejal zbranim, med katerimi je 
bilo tudi več svojcev žrtev prometnih nesreč, predsednik SPV 
Vlado Bezjak, je lani na cestah občine Krško ugasnilo eno ži-
vljenje, prav toliko v letošnjem letu. In četudi bi lahko spri-
čo tega povzeli, da so naše ceste relativno varne, se je po-
trebno zavedati, da je sleherna žrtev na cestah nesmiselna, 
kajti za žrtvami vselej ostajajo njihovi svojci, ki so spričo ne-
nadomestljive izgube in bolečine prav tako žrtve.  B. M.  

Solzica za žrtve prometnih nesreč

Poklonili so se spominu na žrtve prometnih nesreč, de-
sno Vlado Bezjak.

STOJANSKI VRH, BUŠEČA VAS, POŠTENA VAS – 17. novem-
bra so štiri vasi na desnem bregu reke Krke v KS Cerklje 
ob Krki slavile, saj skozi Bušečo vas, Pošteno vas, Brvi in 
Stojanski Vrh po novem pelje modernizirana lokalna ce-
sta v dolžini 3,5 kilometra, ki so jo tega dne slovesno pre-
dali namenu.

Tukajšnji krajani so v enem dnevu pripravili tri otvoritve ob-
novljene ceste, in sicer najprej na Stojanskem Vrhu, nato v 
Bušeči vasi, osrednja otvoritev pa je bila pri novem krožišču 
v Pošteni vasi. Številnim domačinom so se pridružili tudi bre-
žiški župan Ivan Molan s sodelavci, občinska svetnika Dar-
ko Udovič in Robert Zorko, predsednik KS Cerklje Vojko 
Pavlovič, direktor podjetja HPG, ki je bilo glavni izvajalec 
del, Nikola Marković, vodja del Lidija Rus, direktor podje-
tja Reforma, podizvajalca del, Cveto Bahč ter glavni nad-
zornik Martin Kos. Kot je na Stojanskem Vrhu poudaril žu-
pan Molan, si brežiška občina želi postati turistična občina, 
zato je prav, da turisti pridejo v kraje s kvalitetno narejeni-
mi cestami in dobro cestno povezavo. Za obnovljeno cesto 
je Občina uspela pridobiti evropska sredstva v višini 576 ti-
soč evrov od skupaj 900 tisoč, kolikor je stala celotna inve-
sticija. „V Cerkljah ste lahko letos zelo zadovoljni, saj imate 
kljub neprijetnim časom izjemno veliko investicij. To pome-
ni, da jih bo morda drugo leto manj, a vseeno ne smemo po-
zabiti na to, kar je bilo v tem letu narejenega,“ je povedal. 
Po slovesnem prerezu traku so se gostje s konjsko vprego od-
peljali najprej v Bušečo vas, nato pa še v Pošteno vas, kjer 
je župan Molan v šali dejal, da „je Poštena vas ena redkih 
vasi, ki ima svoj rondo, in boste morali vaščani resno razmi-
sliti, ali boste še naprej vas ali pa že kar mesto“. Kot je bilo 
še rečeno na otvoritvah, omenjene vasi niso pridobile samo 
ceste, ampak je bilo urejeno tudi odvajanje meteornih voda, 
nov vodovod, telekomunikacijsko omrežje ter obnovljena ob-
stoječa javna razsvetljava. Po slovesnem prerezu traku se je 
v Pošteni vasi slavje nadaljevalo z druženjem pod šotorom. 
 Rok Retelj

Obnovljena cesta za štiri vasi  

Novo krožišče v Pošteni vasi

»Postopek pri varuhu je za-
upen, govori lahko o proble-
mih, o imenih pa ne,« je deja-
la varuhinja človekovih pravic 
dr. Zdenka Čebašek Travnik, 
ki je v prostorih sevniške knji-
žnice skupaj s svojim name-
stnikom Ivanom Šelihom 
opravila 17 individualnih raz-
govorov (udeležili so se jih 
predvsem občani in občanke 
iz sevniške občine, eden je 
prišel iz Leskovca pri Krškem 
in eden iz Šentjurja pri Celju). 
Prvi razgovor se je nanašal na 
možnost poroda doma, osta-
li so bili povezani z različnimi 
sodnimi postopki in s problemi 
na sodiščih v primeru reševa-
nja družinske problematike. 
En problem se je nanašal tudi 
na okrnjene pravice osebe s 
statusom invalida. Zaključek 
obiska varuhinje človekovih 
pravic v sevniški občini je bil, 

Varuhinja človekovih pravic v Sevnici
SEVNICA - Na delovnem obisku v Sevnici se je 7. novembra mudila varuhinja človekovih pravic dr. Zden-
ka Čebašek Travnik. Spremljal jo je njen namestnik Ivan Šelih in še nekaj sodelavcev. O rezultatih je 
spregovorila na novinarski konferenci, ki je potekala v poročni dvorani sevniškega gradu.

da ljudje najbolj potrebuje-
jo brezplačno pravno pomoč, 
kajti mnogi si zaradi slabe-
ga finančnega stanja ne mo-
rejo privoščiti odvetnika, so-
dnega izvedenca itd. Čebašek 
Travnikova je še povedala, da 
imajo nekatere občine za ta-

kšne namene posebna finanč-
na sredstva in nato dodala, da 
nekateri pobudniki brezplač-
nega pravnega svetovanja 
sporočajo, da odvetniki tovr-
stno pomoč opravljajo »manj 
zagnano«, hkrati je izrazila 
tudi dvom v delovanje »prav-

ne države«. Ena izmed ugo-
tovitev je še bila, da so lju-
dje pri izpolnjevanju različnih 
vlog funkcionalno nepismeni. 
Povedala je tudi, da v zvezi z 
reševanjem družinske proble-
matike pri razvezi v Sloveniji 
že peto leto teče projekt »Za-
govornik - glas otroka«. 

Varuhinja človekovih pra-
vic, ki je bila prvič v Sevni-
ci, je bila z obiskom in s po-
tekom razgovorov zadovoljna, 
pohvalila pa je tudi medije. 
»Očitno so mediji v  tem oko-
lju dobro poslušani in brani, 
kajti toliko ljudi se redko javi 
in to z utemeljenimi razlo-
gi,« je dejala in za zaključek 
pohvalila urejenost sevniške-
ga gradu, ki si ga je z zani-
manjem ogledala pred sreča-
njem z lokalnimi mediji.
 Smilja Radi

Varuhinja človekovih pravic v Republiki Sloveniji Zdenka 
Čebašek Travnik in njen namestnik Ivan Šelih  

BREŽICE – Društvo diabetikov Posavje je 10. novembra v 
prostorih MC Brežice pripravilo 20. srečanje diabetikov 
in zdravstvenih delavcev Posavja ob svetovnem dnevu di-
abetesa, ki ga oboleli za sladkorno boleznijo obeležuje-
jo 14. novembra. 

Predsednica posavskega društva Darja Mandžuka je poveda-
la, da je po zadnjih podatkih Mednarodne federacije za dia-
betes epidemija diabetesa zajela že 366 milijonov ljudi, pro-
jekcija do leta 2025 pa kaže, da bo takrat preko pol milijona 
ljudi z diabetesom, kar pomeni, da je diabetes epidemija 
21. stoletja. V Sloveniji je po podatkih Inštituta za varovanje 
zdravja 136.000 ljudi z diagnosticiranim diabetesom, kar je 
10 odstotkov več kot leta 2007. Zato je treba sladkorno bo-
lezen in življenje z njo pravočasno spoznati, za prihodnost 
pa je pomembno, kako jo je lažje in uspešneje premagova-
ti. Pozdraviti se je ne da, je pa pomemben zdrav življenjski 
slog, nenehna podpora družinskega okolja in zdravstvenega 
osebja (diabetološke ambulante in laboratorija bolnišnice 
Brežice ter zdravstvenih domov Sevnica, Krško, Brežice). Z 
zdravim načinom življenja in premagovanjem sladkorne bo-
lezni so diabetiki lahko dober zgled mlajšim.
Kot običajno, so tudi tokrat prisotni poslušali zanimive teme: 
kako urediti krvni sladkor, da bo čim manj zapletov, kaj je 
hipertenzija in kaj kronična bolečina, zakaj nastane in kako 
jo uspešno obvladovati; predavala sta dipl. med. sestra Ire-
na Detiček in mag. Aleš Pražnikar, dr. medicine.
Srečanja sta se z dobrimi mislimi udeležila podžupanja Vlad-
ka Kežman in direktor bolnišnice Dražen Levojević, vokalna 
skupina Delight pa je poskrbela za prijeten glasbeni oddih.
 N. Jenko Sunčič 

Diabetes, epidemija 21. stoletja

RADEČE – 29. novembra se bo radeški občinski svet na 16. re-
dni seji seznanil s predlogom proračuna občine za leti 2013 
in 2014, temu pa bo že 3. decembra sledila splošna razprava. 
V letu 2013 na Občini načrtujejo dobrih 6,5 milijonov evrov 
prihodkov in 6,7 milijonov odhodkov, medtem ko za leto 2014 
občinska uprava predlaga okvirno po milijon evrov nižji pro-
račun tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Na tokratni 
seji bodo člani predvidoma še potrdili sklep o energetski sa-
naciji radeške osnovne šole, ki je ocenjena na dobrih 604.000 
evrov, z navedenim projektom pa se je občina prijavila na 
javni razpis za energetsko sanacijo javnih stavb. Investicija 
bo v primeru uspešne prijave izvedena v letih 2014-2015. Ob 
navedenih točkah dnevnega reda bodo svetniki predvidoma 
dali tudi soglasje za uvedbo cene na dejavnosti zbiranja in 
odvoza bioloških razgradljivih odpadkov.  B. M. 

V Radečah o dvoletnem proračunu

KRŠKO – Ljudska univerza Krško in Društvo gluhih in na-
glušnih Posavja Krško sta 7. novembra s projektom „Spo-
znajmo-slišimo se“ pričela sodelovanje, ki bo trajalo 50 
ur in se bo končalo čez nekaj manj kot pet mesecev. Glu-
hi bodo svoje znanje širili na različnih področjih v njim 
znanem znakovnem jeziku. 

Zbrane gluhe in naglušne osebe je na sedežu društva pozdra-
vila direktorica Ljudske univerze Nataša Kršak, ki je ob tem 
dejala: „Zelo sem vesela, da smo lahko skupaj z vašim dru-
štvom pripravili program izobraževanja, s katerim boste pri-
dobivali nova znanja. Zadovoljna sem, da smo na nekakšnem 
novem začetku in da današnji dan pomeni začetek daljšega 
sodelovanja.“ Ljudska univerza je program prijavila kot del 
projekta v projektu splošnega in neformalnega izobraževanja 
odraslih, ki je v celoti financiran z Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport in Evropskih socialnih skladov. 
Na ljudski univerzi izvajajo pet projektov, eden izmed njih 
je Splošno in neformalno učenje odraslih, v okviru katerega 
bo potekal tudi program Spoznajmo-slišimo se.

Programske zasnove je pripravila sekretarka društva Vlasta 
Moškon, ki je v nadaljevanju prisotne popeljala skozi štiri 
sklope, ki jih bodo med izobraževanjem spoznavali: Kaj po-
menijo znaki – kretnje, kaj pomenijo besede; Spoznavam 
sebe, ljudi in medsebojne odnose; To znam, zmorem in se 
učim – ustvarjalne delavnice; Spoznavam svoje zdravje in bo-
lezni. „To je učenje za vaše dobro,“ je še dejala Moškonova 
in na primerih ponazorila potek usposabljanja, povedano pa 
sproti prevajala tudi v slovenski znakovni jezik. 
 M. Kalčič

Gluhi in naglušni v projektu 
„Spoznajmo-slišimo se“

Gluhi bodo v prihodnjih mesecih pridobivali nova znanja.
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KRŠKO - Mladinski center Krško je 9. novembra ob svetov-
nem dnevu mladih (11. november) organiziral dan odprtih 
vrat. Dopoldne so z najbolj aktivnimi prostovoljci MC-ja iz-
vedli mladinski dan, popoldne so potekale različne delav-
nice, dan pa se je zaključil z zabavnim večerom.

45 mladih iz posavskih srednjih šol je prvi del mladinskega 
dneva namenilo pregledu področja dela MC Krško ter izra-
zilo potrebe po novih programih in predloge za aktivnosti v 
letu 2013. V drugem delu je po skupinah sledila debata o ak-
tualnih tematikah za mlade, na katerem so bili prisotni tudi 
krška podžupanja Ana Somrak, vodja oddelka za družbene 
dejavnosti na Občini Krško Andrej Sluga, direktor MC-ja Mi-
tja Valentinc in direktor Urada RS za mladino Peter Debe-
ljak. Ob koncu je v dvorani MC-ja sledila predstavitev rezul-
tatov debate, na kateri je vsaka skupina predstavila svoje 
ugotovitve. Zbranim so se pridružili tudi Bernardka Zorko, 
ki je na krški Občini med drugim zadolžena za področje dela 
z mladimi, in predstavniki KŠTM Sevnica. Prva skupina je go-
vorila o aktivnem preživljanju prostega časa, druga skupina 
je razglabljala o vključenosti mladih v politična vprašanja 
in o aktivnem državljanstvu mladih, tretja skupina je deba-
tirala o prostovoljstvu, tema četrte skupine pa je bila soci-
alna izključenost.

Po besedah direktorja MC Krško je bila letošnja posebnost 
aktiven dan odprtih vrat, kar pomeni, da so v popoldanskem 
času v prav vsakem njihovem prostoru potekale dejavnosti 
v obliki delavnic, v katerih so se predstavila vsa društva, ki 
imajo sedež v krškem mladinskem centru. Tako so med dru-
gim ustvarjali MC himno, tekmovali v poganjanju sobnega 
kolesa in v pripravi najboljšega sendviča, se učili osnov sal-
se in plezanja, pripravili so tudi večerni „čvek“ mladih z go-
sti Garsio Kosincem, Nikom Zagodetom in Lovrom Klanjšč-
kom, pester dan pa končali z DJ zabavo.  R. Retelj

CERKLJE OB KRKI - Brežiški župan Ivan Molan je 8. novem-
bra skupaj s sodelavkami iz občinske uprave obiskal otro-
ke iz vrtca pri OŠ Cerklje ob Krki, 20 »cofkov« in 17 »ža-
bic«, ki imajo od maja letos prostore nad trgovino Dušak. 

Kot je povedala ravnateljica cerkljanske šole Andreja Ur-
banč, so bili zaradi hude prostorske stiske primorani iska-
ti prostor za dva oddelka vrtca izven šolskega poslopja, pri 
tem pa so naleteli na posluh Andreje in Jožeta Dušaka, ki 
sta na podstrešju nad trgovino uredila lepe prostore za dve 
igralnici, garderobo in stranišča za malčke. Kljub temu še ve-
dno nestrpno pričakujejo obnovo in dograditev šole, saj ta-
kšnih težav s prostorom v šoli še niso imeli. Župan Ivan Mo-
lan je povedal, da na občini z najemom prostorov izven šole 
rešujejo prostorsko stisko tudi v vrtcih v Artičah in Brežicah 
ter na ta način omogočajo predšolsko varstvo za vse vpisane 
otroke in jih ne zavračajo, kot to počno v nekaterih drugih 
občinah. Takšna rešitev je za občino tudi finančno ugodnej-
ša kot iskanje kakšnih drugih kratkoročnih rešitev, saj v pri-
meru cerkljanskega vrtca najem prostorov skupaj s stroški 
stane 20 tisoč evrov letno. Kot je še poudaril Molan, občina 
zagotavlja mesečno 318 evrov doplačila za vsakega od 860 
otrok v 51 oddelkih vrtcev v občini, kar na letni ravni znese 
kar 3,2 milijona evrov. Glede obnove šole pa je dejal, da je 
to sicer prioriteta občine na področju vzgoje in izobraževa-
nja, a bo kljub temu treba na gradnjo, ki bo predvidoma sta-
la najmanj 3 milijone evrov, počakati vsaj do leta 2014. Drža-
va namreč še nekaj let ne bo sposobna zagotavljati sredstev 
za sofinanciranje obnove in gradnje novih šol in vrtcev, zato 
bo morala občina sredstva zagotoviti sama.
 P. Pavlovič

Dan odprtih vrat MC Krško

Utrinek z mladinskega dneva (foto: MC Krško)

Župan obiskal cerkljanske malčke

Cerkljanski malčki iz skupin žabic in cofkov

Zbrane je uvodoma pozdravil 
ravnatelj domače šole Bogo-
mir Marčinkovič, nekaj besed 
sta jim namenila tudi predse-
dnik Slovenskega protestant-
skega društva Primož Trubar 
Viktor Žakelj in bistriški žu-
pan Franjo Debelak. Pred-
sednica posavske podružnice 
društva Alenka Černelič Kro-
šelj je izrazila veselje, da se 
je dogodek razširil že na peto 
posavsko občino. Najprej je 
dobil korenine v Krškem, nato 
v Brežicah, potem se je selil 
v Sevnico, lani pa je bila pri-
reditev v Kostanjevici na Krki. 
Prvi dve leti so učenci in učen-
ke svoje literarne in likovne 
izdelke ustvarjali pod naslo-
vom Jurij Dalmatin in dru-
gi protestanti, naslednja tri 

Na obisku pri Dalmatinu v Bistrici
BISTRICA OB SOTLI – V tamkajšnji osnovni šoli je 8. novembra potekala zaključna prireditev literarne-
ga in likovnega natečaja Na obisku pri Juriju Dalmatinu, ki je potekal v sodelovanju Slovenskega prote-
stantskega društva Primož Trubar - Podružnica Posavje, Valvasorjeve knjižnice Krško, OŠ Jurija Dalma-
tina Krško in OŠ Bistrica ob Sotli. Sodelujočim so podelili Dalmatinove značke, ki so bile letos v podobi 
zapestnice z Dalmatinovim podpisom, najuspešnejši pa so prejeli tudi posebno priznanje.  

leta pa pod naslovom Na obi-
sku pri Juriju Dalmatinu. V 
sklopu prireditve sta nasto-
pila tudi Adam Bohorič, ki ga 
je upodobil Matjaž Krajnc iz 
Brestanice, in Jurij Dalmatin, 

ki ga je upodobil Matija Go-
renc iz Leskovca pri Krškem. 

Polona Brenčič je povedala 
nekaj besed o prispelih lite-
rarnih izdelkih, o likovnih de-

lih pa je spregovoril Franc 
Grobelšek. Na oba natečaja 
je prispelo skupaj 68 izdelkov, 
ki so jih napisali oz. narisali 
učenci iz OŠ Artiče, Bistrica 
ob Sotli, Boštanj, Adama Bo-
horiča Brestanica, Koprivnica, 
Jurija Dalmatina Krško, Raka, 
XIV. divizije Senovo, Sevnica, 
Podbočje in dr. Mihajla Rosto-
harja Krško. Kulturni program 
so oblikovali učenci domače 
šole. Razstavo je ob zaključ-
ku programa odprl župan De-
belak, na ogled pa bo do kon-
ca tega meseca. Prejemnikom 
Dalmatinovih značk bodo za 
nagrado 20. decembra organi-
zirali še ekskurzijo v Ljublja-
no, kjer bodo prisostvovali na 
obeležitvi sežiga protestant-
skih knjig.   Marija Kalčič

Letošnji prejemniki Dalmatinovih značk in priznanj

TOLMIN/POSAVJE - Slovensko etnološko društvo je 12. no-
vembra v Tolminu posavskima etnologinjama Alenki Černe-
lič Krošelj in dr. Ivanki Počkar za njuno raziskovalno delo s 
področja etnologije podelilo Murkovo priznanje, strokovno 
priznanje za delo v preteklem letu na področju etnologije. 

Dr. Počkarjeva, ki dela kot muzej-
ska svetovalka v Posavskem muze-
ju Brežice, ga je prejela za raziska-
vo in obuditev spomina na izjemno 
družbeno skupino – kólnarje – nabi-
ralce premoga iz Save pri Brežicah 
in ob meji s Hrvaško, Černelič Kro-
šljeva, zaposlena kot kustosinja v 
Mestnem muzeju Krško, pa za raz-
iskovalno delo o gospodarstvenici, 
dobrotnici in mecenki Josipini Ho-
čevar. Obe sta članici Društva za 
oživitev mesta Brežice, v društvu 
delujeta vsaka na svojstven na-
čin v polnem zavedanju o predmetu etnološkega preučeva-
nja in v smislu vključevanja v javno razpravo o sodobni slo-
venski družbi.
Murkove nagrade, priznanja in listine so poimenovane po Ma-
tiji Murku (1861-1952), slovenskemu literarnemu zgodovinar-
ju, etnologu, slavistu in uredniku, podelitve pa potekajo vsa-
ko leto v drugem kraju. N. J. S., foto: Simona Stipič

Murkovo priznanje za Posavki

Dr. Ivanka Počkar in 
Alenka Černelič Krošelj 
s priznanjema 

ALI STE ZAGOTOVILI POŽARNO 
VARNOST VAŠEGA DOMA?

PE Brežice
Tel.: 07 49 66 130

Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p.
Ribniki 12, Sevnica
Tel.: 07 816 20 60, 031 320 900
info@dimnikarstvo-jelancic.si 
PE Krško
Tel.: 07 492 05 90

Opravljamo 
• čiščenje in pregledovanje kurilnih, dimovodnih 
 in prezračevalnih naprav,
• meritve dimne emisije, svetovanje in 

diagnosticiranje notranjih sten dimnikov pri 
adaptacijah in sanacijah ter

• strojno odstranjevanje katranskih oblog 
 iz dimnika.

Zbornik,  ki sta ga uredili ku-
stosinji radovljiškega in kr-
škega muzeja, mag. Tita 
Porenta in Alenka Černe-
lič Krošelj, je rezultat zna-
nih in na novo raziskanih in 
zbranih podatkov v t. i. Jo-
sipininem letu, ki je poteka-
lo med 7. oktobrom 2010 in 
7. oktobrom 2011 tako v Ra-
dovljici kot v Krškem, kjer 
je krško-radovljiška gospo-
darstvenica in dobrotnica 
Hočevarjeva v času svojega 
življenja pustila najvidnejše 
sledi. Uvodnemu delu zbor-
nika, v katerem direktori-
ci Kulturnega doma Krško 
in Muzejev radovljiške obči-
ni (MRO) Katja Ceglar in Ve-
rena Štekar-Vidic prestavi-
ta obe sodelujoči ustanovi 
in mesti kot nosilca projek-
ta Josipininega leta, sledijo 
še štiri poglavja s prispevki 
skupno desetih avtoric zbor-
nika. Tita Porenta tako bral-
cem razkriva Josipino Hoče-
var, rojeno Mulej, in njeno 
rodno Radovljico, Nadja 
Gartner Lenac (zunanja so-
delavka MRO) je raziskala 

Zbornik o življenju Josipine Hočevar
RADOVLJICA/KRŠKO – Z dvema dogodkoma sta se sodelujoči mesti - Radovljica 9. novembra, na dan, ko 
sta se pred 170 leti poročila Josipina (roj. Mulej) in Martin Hočevar, Krško pa štiri dni kasneje ali 170 
let zatem (13. 11. 1842), ko sta zakonca Hočevar prvič prišla v Krško - še enkrat poklonili spominu na 
radovljiško in krško gospodarstvenico in dobrotnico Josipino Hočevar. Tokrat z izdajo in predstavitvijo 
zbornika Josipina Hočevar – Radovljičanka v Krškem.

rodbino Mulej, Marjetka Bal-
kovec Debevec (Slovenski 
šolski muzej) se je osredoto-
čila na predstavitev razmer v 
šolstvu od druge polovice 19. 
do začetka 20. stoletja in na 
pomoč in vlogo šolske dobro-
tnice Josipine Hočevar pri ra-
zvoju šolstva in izobraževal-
nih ustanov, Alenka Černelič 
Krošelj je osvetlila življenje 
in delovanje mecenke Ho-
čevarjeve v Krškem, Polona 

Brenčič (Valvasorjeva knji-
žnica Krško) je predstavila 
ravnatelja meščanske šole v 
Krškem Ivana Lapajneta, Zo-
rica Kerin (OŠ Jurija Dalma-
tina Krško) raziskovalno nalo-
go učencev, ki so raziskovali 
humanitarnost v svojem kra-
ju, Liljana Omerzu (RRA Po-
savje) v zborniku predsta-
vlja projekt Pot medičarstva 
in lectarstva med Krškim in 
Zagrebom ter medenjak Jo-
sipinino srce, upokojena ra-
dovljiška književna prevajal-
ka Alenka Bole Vrabec pa je 

napisala dramolet Josipina 
Hočevar – dobrotnica. Tretji 
prizor dramoleta, ki se nana-
ša na Josipinino štipendiranje 
prapolnečaka, kiparja Ivana 
Zajca, ki je za pročelje krške 
cerkve Janeza Evangelista iz-
delal tri medaljone, so igral-
ci radovljiškega Linhartovega 
odra uprizorili tudi na pred-
stavitvi zbornika v Krškem, 
medtem ko je igralska za-
sedba JSKD Krško “Prebival-
ci Valvasorjevega kompleksa“ 
uprizorila krajšo igro na pred-
stavitvi zbornika v Radovljici. 

Zbornik, izdajo katerega sta 
omogočili krška in radovlji-
ška občina, obsega 175 stra-
ni, oblikovali pa sta ga Bar-
bara Bogataj Kokalj in Nina 
Sotelšek. Kot je na predsta-
vitvi zbornika izpostavil žu-
pan mag. Miran Stanko, je 
Hočevarjeva pustila globoke 
sledi v zgodovini in pridobi-
tvah v obeh mestih, v Krškem 
pa se je umestila med nekdaj 
živeče in delujoče osebnosti, 
ki so budile slovensko naro-
dno zavest, in omogočila, da 
je bilo šolanje dostopno tudi 
preprostim ljudem.
 Bojana Mavsar 

Igralci radovljiškega Linhartovega odra med prizorom o 
Josipininem prapolnečaku Ivanu Zajcu
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www.radece.si

Na prireditvi so podelili tudi 
priznanje in dve plaketi. Pri-
znanje KS Zabukovje je za 
predano delo z mladimi in 
za prispevek k razvoju pev-
ske dejavnosti v Zabukovju 
prejela Mirica (Marija) Kink. 
Plaketo za prispevek k razvo-
ju kulturne dejavnosti in za 
vpetost v kulturni in družbe-
ni utrip krajevne skupnosti je 
ob 15-letnici aktivnega delo-
vanja prejelo Kulturno dru-
štvo Franc Požun Zabukovje. 
Plaketo za več kot 20-letno 
aktivno delovanje ter za pri-
spevek k prepoznavnosti in k 
razvoju krajevne skupnosti 
je prejel Aktiv kmečkih žena 
Zabukovje. KS Zabukovje, ki 
povezuje več vasi in zasel-
kov, je od letošnjega kra-
jevnega praznika bogatejša 
še za poseben znak, na ka-
terem so najbolj prepoznav-
ni elementi te skupnosti. Na 
njem so vrisani mogočni goz-
dovi in rodovitna polja pod 

KS Zabukovje je prvič praznovala 
ZABUKOVJE - V večnamenskem domu v Zabukovju je 2. novembra potekala prireditev ob prvem prazniku 
Krajevne skupnosti Zabukovje v sevniški občini. Za praznik so izbrali god sv. Lenarta, po katerem se imenu-
je tamkajšnja farna cerkev. Med vaščankami in vaščani pa še tudi živi staro ime za Zabukovje – Šentlenart.  

obronki Bohorja, tloris arhe-
ološkega parka Ajdovski gra-
dec s kipcem boginje Lune, 
grozd z listom vinske trte, 
ki ponazarja rodovitne vino-
gradniške lege v Podvrhu in 
v Trnovcu, ter bukov list kot 
simbol bukovega gozda, ki se 
razprostira naokoli.

Čestitke ob prazniku je kra-
jankam in krajanom na pri-
reditvi izrekel župan Srečko 
Ocvirk. Med drugim je pove-
dal, da imata občina in kra-
jevna skupnost veliko nalog, 
katerih želja je predvsem 
uspešno slediti tehnološke-
mu in ostalemu napredku. 

»Krajevna skupnost počasi, 
a vztrajno stopa po poti, ki 
vodi navzgor,« je v svojem 
nagovoru dejal predsednik KS 
Zabukovje Jože Baumkirher 
in v nadaljevanju poudaril iz-
vedbo pomembnejših prete-
klih projektov ter nanizal še 
nekaj novih načrtov. Mednje 
sodi tudi izgradnja obcestne 
razsvetljave od pokopališča 
do večnamenskega doma v 
Zabukovju. Prireditev, ki sta 
jo povezovali domačinki An-
dreja Kobal in Renata Podle-
snik Pajk, so z nastopom po-
pestrili Šentlenartski smrkci 
pod vodstvom Mirice Kink, 
ženska vokalna skupina Rosa 
in mlada citrarka Maja Im-
perl. Za nadaljevanje prije-
tnega večera so nato poskr-
beli člani skupine Kumpanija 
Tramuntana iz Kraljevice pri 
Reki ter domači glasbeniki, 
za prigrizek pa Aktiv kmeč-
kih žena Zabukovje.
 Smilja Radi

Prejemnice priznanj in plaket KS Zabukovje s predsedni-
kom KS Zabukovje Jožetom Baumkirherjem

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

V petek, 30. novembra, in v soboto, 1. decembra, 
vabljeni na

VELIKO ADVENTNO RAZSTAVO 
VENČKOV IN SVEČK.

keramični in lončeni izdelki, 
vaze, kristal, stenske slike, 

okrasne in dišeče sveče

Vse za adventni čas:

SEVNICA – Planinsko društvo Lisca Sevnica je 6. novembra v 
planinskem zavetišču Pod Sv. Rokom pripravilo tradicionalno 
srečanje ob prazniku občine Sevnica, ki ga je s predstavitvi-
jo svoje knjige s pomenljivim naslovom „Po svoji sledi“ po-
pestril ugleden gost – slovenski alpinist, gorski reševalec in 

pisatelj Tone Škarja. Omenjeno pripovedno delo opisuje na 
414 straneh razvoj in podvige slovenskega alpinizma in hi-
malajizma z mnogimi zgodbami in iskrivimi mislimi.  Vsebino 
izvrstno dopolnjuje še 250 črno belih in 461 barvnih fotogra-
fij. Zbrane na planinskem srečanju, kjer je gorel tudi taborni 
ogenj, sta nagovorila predsednik PD Lisca Sevnica Rok Petan-
čič in sevniški župan Srečko Ocvirk, zapela pa je planinska 
pevska skupina Encijan. Na planinskem srečanju je bila pri-
sotna tudi ekipa TV Slovenija, ki snema dokumentarec o To-
netu Škarji. S. R., foto: L. M.

RADEČE - V Domu kulture Radeče je 10. novembra v organi-
zaciji MoPZ Papirničar z Jagnjenice potekalo 10. jubilejno 
srečanje zborov in vokalnih skupin ob prazniku sv. Martina. 
Sodelovali so MoPZ  Šmarje-Sap, MoPZ Papirničar, mezzoso-
pranistka Dominika Glinšek in Dejan Jakšič na klavirju, Vo-

kalna skupina Fortuna in Zagorski oktet. Program je na zelo 
duhovit in sproščen  način povezoval  »užiguc« Primož Raz-
boršek, član kvinteta Dori in prof. glasbe, zaposlen na GŠ 
Radeče. Ob 10-letnici srečanja zborov in vokalnih skupin ob 
prazniku sv. Martina je navzoče v dvorani uvodoma nagovo-
rila radeška županja Rafaela Pintarič. Ob zaključku vseh na-
stopov se je predsednik MoPZ Papirničar Boris Brvar zahva-
lil vsem nastopajočim s steklenim vrčkom in z besedami, da 
je tako polna dvorana ob takem dnevu (na Martinovo sobo-
to, op. p.) posebna čast. »Koncert je bil fin, zdaj gremo pa 
na vin‘, ki ga je ustvaril sam svet‘ Martin,« je zaključil z na-
smeškom na obrazu.   S. R.

SEVNICA - Polna sevniška kulturna dvo-
rana je bila 10. novembra dokaz, da 
so spomini izgnank in izgnancev še 
zelo živi. Le kdo bi lahko izbrisal šte-
vilne spomine na neprijeten vojni čas, 
ki je prinesel toliko gorja? »Naše delo 
je usmerjeno predvsem v čase izgnan-
stva, čeprav spomin s starostjo peša,« 
je dejal v svojem nagovoru predsednik 
sevniške krajevne organizacije Društva 
izgnancev Slovenije in opozoril na vse 
večje stiske mladih, ki v iskanju zapo-
slitve v vedno večjem številu odhaja-
jo na tuje. »Kdo bo skrbel za nas v bo-
dočnosti? Naredimo nekaj, da mlade zadržimo doma, da ne 
bomo družba starcev, ki bodo v napoto vsem,« je nizal mi-
sli o sedanjih časih, ki niso preveč naklonjeni mladim Vinko 
Zalezina. Ob zaključku je pozval še k vzgoji mladih v ljube-
zni do domovine in do naroda ter zaželel, da se kaj takega, 
kot se je zgodilo v času druge svetovne vojne, ne ponovi več. 
Slovesnost, ki jo je pripravila sevniška krajevna organizacija 
Društva izgnancev Slovenije, so sooblikovali vokalni kvintet 
Boštanjski prijatelji, učenci in učenke OŠ Boštanj, odlomke 
iz spominov na neprijetni čas izgnanstva pokojne Justi Gne-
dič Kozinc z Mrtovca pri Boštanju sta prebirala Vida Križnik 
in Rudi Jonozovič. »Zgodovina zdaj molči, zdaj laže. Zakaj 
prave slike ne pokaže?« je še postavila retorično vprašanje 
nekdanja izgnanka in pesnica Vida Križnik. S. R.

Jubilejno zborovsko srečanje

Vsi nastopajoči na 10. jubilejnem srečanju zborov in vo-
kalnih skupin ob prazniku sv. Martina v Domu kulture Ra-
deče so ob zaključku zapeli še dve skupni pesmi.

Planinci gostili Toneta Škarjo

Slovenskega alpinista, gorskega reševalca in pisatelja To-
neta Škarjo (levo) je v kratkem pogovoru predstavil pred-
sednik PD Lisca Sevnica Rok Petančič.

Srečanje izgnank in izgnancev

Predsednik sevni-
ških izgnancev Vin-
ko Zalezina  

Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, enoti vrtca Biba Baja 
in Čira Čara, ter Podružnična šola Svibno so se tudi letos, že 
šesto leto zapored, pridružili izobraževalni akciji En dan za 
zajtrk med slovenskih čebelarjev, ki se je preteklo leto uspe-
šno nadgradila v Tradicionalni slovenski zajtrk. Namen akcije 
je vzpodbuditi uporabo lokalno pridelane domače in zdrave 
hrane. Vlada RS je tretji petek v novembru razglasila za dan 
slovenske hrane. V sodelovanju s čebelarji Čebelarskega dru-
štva Radeče so se zajtrka v vrtcu Čira Čara udeležili tudi žu-

panja Rafaela Pintarič, direktorica občinske uprave in sve-
tovalka za družbene dejavnosti ter bivši župan Matjaž Han. 
Sprejeli sta jih ravnateljica Katja Selčan in pomočnica rav-
nateljice Anita Slakonja, jih predstavili mlajšim in malo ve-
čjim vrtečanom ter jih povabili, da se jim pridružijo pri zaj-
trku – domačih jabolkih, maslu, medu in kruhu, vse pridelano 
na okoliških kmetijah. Prav prijeten je bil zajtrk, ne le zara-
di okusne hrane, lepo pripravljenih omizij, okrašenih s čebe-
licami, ampak predvsem zaradi prisrčne družbe malčkov, ki 
so z veseljem delili zajtrk prisotnim gostom in vsem popestri-
li dan. Tudi v centralni šoli in na podružnici so imeli ta dan 
zdrav slovenski zajtrk, v okviru projekta bralna pismenost pa 
so izdelovali plakate na temo »pregovori o hrani«. Ob vsem 
so se tako v vrtcu kot v šoli naučili spet kaj novega in kori-
stnega o zdravem prehranjevanju, o tem, kako pomembne so 
čebele pri pridelavi hrane, najmlajši v vrtcu pa so že navdu-
šeno razlagali, »… da so čebelice pridne, ker delajo med«. 

Tradicionalni slovenski zajtrk

Zavod Varna pot se je v tednu od 12. do 18. novembra 2012 
z različnimi vsebinami in v povezavi z vladnimi in nevladnimi 
organizacijami po celi Sloveniji pridružil mednarodni akciji 
»prižig sveč za žrtve prometnih nesreč«. V okviru akcijske-
ga programa Desetletje za večjo prometno varnost do leta 
2020 bodo letošnje aktivnosti potekale pod sloganom: Skozi 
desetletje od globalnega spomina do globalne akcije. Zdaj 
je čas, da se začnemo učiti iz preteklosti. Naj bo 2011-2020 
desetletje, ki se ga bomo spominjali!

Akciji se tudi letos pridružujeta Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu občine Radeče in ZŠAM Radeče, ki sta 
v soboto, 17. 11. 2012, ob 17.00 pri spomeniku na trgu v Ra-
dečah organizirala krajši dogodek, ob katerem so v spomin 
na žrtve prometnih nesreč zbrani prižgali sveče. Zbralo se je 
preko dvajset občanov ter mimoidočih ter deset uniformira-
nih članov ZŠAM Radeče. Predstavljali so  gradiva o prome-
tni varnosti ter s prisotnostjo in gesto še na drugačen način 
opozorili na previdnost vseh udeležencev v prometu. 

Prižig sveč za žrtve prometnih 
nesreč 
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TPV AVTO d.o.o.
Brežice, Bratov Cerjakov 11, Brežice, tel.: 07/499 19 04
Delovni čas: od 8. do 16. ure, sobota od 8. do 12. ure www.tpv-avto.si

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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Od oktobra se željni rekre-
acije in različnih skupin-
skih vadb odpravljajo tudi v 
prenovljene prostore Studia 
Lava, ki se nahaja v krškem 
Hotelu City. Zumba fitnes 
program, krožna Zumba, ki je 
novost v Sloveniji, gymstick, 
TNZ vadba za trebuh, noge in 
zadnjico - Dijana Ivančič, no-
silka dejavnosti in licencira-
na inštruktorica se trudi, da 
vsak in vsaka zlahka najdeta 
najbolj primerno vadbo zase. 
Skrivnost uspeha je po Dijaninem mnenju v nenehnih izo-
braževanjih (trenutno na primer končuje višjo kozmetično 
šolo) in skrbno načrtovanem razvoju. „Moj cilj je strokov-
na obravnava strank in z delom doseči ter celo preseči nji-
hova pričakovanja in želje, kakršne koli že so,“ nam zau-
pa. Znanje zato prepleta z medicinsko in fizioterapevstko 
stroko, gibalnimi terapijami, plesom. Na voljo ima pripo-
močke in skrbno vzpostavljen sistem, ne glede na to, ali 
potrebujete post-rehabilitacijo zaradi operacije, bolezni, 
poškodbe ali zgolj preoblikovanje telesa.

Želja po preobli-
kovanem telesu, 
zabavi in druže-
nju ob vadbi, vse 
to nove stranke 
privablja v Stu-
dio Lava, Dijana 
pa za doseganje 
najboljših rezul-
tatov ponudbo 
dopolnjuje tudi s 
pomočjo slime line spa komore Sybaritic in Trio X7 (UZ in 
RF), organizira svetovanja prehrane (Eurodiet), preven-
tivne terapevtske programe proti osteoporozi, holestero-
lu, povišanem tlaku, vadbe na TRX trakovih in programe 
za podjetja, ker pa v današnjem tempu prija tudi sprosti-
tev, se v Studiu Lava odvija tudi raznovrsten wellness pro-
gram z različnimi masažami.  K. J.

Lava, Dijana Ivančič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško
Tel.: 031 546 525

predstavljamo

Dijana Ivančič
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NAJVEČJA PONUDBA RABLJENIH VOZIL V POSAVJU  

07 / 49 91 904

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Preko 250 obiskovalcev se je na Mar-
tinovo soboto zbralo v dvorani tukajšnje šole, kjer so za do-
bro uro in pol zabave in smeha z igro, za katero je napisala 
scenarij Mirjana Marinčič, poskrbeli člani dramske sekcije 

Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, vanjo pa vpletli še 
gostujoče nastopajoče: ansambel Skomini, Svetoduške ram-
plače z Velikega Trna, Lovski pevski zbor LD Krško, društve-
ne harmonikarje, folklorno skupino domače šole in Brestani-
ški oktet. Da se je vino iz grešnega in nečistega spremenilo 
v čisto pravo vino, pa je tradicionalno poskrbel z blagoslo-
vom župnik Ludvik Žagar.  B. M.

Martinovanje po leskovško

Ob krstu vina župnik Ludvik Žagar, poleg Boštjan Arh

Komisija v sestavi Jože Lo-
venjak – predsednik, Milena 
Mastnak in Ivanka Černelič 
Jurečič je s pomočjo koor-
dinatorja, Občinske turistič-
ne zveze Brežice, svoje delo 
opravila v začetku julija. Kot 
je povedal Lovenjak, je kon-
kurenca na regijskem nivoju 
veliko močnejša, kot je bila v 
preteklosti, opažajo pa tudi 
precejšnje premike na bolje 
glede urejenosti krajev, kar 
se ne nazadnje kaže tudi v 
uspehih posavskih krajev na 
državnem ocenjevanju, letos 
denimo Podbočja in Sevnice, 
o čemer smo že poročali.
Na medobčinskem ocenjeva-
nju vrtcev in šol so prva tri 
mesta zasedli vrtci Podbo-
čje, Globoko in Kostanjevi-
ca na Krki, med šolami sta 

Nosilec projekta Vrata turiz-
ma, ki je sofinanciran s po-
močjo Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja 
in LAS Posavje, je Občina 
Brežice, nosilec vsebin pa Za-
vod za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice. V sklopu 
projekta bodo v Mestni hiši 
Brežice 21. decembra odpr-
li Regijsko trgovino z lokal-
nimi proizvodi, istočasno pa 
pripravili še božično-novole-
tni sejem, ki bo uvod v de-
cembrsko dogajanje. 

„Projekt Vrata turizma daje 
možnost, da se predstavijo 
lokalni in tudi regionalni po-
nudniki. To so tisti, ki pride-
lujejo med, olja, sire, suho 
sadje, mesnate izdelke, vse, 
kar je pridelano na lokalni 
ravni in takšne kvalitete ne 
moreš dobiti na trgovinskih 
policah. Vrata turizma smo si 
na eni strani zastavili kot vi-
noteko z vini domačih vinar-
jev, na drugi strani pa kot tr-

Lepi kraji – stanje duha v družbi
KRŠKO - Občinska turistična zveza Krško je 15. novembra v Mestnem muzeju Krško pripravila podelitev 
regijskih in medobčinskih priznanj v projektu Turistične zveze Slovenije „Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna“ za leto 2012. 

si prvo mesto razdelili osnov-
ni šoli Maksa Pleteršnika Pi-
šece in Podbočje, tretja pa 
je bila kostanjeviška šola Jo-
žeta Gorjupa. Na regijskem 
ocenjevanju manjših mest 
je zmagalo Senovo, med ve-

čjimi mesti je slavila Sevni-
ca pred Brežicami in Krškim, 
v kategoriji izletniških krajev 
pa Podbočje pred Sromljami 
in Krmeljem. 
Prireditev je povezovala Čer-
nelič Jurečičeva, popestri-

li pa člani igralske skupine 
JSKD Krško v vlogah zname-
nitih prebivalcev Krškega v 
preteklosti in tenorist Mar-
ko Železnik. Zbrane so nago-
vorili tudi krški župan mag. 
Miran Stanko, ki je pouda-
ril pomen prostovoljnih de-
lavcev v turizmu ter dejal, 
da lepi in urejeni kraji kaže-
jo na stanje duha v družbi, 
brežiška podžupanja Katja 
Čanžar, ki je izpostavila po-
men projekta Vrata turizma, 
v okviru katerega odpirajo 
regijsko trgovino z lokalnimi 
proizvodi, ter sevniški pod-
župan Janez Kukec, ki je 
menil, da ima Posavje velik 
turistični potencial in s tem 
tudi priložnost za gospodar-
ski dobiček.
 P. Pavlovič

Letošnji nagrajenci z nastopajočimi na prireditvi

V Mestni hiši lokalni proizvodi 
BREŽICE – V Mestni hiši Brežice je 13. novembra potekalo srečanje zainteresiranih, ki si v brežiški obči-
ni želijo, da njihove izdelke uvrstijo na prodajne police. V sklopu projekta Vrata turizma bodo namreč 
odprli Regijsko trgovino z lokalnimi proizvodi. 

govinico, kjer je možno te 
izdelke tudi kupiti. Posku-
šali bomo pokriti vse ciljne 
skupine – od mladih do raz-
ličnih gostov, tudi bolj emi-
nentnih. Pozornost bo usmer-
jena na vse obiskovalce, ki 
bodo prišli v Brežice ali v po-

savsko regijo s poslovnim na-
menom,“ je zbranim dejala 
direktorica ZPTM Brežice Ma-
teja Gerjevič. Kot je še do-
dala, upajo na odziv vinar-
jev, za začetek pa želijo dati 
prednost vinarjem iz breži-
ške občine.

Udeleženci srečanja so pro-
jekt sprejeli z odobravanjem 
in izrazili pripravljenost za 
sodelovanje. „December je 
odlična priložnost, da v lokal-
nem okolju pričnemo s pro-
dajo proizvodov tako doma-
čim obiskovalcem kot tistim 
turistom, ki v našo občino 
pridejo poslovno. Povpraše-
vanja po reprezentativnem 
prostoru v samih Brežicah je 
kar veliko, do zdaj pa mesto 
ni imelo takšne trgovinice, 
ki bi nudila tako degustaci-
je kot prodajo domačih iz-
delkov, kar bomo z odprtjem 
že omenjenega prostora do-
bili,“ je še z veliko mero op-
timizma dejala Gerjevičeva. 
Kar lepemu številu zbranih 
ponudnikov so projekt pred-
stavile še Anja Antončič in 
Katja Hrovat, brežiška pod-
županja Katja Čanžar pa je 
poudarila, da je na dolgi rok 
to zgodba o uspehu.  

 Marija Kalčič

Ponudnikom lokalnih proizvodov so pripravili dve pred-
stavitvi projekta.

Vadba za dobro počutje
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Moderatorka debate Maja Ži-
berna je za izhodišče posta-
vila podnebno-energetsko 
zavezo „20-20-20“, sprejeto 
na nivoju Evropske unije, da 
bodo države članice do leta 
2020 za 20 % znižale izpuste 
toplogrednih plinov, dosegle 
20-odstotni delež obnovljivih 
virov energije pri proizvodnji 
elektrike in za 20 % izboljša-
le učinkovito rabo energije. 
20-odstotni delež obnovlji-
vih virov energije po mne-
nju dr. Bojana Štumbergerja 
lahko dosežemo le s subven-
cioniranjem novih tehnolo-
gij, kot je denimo fotovolta-
ika, vprašanje pa je, do kdaj 
bomo te subvencije lahko za-
gotavljali. „Če hočemo dose-
či cilje 20-20-20, ne smemo 
zapostaviti vloge tradicional-
nih virov energije,“ je še de-
jal. Dejan Savić je dodal, da 
se fotovoltaika v razvojni fazi 
spodbuja ravno tako, kot se 

Brez tradicionalnih virov ne bo šlo
KRŠKO - Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je 19. oktobra v kulturnem domu Kr-
ško organizirala regionalno debato z naslovom „Slovenska energetska mešanica v Evropi 2020“, na njej 
pa so sodelovali evropska poslanka dr. Romana Jordan, direktor GEN energije Martin Novšak, župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko, izr. prof. dr. Bojan Štumberger s Fakultete za energetiko in Dejan Savić 
iz Greenpeacea v Sloveniji. 

je v razvojni fazi spodbujala 
jedrska energija, da pa se bo 
v naslednjih letih močno po-
cenila, kot se je denimo že 
vetrna energija. Krški župan 
mag. Miran Stanko je o al-
ternativnih virih energije de-
jal, da se lahko pogovarjamo 
o marsičem, a vsega žal ne 
moremo imeti. „Lahko posta-
vimo vetrnice, ampak kdo bo 
pihal vanje?“ (se) je vprašal. 

Martin Novšak je menil, da 

moramo v Sloveniji izkoristi-
ti naše prednosti, to pa sta 
predvsem jedrska energija, o 
kateri imamo zlasti v Krškem 
veliko znanja in izkušenj, ter 
hidroenergija, kjer moramo 
poleg spodnje Savi izkoristi-
ti še njen srednji tok. Savić 
je ob tem izpostavil vpraša-
nje jedrske varnosti, izrablje-
nega jedrskega goriva ter po 
njegovem mnenju prenizkega 
prispevka za razgradnjo jedr-
ske elektrarne, čemur je No-

však oporekal, češ da pri tem 
ni upoštevana polovica sred-
stev, ki se zbira na hrvaški 
strani. Razprava se je vrtela 
tudi okoli vprašanja, kaj ima-
jo občani in občanke občine 
Krško od jedrske elektrarne, 
kjer je župan Stanko zatrdil, 
da občina s pomočjo nadome-
stila za omejeno rabo prosto-
ra zagotavlja višji družbeni 
standard, evropska poslanka 
dr. Romana Jordan pa je do-
dala, da je največji prispevek 
elektrarne lokalni skupnosti 
600 kvalitetnih delovnih mest 
ter da lokalna skupnost dobi 
ogromno v primerjavi s po-
dobnimi primeri v tujini, kjer 
ponekod ni takšnih neposre-
dnih nadomestil. Na nukle-
arko in njeno vlogo v lokal-
nem prostoru se je nanašala 
tudi večina razprave, h kate-
ri je bilo povabljeno tudi ob-
činstvo. 
 Peter Pavlovič

SREMIČ - Na turistični kmetiji Glas na Sremiču je 6. novem-
bra potekal posvet turističnih kmetij Posavja oz. strokovno 
srečanje turističnih kmetij. Organizator je bil Kmetijsko goz-
darski zavod Novo mesto, Izpostava Krško, ki s pomočjo sve-
tovalke Ane Nuše Kunej izvaja aktivnosti spodbujanja dopol-
nilnih dejavnosti na kmetijah na območju občine Krško. Na 
tokratnem posvetu so predstavili teme Kaj mora TK vedeti 
ob obisku inšpektorjev (Slavica Grobelnik, KGZ NM), Trendi 
v turizmu – spletna socialna omrežja (Renata Kosi, Zveza tu-
rističnih kmetij Slovenije) in Sodobni načini ogrevanja z le-
som (dr. Nike Kranjc, Gozdarski inštitut Slovenije). Uspešen 
razvoj turizma na kmetiji je po besedah Kunejeve pogojen z 
uspešno osnovno kmetijsko dejavnostjo, pri čemer na kme-
tiji pridelane proizvode oplemenitijo z znanjem, jih prede-
lajo in prodajo gostom, ki se vračajo, če so zadovoljni s po-
nudbo. Pri tem so ključni vsi člani družine oz. socialni kapital 
kmetije, poudarja Kunejeva: „Medgeneracijsko sodelovanje 
je nujno, saj s pomočjo sodobne tehnologije dosegamo hi-
trejšo odzivnost na povpraševanje, kar je ključnega pomena 
v turizmu. Ker navadno starejšim članom družine zmanjka 
časa, da bi oglaševali svojo ponudbo in odgovarjali na pov-
praševanje, ki je izjemnega pomena, je pomembno, da ima-
jo mlajši skrb za to področje delovanja turistične kmetije.“
 P. P.

Posvet turističnih kmetij Posavja

LJUBLJANA, SEVNICA – Sevniško podjetje Stilles se je na leto-
šnjem pohištvenem sejmu Ambient, ki je potekal med 6. in 11. 
novembrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, predsta-
vilo s številnimi novostmi. Tako je na ogled postavilo moder-
no-klasično kolekcijo 
Dante, ki je že nale-
tela na številne po-
hvale v tujini, saj je 
podjetje za jedilnico 
iz te kolekcije marca 
letos že osvojilo 1. 
nagrado na pohištve-
nem sejmu v Skopju, 
prav tako pa prejelo 
tudi srebrno medaljo 
na 39. mednarodnem 
pohištvenem sejmu v Zagrebu za celotno kolekcijo. Med pred-
stavljenimi novostmi na sejmu so bile tudi modernejše linije 
sedežnega pohištva, in sicer sestavljivo sedežno pohištvo Alina, 
kombinacija spalnice iz kolekcije Memento v novi, beli barvi ter 
številni drugi kosi pohištva. 
Stilles se je od 11. do 15. novembra predstavljal tudi na speci-
aliziranem sejmu Equip‘hotel v Parizu, namenjenem hotelirski 
industriji iz celega sveta. Na njem so predstavili številne novo-
sti tako na področju opremljanja hotelov kot na področju go-
stinskih objektov. Na ogled so tako med drugim postavili pri-
mer postavitve hotelske sobe iz kolekcij Memento ter Empire. 
Z nastopom v Parizu so v Stillesu zaključili sejemske aktivno-
sti v letošnjem letu, v katerem so se predstavili v Kölnu, Stut-
tgartu, Skopju, Milanu, Ljubljani, Zagrebu in Parizu.
 R. R. (Vir: Stilles)

Stillesove novosti na Ambientu

KRŠKO - V organizaciji GZS Območne zbornice Posavje, Kr-
ško je 14. novembra v Kulturnem domu Krško potekal že 14. 
dan kakovosti Posavja, tokrat posvečen poslovni odličnosti. 
Kot je v uvodnem nagovoru dejala mag. Justina Šepetavc, 
predsednica sekcije za kakovost in okolje pri GZS OZ Posav-
je, so poslovno odlične tiste organizacije, ki se hitro, učin-

kovito in izvirno prilagodijo na spremembe v nepredvidlji-
vem poslovnem okolju, hkrati pa dosegajo zastavljene cilje. 
Udeležence tradicionalne prireditve sta pozdravila tudi di-
rektor posavske zbornice Darko Gorišek in krški župan mag. 
Miran Stanko, ki je pozdravil tradicijo dneva kakovosti in de-
jal, da je tudi po njegovih izkušnjah kakovost življenjskega 
pomena za podjetje.
V nadaljevanju je glavna direktorica podjetja Duropack-Te-
spack iz Brestanice Majda Androjna spregovorila o njihovi 
poti do poslovne odličnosti, dr. Karmen Kern Pipan iz Ura-
da za meroslovje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in teh-
nologijo je predstavila evropski model odličnosti EFQM 2013 
in priznanje RS za poslovno odličnost, kako živeti s procesi v 
okviru omenjenega modela, je pojasnil Uroš Gunčar iz pod-
jetja Nets, o inovacijah in izboljšavah kot pogoju za poslov-
no odličnost je govoril dr. Marjan Rihar iz GZS-ZEE, sekcije 
uporabnikov sistemov stalnih izboljšav, primer dobre prakse 
v podjetju TPV Brežice, ki je prejemnik nagrade RS za po-
slovno odličnost za leto 2011, pa je predstavil mag. Toni Pe-
trič. Sledil je še ogled omenjenega podjetja. P. P.

Letos o poslovni odličnosti

Pozdrav direktorja GZS OZ Posavje Darka Goriška

Posvet je s pozdravom za-
čel krški župan mag. Miran 
Stanko, nagovorom mini-
stra Franca Bogoviča, pred-
sednika odbora Državnega 
zbora RS za kmetijstvo, goz-
darstvo, prehrano in okolje 
Dejana Židana in evropskega 
komisarja pa je sledila pred-
stavitev slovenskih pogledov 
na reformo. Izhodišča za raz-
pravo, ki jo je vodil dr. Emil 
Erjavec, so bila tako lansko-
letna študija MKGP o učinkih 
reforme skupne kmetijske 
politike na slovensko kmetij-
stvo kot tudi predstavitev za-
ključkov 2. slovenskega po-
deželskega parlamenta, ki ga 
je podal dr. Luka Juvančič 
iz Društva za razvoj sloven-
skega podeželja. V posvetu, 

v katerem je bilo žal premalo 
časa za vprašanja publike, so 
poleg ministra in evropske-
ga komisarja sodelovali tudi 
Cvetko Zupančič iz Kmetij-
sko-gozdarske zbornice, Pe-
ter Vrisk iz Zadružne zveze 
Slovenije, Rok Sedminek iz 
Zveze podeželske mladine in 
Franc Veršič kot predstavnik 
GZS.

V razpravi je bilo čutiti tudi 
zaskrbljenost ob napovedih, 
da Reforma skupne evropske 
kmetijske politike za obdo-
bje 2014 – 2020 (SKP) med 
drugim predvideva zmanj-

Razpravljali o prihodnosti kmetijstva
KRŠKO - 9. novembra je v Kulturnem domu Krško potekal posvet z naslovom „Reforma skupne evropske 
kmetijske politike do leta 2020“, katere osrednji gost je bil evropski komisar za kmetijstvo in razvoj 
podeželja Dacian Cioloş. Zanimanje za omenjeni posvet z visokim evropskim obiskom je bilo veliko, kr-
ško dvorano so napolnili tako predstavniki uradnih institucij kot manjših kmetijskih gospodarstev, glede 
na razpravo pa je v Sloveniji še kar precej odprtih vprašanj o prihajajočih spremembah.

ševanje subvencij znotraj t. 
im. prvega stebra. Sloven-
sko kmetijsko stroko je po-
sebej vznemirila namera, da 
naj bi se v prihodnosti sub-
vencije, ki so sedaj odvisne 
od proizvodnje, odpravile z 

enotnim plačilom na hektar. 
Pri nas imamo sicer že sedaj 
enotna plačila, ki pa se po-
membno razlikujejo glede 
na njivske površine (332 €/
hektar) in na travinje (109 
€/hektar). Po novem naj bi 
bilo uvedeno enotno plačilo 
na hektar za njive, trajne na-
sade in trajno travinje, kar 
po navedbah lanskoletne štu-
dije MKGP „zanemarja raz-
like, ki izhajajo iz različnih 
delovnih vložkov in drugih 
proizvodnih stroškov ter mo-
žnih donosov in prihodkov iz 
posameznih rab“. Ker imamo 
v Sloveniji le malo več kot 

20 odstotkov kmetijskih ze-
mljišč in le osem odstotkov 
intenzivno poljedelskih po-
vršin, je strah naših strokov-
njakov in kmetov tudi v tem, 
da bi se zaradi enotnega pla-
čila, ko bo kmet dobil enako 
plačilo ne glede na to, ali bo 
obdeloval njivo ali travnik, 
še povečal delež travinje.

„Evropska komisija 
ni vsemogočna“
Ker je povprečna slovenska 
kmetija velika le 6,4 hektar-
ja, ker imamo zaradi podne-
bja in geografskih posebnosti 
drugače organizirano kmetij-
stvo kot preostali deli Evro-
pe in že od nekdaj skrbimo 
tudi za varovanje okolja ter 
temu prilagajamo svoje kme-
tovanje, ker je naša posestna 
struktura zelo razdrobljena, 
je slovenska stran pri raz-
pravi z evropskim komisar-
jem vztrajala pri dejstvu, da  
želimo, da se te posebnosti 
upošteva pri dopolnitvah re-
forme in odločanjih na nivo-
ju Evrope. Komisar Cioloş je 
na vsa vprašanja odgovarjal 
umirjeno in brez ovinkarje-
nja, na težave naše „nera-
zumljenosti“ in posebnosti 
v evropskem prostoru pa je 
odvrnil, da ga prav v vsaki 
državi, ki jo obišče, prepri-
čujejo, da je ravno njihova 
država nekakšna izjema in 

da imajo prav oni posebno-
sti, zaradi katerih je potreb-
no prilagoditi skupno kme-
tijsko politiko. „Komisija in 
komisar pa nista vsemogoč-
na. Vi imate pogajalsko moč 
v svojih rokah. Na vas je, da 
uveljavite najboljše za svo-
jo državo. Za to tudi obstaja 
evropski parlament,“ je pou-
daril komisar, ki je med dru-
gim z zadovoljstvom ocenil, 
da  smo v Sloveniji zelo do-
bro seznanjeni z vsemi no-
vostmi in načrtovanimi kme-
tijskimi politikami in da o 
prihodnosti odgovorno in re-
sno razmišljamo.

Tudi o pomenu trga 
in povezovanja
Cioloş je na zaskrbljenost slo-
venske strani glede zmanjše-
vanja subvencij odgovarjal 
tudi s poudarjanjem velike-
ga pomena trga. Kmetijstvo 
moramo prilagajati povpra-
ševanju in postopno zmanj-
ševati zanašanje na finančno 
pomoč. Bivši romunski kme-
tijski minister je še pouda-
ril, da  reforma prinaša tudi 
veliko fleksibilnosti, težnjo k 
inovacijam in prenosu znanj 
v kmetijstvu. Kot dober in z 
vsemi novostmi poučen go-
stitelj se je izkazal tudi mi-
nister Bogovič, ki je pouda-
ril, da bomo v naši državi 
morali skupaj pripraviti pri-
oritete, katerim bomo sledi-
li, in izkoristiti prednosti SKP, 
predvsem pa se bomo mora-
li „znati povezovati in nare-
diti organizacije proizvajal-
cev na horizontalni ravni ter 
povečati konkurenčnost.“  
Kako se povezujemo, so že-
lele pokazati tudi posavske 
organizacije na predstavi-
tvi po koncu posveta (več na 
str. 11), komisar pa je zaklju-
čil obisk Posavja z ogledom 
Evrosada.
 Maruša Mavsar

Dacian Cioloş in Franc Bogovič

Posvet je vzbudil veliko zanimanje.

Sodelujoči na regionalni debati
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BISTRICA OB SOTLI – Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, 
Građanska organizacija Gokul (Zabok) in Galerijska sekcija 
Kulturnega društva Bistrica ob Sotli organizirajo fotografski 
natečaj „Gozd v štirih letnih časih“. Vsi zainteresirani lah-
ko fotografije na temo gozda – dreves, rastlinja, gozdnih sa-
dežev, gozdnate pokrajine, živali, življenja in dela v gozdu 
pošljejo na elektronski naslov klubmetulj@gmail.com s pri-
pisom FOTOGRAFSKI NATEČAJ – GOZD V ŠTIRIH LETNIH ČA-
SIH. Foto natečaj traja do 15. 8. 2013. Najboljše fotografije 
bodo izbrali na koledarju za leto 2014 in jih razstavili v Ga-
leriji Bistrica ob Sotli. Več o pravilih natečaja lahko najdete 
na spletni strani http://www.klub-metulj.org. 

Foto natečaj na temo gozda

Najprej je predavatelja 
predstavila predsednica dru-
štva Alenka Černelič Kro-
šelj. Andrej Hudoklin, univ. 
dipl. biolog, se posveča pro-
blematiki varstva narave na 
Dolenjskem. Posebno pozor-
nost namenja ogroženim ži-
valskim vrstam in njihovim 
življenjskim prostorom. Že 
kar nekaj let kot član pro-
jektne skupine, ki je obliko-
vala območja Natura 2000, 
zaznamuje istoimenski pro-
jekt, udeležil pa se je tudi 
biografskega seminarja za 
alpsko regijo. Uredil je tudi 
več številk Dolenjskega Kra-
sa in Dolenjskega zbornika 
ter monografijo Kostanje-
viška jama. V okviru pro-
jekta Life III Natura 2000 v 
Sloveniji je na območju Do-
brave in Jovsov vodil akcije, 
ki so pripomogle k izboljša-

Narava na pragu Brežic se umika 
BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice je 14. novembra v sejni sobi Upravne enote Brežice pripravilo 
okroglo mizo z naslovom Narava na pragu Brežic, na kateri je Andrej Hudoklin iz Zavoda RS za varstvo nara-
ve, Območna enota Novo mesto, predstavil aktualne teme varstva narave na območju občine Brežice.

nju vodnega stanja ogrože-
nih živalskih vrst, kmetijske 
kulturne krajine in nižinske-
ga gozda.

Hudoklin se je za začetek 
dotaknil tematike poljske 

vrane, ki je v zadnjih letih 
»okupirala« Brežice in kate-
re glavna značilnost je ko-
lonijsko gnezdenje. Tako 
so aprila letos v Brežicah 
in okolici našteli prek 80 
gnezd, okoli 20 jih je ostalo 
v samem mestu. Motenja v 
času izbire gnezdišča so vra-
ne namreč prisilile, da so iz-
brale manj moteče lokacije 
izven mesta. 

Nadalje je spregovoril o Jo-
vsih, ki so edino gnezdišče 
kosca v Sloveniji, a se v za-
dnjem obdobju kaže padajoč 
trend števila te vrste ptičev – 
letos so našteli samo še osem 
parov. Hudoklin se je ustavil 
tudi pri državnem prostor-
skem načrtu za HE Brežice, 
ki bo po njegovem zmanjšal 
pestrost mokrišč v Vrbini ter 
s tem habitatsko in vrstno pe-

strost območja, in pri vpraša-
nju, kakšna bo usoda edine-
ga nižinskega rečnega odseka 
Save v Sloveniji. Poudaril je, 
da spodnja Sava ni uvrščena v 
omrežje Natura 2000, izgra-
dnja HE Mokrice pa bi samo 
še bolj okrnila naravo. Ome-
nil je še mrtvico Prilipe, kjer 
zaradi pretiranega razrašča-
nja tropske vodne solate v 
zadnjem desetletju pada pe-
strost živalskega sveta. Izpo-
stavil je tudi odsek od krško-
vaškega jezu do izliva reke 
Krke v Savo, ki je ključno dr-
stišče rib med Krškim in Za-
grebom. Njegova zaključna 
ugotovitev se je navezovala 
na naslov okrogle mize: sta-
nje narave na pragu Brežic se 
vsakodnevno umika in podre-
ja človeku, zato je vse manj 
pestra in stabilna.
 Rok Retelj

Andrej Hudoklin med pre-
davanjem o varstvu nara-
ve v brežiški občini

PE Krško CKŽ 147, Krško, Tel.: 07/ 49-88-385, www.rotar.si 

NOVO!
Internetna 

trgovina! Prihaja veseli december, 
čas za veselje, praznovanje 

in obdarovanje. 
Nudimo vam veliko izbiro  

daril, okraskov in
adventnih venčkov. Velika izbira 

sadnega  
drevja!

Da vas zima ne preseneti 
nudimo lopate, snežne freze 
ter tekočine za vetrobranska 

stekla in antrfriz. 

Podobno je v obdobju obilnih padavin. Posledice so 
vidne predvsem na površinskih zajetjih. Pojavi se 
povečana motnost pitne vode, ki se je s prostim 
očesom ne vidi. Pomeni prisotnost zelo majhnih del-
cev (mulj, odmrle rastlinske snovi, bakterije, itd), ki 
lahko predstavljajo neposredno ali posredno ne-
varnost za zdravje uporabnikov. Motnost zavira 
delovanje klora in vzpodbuja rast nevarnih bakterij, 
zato zaradi varovanja zdravja in skladno z navodi-
li in smernicami vseh strokovnih služb izdamo ukrep 
prekuhavanja pitne vode. 

Ob nastopu težav interventno pristopamo k reševa-
nju. Sproti odpravljamo okvare, uravnavamo delova-
nje črpalk in naprav za pripravo pitne vode (klorira-
nje). Dosledno preverjamo kakovost in zdravstveno 
ustreznost pitne vode. Predvsem pa veliko pozornosti 
namenimo obveščanju. Kljub temu smo opazili, da je 
prišlo v širši javnosti do napačnih informacij. Zasledili 
smo jih v sklopu informativnih oddaj, ko je bilo poda-
no priporočilo ukrepa prekuhavanja za celotno Posav-
je. Dejansko pa je bil ukrep izdan samo za sistema 

Senovo–Brestanica in Kostanjevica na Krki, trenu-
tno pa velja samo še na sistemu Senovo–Brestanica. 

O uvedbi in preklicu ukrepa prekuhavanja pitne 
vode obveščamo: 
• Radio Veseljak (za sisteme Senovo - Brestanica, 

Raka, Veliki Trn, Kostanjevica na Krki, Zdole in Ko-
privnica), 

• Radio Center (za sisteme Krško, Dolenja vas in 
Podbočje),

• Regijski center za obveščanje,
• lokalno televizijo Ansat TV, 
• spletne strani (www.kostak.si, www.eposavje.com 

in posavje.info), 
• krajevne skupnosti (obvestila izobesijo na krajev-

no običajnih mestih), 
• večje javne objekte neposredno (zlasti vrtce, šole, 

zdravstvene ustanove ipd.). 

O dogajanjih obveščamo pristojne inšpekcijske služ-
be, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slove-
nije ter Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto.

 
 

S strokovno usposobljenim osebjem, vestnim delom 
in širokim pristopom do uporabnikov se trudimo za-
gotavljati kakovostno pitno vodo vsem prebivalcem, 
oskrbovanih preko javnega vodovoda. Ta cilj želimo 
doseči tudi z vašim sodelovanjem, zato smo dostopni 
na telefonski številki 07 48 17 262, elektronskem na-
slovu kostak@kostak.si in na sedežu družbe. 

Izpad električne energije povzroči 
moteno oskrbo s pitno vodo

V letošnjem letu sta nam meseca oktober in november povzročila nemalo preglavic pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo. Prvi sneg so zaznamovali izpadi električne energije, brez katere ni črpanja, distribucije in priprave (kloriranje) pitne 
vode. Tako je nekaj uporabnikov začasno ostalo brez pitne vode, uvesti pa smo morali tudi ukrep obveznega oziroma priporočenega 
prekuhavanja. 

Velikokrat pa uporabnike zanima, kaj pomeni bela 
obarvanost pitne vode, ki jo natočimo v ko-
zarec. Ta ni posledica motnosti ali prekomerne 
koncentracije klora v vodi. Gre za fizikalen po-
jav majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot 
posledica raztapljanja zraka v vodi. Ob iztekanju 
vode iz pipe se zaradi zmanjšanja tlaka izloča v 
vodi raztopljeni zrak. Po nekaj trenutkih se voda 
v kozarcu počasi zbistri in je primerna za pitje in 
uporabo.  
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KRŠKO - 9. novembra smo si člani Društva za varilno tehniko 
Krško ogledali tovarno Mangiarotti S.p.A. v Monfalconu. Man-
giarotti ima dolgoletne izkušnje v konstruiranju in izdelavi iz-
delkov za procesno in energetsko industrijo, zadnjih nekaj let 
pa sodelujejo tudi s krškima podjetjema Numip in Q Techna. V 
novi proizvodni hali, ki še ni dokončno opremljena, sestavlja-

jo predvsem večje in težje komponente. To so razni toplotni 
izmenjevalci, tlačne posode, tlačniki, rezervoarji, ki tehtajo 
tudi nekaj sto ton. V času našega obiska so varili in pregledo-
vali komponente za nuklearno industrijo. V nadaljevanju tri-
dnevne strokovne ekskurzije si je 44 članov DVT Krško ogleda-
lo tudi znamenitosti "večnega mesta" Rima.  F. Krošelj

Varilci na ekskurziji v Italiji

Udeleženci ekskurzije iz vrst DVT Krško
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„Tam, kjer so akumulacijski bazeni urejeni, se pravi 
ob HE Boštanj in HE Blanca, se pozna, da so  ukrepi 
zadostili protipoplavni varnosti. Pojavili so se sicer 
manjši problemi, ki jih nadzorujemo in rešujemo, 
gre zlasti za nepredvidene sanacije brežin. Popla-
vljenih območij, zlasti v urbanih okoljih, denimo v 
starih mestnih jedrih Sevnice in Krškega, kot so se 
dogajala včasih, pa ni bilo,“ poudarja vodja tehnič-
nega sektorja na Infri Aljoša Preskar. Nekaj težav 
je bilo sicer s podtalnico in zalivanjem kleti, deni-

mo v obrtni coni v Boštanju, vendar so to, kot po-
udarja Preskar, miniaturne zadeve v primerjavi s 
tistimi iz preteklosti.

Ukrepi v Krškem že delujejo

Staro mestno jedro Krškega je bilo septembra 
2010 poplavljeno, tokrat pa se to ni zgodilo, saj 
so medtem že delno poglobili strugo reke Save. 
„Verjamem, da smo s tem ukrepom v dveh le-

tih pripomogli, da se Sava tokrat ni prelila v sta-
ro mestno jedro,“ pravi Preskar. Res je sicer, da 
je bil pretok Save tokrat malo nižji kot takrat 
(malo manj kot 3000 m3/sek), vendar predvide-
vajo, da so ureditve, ki so jih že izvedli v okviru 
HE Krško, prispevale, da tokrat ni bilo poplave 
in da je bilo na visokovodnem zidu celo še ne-
kaj rezerve. Vodja projekta HE Krško na Infri An-
ton Vetrih ob tem dodaja, da se naselja v skla-
du z zakonom o vodah varujejo pred 100-letnimi 

vodami, nadvišanje kmetijskih površin pa pred 
20-letnimi vodami, zato je na njih tokrat prišlo do 
manjših razlivanj. Kar se tiče samih brežin Save 
vzdolž ureditev ob hidroelektrarnah, pa ugota-
vlja, da visoke vode na njih niso povzročile ško-
de. Na podlagi vsega naštetega Vetrih zaključu-
je, da so ureditve pomembne tako za energetiko 
kot za kraje in njihove prebivalce ob Savi, saj za-
gotavljajo protipoplavno zaščito, ki, kot se kaže 
v praksi, deluje.

Poplavna varnost tudi za brežiško 
območje

Več težav z visokimi vodami je bilo na breži-
škem območju, kjer protipoplavne ureditve še 
niso zgrajene, ugotavlja Preskar. „Tam se načr-
tujejo poplavno-varnostni ukrepi, skladno z dr-
žavnima prostorskima načrtoma za HE Brežice in 
HE Mokrice, v skladu z zakonom o pogojih kon-
cesije na spodnji Savi pa bodo zgrajene do kon-
ca leta 2016,“ pravi, a dodaja, da je skeptičen 
glede denarja oz. državnega financiranja projek-
ta v skladu z zakonom. Načrtovane ureditve na 
tem območju sledijo istemu načelu: urbana na-
selja se varujejo pred 100-letnimi vodami, kme-
tijske in druge površine pa pred 20-letnimi vo-
dami. Izjema je Nuklearna elektrarna Krško, ki 
se varuje pred 10.000-letnimi vodami z dodatno 
varnostno višino. „Prihaja čas, ko bo poplavna 
varnost zagotovljena na celotnem območju spo-
dnje Save. Zakonska podlaga obstaja, urbanistič-
na podlaga s tehničnimi rešitvami za HE Brežice 
je potrjena, čaka se le še na potrditev predloga 
financiranja ureditev, za HE Mokrice pa je držav-
ni prostorski načrt v postopku potrjevanja,“ za-
gotavlja Preskar. 

Protipoplavne ureditve 
delujejo

Nedavni poplavni val, ki je pljusknil tudi v Posavje, je bil svojevrsten preizkus tudi za protipoplavne ureditve na reki Savi, ki jih v okviru gradnje hidroelektrarn na spodnji 
Savi gradi podjetje Infra. Spričo dejstva, da ne na območju Sevnice ne na območju Krškega tokrat ni bilo obsežnejših poplav, so ureditve uspešno prestale test narave.
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Pri železniškem mostu v Sevnici

Stanje v času visoke Save pod pregrado HE Blanca … … in pod pregrado HE Boštanj

Na območju Krškega

 

Prvi sneg v zimski sezoni je povzročil kar nekaj nevšečnosti v prometu in pro-
metni infrastrukturi. Vzdrževalci občinskih cest smo skupaj z drugimi pristoj-
nimi službami s cestišč odstranili večino ovir, ki so nastale kot posledice sne-
goloma dne 28.10.2012, in s tem vzpostavili prevoznost cest.

Za zagotovitev ustrezne varnosti udeležencev v prometu in kvalite-
tnega izvajanja zimske službe POZIVAMO vse lastnike zemljišč in goz-
dov, da ob občinskih cestah in javnih poteh čimprej oz. najkasneje do 
30.11.2012 opravijo oz. zagotovijo sečnjo vseh podrtih, močno poško-
dovanih in močno nagnjenih dreves zaradi snegoloma.

V primeru neizvajanja navedenih ukrepov bi le-to ob ponovnem sneženju, moč-
nejšemu vetru ali drugih vremenskih pojavih pomenilo veliko nevšečnosti in 
predvsem nevarnosti za udeležence v prometu.

Kostak d.d. Krško istočasno obvešča in opozarja, 
da je delo v poškodovanih gozdovih izjemno ne-
varno in se ga lahko lotijo le opremljeni in uspo-
sobljeni izvajalci, območja izvedbe pa je potrebno 
ustrezno označiti in zavarovati, skladno z veljav-
no zakonodajo. 

POZIV LASTNIKOM ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 
ZA ODPRAVO POSLEDIC SNEGOLOMA 

OB OBČINSKIH CESTAH V OBČINAH KRŠKO 
IN KOSTANJEVICA NA KRKI
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Po grobih ocenah je na ce-
lotnem področju brežiške 
območne enote poškodova-
nih 80.000 m3 predvsem li-
stavcev, kar je v primerjavi 
z ostalimi območji največja 
količina v državi.
Za območje posameznih še-
stih krajevnih enot Območ-
ne enote Brežice so izdane 
generalne odločbe, s kateri-
mi je lastnikom gozdov do-
voljeno, da v svojih gozdovih 
opravijo oz. zagotovijo seč-
njo vseh podrtih, močno po-
škodovanih in močno nagnje-
nih dreves zaradi snegoloma. 
Pri tem smejo sami posekati 
in izdelati drevesa, ki jih je 

Veliko škode zaradi snegoloma
POSAVJE – Kot so sporočili iz brežiške območne enote Zavoda za gozdove, 
njihovi gozdarji še vedno pregledujejo poškodovane gozdove zaradi snegolo-
mov, ki jih je povzročil moker sneg v nedeljo, 28. oktobra.

sneg tako poškodoval, da se 
ne morejo regenerirati. Delo 
naj bo opravljeno najkasne-
je do 31.12.2013. Izjema sta 
posek in izdelava poškodova-
nega in močno nagnjenega 
drevja, ki ovira promet oziro-
ma ogroža infrastrukturo, ki 
naj bosta izvedena čim prej, 
ter posek in izdelava drugih 
poškodovanih dreves iglav-
cev, ki pa morajo biti poseka-
ni in izdelani najkasneje do 
20.3.2013, v kolikor zanje ni 
izdana posebna odločba. Ge-
neralne odločbe s podrob-
nejšimi določili so objavlje-
ne na http://e-uprava.gov.
si/e-uprava/oglasnaDeska.

euprava, oglasnih deskah kra-
jevnih enot Območne enote 
Brežice ter na običajnih me-
stih po naseljih. Še vedno pa 
velja, da za nasvet lahko po-
kličete svojega revirnega goz-
darja. Ob tem opozarjajo, da 
je delo v poškodovanih goz-
dovih izjemno nevarno in se 
ga lahko lotijo le dobro opre-
mljeni in usposobljeni izva-
jalci. P. P. 

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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LAS smo se predstavili udeležencem 
posveta in evropskemu komisarju
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v petek, 9. novembra, v Kul-
turnem domu Krško pripravilo posvet »Reforma Skupne kmetijske 
politike do leta 2020«, ki se ga je udeležil tudi evropski komisar za 
kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloş. Namen je bil komisar-
ja seznaniti s slovenskimi pogledi na reformo SKP in z zaključki za-
sedanja 2. podeželskega parlamenta v Zrečah, kjer so svoj pogled 
na prihodnost kmetijstva in razvoja podeželja podale slovenske 
nevladne organizacije. Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bo-
govič je na posvetu med drugim poudaril, da je slovenska kmetij-
ska politika sedaj pred izzivi določiti takšne ukrepe, ki bodo v pod-
poro spodbujanju konkurenčnosti, podjetniške in okoljevarstvene 
miselnosti v Sloveniji. Na ravni EU trenutno potekajo pogajanja o 
višini sredstev, namenjenih za kmetijstvo in razvoj podeželja, prav 
tako o ukrepih, ki jih bodo tako EU kot potem tudi posamezne dr-
žave članice podprle. Pri tem so predstavniki vlade in drugi prisotni 
komisarja posebej seznanili s posebnostmi, ki veljajo za naše kme-

tijstvo. Več zanimivosti o samem posvetu preberite v prispevku o 
posvetu na strani 8 te številke Posavskega obzornika.
 
Na posvetu je bilo 250 udeležencev iz vse Slovenije, med njimi 
predsednik Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo, pre-
hrano in okolje, predsednik Zadružne zveze Slovenije, Zveze sloven-
ske podeželske mladine in drugi strokovnjaki, ki dobro poznajo ra-
zvoj našega podeželja.  

Zanje, našega ministra in za evropskega komisarja ter njegovo de-
legacijo smo v Lokalni akcijski skupini Posavje po zaključku posve-
ta pripravili tudi manjšo predstavitev, na kateri smo poleg promo-
cijskega materiala v pokušino ponudili tudi okusne izdelke naših 
članov iz Kmečke zadruge Sevnice, predvsem sevniško klobaso, ki 
jo na policah trgovin v okviru Zadruge lahko najdete pod blagovno 
znamko Odtukaj.si, ta blagovna znamka pa je bila razvita ravno kot 
del LEADER projekta iz preteklih let. Društvo kmetic Krško je nav-
dušilo z omamno pehtranovo, makovo in lešnikovo potico, da pa je 
tudi kruh lahko odličen prigrizek, so dokazale članice Društva kme-

tic Sevnica. Gostom je šel najbolj v slast njihov ajdov kruh z orehi. 
Članice Društva kmečkih žena Arnika, ki prihajajo iz zelenega Svib-
nega pri Radečah, so ob prihodu udeležencem posveta ponudile 
drobno pecivo v obliki gozdnih sadežev, Vinska klet KZ Krško pa je 
prišlekom od blizu in daleč ponudila žlahtni cviček. Da smo imeli 
tudi dostojno animacijo, so poskrbeli predstavniki Upravnega od-
bora LAS, vodja tehnične pisarne LAS s pomočniki iz RRA Posavje 
ter Zavod otok iz Kostanjevice z vilami Čestitkami. 

Več o našem poslanstvu, rezultatih projektov in načrtih za v priho-
dnje, pa si preberite na spletni strani www.las-posavje.si ter v na-
slednjih številkah časopisa Posavski obzornik.

Člani Lokalne akcijske skupine Posavje imajo nalogo, da skozi so-
delovanje različnih sektorjev pomagajo začrtati smer razvoja ne-
kega območja (področje šestih posavskih občin) in za sofinancira-
nje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
izberejo takšne projekte, ki bi lahko v največji meri prispevali k iz-
koriščanju prednosti naše regije in hkratnem odpravljanju razvoj-
nih ovir. Za izvajanje tega pristopa je bila LAS Posavje v iztekajo-
čem se programskem obdobju 2007-2013 upravičena do dobrega 
1,5 milijona evropskih LEADER sredstev.

Prvo programsko obdobje našega delovanja se počasi zaključuje, 
v novem obdobju, ki bo segalo do leta 2020, pa bosta slovensko in 
posavsko podeželje postavljena pred drugačne izzive, ki bodo zah-
tevali jasnejšo in enotnejšo vizijo o bodočem razvoju, še več inova-
tivnosti in predvsem učinkovitega povezovanja na terenu. 

LAS Posavje je skozi leta nabirala 
izkušnje ...
Skozi prvo programsko obdobje smo se v LAS Posavje člani, nosilci 
projektov in partnerji učili tako na svojih uspehih kot napakah in 
ovirah, ki so se pojavljale ves čas našega delovanja. Nekatere vr-
ste izzivov je bilo logično pričakovati, saj je Lokalna akcijska sku-
pina Posavje zelo živa tvorba, ki skozi množico projektov združu-
je najrazličnejše interese tako močnih partnerjev, kot so na primer 
občine in javni zavodi, kot manjših, a dragocenih partnerjev kot so 
nevladne organizacije in podjetja. Tudi vsebinska področja projek-
tov so bila najrazličnejša (izboljšanje naravnega okolja, revitaliza-
cija naravne in kulturne dediščine, podeželski turizem, izboljšanje 
sodelovanja med proizvajalci hrane in potrošniki) in to je prineslo 
potrebo po prilagajanju povezovanja znotraj LAS. 

Prvi projekti, med katerimi so bili Lokalna trajnostna oskrba s hra-
no, Akademija zdrave hrane, Obnovljivi viri energije na podeželju, 

Turizem v zidanicah, Motivacijski projekt udejanjanja turističnih 
potencialov in projekt z imenom Skupaj na podeželju, so pravza-
prav orali ledino in marsikoga je kljub izkušnjam presenetila zah-
tevnost same prijave, priprav in vodenja projektov. V LAS Posavje 
in predvsem Tehnični pisarni LAS Posavje, ki je nekakšen operativ-
ni center našega partnerstva, so se pojavljala nova in nova vpraša-
nja, na katera pa je bilo potrebno pogosto dnevno iskati odgovore 
na ministrstvih, saj so se v prvih letih okoli podrobnosti o izved-
bah projektov precej lovili tudi odločilni organi na državnem nivo-
ju. Predvsem prvim prijaviteljem in izvajalcem projektov tako res 
ni bilo lahko in takrat dolgotrajni postopki so od vseh nas zahteva-
li veliko potrpljenja in trdne volje. Kasneje pa so stvari stekle, Slo-
venija kot celota se je naučila, kako naj se kvalitetni projekti s po-
dročja razvoja podeželja skozi pristop LEADER pravilno pripravljajo, 
izvajajo, kontrolirajo in dopolnjujejo. 

… in že uresničila nekaj uspehov
Lokalna akcijska skupina Posavje je do tega meseca v življenje obu-
dila skupno 15 posavskih projektov, v teku pa je še devet projek-
tov, ki se bodo izvajali v obdobju od leta 2013 do leta 2015. Skozi 
projekte smo že povezali 75 društev, organizacij, institucij in posa-
meznikov. V prihajajočih projektih pa bo sodelovalo prav tako okoli 
50 partnerjev, po večini novih. In kdo smo LAS Posavje trenutno? 

Združujemo naslednje aktivne člane:
Občina Krško
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Sevnica
Občina Brežice
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče
KŠTM Sevnica
Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (KTRC Radeče)
Javni zavod Kozjanski park
Regionalna razvojna agencija Posavje
Lokalna energetska agencija Dolenjska-Posavje-Bela krajina 
Center za podjetništvo in turizem Krško
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.
Kostak d.d.
Kenex d.o.o.
T&T AOP d.o.o.
HPG Brežice d.o.o.
Branko Šoba, kmetijsko gospodarstvo
Andreja Tomažin
Društvo kmetic Sevnica
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine
Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli

Center za razvoj podeželja Posavje
Neviodunum, Zavod za kulturo in odnose z javnostmi
Občinska turistična zveza Brežice
Inštitut za coaching Radeče
Sklad dela Posavje, ustanova
Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica

Že 29 aktivnih članov, ki delujejo v najvišjem organu akcijske sku-
pine – Zboru članov - in 15 izvedenih projektov nikakor ni zane-
marljiva številka, pa vendar nam je ob pogledu nazaj jasno, da bi 
bile vse te ustvarjalne sile in ideje lahko še bolj združene in manj 
razpršene. Ravno zato bo novo programsko obdobje odlična pri-
ložnost za konkretne korake, preko katerih bomo partnerje vodili 
v smeri učinkovitega črpanja evropskih sredstev LEADER in še bolj 
stremeli k čim večji končni dobrobiti posavskega podeželja, ki vse-
kakor potrebuje pomoč vseh nas, ki vidimo, kako se pogoji na te-
renu iz dneva v dan zaostrujejo.

Vabimo vas medse!
S takšno željo po močnem združevanju in odločnejših spremem-
bah vstopamo v novo programsko obdobje. Sama količina načr-
panih evropskih sredstev ne bo pokazatelj uspešnosti novega ob-
dobja – to bodo projekti, ki bodo pomagali razviti nove priložnosti 
na posavskem podeželju ob povezovanju podjetniške, kmetijske, 
rokodelske in turistične dejavnosti, projekti, ki bodo na dolgi rok 
in v povezovanju z drugimi sofinanciranji omogočali nova delovna 
mesta in razvoj novih produktov.

Če želite s svojo idejo prispevati k razvoju naših krajev in naše-
ga podeželja in si želite sodelovanja na regijskem nivoju, vas va-
bimo medse! Poiščite nas na sejmih, predstavitvah ali preberite 
kaj o nas v medijih, vseh vaših vprašanj pa bomo veseli tudi v Teh-
nični pisarni:

Z vprašanji pa se lahko obrnete tudi na posamezne člane orga-
nov LAS Posavje:
• predsednica LAS Posavje: Marija Imperl,
• člani UO LAS Posavje: Marija Imperl, KTRC Radeče, Majda Jaz-

bec, Društvo kmetic Sevnica, Magda Krošelj, Občina Krško, Ro-
man Matjašič, Občina Brežice, Maruša Mavsar, Zavod Neviodu-
num, Sabina Žibert, Kostak, Irena Klenovšek, Kmečka zadruga 
Sevnica,

• člani NO LAS Posavje: Tomo Jurman, Kenex, predsednik, Zvo-
ne Černelič, ekološka kmetija, in Anica Bercko, Občina Bistri-
ca ob Sotli,

• tehnična pisarna LAS Posavje: Darja Planinc, vodja.

LAS Posavje: za razvoj podeželja se moramo povezati
Lokalna akcijska skupina Posavje ali krajše LAS Posavje je javno - zasebno partnerstvo, ustanovljeno leta 2008 z namenom povezova-
nja podeželja in izboljšanja kvalitete življenja na podeželju. LAS Posavje je posebno interesno partnerstvo, ki je bilo s strani Ministrstva 
za kmetijstvo in okolje potrjeno kot tisto, ki s sestavo partnerjev in načinom delovanja na področju razvoja podeželja v regiji izvaja pri-
stop LEADER. Tako imenovani pristop LEADER je posebna metoda, s katero se v največji meri v načrtovanje razvoja nekega območja in 
izvajanje skupnih projektov vključuje in poveže lokalne partnerje (javne institucije, gospodarske subjekte in nevladne organizacije), ker 
naj bi ravno ti najbolje poznali svoje okolje, njegove posebnosti in potrebe. Pristop LEADER, ki predvideva povezovanje in delovanje „od 
spodaj navzgor“ se v Evropi razvija in uporablja že vse od leta 1991, v Sloveniji pa smo se za ta način dela odločili šele v programskem 
obdobju 2007-2013. 

TEHNIČNA PISARNA LAS POSAVJE –  
kjer vas čakajo odgovori na vaša vprašanja

Veseli vas bomo vsak delovni dan na sedežu Tehnične pisarne, 
CKŽ 46 v Krškem, 

pokličete nas lahko na 07 488 10 43 ali nam kadarkoli pišite na 
e-naslov: 

las.posavje@rra-posavje.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 
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BREŽICE – Glasbena šola Brežice je 26. oktobra v Posavskem 
muzeju gostila Umetniško šolo J. S. Bacha Dobřany iz Repu-
blike Češke. Češki gostje so obiskovalce pred koncertnim pro-
gramom sprejeli s petjem, vsak obiskovalec je prejel tudi 
darilo v izdelavi keramike, kjer so bila odtisnjena glasbila, 
darovalke oziroma učenke šole pa so sprejemale in darova-
le v češki noši. Vse prisotne je nagovoril ravnatelj šole prof. 

Daniel Ivša in v pozdravu spomnil na že desetletno uspešno 
sodelovanje med obema glasbenima šolama, na sodelova-
nje, ki je preraslo v prijateljstvo, ne le z glasbenima šola-
ma, temveč tudi z osnovnima šolama in obema občinama, 
ki beležita 10-letnico pobratenja. V prvem delu so se učen-
ci predstavili s solističnimi točkami, v drugem delu pa z dvo-
dejanko, otroško opero Rdeča kapica. Z dinamiko in glasbo 
so navdušili lepo število spremljevalcev. N. J. S.

BREŽICE – Literarna sekcija Beseda KD Franc Bogovič Dobova 
je 24. oktobra v Kavarni pri občini pripravila bogat literarni, 
glasbeni in likovni večer, izvajalci programa ter prav lepo šte-
vilo spremljevalcev pa so tako v prijetnem vzdušju počastili 
občinski praznik. Člani Besede so v prvem delu prebirali po-
ezijo Mile Kačičeve ob 100–letnici njenega rojstva. Kačičeva 

je bila za svoje ustvarjalno delo večkrat nagrajena s prizna-
nji, njen bogat življenjepis pa je predstavila Ivana Vatovec. 
Drugi del večera je zajemal uspešne literarne stvaritve Va-
tovčeve, aktivne članice Besede in prav tako prejemnice li-
terarnih priznanj. Z likovnimi deli je kavarniški prostor ozalj-
šala Sevničanka Jožica Udovč - Krhen, ki tokrat razstavlja 
ženske like, z deli pa želi poudariti pomembnost ženske, ki 
največkrat v življenju ne dobi priznanj, ki si jih zasluži. Da 
je glasba univerzalen jezik sta z ljubezenskimi napevi raz-
košno potrjevala Elizabeta in Dragutin Križanić. N. J. S.

MOKRICE – Člani Kulturnega društva Drugi oder so 26. okto-
bra v okviru Brežiškega oktobra znova pripravili drugačno 
kulturno umetniško doživetje. V čarobnem ambientu Hotela 
Golf Grad Mokrice – v galeriji Marijana Novaka Slunjskega - 
so izvedli literarni večer, za katerega je člane društva nav-
dihnil Tone Pavček s svojo pesniško zbirko Angeli, ki je bila 
razprodana samo v tednu dni. Ob soju sveč je polna galerija 

spremljevalcev uživala ob interpretaciji Pavčkovih Angelov 
ter ob slikarskem opusu Slunjskega, ki je literarni dogodek 
počastil osebno. Literarno in likovno doživetje ni dopušča-
lo ravnodušnosti spremljevalcev, saj se je vsak na svoj način 
poglabljal v slišano in videno. N. J. S.

CERKLJE OB KRKI - Dvorana gasilskega doma v Cerkljah ob 
Krki je bila 13. oktobra prizorišče 9. srečanja ljudskih pevcev 
in godcev „Zapojmo čisto po domače“, ki pa je bilo tokrat 
še posebej slovesno, saj so organizatorji prireditve Koledniki 
iz Bušeče vasi hkrati proslavili tudi svojih 15 let delovanja. 
Poleg slavljencev so se cerkljanskemu občinstvu predstavili 
še Ljudske pevke Žejno, Fantje s Preske, Ljudske pevke Sol-
zice Budna vas, Ljudski pevci Zarja iz Račne, Fantje z vasi 

Škocjan in Ragle iz Trebnjega. Ljudsko petje so prišli poslu-
šat tudi brežiški župan Ivan Molan, predsednica Zveze kul-
turnih društev Brežice Lučka Černelič in predsednik sveta 
Območne izpostave JSKD Brežice Filip Ferenčak. Slednji je 
Kolednikom iz Bušeče vasi podelil tudi Maroltove značke za 
večletno glasbeno udejstvovanje. Bronasto za več kot petle-
tno aktivno sodelovanje na področju ljudskega petja je pre-
jel Stane Vegelj, srebrne za več kot desetletno aktivno so-
delovanje na področju ljudskega petja pa so prejeli Janez 
Hribar, Franc Pavlovič, Franc Zakšek in Franc Zorko. Po-
leg župana Molana in Černeličeve so se čestitkam ob jubile-
ju Kolednikov pridružili tudi vsi nastopajoči na sobotni pri-
reditvi kot tudi predstavniki nekaterih okoliških društev, ki 
z nastopi ohranjajo običaj ljudskega petja. Prireditev je po-
vezovala Natalija Zmazek.  R. R.

GLOBOKO – Pevci ljudskih pesmi »Pevci iz Globokega« so 3. 
novembra v napolnjeni dvorani tamkajšnjega Prosvetnega 
doma pripravili prireditev ob svoji 15–letnici delovanja in 
predstavitev nove zgoščenke, ki so ji dali naslov »Tebi naj 
se glasi«. Pevci iz Globokega so pravzaprav nastali iz Lovske-
ga pevskega zbora Globoko, 15 let pa jih uspešno vodi Franc 
Kene, dobitnik zlate Maroltove značke. To značko so za 15 

let delovanja prejeli še Stane Slak, Slavko Cizl, Ivan Šušte-
rič, Miljan Zidanič, Franc Vrstovšek, Ivan Verstovšek in 
Franc Zidarič, za pet let prepevanja pa je bronasto Marol-
tovo značko prejel Ivan Kene. Značke in priznanje je pode-
lila koordinatorka OI JSKD Brežice Simona Rožman Strnad.
Z jubilanti so prepevali in godli še Ljudski pevci »Jesensko 
cvetje« iz Šentjurja pri Celju, Fantje artiški iz Artič, Alpska 
godčevska skupina FS »Ozara« iz Kranja, Kapelski pubje iz 
Kapel in Ljudske pevke »Trstenke« iz Podlehnika v Halozah.
Zgoščenko je z lepimi mislimi popeljala na pot Jasna Vidako-
vič, dolgoletna urednica radijske oddaje Naša zemlja v pe-
smi in besedi, pa tudi sicer so mnoge lepe misli s čestitkami 
pospremile jubilejni dogodek pevcev iz Globokega, ki so z 
gosti zapeli skupno pesem Pozimi pa rožice ne cveto. Za po-
vezovanje je skrbela Katarina Sedeljšak. N. J. S.

KRŠKO – V atriju na CKŽ 23 v Krškem, kjer ima svoje prosto-
re Društvo likovnikov Krško OKO, so 20. oktobra odprli raz-
stavo z naslovom Ex-tempore Krško 2012. Svoja dela so na 
ogled postavili člani društva Rafael Andlovic, Smiljana An-
žiček, Rezika Arnuš, Zdravko Červ, Franc Češnovar, Stane 

Fabjančič, Andrej Gerjevič, Mitja Grum, Anton Klakočar, 
Marija Klakočar, Tomaž Kocuvan, Jožica Petrišič, Branka 
Pirc, Magda Praznik, Andrea Prevejšek, Mihaela Prevej-
šek, Bernard Pungerčič, Milena Roštohar, Ulrih Rupret, 
Jože Šterk, Stane Udvanc in Katarina Zakšek. Oceno raz-
stavljenih del je pripravila Alenka Černelič Krošelj, ki je 
med drugim zapisala: „Društvo likovnikov Krško OKO se s 
svojimi očmi seli po zanimivih in lepih delih občine Krško. 
Letos so si izbrali staro mestno jedro 535-letnega mesta Kr-
ško, ki s svojo arhitekturo omogoča številne poglede, s svojo 
vsebino oziroma s svojimi stoletji različnih zgradb in dogod-
kov pa buri in vzburi domišljijo. In tako je bilo tudi pri leto-
šnjih udeležencih.“ Zbrane sta ob otvoritvi nagovorili krška 
podžupanja Ana Somrak in predsednica društva Pirčeva, z 
glasbo pa so dogodek popestrili učenci Glasbene šole Krško. 
 M. Kalčič

Češki prijateljski obisk

Nastop gostov s Češke (foto: Foto Rožman)

Umetniško razkošje

Ivana Vatovec, Elizabeta in Dragutin Križanić ter Joži-
ca Udovč - Krhen

Svoje bele sanje sanjam …

Utrinek z literarnega večera (foto: L. Zagmajster Jovanović)

Ex-tempore Krško 2012

Svoje likovne izdelke je tokrat na ogled postavilo kar 22 
razstavljavcev.

Tebi naj se glasi

Pevci iz Globokega

15 let Kolednikov iz Bušeče vasi

Koledniki iz Bušeče vasi

KRŠKO - V prostorih Val-
vasorjeve knjižnice Kr-
ško se s svojimi likovnimi 
izdelki predstavlja Hed-
vika Cener, samostojna 
oblikovalka in članica 
Društva likovnikov Krško 
OKO. Z razstavo „Drevo – 
simbol življenja“ ne želi 
predstaviti le svojih iz-

delkov, ampak poziva obiskovalce k večjemu zavedanju o po-
menu narave in dreves za življenje ljudi. Pri tem želi, da bi bili 
vsi posamezniki aktivni in zato predlaga, da bi vsako leto posa-
dili novo drevo, kakor je tudi podnaslovila razstavo. Tokrat je 
na ogled postavila osem glinenih podob dreves, prekritih z ze-
leno patino. Vesela je, da tudi mlajše generacije razmišljajo 
o drevesih kot darovih, ki nam jih nudi narava. Prav njeni vnu-
ki so jo navdušili in vzpodbudili k oblikovanju razstave. Njim 
v zahvalo in veselje je lastno razstavo popestrila z njihovimi 
likovnimi izdelki. Razstavo si lahko ogledate v oktobru in no-
vembru v avli Valvasorjeve knjižnice Krško v času  odpiralnega 
časa knjižnice. U. Š.

RADEČE - Brusači iz Radeč so 
na prireditvi „Pod lipco ze-
leno“ obiskovalcem Doma 
kulture v Radečah 5. okto-
bra predstavili svojo prvo 
zgoščenko z istoimenskim 
naslovom. V uvodu priredi-
tve je predsednica društva 
Cvetka Hudoklin poudarila 
pomen kulturne dediščine, 
vodja pevcev Jožica Žibert 
pa je obiskovalcem sprego-
vorila o značilnostih ljudske-
ga petja in o tem, kako so 
se ljudske pesmi skozi de-
setletja in stoletja ohranja-
le in prenašale iz roda v rod 
ter predstavila zgoščenko, na 
kateri je 17 znanih in malo 
manj znanih ljudskih pesmi. 
Med njimi pesem »Flosar-

Razstava Hedvike Cener 
»Drevo – simbol življenja«

Hedvika Cener ob svoji razstavi

Prva zgoščenka radeških brusačev

Radeški brusači med predstavitvijo zgoščenke

ska«, ki omenja kraj Rade-
če (nekoč Rače), kjer je bila 
v preteklosti pomembna po-
staja splavarjev, ki so vozi-
li les po Savinji in Savi. Naj-
prej so ljudski pesmici zapeli 
najmlajši folklorniki, člani FS 
Marjanca OŠ Radeče, a ker se 
pod lipico ni samo pelo, tem-
več tudi plesalo in godlo, so 
brusači ob zvokih harmoni-
ke in kontrabasa zaplesali in 
zapeli Pouštertanc - ljudsko 
igro s plesom iz okolice La-
škega ter splet ljudskih ple-
sov in iger, imenovan Pod li-
pico zeleno. Plesalke so v 
tem spletu zaplesale v no-
vih kostumih – kočemajkah. 
Med nastopi plesalcev pa so 
ljudske pesmi o lipi zapeli še 

ljudski pevci iz Šentruperta 
in ljudske pevke z Razborja. 
Harmonikar Franci Rajgl je 
zaigral dve Slakovi in s svo-
jimi učenci še dve stari ljud-

ski viži, valček in koračnico, 
dogajanje pod lipo pa sta po-
vezovala Franci Gros in  Loj-
ze Lazar.
 Cveta Hudoklin
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STUDENEC - 21. oktobra so 
vaščani Studenca pripravi-
li blagoslov prenovljene ka-
pele Matere božje na igri-
šču, ki je bila predvidoma 
zgrajena leta 1895. V le-
pem sončnem popoldne-
vu se je zbralo veliko kra-
janov iz vseh okoliških vasi 
ter ostalih povabljenih go-
stov. Cerkveni pevski zbor 
s Studenca je zapel nekaj 
pesmi, župnik Anton Ba-
bič je opravil blagoslov ka-
pelice, zatem pa je Marija 
Novak na kratko predstavi-
la preteklost kapelice. Bla-
goslova so se udeležili tudi 
predsednik sveta KS Stude-

nec Janoš Janc, sevniški župan Srečko Ocvirk in poslanec v 
Državnem zboru Tomaž Lisec. Obnovo kapelice so omogoči-
li: KS Studenec, Občina Sevnica, Rafael d.o.o., Roman Janc, 
Slikopleskarstvo Srečko Pšeničnik, Mizarstvo Divjak Martin in 
Darko Janc. Da je kapelica tako lepega videza, že od nek-
daj skrbijo Jančevi, ki so tudi sedaj v veliki meri poskrbeli 
za pogostitev. B. Janc

RAKA - Na zahvalno nedeljo, 4. novembra, je novomeški škof 
msgr. Andrej Glavan blagoslovil obnovljeno zunanjost župni-
šča na Raki ter imel slovesno zahvalno sveto mašo v župnij-
ski cerkvi sv. Lovrenca. Za to priložnost je bila cerkev lepo 
okrašena s pridelki v znamenje hvaležnosti za vse, kar nam 
je rodila zemlja.

Pred nekaj leti smo lepo obnovili notranjost in zunanjost mo-
gočne župnijske cerkve ter obnovili tudi orgle, letos pa smo 
pod vodstvom župnika Franca Levičarja obnovili tudi zuna-
njost župnišča, ki ima sedaj bolj prijazno podobo in je tudi 
v okras kraju. Župnišče leži v središču Rake, blizu farne cer-
kve, pod hribčkom Cavsar na zelo razglednem mestu, saj ob 
lepem vremenu seže pogled od Novega mesta do Zagreba. 
Zanesljivih zgodovinskih podatkov o župnišču ni veliko. Vse-
kakor je to zelo stara stavba, verjetno preko 300 let, prav-
zaprav je bila to nekoč graščinska stavba. Zadnja lastnica je 
bila baronica Benedice Caiselli, ki je stavbo in verjetno tudi 
zemljo okoli darovala župniji. Med drugo svetovno vojno so 
bile v župnišču pisarne Nemške naselitvene družbe. Po vojni 
ni bilo župnišče žal nikoli temeljito obnovljeno. A. Šiško 

BREŽICE - Društvo za oživitev mesta Brežice in JSKD – Ob-
močna izpostava Brežice sta 23. oktobra v Prosvetnem domu 
Brežice pripravila razgiban večer. Pričel se je z gledališko 
predstavo »39 stopnic« v izvedbi Špas teatra in v režiji Jaše 
Jamnika, vzporedno pa je bila v avli postavljena razstava 
fotografij Brežiška dediščina skozi tretje oko (Stavbna dedi-
ščina 4), ki jo je pripravilo Društvo za oživitev mesta Breži-
ce, avtorjev Ivanke Počkar, Branka Brečka, Anite Radkovič 
in Judite Francekovič. Predsednica društva Alenka Černe-
lič Krošelj je v odmoru številne seznanila, da je društvo vse-
binsko sledilo zastavljenemu naslovu, časovno pa so uspeli 
ustvariti dve vzporednici. Pogled v mesto na začetku 80-ih 
let 20. stoletja in pogled v mesto na začetku drugega dese-
tletja 21. stoletja. Danes neprecenljive mestne trenutke 80-
ih let je ujela dr. Ivanka Počkar, Branko Brečko je neusahljiv 
vir različnih pogledov na mesto, zlasti na naravo ob njem, 
Anita Radkovič išče predvsem mestne delce, ki jih največ-
krat prezremo, Judita Francekovič pa se predstavlja z vedu-
to, ujeto na decembrski dan, in skoraj nevidnim napisom, ki 
priča o živahni preteklosti stavbe. Izbor fotografij sta nare-
dili Černelič Krošljeva in Nika Filipič Počkar, ki je tudi obli-
kovala razstavne panoje. N. J. S.

KRŠKO - „Začuti energijo“, je 27. oktobra odmevalo po Kr-
škem, kjer je potekalo že 10. srečanje skavtov mariborske 
regije. Krški skavti smo želeli z zgoraj omenjenim naslovom 
opozoriti na vse vrste energije, tako nuklearne, na katero 
smo zelo ponosni, kakor tudi osebne, ki nam je velikokrat 

zmanjka. S slovesnim dvigom zastav in s skavtsko ter sloven-
sko himno smo pričeli Talele JAM, ki se je odvijal v Osnovni 
šoli Jurija Dalmatina Krško, udeležilo pa se ga je nekaj več 
kot 600 skavtov. Skozi dan se je zvrstilo veliko različnih de-
javnosti, kar nekaj pa se jih je kljub slabemu vremenu odvi-
jalo tudi na prostem. Srečanje smo, skupaj s skavtskim ban-
dom Ana in pow, zaključili z odločitvijo, da bomo energijo, 
ki smo jo prejeli, ponesli tudi širom po Sloveniji.  M. F.

KRŠKO – Z namenom preveriti operativno usposobljenost, pri-
pravljenost, opremljenost enot s tehniko in osebno opremo 
je Gasilska zveza Krško 3. novembra pred Občino Krško or-
ganizirala tehnični dan GZ. Na njem je sodelovalo 250 pro-
stovoljnih in 14 poklicnih gasilcev, trije pripadniki reševalne 

službe Potapljaškega društva Vidra, pet pripadnic Prve po-
moči GZ Krško in ena pripadnica nujne medicinske pomoči 
Zdravstvenega doma Krško. Pregled je v spremstvu poveljni-
ka GZ  Boruta Arha in predsednika Avgusta Mlakarja opravili 
župan mag. Miran Stanko,  ki je ob tem dejal, da so gasilske 
enote nepogrešljiv del družbe, ki so do sedaj s svojo uspo-
sobljenost že mnogokrat učinkovito posredovale pri reševa-
nju življenj in premoženja, zato si bodo na Občini v okviru 
razpoložljivih sredstev tudi v bodoče prizadevali za ustrezno 
zagotavljanje le-teh.  B. M. 

BREŽICE – Brežiški oktober 2012 je s tednom odprtih vrat, 
od 22. do 27. oktobra, obeležil tudi Varstveno delovni cen-
ter Brežice, vključno s prodajno razstavo. Sicer ima VDC v 
Brežicah vedno prijazno odprta vrata, za prijeten sprejem 
poskrbijo tako vodja Betka Knez, delovni inštruktor Andrej 

Turšič in varuhinja Klavdija Labrovič kot varovanci oziroma 
uporabniki. Trenutno jih je vključenih 23, enkrat tedensko pa 
še uporabnik preko Sožitja Brežice. VDC je obiskala tudi pod-
županja Vladka Kežman, varovancem in osebju je namenila 
prisrčen pozdrav v svojem in imenu Občine Brežice. Ob tem 
je v knjigo pohval ali pripomb zabeležila: »Vaši dnevi odpr-
tih vrat so tudi darilo občini za njen praznik, hvala vam! Iz-
delki, ki jih ustvarjate pod skrbnim vodstvom vaših mentor-
jev, so izredno lepi, vaša ustvarjalnost je pohvalna. S tem 
pokažete, kaj znate in kaj zmorete, kako ste spretni. Vsak 
po svojih zmožnostih. Naša družba je še kar solidarna. Člo-
vek mora biti solidaren do sočloveka, zato je potrebno po-
magati vsem. Želim vam veliko ustvarjalnosti še naprej, pri-
jetnega medsebojnega druženja in dobrih mentorjev.« Tako 
si bodo lahko podžupanjine zapisane misli večkrat prebrali.
 N. J. S.

Skavtsko srečanje v Krškem

Udeleženci srečanja v telovadnici OŠ Jurija Dalmatina Krško

Tehnični dan GZ Krško

Župan mag. Miran Stranko, predsednik GZ Krško Avgust 
Mlakar, komandir Policijske postaje Krško Peter Molan, 
predsednica komisije pri GZ Krško Ana Somrak in direk-
tor PGE Krško Joško Žvar

Teden odprtih vrat VDC Brežice

Uporabniki centra z delovnim inštruktorjem, varuhinjo in 
podžupanjo Vladko Kežman

Blagoslov obnovljenega župnišča

Obnovljeno župnišče na Raki (foto: Sonja Kralj)

Blagoslov obnovljene kapelice

Obnovljena kapelica Matere 
božje

Komedija in razstava o mestu

BREŽICE – Knjižnica Brežice je ob sodelovanju Literarne 
sekcije Beseda KD Franc Bogovič Dobova 18. oktobra pri-
pravila predstavitev knjige „Metulj brez pomladi“ avtori-
ce Antice Marijanac iz Brežic. 

Antica Marijanac, učite-
ljica v pokoju, je avtori-
ca prvenca „Anci, ti pre-
sneti mulc“ in pesniške 
zbirke za otroke „Kdo 
gre z nami“, tokrat pa 
se je množici v dvora-
ni Savice Zorko presta-
vila z obsežnim roma-
nom(545 strani), ki ga 
je poimenovala „Metulj 
brez pomladi“. Med av-
torico romana in Ivano 
Vatovec, ki je tudi na-
pisala spremno besedo 
novega slovenskega ro-
mana, je potekal zani-
miv, odkritosrčen pogo-

vor. S strnjenimi mislimi je med branjem romana zapisala, 
da je v branju našla veliko bogastvo, ki ga marsikateremu 
novodobnemu piscu primanjkuje – bogastvo čustev, besedi-
šča, pristnega izražanja, celo za prsni žepek žlahtno zve-
nečih, že mnogo kje pozabljenih besed in nazivov. Roman 
je zgodba glavne junakinje Marine, ki se iz nedoraslega de-
kletca z zrelim razmišljanjem podaja v krut svet. »Marinina 
želja postati učiteljica je tako močna, da v nemogočih po-
gojih in grozljivih situacijah ni odnehala, temveč je dose-
gla svoje sonce, ki se ji je včasih tako odmaknilo, da je že 
skoraj obupala …« Marijančeva se je zahvalila vsem, ki so 
jo pri nastajanju knjige podpirali in ji pomagali pri predsta-
vitvi in izdaji, dogodek pa so z igranjem na flavto obogatile  
učenke Glasbene šole Brežice. N. J. S.

ŠENTJANŽ/KRMELJ – Na prvo oktobrsko soboto so v Šentjanžu 
v okviru 1. Posavskega festivala pohodništva slovesno preda-
lu namenu rudarsko tematsko pot TK Pav, ki jo je Turistično 
društvo Šentjanž zasnovalo v okviru projekta Popotnik – po-

savske poti prijetnih doživetij. Pot bi lahko poimenovali tudi 
»Po sledeh časa«, saj se v njenem vsebinskem delu preple-
tajo izgnanska in rudarska pot ter pot Po poteh Milana Majc-
na. Omenjena tematska pot, ki povezuje dve krajevni sku-
pnosti, Šentjanž in Krmelj, je bila izbrana tudi za »naj pot« 
Posavja 2012.  V. P./S. R.

BOŠTANJ - 5. oktobra so v Boštanju odprli tretjo od šestih po-
savskih poti prijetnih doživetij, poimenovano Azaleja. Vsebi-
no na sedmih tablah, ki stojijo ob šest kilometrov dolgi trasi, 
so pripravili skupaj s slikovnim gradivom krajani in krajanke 
KS Boštanj, sam projekt pa je sofinanciran s pomočjo evrop-

skega sklada za razvoj podeželja. Začetek poučne tematske 
poti je pri OŠ Boštanj, kjer je postavljena velika tabla z opi-
som poti, ki se nadaljuje do starega boštanjskega vaškega je-
dra, kjer stoji pod župnijsko cerkvijo nekdanje perišče Vejer. 
V bližini je postavljen tudi čebelnjak. Naravoslovna in etno-
loška pot nato vodi do znamenitega rastišča azaleje v oko-
lici kraja Gavge nad boštanjskim pokopališčem, od tu dalje 
pa do mostu in do nekdanje žage na reki Mirni, kjer je ne-
koč potekal tudi ženski ribolov - ženske so ribe ob njihovem 
drstenju lovile z golimi rokami v svoje velike predpasnike.
 J. L./S. R.

Anticin Metulj brez pomladi

Antica Marijanac s svojo novo 
knjigo

Naravoslovna pot Azaleja

Pohodniki pred eno izmed sedmih tabel na trasi

Rudarska tematska pot T‘k Pav

Nova tematska pot T‘k pav povezuje krajevni skupnosti 
Krmelj in Šentjanž, na poti pa bo pohodnike morda kdaj 
presenetil tudi rudarski škrat Knapec.
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POSVET

T: 07 492 50 32, 031 374 226
F: 07 490 50 32

E: primoz.mozer@siol.net
W: www.racunovodstvo-posvet.si

Računovodstvo in fi nančne storitve
Primož Mozer s.p., Leskovška cesta 31c, 8270 Krško

POSEBNA PONUDBA!

V mesecu decembru pričenjamo s posebno 
akcijo za vse nove stranke. Nudimo vam prve 
tri mesece BREZPLAČNEGA RAČUNOVODSTVA! 

Izkoristite priložnost in nas kontaktirajte.

Veselimo se sodelovanja z vami!

T: +386 (0)7 49 25 570
F: +386 (0)7 49 25 571
M: 031 572 511
E: masa@galerijaambienta.com
W: www.galerijaambienta.com

Trgovina Maša Dostal s.p.
Cesta krških žrtev 44

8270 Krško

Razveselite sebe, svoje najbližje ali poslovne partnerje 
in nas obiščite v naši prodajalni v Krškem!

POSEBNA PONUDBA: 
Prestižna kolekcija TRUMP HOME

Galerija Ambienta vam ponuja najlepša darila za 
posebne priložnosti, obletnice, poroke, novo leto  
in opremo vašega doma.

NOVO!
Na novo smo opremili prostor s promocijskimi izdelki za 

podjetja (majice, koledarji, pisala, kape, rokovniki...).
NE LE V KATALOGU, AMPAK V ŽIVO!

Ena izmed letošnjih tem pre-
čudovitih umetnin je krasil-
na umetnost. Motive zanjo so 
»Bucike« našle v delu Sloven-
ska krasilna umetnost Ivana 
Razborška, čigar stalna raz-
stavna galerija je bila na sev-
niškem gradu odprta pred 25 
leti v spomin na njegovo ma-
ter, ki se je rodila na Oreho-
vem pri Sevnici. Z original-
nimi vzorci sta pri izdelavi 
čipkarskih umetnin  pomagali 
tudi Maja in Eva Razboršek, 
hčeri slovenskega krasilnega 
umetnika. »Ker smo po kle-
kljarskem stažu mlada sku-
pina, je bil za nas tak način 
dela velik izziv, saj ni narisa-
ne podlage za klekljanje. Po 
fotografiji, ki je obešena po-

Bogastvo v čipki sevniških Bucik
SEVNICA – Na svoji drugi samostojni razstavi se v veliki Mosconovi galeriji na 
sevniškem gradu predstavlja sevniška klekljarska skupina Bucike, ki po do-
brih dveh letih delovanja povezuje že okoli 70 ljubiteljic in ljubiteljev kle-
kljarske veščine. Odprtje razstave, ki je potekalo 15. novembra, si je ogleda-
lo lepo število obiskovalk in obiskovalcev. 

leg izdelka, smo naklekljali 
pet motivov,« je dejala Tina 

Železnik. Za šest prekrasnih 
klekljanih prtičkov, ki jih je 
klekljarska skupina podarila 
sevniškemu gradu, se je za-
hvalila direktorica KŠTM Moj-
ca Pernovšek. Pismo z za-
hvalo, ker so se spomnili in v 
čipkah upodobili motive kra-
silne umetnosti Ivana Raz-
borška, se je zahvalila v svo-
jem in sestrinem imenu Eva 
Razboršek. Številne zbra-
ne so na otvoritvi čipkarske 
razstave nagovorili mentori-
ca Bucik Greta Dremelj, sev-
niški župan Srečko Ocvirk in 
soustanoviteljica Družinske-
ga inštituta Zaupanje Moj-
ca Pompe Stopar. Spremlje-
valni del otvoritvenega dela 
programa so obogatili MePZ 
Zvon, glasbenika Mojca in 
Tine Bec ter mladi klekljarji 
in klekljarice. S. Radi, foto: 
L. M.

Mentorici klekljarske skupine Greta Dremelj in Tina Že-
leznik sta v znak zahvale prejeli šopek.

SEVNICA – Zadnji ponedeljek v mesecu oktobru se je v čitalni-
škem oddelku sevniške knjižnice odvijalo prvo srečanje literar-
nih zanesenjakinj in zanesenjakov, ki se bodo srečevali enkrat 
mesečno vse do aprila v prihodnjem letu. Uro in pol trajajočo 
delavnico je vodila Marija Kalčič, ki je v posavskem prostoru 
znana po dveh pesniških zbirkah za odrasle in eni za otroke ter 
po zbirki kratkih zgodb v prozi. Zbrane na literarni ustvarjal-
nici je uvodoma nagovorila direktorica knjižnice Anita Šiško: 
»Udeležba je zelo lepa. Želim, da se pri nas dobro počutite, 
veliko lepega napišite, potem bomo pa brali, kar ste napisa-
li.« Prvi rezultati uvodne delavnice so bili predstavljeni ob za-
ključku, ko sta avtorici Zdravka Brečko in Tanja Košar prebrali 
vsaka svojo že napisano pesem, Jože Žnidarič in Vida Križnik 
pa sta jo sestavila na delavnici. Karel Kožuh je predstavil del 
svojih umetniških slik, ki jih je narisal v mladosti. S kratko re-
citacijo je navdušila Miranda Zakšek, ostali udeleženci in ude-
leženke pa se bodo prepustili umetniškemu ustvarjanju doma 
in se nato z zapisano besedo predstavili na naslednjem sreča-
nju, ki bo v ponedeljek, 26. novembra, ob 16.30. S. R.

Literarna ustvarjalnica v knjižnici
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Program dela mreže šol biosfernega območja 
Kozjansko in Obsotelje

Ustanovitev mreže šol biosfernega območja K&O je namenjena 
osnovnošolcem, ki bodo na območju Kozjanskega in Obsotelja 
iskali povezavo med naravo, ljudmi in kulturo.

Učenci se bodo ob sodelovanju svojih mentorjev k raziskovanju 
vključili prostovoljno in med ponujenimi temami izbrali tisto, ki 
je zanje najbolj zanimiva in primerna. 

Z ustanovitvijo mreže šol želimo otroke že v zgodnji dobi njiho-
vega izobraževanja  pritegniti k iskanju in raziskovanju tistih de-
lov njihovega domačega prostora, ki se jim z vidika njihovega 
poznavanja prostora zdijo najbolj zanimivi in želijo svoja spozna-
nja prenesti tudi ostalim prebivalcem in obiskovalcem prostora.

Svojo pripravljenost sodelovanja v mreži šol so potrdile nasle-
dnje šole:
1. OŠ Bistrica ob Sotli
2. OŠ Kozje
3. OŠ Laško
4. OŠ Gorica pri Slivnici
5. OŠ Lesično
6. OŠ Kumrovec, HR

Okvirni program delovanja  
v šolskem letu 2012/13

1. Podpis o sodelovanju
Podpis o sodelovanju in potrditev programa je bil 24. oktobra na 
gradu Podsreda. Pri podpisu so sodelovali vsi ravnatelji sodelu-
jočih šol oziroma koordinatorji, Kozjanski park, Urad za Unesco, 
župani in svetniki ter seveda naše pristojno ministrstvo – Mini-
strstvo za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport .

2. Razpis raziskovalnih tem
V šolskem letu 2012/13 smo razpisali naslednje raziskovalne teme:

 9 Biodiverziteta v okolici naše šole
 9 Svetlobno onesnaženje
 9 Ptice v domačem sadovnjaku
 9 Razvoj in propad obrti v mojem kraju
 9 Kaj bi se rad naučil/a od moje babice, dedka
 9 Kaj mi pove kamenček, najden na domači njivi.

Čas za izdelavo raziskovalnih nalog je od 25. oktobra 2012 do 15. 
aprila 2013. Vse naloge se morajo oddati v Kozjanski park, ki jih 
pregleda in zbere v enotno publikacijo. 

Učenci s pomočjo mentorjev predstavijo raziskovalne naloge 
predvidoma ob Dnevu parkov (24. maj). Dogodek bo organizi-
ral Kozjanski park.

Vsi avtorji nalog bodo prejeli zahvalo za sodelovanje in praktič-
no nagrado. Prav tako pa bodo prejeli publikacijo z vsemi na-
logami, ki jo bomo pripravili tudi za občine in ostale sodelujo-
če organizacije.

Nekatere raziskovalne naloge bomo predstavili tudi na kongre-
su mladih raziskovalcev, ki ga pripravlja upravljavec biosfernega 
območja Kras – Park Škocjanske jame.

Kozjanski park T +386 3 800 71 00
Podsreda 45 F +386 3 800 71 08
Si-3257 Podsreda Kozjanski-park@kp.gov.si
Slovenija

Ustanovitev mreže šol biosfernega 
območja Kozjansko in Obsotelje

Podpis listine o sodelovanju šol

Kozjanski park je leta 2010 postal upravljavec biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, ki deluje v okviru UNESCO programa MAB - človek in biosfera. Ena pomembnih 
nalog upravljavca biosfernega območja je spodbujanje raziskovanja in izobraževanja na vseh ravneh. Ravno zato smo se na podlagi izkušenj, ki jih že ima upravljavec 
biosfernega območja Kras, to je park Škocjanske jame, odločili, da ustanovimo mrežo osnovnih šol biosfernega območja. K sodelovanju smo povabili šole na tem ob-
močju. Našemu povabilu se je odzvalo šest šol, med njimi je tudi šola iz Kumrovca, ki se nahaja preko meje, to je v republiki Hrvaški. 

www.kozjanski park.si
naročena objava

N A J U G O D N E J Š E 
P L A Č I L O 

P O L O Ž N I C  V  P O S A V J U 
 Provizija za plačilo položnic (UPN nalog) le  0,39 EUR na položnico za 

komitente – imetnike osebnega računa za redne prilive plače ali pokojnine v 
Delavski hranilnici,

 provizija za plačilo položnic za vse ostale pa le 0,63 EUR na položnico,
 plačilo položnice preko spletne banke DHplus le 0,20 EUR na položnico,
 provizija za direktne obremenitve le 0,12 EUR.

O S E B N I   R A Č U N   Z 
N A J N I Ž J I M I   S T R O Š K I
Po raziskavi Zveze potrošnikov Slovenije z dne 13.08.2012 je osebni 

račun Delavske hranilnice najugodnejši na bančnem trgu:

 strošek vodenja računa prvo leto brezplačno, nato le 1,25 EUR na mesec za 
zaposlene, za upokojence pa le 0,80 EUR na  mesec,

 brezplačni dvigi na vseh bankomatih v Sloveniji in EMU,
 nudimo vam prijazno in varno spletno banko DhPlus,
 kartica MasterCard z letnim nadomestilom samo 12,50 EUR,
 limit do 3 x prilivov.

NE ZAMUDITE IZJEMNE PRILOŽNOSTI!
DELAVSKA HRANILNICA  VAŠA HRANILNICA 

Podružnica Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice 
ZRAVEN GLASBENE ŠOLE V BREŽICAH

Tel: 07/62 00 500  507
Vsak delovni dan od 08.30 do 17.00 ure – NEPREKINJENO

BANČNA INSTITUCIJA ZA VAŠO PRIHODNOST

Slovenski nacionalni odbor 
programa Človek in biosfera

Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

„Zgodbo za Slovence s sr-
cem“, kot so igro poime-
novali, je napisal in režiral 
domači župnik mag. Janez 
Žakelj. Potem ko je župnija 
leta 2011, 100 let po škofo-
vem rojstvu, praznovala Le-
ničevo leto, je letos za piko 
na i nastala še dramska upri-
zoritev o znamenitem roja-
ku. Igra ima sedem dejanj z 
več prizori, pri čemer so vsi 
podatki dokumentirani bodi-
si s strani Leniča bodisi dru-
gih zgodovinskih virov. 

Glavna vloga škofa Stanisla-
va Leniča pripada Matjažu 
Špilerju, ostali igralci pa so: 
Zdravko Vegelj kot sodnik, 
Jernej Zorko ml. kot zasli-
ševalec, Marjan Lopatič kot 
kaplan Tomazin, Franc Ilc 
kot mačehin oče, Stane Ve-
gelj kot boter Janez, Jože 
Turšič kot orožnik, Maja 
Ograjšek kot sestra Mica, 
Samo Marinček kot profesor 
Ehrlich, Zofija Jalovec kot 
mati Toneta Tomšiča, Du-
šan Bevc kot škof Rožman, 
Martina Zorič kot Mica iz So-
dražice, Alfonz Duhanič kot 
Micin mož Franc, Meta Ga-
sior kot Lojzka, Jure Špiler 
kot tajnik ter Martin Duha-
nič kot škof Alojzij Šuštar. 
Kot je še zapisano v zložen-
ki o igri, je „V imenu ljud-
stva“ delo domačinov, ki že-
lijo s to igro počastiti blag 
spomin na rojaka škofa Le-
niča in samostojno Sloveni-
jo. Premierna uprizoritev in 
ponovitev naslednji dan sta 
napolnili dvorano gasilskega 

SEVNICA - MePZ Lisca Sevnica v letošnjem letu praznuje 35 let 
neprekinjenega delovanja in 17. novembra je pripravil v sevniški 
kulturni dvorani jubilejni koncert, ki sta ga popestrili še mladi vi-
olinistki, študentki na Akademiji za glasbo v Ljubljani, Klavdija 
Novšak in Jerica Kozole. Ob zaključku koncerta je predsednik 

Zveze kulturnih organizacij Sevnica Jože Novak podelil pevkam 
in pevcem Gallusove značke za dolgoletno prepevanje v pevskem 
zboru ter posebno priznanje ZKD Sevnica celotnemu MePZ zboru 
Lisca Sevnica, ki ga že od vsega začetka vodi Jože Pfeifer. Ju-
bilejni koncert je povezoval Ciril Dolinšek. S. R.

„V imenu ljudstva“ premierno
CERKLJE OB KRKI – 16 igralcev, faranov župnije Cerklje ob Krki, je 17. no-
vembra premierno uprizorilo biografsko dramo o življenju, sodbi in zasliše-
vanju škofa dr. Stanislava Leniča z naslovom „V imenu ljudstva“.

doma v Cerkljah in občinstvo 
več kot navdušili, kar je do-
ber obet za naslednje pono-

vitve, ki jih župnik in igralci 
načrtujejo v decembru.
 R. Retelj

Amaterski igralci so igro uprizorili kot pravi profesionalci.

Predani petju že 35 let

MePZ Lisca Sevnica je ob 35-letnici delovanja pripravil 
jubilejni koncert.
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Sobotni speedwayski praznik v Ljubljani 
se bo nadaljeval to soboto v Krškem
LJUBLJANA – Posavska založba Neviodunum je v zbirko doslej izdanih knjig uvrstila še tretjo knjigo o speedwayu. Po 
prvi slovenski knjigi o tej zvrsti moto športa z naslovom Speedway v Krškem (2002) avtorja Silva Mavsarja je leta 2007 
izšla knjiga Francija Tomažiča Jugoslovanski dirt track in speedway 1920 – 1991, v soboto je v prostorih Avto moto 
zveze Slovenije v Ljubljani potekala predstavitev Tomažičeve druge knjige z naslovom Slovenski speedway 1992 – 2012.

NOVA KNJIGA IZ 
ZALOŽBE NEVIODUNUM
Knjigo SLOVENSKI SPEEDWAY 1992 – 2012 lahko kupite 
na predstavitvi v Krškem (po promocijski ceni 30 €), 
po njej pa na sedežu založbe v Krškem (Trg Matije 
Gubca 3, hotel City) ali v eni izmed prodajaln v Po-
savju: Ambienta Krško, Darila Don Brežice, Papirnica 
Lindič Sevnica. Lahko jo tudi naročite, če pokličete 
na 040 634 783 (vsak dan od 8. do 20. ure) ali pišete 
na elektronski naslov: zalozba@posavje.info.

Zavod Neviodunum – PE Založba 
Krško, Valvasorjeva knjižnica Krško 

in avtor Franci Tomažič 
vabijo na predstavitev knjige 

SLOVENSKI 
SPEEDWAY 
1992 – 2012,

ki bo v soboto, 24. novembra 
2012, ob 16. uri v Dvorani 

v parku v Krškem.

Na predstavitvi knjige bo sodeloval tudi najuspe-
šnejši slovenski voznik speedwaya vseh časov – 

enajstkratni državni prvak in član elitne petnajste-
rice najboljših dirkačev sveta (serije Grand Prix) 

za leto 2013 – MATEJ ŽAGAR!

Ljubitelji speedwaya lepo vabljeni v Krško, 
v Dvorano v parku!

Prireditev je posvečena tudi tretji obletnici odprtja 
posebne zbirke o speedwayu v krški knjižnici in si 

jo boste lahko ob tej priložnosti tudi ogledali!

V sejni dvorani AMZS za Be-
žigradom se je zbralo preko 
sto nekdanjih in sedanjih 
voznikov, speedwayskih de-
lavcev in drugih ljubiteljev 
tega športa, ki so prišli iz vse 
Slovenije, tudi iz Krškega in 
Zdol. Predstavitev je vodila 
izvršna direktorica Zavoda 
Neviodunum Bojana Kunej, 
v njej pa sta poleg avtorja 
sodelovala urednik Silve-
ster Mavsar in enajstkratni 
državni prvak Slovenije v 
speedwayu ter Grand Prix 
voznik za leto 2013 - Matej 
Žagar.

Knjiga, ki diši 
po metilnem 
alkoholu

V uvodnih govorih so pred-
sednik Avto moto zveze 
Slovenije Danijel Starman, 
dolgoletni predsednik spe-
edwayske komisije in ve-

liki sponzor slovenskega 
speedwaya  Janko Šemrov 
in predsednik strokovnega 
sveta AMZS Drago Alenc po-
udarili pomen dela Francija 

Tomažiča za moto šport na-
sploh in še posebej za spe-
edway, s katerim je avtor 
tesno povezan takorekoč 
od malih nog. Zbrane pa je 
nagovoril tudi avtorjev brat 
in znani speedwayski dela-
vec ter nekdanji dirkač Ja-

nez Tomažič, ki je poudaril 
pomen knjige kljub drugim 
sodobnim komunikacijskim 
sredstvom, za knjigo o spe-
edwayu pa dejal, da »še 

vedno diši po metilnem al-
koholu«.
Silvester Mavsar je po ob-
razložitvi odločitve založbe 
za ta projekt povedal, da 
so dodana vrednost knjige 
avtorjevi komentarji doga-
janja v tem športu pri nas, 
s katerimi izraža tudi svojo 
skrb za usodo speedwaya 
in nadaljnji razvoj. Po krat-
kem pregledu pomembnej-
ših mejnikov v zgodovini ju-
goslovanskega speedwaya, 

o katerem govori avtorjeva 
prva knjiga, je sledila pred-
stavitev treh značilnih obdo-
bij slovenskega speedwaya 
v zadnjih dveh desetletjih, 
ki jih je Franci Tomažič pri-
kazal v obliki natančne kro-
nike pomembnejših dogod-

kov, ne manjkajo pa seveda 
rezultati vseh tekmovanj, 
na katerih so nastopili slo-
venski dirkači.  Knjiga se 
zaključuje s sezono 2012 in 
novim mejnikom v sloven-
skem speedwayu, ki ga je z 
uspešno vrnitvijo med naj-
boljše voznike sveta dosegel 
Matej Žagar. Poslušalci so 
še s posebnim zanimanjem 
prisluhnili njegovim spomi-
nom na začetke kariere in 
načrtom za prihodnjo sezo-

no. Za dobro razpoloženje 
je v Ljubljani poskrbel znani 
kantavtor Andrej Šifrer, za 
predstavitev v Krškem pa 
organizatorji tudi obljublja-
jo glasbenega gosta.

Tekst in foto: 
Polona Brenčič 

Knjigo so predstavili (od leve): avtor Franci Tomažič, slovenski prvak Matej Žagar, 
urednik Silvester Mavsar in izvršna direktorica Zavoda Neviodunum Bojana Kunej.

Po prireditvi je nastala skupinska fotografija aktivnih in nekdanjih slovenskih voznikov speedwaya z avtorjem knjige 
Francijem Tomažičem.

Vrhunski speedwayist Matej Žagar brez zaščitne oble-
ke in čelade. Sodeloval bo tudi na predstavitvi knjige v 
Krškem.

Dvorano AMZS so napolnili ljubitelji speedwaya iz vse 
Slovenije.

Font: Garamond ITC Bk BT

Knjige iz Posavja

• 392 strani

• preko 400 

fotografij

• trda vezava

• barvni tisk redna cena

35 €
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Naj ob praznikih pri vas doma
prijetno zadiši po kruhu in pecivu!

• knjiga, ki je lepo in uporabno darilo! 
• knjiga, ki je že mnogim začetnikom pomagala 

do  okusnega domačega kruha
• knjiga, ki se je razveselijo tudi izkušeni peki
• knjiga, ki vsebuje pregledne slike postopkov 
 in vas vodi od osnov do zahtevnejših receptur

Naročite jo preko telefona 
na 040 634 783 

ali preko el. pošte 
na zalozba@posavje.info

Cena: 25 evrov, 
trda vezava, 118 strani.

Kruh in pecivo po domače, 
za veliko veselja ob peki!

Celo življenje že pečem kruh in pecivo, 
pa šele sedaj vem, koliko stvari pri tem 
počnem narobe! Povsem enostavne 

skrivnosti iz te knjige so mi pomagale, da je 
naš kruh sedaj rahel in neverjetno okusen.

Marija iz Brežic

Tile prazniki bodo nekaj posebnega! Konec 
tedna sem dobila knjigo in preizkusila do sedaj 

pet receptov, tako da imam za praznike že 
super načrt, kaj vse bom pekla. 

Pa moram malo svoje razvajati, kajne? 
Andreja iz okolice Blance

Veste, kaj mi je najbolj pomembno? Da je to knjiga, 
ki bo ostala in prišla zelo prav tudi mojim otrokom 
in vnukom! Ko sama ne bom več zmogla peči, bo 

znanje ostalo v tej lepi knjigi. 
Jožica iz okolice Rake

Všeč mi je, ker slediš slikam in navodilom in se 
postopoma učiš. Zdaj jo naročam še za prijateljico, 

da si ne bo ves čas sposojala moje knjige. 
Maruša iz Leskovca

Končno bomo spet jedli 
dober domač kruh!

Bojana iz okolice Dobove.

ideja
za

darilo 

Stoletje na razglednicah: 
Sevnica - Krško - Brežice

več kot 200 strani,
260 x 280 mm, 

trda vezava 
s ščitnim ovitkom

Brežice (na zalogi) - 38 €Sevnica (na zalogi) - 35 €

Krško (na zalogi) - 35 €

naročila:  
mob.: 040 634 783
www.posavje.info

Stroške dostave
krije Založba

Knjige so še vedno najlepše darilo...
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RADEČE - JZ KTRC Radeče je v Caffe Galerii v Radečah pri-
pravil večerni dogodek »Od Jatne do Črnega morja«. Pre-
cej provokativno izbran naslov dogodka skriva za sabo šte-
vilne dejavnosti in projekte v okviru JZ KTRC Radeče, ki so 
se odvijale v zadnjem letu.

Mnoge izmed njih so tesno povezane z izdelavo novega tu-
rističnega splava, druge z ustvarjanjem pogojev za razvoj 
turizma v naši občini. V uvodnem nagovoru je vse prisotne 
pozdravila direktorica JZ KTRC Radeče Marija Imperl, ki je 
poudarila velik pomen sodelovanja zavoda z drugimi dele-
žniki in se vsem sodelujočim pri projektih, ki so bili izpeljani 
v zadnjem letu, najlepše zahvalila. Ogledali smo si tudi la-
sten predstavitveni film, v katerem so zbrani najzanimivejši 
utrinki dogodkov. Prisotne je nagovoril Jože Prah iz Zavoda 
za gozdove Slovenije in predstavil pomen delovanja študij-
skih krožkov in vseživljenjskega učenja. V nadaljevanju je 

svetovalka za turizem Duška 
Kalin, predstavila trajnostni 
turizem kot poslovno prilo-
žnost za našo občino. 

Program so prijetno pope-
strili Ljudski pevci iz Svib-
nega in mladi glasbeni nav-
dušenci skupine Trio adio. 
Krona večera je bila otvo-
ritev fotografske razstave. 
Razstavo fotografij je odprl 
gostitelj večera Gregor Na-
glav, ki nas je med drugim 
spomnil tudi na to, kako so 
lahko vode močne in nepred-
vidljive. Razstava fotografij 
v Caffe Galerii »pripovedu-
je« o tem kako je nastajal 
novi splav, o splavarjenju, o 
Savi, o lesu in o naravi, in 
hkrati pripoveduje o vseh ti-
stih ljudeh, ki so bistveno 
pripomogli k temu, da smo 
realizirali vse zastavljene ci-
lje.
 Duška Kalin, KTRC Radeče

Od Jatne do Črnega morja

prejeli smo

Stališče ZEG-a »Jedrska varnost 
po domače?!«
Na spletni straneh Agencije za radioaktivne odpadke - ARAO 
smo s presenečenjem prebrali, da je vlada RS v Upravni od-
bor ARAO na predlog ministra Bogoviča imenovala dr. Andre-
ja Stritarja, direktorja Uprave RS za jedrsko varnost. Tako bo 
dr. Stritar sedaj v poziciji, ko bo poleg ostalih članov Uprav-
nega odbora ARAO (to so Julijan Fortunat in Emanuel Čer-
ček iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Božidar Krajnc 
iz jedrske elektrarne NEK in Janja Špiler iz ARAO) odločal o 
delu Agencije za radioaktivne odpadke, sprejemal različne 
pravne akte ARAO, odločal o vsebini dela in o financah, da-
jal navodila in smernice za delo ARAO ter odločal o drugih 
zadevah, ki se tičejo ARAO. Na drugi strani pa bo dr. Stritar 
kot direktor Uprave RS za jedrsko varnost odločal o uprav-
nih postopkih, ki jih bo ARAO naslovila na upravo, se pra-
vi, da bo odločal na primer o odobritvi dovoljenja za obra-
tovanje bodočega odlagališča jedrskih odpadkov v Krškem, 
o tem, ali so varnostne analize in ostali spremljajoči doku-
menti ustrezni, ali so tehnične rešitve izvedljive in varne, 
ali pa o tem, če ima skladišče za jedrske odpadke v Brinju 
vse potrebne dokumente, ali o tem, da jedrske objekte, kot 
so skladišče in odlagališče vodijo kadri, ki izpolnjujejo vse 
zakonske zahteve. Navedli smo en le del možnih kombina-
cij, ki smo si jih zamislili. 
Tak način vladanja, kjer je posameznik lahko vse v enem - 
hkrati promotor jedrske industrije (na primer član upravne-
ga vodstva ARAO) in regulator na jedrskem področju (se pra-
vi direktor URSJV), je popolnoma nesprejemljiv. 
Gre za staro maniro v stilu "kadija sudi-kadija tuži". Direktor 
URSJV bi moral v svoji funkciji predvsem zagotavljati izva-
janje zakonov na področju in ščititi prebivalce RS pred ne-
gativnimi vplivi jedrskih objektov. On bo pa raje pomagal 
ARAO, da bodo projekti lažje in hitreje sprejeti na URSJV. 
Zaposleni na URSJV ne bodo zastavljali neprijetnih vprašanj 

in zahtevali dodatnih pojasnil s strani ARAO, saj bo njihov 
direktor že o vsem seznanjen, še več, on bo tisti, ki bo o za-
devah tudi že v naprej odločal na Upravnem odboru ARAO. 
Kako se mu bodo potem zaposleni na URSJV upali postavi-
ti po robu. Saj bo že vse zmenjeno! Na podobni položaj je 
ZEG naletela tudi na področju neionizirnih sevanj, ko npr. 
Doc. dr. Peter Gajšek iz vladnega Foruma EMS in privatnega 
Instituta za neionizirna sevanja, opravlja hkrati več držav-
nih funkcij, od oblastnih (sodelovanje pri določevanju loka-
cij BAT), strokovnih, nadzornih in ozaveščevalnih za prebi-
valce v imenu NIMBY in NIMET efekta. 
Taka združitev tako različnih funkcij je edinstvena v svetu. 
Preverili smo pristope v nekaterih državah (Francija, Nemči-
ja, Avstrija, Švedska, Švica …) in so bili vsi po vrsti zelo pre-
senečeni, saj ne poznajo take prakse. Še več. Celo iz kro-
gov, ki so blizu jedrskemu »lobiju», smo dobili negativna 
mnenja o taki navezi. Vendar je Slovenija očitno popolnoma 
neurejena država, kjer norme in tuji standardi ne veljajo. 
Ne verjamemo, da bo vlada RS svojo odločitev spremenila, 
prav pa je, da je javnost s tem seznanjena, da se bo vede-
lo, koliko bodo veljala izdana dovoljenja in odločbe URSJV. 
Pravzaprav manj kot nič.
Za jedrsko varnost v Sloveniji pa bo skrbel kdo drug?

 Predsednik ZEG-a Karel Lipič, univ.dipl.ing.

Problematika pomanjkanja 
parkirnih prostorov na Gubčevi 
v Krškem 
V našem naselju se je v tridesetih letih, odkar stojijo bloki, 
količina avtomobilov krepko povečala, posledica tega pa je, 
da je občutno premalo uradno določenih parkirnih prostorov.

Vsak večer oz. noč ostane precej avtov brez parkirišča. Zato 
smo primorani avto pustiti, kjer najdemo zanj prostor, pri 
tem pa tvegamo, da nam ga bo kak neroden šofer po nesre-
či poškodoval. Druge možnosti sploh nimamo.
Najprej si prizadet, ker nimaš kam parkirati, nato tvegaš še 
poškodbo avta, po novem pa te lahko še oglobijo policisti 
za nepravilno parkiranje, čeprav stojiš daleč od ceste in ne 
oviraš prometa. Opisano se je pripetilo meni.
Ko smo pred leti kupili stanovanja, smo s plačanim kvadra-
tnim metrom plačali tudi asfaltno površino okoli bloka, saj 
nam je ni nihče podaril. Prav tako ima vsako stanovanje pra-
vico do enega parkirnega mesta, se vam ne zdi? Naknadno 
smo dali odmeriti in označiti parkirna mesta, na katerih pi-
šejo številke stanovanj in številka stavbe, vse to označeva-
nje pa plačali iz lastnega žepa. Pa naj mi kdo pojasni, ali 
je ali ni to naša površina, le da ni natančno odmerjeno, kaj 
pripada posameznemu stanovanju.
Po tej logiki ne razumem, da te lahko na tej površini oglobi-
jo za napačno parkiranje. Naj mi kdo to pojasni!
Vsako noč vsaj dvajset avtov ostane brez parkirišča, zato je 
priložnosti za pisanje glob več kot dovolj …
»Krivi« smo sami, ker nismo zvečer prišli pravočasno iz služ-
be, prireditve ali od koder koli že, da nimamo praznega par-
kirnega prostora. Vsak od nas je občasno v tej situaciji in po-
stane kandidat za vse posledice, ki temu sledijo.
Verjemite, da tega ne počnemo po lastni želji in volji, am-
pak smo v to primorani, saj avto ne stoji v zraku …
Dokler nismo nosili finančnih posledic takega nedovoljene-
ga parkiranja, smo bili bolj ali manj tiho, le občasno so se 
med sosedi vneli tudi konkretni prepiri za parkirni prostor.
Sedaj pa je zgodba čisto drugačna, saj moraš vendarle ne-
kje imeti svoj avto. Se vam ne zdi?
Kdo bi si upal osvetliti ta problem oz. najti rešitev, ki se 
»tiče« le tistega, ki pride prepozno domov in vidi, da ima 
sosed že dva ali celo tri svoje avte na mestu, ti pa edinega 
nimaš kam parkirati?!
 Breda Simončič, Krško
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Tel: 07 49 93 900

VELIKA IZBIRA 
SADIK SADNEGA DREVJA

NA ZALOGI: 

-  STARE SORTE JABLAN
-  ODPORNE SORTE  
 JABLAN, BRESKEV

V mestu Limassol na Cipru je od 3. do 7. oktobra 2012 po-
tekal Grundtvig seminar z naslovom »Učenje v poznejših le-
tih in medgeneracijsko sodelovanje«, ki ga je organizirala 
C.A.E.A., ciprska nacionalna organizacija za izobraževanje 
odraslih. Iz Slovenije se je seminarja udeležila Monika No-
však iz Ljudske univerze Krško kot predstavnica Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Krško. Sicer pa so bili udeleženci 
še iz Anglije, Litve, Poljske, Češke, Belgije, Avstrije, Špani-

je, Latvije, Grčije, Italije, Bolgarije, Portugalske, Finske in 
iz Cipra. Na seminarju so bili predstavniki različnih organi-
zacij za odrasle, vladnih in nevladnih, pa tudi predstavniki 
različnih generacij. Starost udeležencev je bila namreč od 
28 do 70 let in več. Seminar sta vodila priznana strokovnja-
ka za izobraževanje odraslih Jim Soulsby iz Velike Britani-
je in Jumbo Clercq iz Nizozemske. Medgeneracijsko sode-
lovanje in učenje smo izvajali na čisto praktičnih primerih 
z delom v skupinah, ob študiju primera, v diskusijah, igrah 
vlog ter ob predstavitvah udeležencev in njihovih organiza-
cij iz različnih evropskih držav. Zanimiva sta bila tudi študij-
ska obiska Nikozije in hribovja Troodos na Cipru.
Cilj druženja na Grundtvig seminarju na Cipru je bil med-
sebojno spoznavanje, razvijanje medkulturnih in medgene-
racijskih komunikacijskih spretnosti, upoštevanje različno-
sti generacij in njihovih potreb, izmenjava primerov dobre 
prakse in novo medgeneracijsko sodelovanje za prihodnost. 
Ljudska univerza Krško je za udeležbo na seminarju prejela 
dotacijo EU po programu Vseživljenjsko učenje 2007 – 2013, 
program Grundtvig: Mobilnost izobraževalnega osebja; Na-
daljnje izobraževanje in usposabljanje. 
 Monika Novšak, LU Krško

Grundtvig seminar 
o medgeneracijskem sodelovanju 

Skupinska fotografija udeležencev seminarja

www.segrad.si, GSM: 041 477 715
Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec 

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

 

Iz ponudbe: 
božične zvezde lastne proizvodnje,

rezano cvetje, lončnice, darilni 
program;

bogata izbira adventnih venčkov 
in ostala praznična ponudba!

Vljudno vabljeni!

Iz ponudbe: 
božične zvezde lastne proizvodnje,

rezano cvetje, lončnice, darilni 
program;

bogata izbira adventnih venčkov 
in ostala praznična ponudba!

Vljudno vabljeni!

CVETLIČARNA LILIJACVETLIČARNA LILIJA
Jožica Žabkar s.p.

Ulica 11. novembra 2, 8273 Leskovec pri Krškem
tel. št. 07/49 01 590 - 051 643 653
e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

Jožica Žabkar s.p.
Ulica 11. novembra 2, 8273 Leskovec pri Krškem

tel. št. 07/49 01 590 - 051 643 653
e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

KOPRIVNICA - Dolgi jesenski večeri so najbolj primerni za 
sprostitev in zakaj ta sprostitev ne bi bila v obliki koncerta? 
Če je le ta dobrodelen, še toliko bolje. Zato smo se članice 
Šolskega sklada OŠ Koprivnica ravno v tem času odločile, da 
pripravimo dobrodelni koncert. Da si ljudje želijo sprostiti 
in uživati ob dobri glasbi, so 16. novembra zvečer dokazali 

v Koprivnici. Polna dvorana in bučen aplavz je pospremil kar 
nekaj nastopajočih, ki so si podajali mikrofone na šolskem 
odru. Narodnozabavni ansambli, folklorna skupina, tambu-
raši Glasbene šole Krško, krške mažorete in seveda šolski 
ter vrtčevski otroci so poskrbeli za večer, ki nam bo še dol-
go ostal v spominu. Denar, ki smo ga pridobili s strani spon-
zorjev, vstopnino, pa tudi s prodajo novoletnih voščilnic in 
okraskov, bomo racionalno porabili za pomoč socialno šibkim 
družinam, sofinanciranje šolskih ekskurzij in nakup ozvoče-
nja, ki ga na šoli še kako potrebujemo. 
 T. Pribožič

Dobrodelno tudi v Koprivnici

Nastop otrok iz koprivniškega vrtca
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Barbara Črpič oz. po do-
mače Barica se je rodila na 
Martinovo leta 1915 na domu 
Požgajevih na Mali Dolini. 
Zakonca Andreja in Marijo je 
osrečila kot šesti otrok v dru-
žini, kmalu pa se ji je pridru-
žil še najmlajši brat Franc. 
Že tako skromno življenje je 
prizadela druga svetovna voj-
na in vseh devet Požgajev se 
je znašlo v izgnanstvu v Nem-
čiji. Izgnanstvo je imelo vsaj 
eno svetlo točko – tu je Ba-
rica spoznala soseda Franca 
Črpiča. Prijateljstvo je prera-
slo v ljubezen, ki sta jo kro-
nala s poroko, in družinica je 
kaj kmalu postala bogatejša 
za Faniko in Marjana. Vrni-

Objava javnega naznanila 
o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi 

Na podlagi 60. člena v povezavi z drugim odstavkom 50. 
člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1b, 108/09, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 
57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A) župan občine Brežice 
objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO

dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta

za IPC Brezino (OPPN) 
in okoljskega poročila za predmetni akt

ki bo potekala od 06. 12. 2012 do 06. 01. 2013 na Od-
delku za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Breži-
ce in v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart, kjer bo-
sta tudi knjigi pripomb.

Predmetni OPPN se nanaša na določitev pogojev za ra-
zvoj industrijsko poslovne cone Brezina. S tem aktom bo 
zagotovljena možnost za oblikovanje gospodarske cone 
kot razvojno zaposlitvenega potenciala občine, možnost 
novogradnje proizvodnih, skladiščnih in poslovnih objek-
tov, možnost za celovit racionalen in prometno pretočen 
pristop z dopolnilno gradnjo cestne in železniške infra-
strukture ter možnost za racionalno sodobno infrastruk-
turno opremljenost z navezavo na obstoječa omrežja.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila 
se lahko udeležite dne 19. 12. 2012 ob 16.00 uri v sej-
ni sobi na Občini Brežice. 

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopol-
njen osnutek akta, lahko zainteresirani v času javne raz-
grnitve podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti 
na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in 
razvoj, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

 Župan občine Brežice
 Ivan Molan l.r.

97 let Barice Črpič 

tev iz tujine je predstavljala 
trd začetek za družino, ki se 
je morala seliti. Krajši čas so 
stanovali v Mokricah, zatem 
na Žagi, pa na Veliki Dolini in 
se šele l. 1954 vrnili na Malo 
Dolino, kjer sta Barica in 
Franc zgradila dom, tu so se 
jima rodili še otroci Marjana, 
Franc in Verica. Kljub izre-
dno težkemu življenju in šte-
vilnim neprespanim nočem 
sta vsem svojim otrokom po-
nudila vse, kar je bilo v nju-
ni moči. Baričin največji po-
nos je, da jima je uspelo lepo 
vzgojiti otroke, saj se vsi zelo 
dobro razumejo, radi se dru-
žijo in poveselijo. Slavljenko 
danes razveseljuje 6 vnukov 

in 9 pravnukov,  njen nasmeh 
pa izdaja, kako zelo jih ima 
rada, pravijo domači. Danes 

Barica živi pri sinu Marjanu 
in snahi Grozdani v Novi vasi 
pri Mokricah. Tu je našla vse, 
kar potrebuje; skrbno nego in 
pozornost v zahvalo za vse, 
kar je tudi ona nudila svojim 
otrokom. Čeprav malo težje 
hodi, še veliko stvari postori 
kar sama. Kadar ima še po-
sebej dober dan, si rada za-
poje: »Oj mladost ti moja, 
kam si šla in kje si». Najraje 
je v krogu družine, tudi njen 
97. rojstni dan je bil praznik 
in veselo doživetje za vse, ki 
jo imajo radi in so nanjo ter 
njeno življenje ponosni. Naj 
bo takih praznovanj še veli-
ko, so ji zaželeli tudi sorodni-
ki in prijatelji.

Slavljenka z županom

»V takšnih tre-
nutkih spoznaš, 
koliko je dobrih 
ljudi, ki so pri-
pravljeni po-
magat,« pra-
vi Mihaela Pirc 
v novi kuhinji, 
kjer se vsa dru-
žina ob nede-
ljah zbere pri 
kosilu. Družin-
ski člani so po 
požaru našli za-
časna stanovanja na različnih 
koncih - na Pirošici, v Krškem 
in v Globokem, v zadnjih te-
dnih pa se njihovo življenje 
spet vrača v običajne tirnice. 
Pirčevi, še posebej najmlaj-
ši članici družine, sedmošol-
ka Tamara in šestošolka Kla-
ra, se veselijo praznikov, ki 
jih bodo preživeli skupaj, za 
kar se želijo zahvaliti vsem 
dobrim ljudem, posamezni-
kom in podjetnikom, ki so 
jim pomagali pri gradnji no-
vega doma. 
Družina Pirc se zahvaljuje 

Končno spet skupaj pod isto streho 
SELA PRI DOBOVI – Pirčeve iz Sel pri Dobovi, ki so v začetku tega leta (27.1.2012) v požaru izgubili vse, 
je v novi hiši obiskal župan občine Brežice Ivan Molan. Devetčlanska družina je končno spet skupaj v 
novem domu, ki so ga uspeli prej kot v letu dni zgraditi in opremiti s pomočjo številnih dobrotnikov.

vsem gasilcem in gasilskim 
društvom, vaščanom iz Sel, 
Bukoška in Globokega ter 
vsem sokrajanom, ki so jim 
ponudili pomoč v času poža-
ra in po njem. Pri raznovr-
stni pomoči so združili moči 
tudi sodelavci iz Mercator-
ja, Vipapa, Levasa Krško in 
VTS Dobova. Mladinski cen-
ter Brežice je organiziral do-
brodelni koncert za družino 
in zbiral pomoč za šolarki Ta-
maro in Klaro, pomagali so 
jima tudi v njuni Osnovni šoli 
Brežice. 

Velika hvala gre podjetjem in 
samostojnim podjetnikom, ki 
so podarili storitve, material 
za hišo ali notranjo opremo: 
Sijaj Hrastnik, Kolpa san, Ke-
ranet Brežice, KOP Brežice, 
Mizarstvo Miha Baznik, Dar-
ko Stajnko s.p., Kleparstvo 
Ivan Kovačič, Rotherm Ro-
bert Dernikovič s.p., Jan-
ko Pirc, Franci in Davor Kos, 
Marjan Kobe, Gostilna Ivanka 
Kocjan, Miha Ogorevc, Radio 
Sraka, Radio Krka ter števil-
ni drugi. Družini so pomaga-
li tudi Rdeči križ, Karitas in 

župnija Dobova ter števil-
ni dobri ljudje, ki so družini 
omogočili, da bodo letošnje 
praznike preživeli v toplem 
domu. 
In če povzamemo vodilo pro-
stovoljcev iz Pivke, ki deluje-
jo pod imenom »Bejž če uej-
deš«, in so Pirčevim izdelali 
novo streho, solidarnostna 
pomoč pa skupino vsako leto 
vodi tudi v daljne kraje, kjer 
pomagajo graditi šole, bolni-
ce in domove: »Ni bistveno 
imeti, pač pa biti in vse, kar 
si, deliti z drugimi!« 

Hiša družine Pirc Župan na obisku pri družini Pirc

Projekti vodooskrbe - zago-
tavljanje dostopa do kakovo-
stne pitne vode
Projekt izgradnje vodovoda 
Cerklje ob Krki III. faza je za-
ključen. Dela III. faze so ob-
segala izgradnjo 1.400 m vo-
dovoda v vrednosti 200.000 
evrov, od tega je država oz. 
Ministrstvo za obrambo RS 
prispevalo 130.000 evrov, 
Občina Brežice pa preostalih 
70.000 evrov. 
Zaključena je tudi izgradnja 
vodovoda Cirnik. Novi javni 
sistem vodovoda rešuje te-
žave starega vodnega vira, 
ki je v zadnjih letih presah-
nil. V sklopu projekta so bili 
zgrajeni nov vodovodni sis-
tem Mala Dolina - Cirnik, Cir-
nik - Podgračeno in nov vo-

BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan se je v prostorih 
večnamenske športne dvorane Brežice srečal z upokojenimi 
delavci občinske uprave. Zbranim je predstavil delovanje Ob-
čine v letu 2012 in z njimi spregovoril o načrtih za prihodnje 
podvige, ogledali pa so si tudi sodobne prostore nove špor-
tne dvorane, nad katerimi so bili navdušeni.

Tradicionalnega srečanja se vsako leto udeleži čez 30 nekda-
njih zaposlenih Občine Brežice. Tudi letos je zbranim upoko-
jencem in predstavnikom Občine Brežice z županom Ivanom 
Molanom na čelu namenila pozdravni nagovor dolgoletna po-
budnica teh srečanj - gospa Mimica Avsec, ki letos praznuje 
91. rojstni dan. Poleg nekdanjih zaposlenih se srečanj ude-
ležujejo tudi nekdanji predsedniki skupščine občine, ti so te-
daj opravljali funkcijo, ki je primerljiva z današnjo funkcijo 
županov. Srečanja so za udeležence priložnost za druženje 
in seznanitev z aktivnostmi Občine Brežice, katere kot nek-
danji zaposleni z zanimanjem spremljajo. 

Župan z upokojenci o načrtih 
Občine Brežice

Udeleženci srečanja z županom Molanom

Investicije v vodovodno oskrbo in cestno 
infrastrukturo v občini Brežice
Občina Brežice tudi v letošnjem letu kljub zaostrenim finančnim razmeram zagotavlja proračunska 
sredstva za investicije v vodooskrbo in izboljšanje cestne infrastrukture po krajevnih skupnostih v ob-
čini. Stabilna finančna situacija Občine Brežice, ki je rezultat zmerne politike zadolževanja, omogoča 
Občini izvedbo različnih investicij za izboljšanje kakovosti življenja občank in občanov.

dohran. Po zaključenih delih 
je na vrsti faza priprave od-
ločb o komunalnem prispevku 
in pripravi za priključevanje 
obstoječih objektov na novi 
javni  vodovodni sistem. 
Na podoben način bo Občina 
Brežice reševala tudi vodoo-
skrbo v Križah, kjer bo po-
trebno zagotoviti novo vo-
dno vrtino, za kar strokovne 
službe pripravljajo projek-
tno dokumentacijo. Občin-

ske službe so že oddale vlogo 
za pridobitev dovoljenja za 
raziskavo podzemnih voda, 
ki je potrebno za izvedbo 
vrtine.

Ceste nas povezujejo
Krajani KS Cerklje ob Krki 
so v novembru predali na-
menu obnovljeno lokalo ce-
sto, ki povezuje Bušečo vas 
s Stojanskim vrhom, Pošteno 
vasjo in Brvmi. 3,5 km ob-
novljene ceste bo poveča-
la prometno varnost, kraja-
nom olajšala pot v šolo, na 
delo ali opravke, hkrati pa 
predstavlja lažji dostop obi-
skovalcem in turistom do vi-
norodnega področja in s tem 
razvoj turizma v povezavi s 
kmetijstvom, vinarstvom in 

rekreacijo. Obnovljeni sta 
tudi lokalni cesti Krška vas 
- Boršt in Račja vas - Župe-
ča vas, v mesecu oktobru so 
predali namenu tudi lokalno 
cesto Trate - Suhadol v KS Pi-
šece, v KS Sromlje imajo mo-
dernizirano cesto Sromlje 
- Volčje, ceste pa so moder-
nizirali tudi v KS Globoko. 
V letu 2012 je Občina Brežice 
za investicije namenila sko-
raj 9 milijonov evrov.

NOVA VAS PRI MOKRICAH – Veselo praznovanje ob 97. rojstnem dnevu Barice (Barbare) Črpič je združilo 
domače, sovaščane in krajane, čili slavljenki je voščil tudi župan občine Brežice Ivan Molan in ji zaželel 
zdravja ter dobrega počutja. Z veselo pesmijo so jubilantko prijetno presenetili pevci Moškega pevske-
ga zbora Slavček iz Velike Doline in mladi harmonikar Matjaž Sodič s Ponikve. Ob tej priložnosti so go-
spo Barico obiskale tudi predstavnice občinske in krajevne organizacije Rdečega križa. 
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Skupna dolžina cest v občini 
Krško meri okoli 800 km, kar 
občino Krško uvršča na drugo 
mesto v Sloveniji. Pred njo je 
samo še mestna občina Lju-
bljana s 1030 kilometri. Po-
leg dolžine cestnega omrež-
ja pa v naši občini posebno 
zahtevnost predstavlja tudi 
njegova geografska razveja-
nost, tja do Bohorja na seve-
ru in Gorjancev na jugu. Ta 
terja poseben pristop in or-
ganiziranost v smislu posta-
vljanja prioritetnega vrstne-
ga reda, po katerem izvajalci 
zimske službe urejajo situa-
cijo na terenu. 

Kako poteka 
izvajanje zimske 
službe?

Zimska služba je namenje-
na zagotavljanju prehodno-
sti in prevoznosti kategorizi-
ranih občinskih cest. Izvaja se 
od 15. novembra do 15. mar-
ca. Posipanje se prične izvaja-
ti takoj, ko se na cestišču za-
zna pojav poledice ali pa se 
izvede preventivno posipanje 
na odsekih, kjer se ta pogo-
sto pojavlja. Odstranjevanje 
snega se prične, ko je na voz-
išču 5-10 cm snega in še vedno 
sneži, promet pa je možen z 
uporabo zimske opreme.

Zimsko službo na območju 
občine Krško izvaja koncesi-
onar Kostak d.d., ki skupaj 
s svojimi podizvajalci na ob-
močju občine v sklopu zim-
skega vzdrževanja pluži 485 
km cest, 60 km pločnikov in 
51.000 m2 javnih parkirnih 
prostorov. 

Prioritete čiščenja 
cest 
Za izvedbo zimske službe se 
vsako leto pripravi program, 
po katerem se čiščenje oz. 
prevoznost cest zagotavlja 
po naslednjem prednostnem 
razredu:
• pomembnejše lokalne, zbir-

ne, mestne in krajevne ce-
ste, 

• ostale lokalne, mestne in 
krajevne ceste,

• javne poti, parkirišča in ko-
lesarske povezave se čistijo 
glede na krajevne potrebe, 

• pločniki in pešpoti se naj-
prej čistijo v mestu. Pred-
nost imajo površine do jav-
nih, vzgojno varstvenih in 
zdravstvenih ustanov. 

Ob tem, da se najprej čistijo 

Slovesno odprtje obnovljenega 
gradu Rajhenburg

Grad Rajhenburg na svojem skalnem pomolu nad reko Savo 
gospoduje že vsaj od 9. stoletja. Njegova izjemna zgodovin-
ska in arhitekturna vrednost poseben značaj dobiva prav v 
času, ko je pred nami sklepno dejanje celostne prenove in za-
ključek več desetletij trajajočih prizadevanj lokalne skupno-
sti in strokovnjakov za ustrezno predstavitev in revitalizacijo 
enega najstarejših in najpomembnejših gradov na Sloven-
skem. Njegove zgodbe bodo v prenovljeni podobi spet zaži-
vele tudi za širšo množico. 

Vljudno vas vabimo na slovesno odprtje 
obnovljenega gradu Rajhenburg

v soboto, 1. decembra 2012, ob 15. uri.

Slavnostni govornik bo dr. Žiga Turk, 
minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Pester srednjeveški program
Program odprtja pripravlja Kulturno društvo Brestanica, ki je k 
izvedbi povabilo zanimive goste.  V gradu boste lahko sreča-
li plesalke historičnih plesov skupine Celestina Plesnega dru-
štva Imani, pevko Marijo Peganc, člane Moškega pevskega 
zbora Svoboda Brestanica, pred gradom pa skupino KUD Kla-
ti Vitez z »ognjeno Karantanijo«.  

Atraktivno odprtje bodo dopolnili kulinarika in vino ter prvi 
poskus nove »Rajhenburške čokolade« v produkciji Hiše vin in 
čokolade Kunej iz Brestanice. Prvi poskus rekonstrukcije trapi-
stovske čokolade najavlja delovanje čokoladnice na gradu  in 
je tudi del začetka projekta Vpliv trapistov na posavsko pode-
želje z akronimom Trapistin. Ob otvoritvi bo pričela delovati 
tudi Gostilna in kavarna Grad Rajhenburg, ki jo bo vodil pri-
znani gostinec Andrej Fric. 

Parkiranje na dan otvoritve
Zaradi varnega in pravočasnega prihoda na slovesnost ter 
možnosti ustreznega parkiranja, Občina Krško vse obiskoval-
ce prosi, da čim bolj zapolnite svoje avtomobile, pri izvozu na 
grad pa upoštevate navodila usmerjevalcev. 

Zanimive zgodbe gradu skozi stoletja 
Danes najbolj aktualna in vidna je gradbena prenova gradu, 
pomemben del celote pa je tudi prenovljena vsebina, obliko-
vana na podlagi zgodb, ki so se odvijale v gradu in na tem ob-
močju skozi stoletja. Nekatere od njih že polnijo grajske pro-
store, druge pa še nastajajo.

Znameniti grad nad Savo s tem postaja ponovno središče ob-
močja s številnimi nalogami, predvsem pa naj bo napolnjen z 
obiskovalci, ki skozi razglede z gradu in na grad pokukajo tudi 
v bogato preteklost, ki je ohranjena še za naslednja stoletja.

Veselimo se vašega obiska, dobrodošli na otvoritvi!

Zaradi nedavnih vremenskih razmer se je podrlo in poškodo-
valo veliko dreves, ki so povzročila zastoje na občinskih ce-
stah. Vzdrževalci slednjih so z interventnimi posegi zagotovili 
prevoznost, a ker se številna drevesa in viseče veje še vedno 
nevarno nagibajo na cesto, Občina Krško poziva lastnike, da 
v svojih gozdovih do konca novembra obrežejo viseče veje, 
posekajo drevesa in odstranijo debla, pri katerih še vedno 
obstaja možnost zdrsa na cesto. Urejenost situacije na tere-
nu bo preverjala pristojna inšpekcijska služba. 

Objava javnih razpisov za sofinanciranje 
programov in projektov s področja 

družbenih dejavnosti
Občina Krško bo 23. novembra objavila javne razpise za so-
financiranje programov in projektov s področja družbenih 
dejavnosti, in sicer za kulturne programe in projekte, pro-
jekte obnove kulturne dediščine, programe in projekte za 
otroke in mladino, programe s področja tehnične kulture, 
programe s področij socialnega in zdravstvenega varstva ter 
programe s področja športa. Rok za oddajo vlog je 24. de-
cember 2012. Razpisna dokumentacija je od dneva objave 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lah-
ko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene de-
javnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Zimska služba v občini Krško 
Snežne razmere bodo v prihajajočem času gotovo ena izmed aktualnejših tem pogovora, predvsem kar 
zadeva izvajanje zimske javne službe. Gre za izredne razmere, v katerih je seveda ob nujni organizi-
ranosti kakovostnega zimskega vzdrževanja pomembno tudi razumevanje in potrpljenje udeležencev v 
cestnem prometu. Kako je zimska služba urejena v občini Krško, kdo zanjo skrbi in po kakšnem pred-
nostnem sistemu poteka, pojasnjujemo v nadaljevanju.

bolj izpostavljene in višinske 
ceste, je najpomembnejša 
med prioritetami zagotovi-
tev prevoznosti cest, da so 
občani pravočasno v službah 
in otroci pravočasno v šolah. 

Razdelitev cest 
in izvajalci po 
območjih

Kategorizirane občinske ce-
ste, teh je 520 kilometrov, 

so razdeljene na občinske 
in krajevne ceste. Za redno 
in zimsko vzdrževanje ob-
činskih cest (lokalne, zbir-
ne, mestne in krajevne ce-
ste ter javne poti I. reda) je 
zadolžen koncesionar (Ko-
stak d.d.), za redno in zim-
sko vzdrževanje krajevnih 
cest, ki so kategorizirane kot 
javne poti II. reda, pa je za-
dolžena posamezna krajev-
na skupnost, v kateri se ce-
sta nahaja.

Celotno področje, ki ga po-
kriva podjetje Kostak, je raz-
deljeno na štiri območja, na 
katerih zimsko službo izvaja-
jo različni izvajalci. 

V občini deluje tudi 24-urna 
dežurna služba, ki spremlja 
stanje, napoved in vremen-
ske razmere po posameznih 
cestnih odsekih ter na podlagi 
pridobljenih podatkov odloča 
in usmerja akcijo na terenu. 

Kakšno stanje cest 
lahko pričakujem v 
zimskem času?

V zimskem času na cestah se-
veda ni možno pričakovati, da 
bodo prometne površine v ta-
kem stanju, kot smo jih vaje-
ni v toplem in suhem vreme-
nu. Zato je v tem času zelo 
pomembno tudi sodelovanje 
udeležencev v prometu, ki 
lahko v času sneženja in tem-

peratur pod ničlo tudi sami 
poskrbijo za varno udeležbo v 
prometu tako s primerno obu-
tvijo, seveda pa tudi s predpi-
sanimi zimskimi pnevmatika-
mi oz. uporabo verig v primeru 
obilnejšega sneženja. 

Racionalna poraba 
sredstev za izvajanje 
zimske službe 

Ker je vsaka zima drugačna, 
se temu prilagaja tudi finanč-
ni izračun. Včasih so nekate-
re odločitve odvisne tudi od 
razpoložljivih sredstev, pro-
račun Občine Krško ima tudi 
na tem področju določene 
omejitve, ki jih ni mogoče 
preseči, sploh v času trenu-
tne ekonomske krize, v kate-
ri je racionalnost še posebej 
nujna. Zato je pri odločanju 
glede ukrepov na terenu ve-
dno potrebno ob odločitvah, 
povezanih z zagotavljanjem 
prevoznosti cest in varnosti 

vseh udeležencev, upoštevati 
tudi finančne posledice ukre-
pa. Za primer: včasih veliko 
nevšečnosti povzroča talje-
nje snega. S to nevšečnostjo 
se srečujejo predvsem pe-
šci. Rešitev bi v tem primeru 
predstavljal odvoz snega, ker 
pa to dodatno draži izvedbo 
zimske službe, se tega ukre-
pa zaradi racionalnega ravna-
nja s sredstvi poslužujemo le 
v redkih primerih.

Dodatne informacije

Nepredvidene dogodke ali 
potrebe po nujnih interven-
cijah lahko občani javijo na 
dežurni telefon koncesionar-
ja (041 671 484) ali pokliče-
jo Center za obveščanje 112. 

Vsa opažanja, ki so poveza-
na z vzdrževanjem občinskih 
javnih cest in javnih površin, 
pa lahko sporočite oddelku 
za gospodarsko infrastrukturo 
Občine Krško ali pa direktno 
vzdrževalcu Kostak d.d., ki 
bosta problematiko obravna-
vala in jo poskušala v najkraj-

šem možnem času tudi rešiti, 
v ostalih primerih pa se lahko 
obrnete na: Damijano Dušak 
iz Občine Krško, 07/498 12 
75, damijana.dusak@krsko.
si, družbo Kostak d.d.: pisarna 
GJS – kolektivne rabe, 07/481 
72 85, gjs-kr@kostak.si 

Vsem udeležencem 
v prometu hvala 
za potrpljenje in 
sodelovanje
Zimska služba oz. zimsko 
vzdrževanje cest predstavlja 
samo en segment v sklopu re-
dnega vzdrževanja cest. Za-
radi izjemnih pogojev, ki na-
stajajo ob poledici, snegu, 
sodri in žledu, velja za naj-
težjo in najbolj zahtevno, 
zato Občina Krško tudi v bo-
doče vse udeležence v pro-
metu prosi za potrpljenje in 
se zahvaljuje za razumeva-
nje, sodelovanje in upošte-
vanje predpisanih ukrepov. 

Območje Izvajalec Območje izvajanja del

I. OBMOČJE
VIPSO d.o.o. KS Brestanica, KS Rožno - Presladol, KS Koprivnica

POŽUN d.o.o. KS Senovo

II. OBMOČJE KOSTAK d.d. KS Krško – levi breg, KS Zdole, KS Dolenja vas, KS Sp. Stari 
Grad – Sp. Libna

III. OBMOČJE
Alojz Češnovar s.p. KS Krško – desni breg, KS Senuše, KS Raka, KS Veliki Podlog, 

KS Krško polje

ŽARN d.o.o. KS Veliki Trn, KS Leskovec pri Krškem, KS Gora

IV. OBMOČJE CGP d.d. KS Podbočje

Poziv lastnikom gozdov k 
odstranitvi poškodovanih dreves 
in visečih vej do konca novembra

Zahvala za pomoč v poplavah
Nedavno smo se v občini Krško ponovno soočali s pre-
močjo narave. Napoved poplav in razglasitev rdečega 
alarma je zahtevala hitro intervencijo, da bi prepreči-
li najhujše. S ponosom lahko trdim, da se je še enkrat 
izkazala izredna učinkovitost vseh posameznikov in or-
ganizacij, vključenih v sistem zaščite in reševanja, pri 
čemer je prišla do izraza tudi odlična organiziranost 
prostovoljnega gasilstva.  V imenu Občine Krško in Ob-
činskega sveta se vsem, ki ste sodelovali v času izrednih 
razmer, iskreno zahvaljujem za pravočasno in hitro ak-
cijo, za vašo požrtvovalnost in pripravljenost pomagati.

Hvala, da vam ni vseeno za človeške zgodbe in usode. 

 Župan občine Krško mag. Miran Stanko
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Mažorete Društva TRG Sevnica so minulo soboto pripravile 
Večer mažoret »Defile«, ki je številčno občinstvo v Športnem 
domu Sevnica navdušil z bogatim plesno-glasbenim progra-
mom. Gostiteljice so se predstavile v več zasedbah, v goste 

pa so povabile tudi mažoretke iz Laškega in hrvaškega mesta 
Stupnik. Glasbeno so program obogatili pevka Kaja Pavlič iz 
Sevnice, zasedba Atomik Harmonik in Godba Sevnica. V  skle-
pnem delu dogodka so se sevniške mažorete zahvalile vsem 
donatorjem in sponzorjem, predsednica sekcije mažoret Ja-
nja Pavčnik Šalamon pa se je s priznanji zahvalila uspešnim 
posameznicam, ki so uspešno nastopile na letošnjem držav-
nem prvenstvu v Rušah. Zbrane so nagovorili tudi predsednik 
društva TRG Sevnica Jože Železnik, Andrej Štricelj s stra-
ni donatorja, podjetja Hidroelektrarne na Spodnji Savi, pa 
tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

»Hiši zdravja« energetsko prenovljeni
Zdravstveni dom Sevnica je skupaj z Občino Sevnica uspešno zaključil projekt energetske sanacije zdra-
vstvene postaje v Krmelju in zdravstvenega doma v Sevnici. Odprtje prenovljenih prostorov v Krmelju s 
kulturnim programom in predstavitvijo knjige »Razvoj zdravstva in lekarništva v sevniški občini« je bilo v pet-
kovem popoldnevu, 16. novembra, v sklopu celomesečnega cikla prireditev ob prazniku sevniške občine.

Investicija s pogodbeno vre-
dnostjo 122 tisoč evrov je v 
krmeljski enoti zajemala za-
menjavo oken in vrat, izolaci-
jo in obnovo fasade ter izola-
cijo in obnovo tal podstrešja, 
v sevniški stavbi pa zamenja-
vo oken in radiatorjev. Večin-
ski delež je k vsem navedenim 
ureditvam prispeval javni za-
vod Zdravstveni dom Sevnica. 

Za investicijo je Občina Sevni-
ca iz proračuna prispevala 26 
tisoč evrov, z uspešno udelež-
bo na razpisu Ministrstva za 
zdravje pa je poleg tega za 
investicijo pridobila tudi sofi-
nancerska sredstva v višini 19 
tisoč evrov.
Številčno občinstvo je v kr-
meljskem kulturnem domu 
sprva prisluhnilo predstavitvi 

knjige »Razvoj zdravstva in 
lekarništva v sevniški občini«, 
ki je bila premierno predsta-
vljena ob izidu novembra lani, 
ter kulturnemu programu v iz-
vedbi učencev Osnovne šole 
Krmelj. Scenarij prireditve 
je oblikoval dr. Dušan Seni-
ca. S prerezom traku so ener-
getsko obnovljeno zdravstve-
no postajo v nadaljevanju 

namenu predali direktorica 
Zdravstvenega doma Sevnica 
Vladimira Tomšič, direktorica 
Lekarne Sevnica Ana Dolinšek 
Weiss, župan Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk in poslanec v 
državnem zboru Tomaž Lisec. 
Zbrani so druženje nadaljeva-
li v prenovljenih prostorih ob 
skrbno pripravljenih domačih 
dobrotah.

Celovito je bil predstavljen razvoj zdravstva na obmo-
čju Krmelja.

Prerez traku pred energetsko prenovljeno zdravstveno 
postajo v Krmelju.

V sklopu praznovanja občinskega praznika sta župan Sreč-
ko Ocvirk in predsednik sveta Krajevne skupnosti Studenec 
Janoš Janc minulo soboto v družbi krajanov namenu pre-
dala novo asfaltirani cestni odsek na relaciji Ponikve–Novo. 

Ureditev okrog 430-metrskega odseka ceste v skupni vre-
dnosti dobrih 17.000 evrov je financirala Krajevna skupnost 
Studenec s podporo Občine Sevnica. Nova pridobitev je za 
krajevno skupnost in sam kraj zelo pomembna, saj poleg bi-
stveno izboljšane povezave med tamkajšnjimi kraji prinaša 
tudi večjo cestno-prometno varnost. Uradnemu delu dogod-
ka, ki so ga z nastopi popestrili učenci podružnične Osnovne 
šole Studenec in miss Panonike Harmonike Natalija Hočevar, 
zbrane pa je pozdravila tudi cvičkova princesa Tjaša Metel-
ko, je sledilo še prijetno družabno srečanje s pogostitvijo. 

Namenu predali cesto Ponikve–
Novo v KS Studenec

Utrinek s sobotnega dogodka na Ponikvah.

Pridobitev je bila namenu predana s prerezom traku.

Gradnja optičnega omrežja v sklepni fazi
V minulem tednu je bil s strani vodstva Direktorata za infrastrukturo, ki deluje v okviru Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor, opravljen nadzor izvedbe gradnje odprtega širokopasovnega optičnega omrež-
ja v občinah skupnega konzorcija, kjer poteka izvedba tega projekta – tudi na območju občine Sevnica.
V sevniški občini je gra-
dnja primarnega hrbtenič-
nega omrežja v skladu s 
terminskim planom izved-
be pri koncu, novo zgraje-
no omrežje pa je pripravlje-
no za tehnični prevzem. Kot 
je bilo ugotovljeno, je izved-
ba projekta skladna s projek-
tno dokumentacijo in navo-
dili ministrstva. Predstavniki 
ministrstva, Občine Sevnica, 
podjetja GVO d.o.o. kot iz-
vajalca in bodočega konce-
sionarja omrežja ter vodstva 
konzorcija so si v sevniški ob-
čini ogledali vpihovanje op-
tičnega kabla v Lončarjevem 
Dolu ter izvedeno spremlja-
jočo infrastrukturo na Prvo-
majski ulici, Drožanjski ce-

sti, Florjanski ulici, na Poti na 
Zajčjo goro ter na Ribnikih. 

Opravljen je bil tudi ogled 
naključno izbranih funkcij-

skih lokacij, in sicer Tržišče, 
Šentjanž, Sevnica in Loka pri 
Zidanem Mostu, kjer že pote-
ka tudi izgradnja hišnih pri-
ključkov oziroma razvodnih 

naročniških omrežij. Izgra-
dnja priključkov za gospo-
dinjstva, ki so po projek-
tni dokumentaciji označena 
z rdečimi pikami, bo pred-
vidoma zaključena do kon-
ca maja 2013. Ob tem bo 
sistematično potekalo tudi 
vključevanje izgradnje pri-
ključkov za gospodinjstva, 
označena z modrimi pikami, 
kar pa bo predvidoma zaklju-
čeno koncem leta 2013 oziro-
ma v začetku leta 2014. Upo-
rabniki bodo lahko izbirali 
med tremi ponudniki teleko-
munikacijskih storitev pre-
ko novozgrajenega optične-
ga omrežja, in sicer Kabelsko 
televizijo Sevnica, Siolom in 
Amisom.

Nadzor izvedbe GOŠO v občini Sevnica.

Prireditve v počastitev praznika Občine Sevnica so v polnem 
teku, za kar so zaslužna številna društva, zavodi, krajevne 
skupnosti, posamezniki. Povezanost pa se v lokalni skupno-

sti krepi tudi z raznimi srečanji. Ob občinskem prazniku so, 
tako kot vsako leto, župana Srečka Ocvirka na sedežu obči-
ne obiskali učenci Osnovne šole Ane Gale Sevnica, na obisku 
pa so bili tudi otroci iz sevniškega vrtca.

V začetku septembra 2011 je Občina Sevnica po podpisu po-
godbe z izvajalcem CM Celje pristopila k izvedbi projekta 
gradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Oreho-
vo, katerega cilj je zagotoviti možnost odvajanja in čišče-
nja komunalnih odpadnih voda okrog 50 gospodinjstvom v 
kraju. Vrednost investicije je po podpisani pogodbi znaša-
la okrog 700 tisoč evrov. Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti je Občina Sevnica junija letos odstopila od po-
godbe s podjetjem CM Celje. Podjetje je do prekinitve si-
cer uspešno izvedlo dela na kanalizacijskem sistemu v višini 
okrog 200 tisoč evrov. 

Septembra letos je bil izveden nov postopek javnega naro-
čila, na katerem je bilo izbrano Javno podjetje Komunala 
d.o.o. Sevnica, s katerim je Občina Sevnica v začetku novem-
bra podpisala pogodbo. Podpisu pogodbe je sledila uvedba 
v delo, ki mora biti zaključeno do 30. junija prihodnje leto.  
Pogodbena vrednost znaša 505.000 evrov. Kljub navedene-
mu je Občini Sevnica z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo uspelo skleniti aneks za podaljšanje roka izved-
be projekta, s čimer črpanje sredstev ni ogroženo. Projekt 
je Občina Sevnica namreč uspešno prijavila na razpis za pri-
dobitev evropskih nepovratnih sredstev iz naslova regional-
nih spodbud, s čimer je bilo odobreno 85-odstotno sofinan-
ciranje upravičenih stroškov operacije.

Gradnja kanalizacijskega sistema 
in čistilne naprave na Orehovem

Sevniške mažorete so navdušile

Sevniške mažorete so zopet navdušile. 

Obiski ob občinskem prazniku

Obisk iz sevniškega vrtca. 

Obisk iz Osnovne šole Ane Gale Sevnica.
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Krka : Krško 37:23, 
Sevnica : Ribnica 25:37, Kr-
ško : Gorenje 19:39, SVIŠ : 
Sevnica 26:20, Trebnje : Kr-
ško 34:23, Sevnica : Maribor 
27:38
Lestvica – 1. Gorenje 20, 11. 
Sevnica 4, 12. Krško 3

ČLANI 1. B DRL
Rezultati – Dobova : Grosu-
plje 33:28, Kočevje : Dobo-
va 30:27 
Lestvica – 1. Šmartno 13, 6. 
Dobova 7

ČLANI 2. DRL
Rezultati – Radeče : Breži-
ce 28:26, Brežice : Črno-
melj 23:26, Sežana : Radeče 
23:28, Brežice : Rudar 36:36
Lestvica - 1. Loka 15, 5. Ra-
deče 10, 7. Brežice 6 

MLADINCI 1. DRL
Rezultati – Ajdovščina : Krško 
31:22, Krško : Slovan 27:30
Lestvica – 1. Slovan 15, 4. Kr-
ško 9

MLADINCI 2. DRL
Rezultati – Sevnica : Breži-
ce 41:30, Dobova : Breži-
ce 34:26, Sevnica : Šmartno 
50:25, Dobova : Krka 26:43
Lestvica – 1. Krka 12, 2. Sev-
nica 10, 3. Dobova 6, 6. Bre-
žice 1

KADETI JUG
Rezultati – Šmartno : Krško 
33:42, Krško : Rudar 36:22, 
Sevnica : Šmartno 33:37, 
Sevnica : Krško 23:32, Ra-
deče : Rudar 21:38, Rade-
če : Sevnica 20:36, Radeče 
: Šmartno 20:39
Lestvica – 1. Krško 18, 5. Sev-
nica 7, 7. Radeče 0

STREJŠI DEČKI A
Rezultati - Brežice : Rudar 
39:33, Sevnica : Šmartno 
25:30
Lestvica - 1. Brežice 9, 5. 
Sevnica 1

STAREJŠI DEČKI B
Rezultati - Šmartno : Krško 
30:23, Krško : Dobova 35:16  
Lestvica - 1. Maribor 12, 2. 
Krško 10, 5. Dobova 4

ČLANICE 2. DRL
Rezultati – Burja : Brežice 
27:25, Brežice : Sava Kranj 
28:13
Lestvica - 1. Olimpija 14, 6. 
Brežice 6

NOGOMET

ČLANI 2. SNL
Rezultati – Šmartno : Krško 
2:0, Dravinja : Krško 0:3 (Dr-
novšek, Pilipovič 11m, Bab-
nik J.)
Lestvica - 1. Zavrč 35, 9. Kr-
ško 14

2. SKL/2. SML
Rezultati SKL – Krško : Maleč-
nik 1:2
Rezultati SML – Krško : Ma-
lečnik 2:0
Lestvica SKL – 1. Malečnik 36, 
3. Krško 28
Lestvica SML – 1. Krško 29, 2. 
Dravograd 27 
Skupna lestvica – 1. Malečnik 
60, 2. Krško 57, 3. Dravograd 
(4 tekme manj) 54 

U14 – 1. SNL – VZHOD
Rezultati – Krško : Rudar Ve-
lenje 2:0 (Ribič, Kovačič)
Lestvica – 1. Maribor 46, 4. 
Krško 35

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Sevnica : Oplotni-
ca 3:5 (Isič, Krajnčevič, Ba-
lagič), Ajdovščina : Sevnica 
7:4 (Krnc)
Lestvica - 1. Velenje 19, 8. 
Sevnica 9

ČLANI POKAL 1/8 finala
Rezultati – Black&White Ko-
per : Sevnica 5:11 (Kranjče-
vič 2, Nečemer 2, Popovič, 
Šribar, Balagič, Hadžič, Dra-
me, Račič, Martič)  

MLADINCI – skupina A
Rezultati - Nazarje : Sevnica 
6:1 (Kerin)
Lestvica - 1. Nazarje 6, 3. 
Sevnica 6

ODBOJKA

3. DOL ČLANICE
Rezultati – Brestanica : Loga-
tec 3:1 (25:21, 22:25, 28:26, 
25:10), Domžale : Brestani-
ca 2:3 (22:25, 25:23, 26:24, 
23:25, 12:15)
Lestvica – 1. Calcit Kamnik II 
21, 6. Kostak-Elmont Bresta-
nica 12

KADETINJE skupina B 
Rezultati - Krško : Vital I 0:2 
(2:25, 11:25), Krško : Domža-
le 0:2 (16:25, 12:25)
Lestvica - 1. Vital I 8, 4. POK 
Krško 0

STAREJŠE DEKLICE skupi-
na D
Rezultati - Grosuplje : Kr-
ško 2:0 (25:15, 25:14), Kr-
ško : Žužemberk 0:2 (14:25, 
13:25)
Lestvica - 1. Žužemberk 10, 
4. Brestanica 0, 5. POK Kr-
ško 0

STAREJŠI DEČKI skupina C
Rezultati - Krka : Kostanje-
vica 2:0 (25:10, 25:15), Ko-
stanjevica : Mokronog 2:0 
(25:23, 25:23)
Lestvica - 1. Krka 4, 3. Ko-
stanjevica 4

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultat – Krško : Krka mla-
di 59:70, Janče : Krško 67:87
Lestvica – 1. Krka mladi 8, 2. 
Posavje Krško 7

ČLANI 4. SKL
Rezultati – Podbočje : 
Ruše¸49:71, Lenart : Sevni-
ca 81:69, Fenomeni : Podbo-
čje 64:34, Sevnica : Ivančna 
Gorica 52:84
Lestvica - 1. Ruše 8, 7. Po-
savje Sevnica 5, 8. Posavje 
Podbočje 4

MLADINCI 2. SKL – vzhod 3
Rezultati – Krško : Pingvini 
54:84, Kamnik : Krško 72:68
Lestvica – 1. Črnomelj 8, 3. 
Krško 7

KADETI - 2. SKL – zahod 1
Rezultati – Krško : Medvo-
de 63:59, Krško : Črnomelj 
62:64
Lestvica – 1. Črnomelj 10, 3. 
Posavje Krško 9

STAREJŠI DEČKI – 2. SKL
Rezultati – Brežice : Domžale 
72:81, Krško : Helios B 57:71, 
Grosuplje : Podbočje 79:78
Skupina 5 – 1. Grosuplje B 16, 
2. Posavje Krško 13
Skupina 6 – 1. Helios B 16, 3. 
Posavje Podbočje 12, 5. Po-
savje Brežice 8

SEVNICA - V organizaciji Atletskega kluba Sevnica in poslanca 
v DZ RS Tomaža Lisca ter s podporo KŠTM in ŠKS Sevnica se 
je 17. novembra odvijal na travnatih površinah pri Športnem 
domu Sevnica dobrodelni tek. Udeležilo se ga je 168 tekmo-
valk in tekmovalcev. Absolutni zmagovalec je postal  član AK 
Sevnica Robert Lendaro, pri  dekletih je bila najhitrejša čla-

nica AK Sevnica Karin Gošek. Vrhunec prireditve pa so bili 
teki, ki so šteli kot pregledna tekma za nastop na EP v Bu-
dimpešti. Zbrali so se najboljši atleti Slovenije. V teku čla-
nov na 10.000 metrov je prepričljivo zmagal Mitja Kosovelj. 
S sobotnim dobrodelnim tekom za postavitev in ureditev 
otroških igral pri podružnični osnovni šoli na Studencu so 
organizatorji zbrali 510 evrov. Sredstva za dobrodelni na-
men se zbirajo tudi na posebnem računu: AK Sevnica, p.p. 
131 8290 Sevnica, TRR: 02379-0011885143, s sklicem: SI12-
0000171120125, koda namena je CHAR. V polje namen vpi-
šite še »Donacija za otroška igrala«. Sredstva, zbrana do 1. 
maja 213,  bosta AK Sevnica in poslanec Tomaž Lisec podari-
la vodstvu podružnične osnovne šole na Studencu.
 S. R., foto: L. M.

Sevniški dobrodelni tek 

Dobrodelni tek je privabil tudi rekreativne tekačice in 
tekače.

Da Balon ne bo odšel v pozabo, 
je poskrbela Občina Brežice, 
ki je prepoznala potrebo atle-
tov, z velikimi uspehi nosilcev 
športne prepoznavnosti tega 
kraja ob Savi. V Brežicah se je 
ponudila možnost tovrstne re-
šitve z izgradnjo nove športne 
dvorane v letu 2011 in po se-
litvi rokometnih navdušencev 
v nov hram. Z investicijo Obči-

BREŽICE – Tudi letos je v organizaciji Atletske zveze Sloveni-
je potekalo glasovanje za najboljšega atleta v pretekli sezo-
ni. Za naj atleta leta glasujejo atletski delavci in organiza-
torji iz celotne Slovenije, njim pa se pridružijo tudi športni 
kolegi iz novinarskih vrst. Brežičan Primož Kozmus si je s 
srebrno kolajno na igrah XXX. olimpijade z naskokom prislu-
žil in ponovil laskavi naziv iz prejšnjega leta. 

Primož ni bil edini posavski atlet nominiran v izboru za naj 
atleta. Med mlajšimi člani in članicami je slavil bratsko-se-
strski par Marko in Barbara Špiler. Marko je v letošnji sezo-
ni dosegel zmago na državnem dvoranskem prvenstvu v su-
vanju krogle. Zgodba Barbare je poznana, saj je udeleženka 
letošnjih olimpijskih iger in veliki bodoči up slovenske atle-
tike. Pri mlajših članih je bil nominiran še atlet AK Štajer-
ska, sicer Brežičan Vid Zevnik, ki je zasedel mesto za Špi-
lerjem. Četrto mesto med nominiranimi je zasedla skakalka 
v višino Lara Omerzu v konkurenci pionirk. Ob njej sta bila 
nominirana še skakalec ob palici Ambrož Tičar med mlajši-
mi mladinci z osmim in Karmen Pirc med mlajšimi mladin-
kami z desetim mestom. Med najboljšimi slovenskimi klubi 
je AK Brežice v glasovanju zasedel peto mesto, kar je potr-
ditev dobrega dela v klubu.   L. Šebek

 »Balon« predan v uporabo atletom
BREŽICE – Dolgoletne sanje brežiških atletov so izpolnjene. Po večletnih gostovanjih v različnih nakupo-
valnih centrih, nenehnem prilagajanju in improvizaciji zimske vadbe bodo končno našli svoj ustvarjal-
ni mir v nedrju kultne in nepozabljene športne dvorane »Balon«. Predvsem brežiški šolarji, rokometaši 
in rokometašice ter njihovi učitelji in trenerji so v preteklosti ustvarjali športno zgodovino dvorane in s 
tem tudi mesta.

ne Brežice v vrednosti 31.000 
evrov je le-ta omogočila vad-
bo in treninge atletinjam in 
atletom v času, ko vremenske 
razmere niso primerne za at-
letske treninge na prostem. Z 
novo ureditvijo dvorane bo tu 
možno izvajati tek, skok v dal-
jino, skok v višino, skok s pa-
lico, met krogle in trening za 
moč.

V ponedeljek, 19. novembra, 
je potekala otvoritev in simbo-
lična predaja objekta v upora-
bo Atletskemu klubu Brežice. 
Prireditev je v hudomušnem 
tonu moderiral brežiški atlet 
in olimpijec, sedaj trener v 
domačem klubu, Jure Rovan. 
Zvrstili so se nastopi atletinj, 
ki so se tokrat prelevile v ple-
salke, predstavili so projekcijo 
dosedanjega reševanja težav 
pri izvajanju zimske vadbe, 
nastopili so tudi mladi atle-
ti. V govorniškem delu pri-
reditve je generalni sekretar 
Atletske zveze Slovenije Bo-
ris Mikuž poudaril veliko pri-
dobitev tudi za slovensko atle-
tiko, saj so tovrstni objekti pri 
nas redki. Predsednik AK Bre-
žice Vladimir Kevo je pohvalil 
posluh občine za težave atle-
tov, objekt je ocenil kot trenu-
tni optimum in možnost za na-
daljnje kakovostno ukvarjanje 

z atletiko. Župan občine Breži-
ce Ivan Molan je poudaril, da 
je strošek investicije preuredi-
tve objekta relativno nizek, da 
pa bodo stroški obratovanja ti-
sti, ki jih bo potrebno letno za-
gotavljati. Kljub temu je to in-
vesticija, ki se izplača, saj je 
to naložba v mlade in potrje-
no uspešne športnike.

V nadaljevanju so atleti »iz-
zvali« župana, da se je pomeril 
s Kevom v sunku krogle. S hkra-
tnim sunkom krogle v za vadbo 
prirejenem prostoru sta sim-
bolično predala objekt v upo-
rabo atletom. Le-ti so kmalu 
po zaključku uradnega dela 
prireditve že zasedli vadbišča 
in pričeli z vadbo. Lepo je bilo 
opazovati stotnijo mladih, mo-
rebitnih bodočih šampiončkov 
ter predvsem zdravih, telesno 
močnih in vsestransko razvitih 
osebnosti.   Luka Šebek

Kevo in Molan med otvoritvenim sunkom krogle Mladi atleti so novo vadbišče takoj preizkusili.

Primož Kozmus spet atlet leta

Vabljeni na delavnico 

Financiranje ukrepov 
uèinkovitejše rabe 

energije 
v veèstanovanjskih stavbah

Kdaj?

Kje?

 
Petek, 30. november 2012 

ob 15.30

Predavalnica št. 202, 
Fakulteta za energetiko UM,

Hoèevarjev trg 1, Krško

Program:
15.30 | Predstavitev Javnega poziva za nepovratne finanène 
spodbude obèanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov 
energije in veèje energijske uèinkovitosti veèstanovanjskih 
stavb
Alma Bijediæ, Eko sklad, j.s., Ljubljana
16.00 | Energetska sanacija veèstanovanjske stavbe na 
Cankarjevi ulici 1, Krško
Janko Uršiè, LEAD Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela 
krajina
16.30 | Možnosti sofinanciranja energetskih sanacij 
veèstanovanjskih stavb preko energetskega pogodbeništva
Robert Ostreliè, Eltec Petrol d.o.o., Bled

Delavnico so v okviru projekta „Dnevi posavske energetike“ omogoèili: 

ŠOLSKI CENTER
KRŠKO-SEVNICA

Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina
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Tekmovalci obeh klubov se 
ob pokalnih tekmah in tek-
mah državnega prvenstva 
udeležujejo še tekem, pri-
znanih s strani slovenske ka-
rate zveze, ter bližnjih te-
kem v sosednjih državah. 
Trenutno lahko kot tekmo-
valca izpostavijo Igorja Kel-
biča in Nino Zupančič, ki se 
uvrščata med boljše borce v 
svoji starostni kategoriji. Mi-
nila so leta, ko so krški ka-
rateisti hodili po večjih tek-
movanjih tudi izven Evrope, 
saj je za vzdrževanja tre-
ninga na visokem tekmoval-
nem nivoju potrebnih pre-
cej več sredstev, kot so jih 
danes sposobni zagotovi-
ti sami. Sponzorjev ni več, 
javnih sredstev pa iz leta v 
leto precej manj, kot so jih 
bila v preteklosti vajena kr-
ška športna društva. 
 Luka Šebek 

delo in dani pogoji za nadalj-
nji razvoj kluba. V svoji pi-
sarni so dobili tudi prostor za 
hrambo svojih številnih lovo-
rik, ki so jih skozi leta prine-
sli s tekmovanj. Stroške vad-
benega prostora v kleti MC 
Krško jim v večjem delu kri-
je občina, stroške pisarne 
krijejo sami.

SEVNICA - Na Martinovo soboto je Kolesarsko društvo Sev-
nica že peto leto zapored na svojstven način praznovalo 
praznik občine Sevnica - s kolesarjenjem »od zore do mra-
ka«. Letošnjemu kolesarskemu podvigu, ki je omogočal vo-
žnjo po dveh trasah (lažji in težji), so dodali še dobrodelni 

namen, saj so zbirali sredstva za Šolski sklad OŠ Sava Kla-
dnika Sevnica za izvajanje programa Šola v naravi. »Ome-
njeni program je dodatno plačljiv in v mnogih primerih pre-
veliko breme družinskih proračunov, zaradi česar bo mnogo 
otrok prikrajšanih za prav posebne in nepozabne šolske dni. 
Zbrana dobrodelna sredstva v višini 350 evrov, ki so presegla 
naša pričakovanja, bomo z veseljem nakazali šolskemu skla-
du sevniške osnovne šole,« je o dobrodelni kolesarski akci-
ji dejal predsednik sevniškega kolesarskega društva Robert 
Kosaber. S. R., foto: R. K.

POSAVJE - V pričakovanju 
zime se plezalci največkrat 
zatečejo v stene toplih pri-
morskih plezališč. Oktobra  
je šesterica alpinistov Posa-
vskega alpinističnega kluba 
obiskala priljubljeno desti-
nacijo Paklenica in nanizala 
številne vzpone. Naveza Ma-
tej Zorko – Goran Butkovič je 
preplezala nekaj zahtevnejših 
smeri, med katerimi prednja-
či 200-metrska smer Johnny, 
ocenjena s 7a. Gorazd Po-
zvek in Bojan Jevševar sta 
sončen vikend zaključila s kar 
petimi preplezanimi smermi 
do sedme stopnje, Peter So-
telšek in Marko Levičar pa 
sta uživala v številnih nekoli-
ko krajših klasikah in se prav 
tako dodobra naplezala.
Mladi tekmovalci v športnem 
plezanju pa po poletnih vzpo-
nih v skali nadaljujejo sezo-

Plezali tudi v jesenskih mesecih

Od zore do mraka s kolesom

Kondicijsko dobro pripravljeni kolesarji so osvojili tudi 
kolesarski vzpon na Lisco.

NOVO

Plačilo na obroke

brez obresti

NLB Plačilne kartice

Želite nakupovati na 
obroke brez obresti?
Izberite zanesljiv in ugoden način – NLB Plačilne kartice. Odslej lahko z NLB Plačilnimi karticami 
Mastercard, Visa in Karanta* na prodajnih mestih, označenih z nalepko Nakupi na obroke, 
nakupujete na 2-12 obrokov in to brez obresti, dodatnih stroškov in dokumentacije! Na 
prodajnem mestu preprosto povejte, da bi radi plačali na obroke. Več informacij poiščite v najbližji 
NLB Poslovalnici, na www.nlb.si/obroki ali na prodajnem mestu.

*Ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard in Karanta ter NLB Poslovno kartico MasterCard.

www.nlb.si/obroki Kontaktni center: 01 477 20 00

OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
•	ob ponedeljkih od 19.15 do 20.15

•	ob sredah od 19.15 do 20.15

•	sreda ob 18. uri

Pilates
s Sandro Jerele

Krepite hrbtenico 
in telo

Informacije in prijave na: 031 882 822
ali el. naslov: sandra.jerele@gmail.com

Današnji Karate klub Triglav 
iz Krškega je pravni nasle-
dnik svojega predhodnika KK 
Krško. Iz bivšega Kluba boril-
nih veščin Rajhenburg sta se 
izločila današnja KK Triglav 
Krško in Klub tajskega bo-
ksa Krško, ki še danes delu-
jeta povezano na nekaterih 
področjih. V novejšem ob-
dobju je podlago za ponovni 
vzpon borilnih športov v Kr-
škem nastavil Sašo Vaš, po-
prej uspešni tekmovalec, 
nosilec kolajn iz svetovnega 
mladinskega in univerzite-
tnega prvenstva (JAR 1996, 
Francija 1998). Po zaključku 
šolanja na Fakulteti za šport 
v Ljubljani je uspešno nada-
ljeval kot trener s postopno 
nastavitvijo vadbenega siste-
ma v krški občini, deloval pa 
je tudi kot trener v sloven-
ski reprezentanci. Za pomoč 
pri delu je privabil svoje bi-
vše učence, ki danes prevze-
majo delo z mladimi borci, 

Krški borci s tradicijo
KRŠKO – Borilne veščine imajo v Posavju zgledno tradicijo. Med njimi prednjači karate, ki se s svojo filo-
zofijo, vplivom na psihofizične sposobnosti in privlačno vsebino postavlja na prvo mesto med vzhodnja-
škimi borilnimi športi. Karate klub Krško je s svojo ustanovitvijo v letu 1967 oral ledino v razvoju kara-
teja na področju Slovenije in doživljal številne uspehe še v času Jugoslavije.

tako da deluje v obeh klubih 
kar devet trenerjev, aktivno 
pa vadi približno 80 članov.
Kluboma je uspelo pridobiti 
tudi skupne prostore s pisar-
nami in vadbenimi prostori 
v sklopu Mladinskega cen-
tra Krško, ki so jih opremi-
li povsem s svojimi sredstvi. 
S tem jim je znatno olajšano 

Poleg karateja v Krškem gojijo tudi tajski boks.

no državnega prvenstva. Pred 
zadnjo tekmo, ki bo zače-
tek decembra v Kranju, je v 
odličnem položaju za visoko 
skupno uvrstitev v skupnem 
seštevku mlajši deček Aljaž 
Motoh. V Tržiču si je po po-
škodbi priplezal 4. mesto, 

v Škofji Loki pa je končal 5. 
Konstanten vzpon forme prav 
tako kaže kadet Rok Molan. V 
izredno močni konkurenci vse 
bolj trka na vrata prve dese-
terice. Med mlajšimi deklica-
mi izkušnje nabirata Lara Zu-
panc in Urška Sagernik. Lara 
svojo prvo sezono v državnem 
prvenstvu zaključuje z uvrsti-
tvami pri repu dvajseterice, 
Urška pa nekaj mest za njo. 
Med starejšimi dečki utegne 
Jaka Pinterič sezono skleni-
ti okoli 20. mesta, kamor se 
je uvrščal tudi na zadnjih tek-
mah. 
Po zaključku sezone v Kra-
nju čaka plezalce, tako mla-
de krožkarje in tekmovalce 
kot vse ostale, še tradicional-
no prednovoletno druženje ob 
reševanju balvanskih proble-
mov pod veliko steno v Bre-
stanici. PAK

KOSTANJEVICA NA KRKI, RAKA - Prva nedelja po Martinovi je 
že po tradiciji namenjena pohodu po t. i. č‘bularski poti iz 
Kostanjevice na Krki na Rako, ki ga organizirata Planinsko 
društvo Polom Kostanjevica na Krki in Turistično društvo Lo-
vrenc Raka. Na letošnjem pohodu, že enajstemu po vrsti, se 

je znova zbralo več sto pohodnikov iz vse Slovenije, ki so se 
pod vodstvom Franca Bakšiča izpred gostilne Žolnir podali 
po poti raških gospodinj, ki so nekoč ob tržnih in žegnanjskih 
dneh hodile v Kostanjevico prodajat znamenito raško čebu-
lo, iz česar izhaja ime pohoda.  P. P.

Enajstič po č‘bularski poti

KRŠKO/CELJE - Krški plavalci 
so nastopili na že 27. mednaro-
dnem tekmovanju za pokal me-
sta Celje. Starejši so v močni 
mednarodni konkurenci osvoji-
li 7 medalj. Jaka Kramaršič je 
v absolutni konkurenci dosegel 
tri zmage: na 50 (28,38), 100 
(59,10) in 200 (2:07,74) m hrb-
tno. Zmago na 200 m hrbtno z 
absolutnim klubskim rekordom 
(2:26,20) si je priplavala tudi 
mladinka Nika Bizjak, ob tem 
pa je bila še 2. na 100 m hrb-
tno (1:09,16) in 800 m prosto 
(9:32,16). Za peto krško zma-
go je poskrbela Karmen Zorič 
med kadetinjami na 800 m pro-
sto (9:57,36). Med mlajšimi in 
starejšimi dečki in deklicami se 
je najbolje odrezala 11-letna 
Žana Maruša z dvema 4. me-
stoma na 100 (1:11,95) in 200 
m prosto (2:30,71), njen vr-
stnik Benjamin Poljšak pa je 
bil 6. na 100 m prsno (1:33,17) 
in 8. na 100 m prosto (1:13,39).

Krški plavalci 
uspešni v Celju

športni rezultati:
sport@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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Kam v Posavju?
Četrtek, 22. 11.

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: otroška lutkovna 
predstava „Modro pišče“ v 
izvedbi lutkovne skupine kr-
ških knjižničarjev

• ob 17.00 v Kozmetičnem 
salonu Kleopatra v Črn-
cu: brezplačno predavanje 
Nade Kozjek iz Podsrede na 
temo Pravilna uporaba ze-
lišč 

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: zaključek projekta Po-
savci beremo skupaj - pred-
stavitev knjige Džehenem, 
avtorja Dušana Čaterja

• ob 18.00 v računalnici MC 
Brežice: predavanje Petre 
Škarja „Do dodatnega za-
služka preko interneta“, 
cena: 13 €

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
v Krškem: odprtje razstave 
kiparskih del članov kipar-
ske sekcije Društva likovni-
kov Krško OKO

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
projekt „Živimo zdravo: Va-
rujmo in krepimo zdravje“

• ob 19.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predavanje Janje 
Strašek „Uravnotežena pre-
hrana“

Petek, 23. 11.

• ob 14.30 v MT Senovo: Ani-
na ustvarjalnica

• ob 15.30 v Knjižnici Bistrica 
ob Sotli: pravljično popol-
dne za najmlajše s pravlji-
co „Sladko spi, Mali Medo“, 
brala bo Jožica Kunst, pra-
vljični urici bo sledil prije-
ten klepet in otroško likov-
no ustvarjanje

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: igre na igrišču

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: predstava za otroke od 
3. leta dalje „Paket Pika 
Net“ v izvedbi Gledališča 
KU KUC

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: pogovor s pisate-
ljem in zdravnikom Alojzem 
Ihanom

• ob 18.00 na igrišču pri ga-
silskem domu Smednik: pa-
lačinke party

• od 18.00 dalje v MC Krško: 
1A internet LAN Party – CSS

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: dobrodelni kon-
cert za nove orgle v župnij-
ski cerkvi v Leskovcu, na-
stopajo: Big band Krško in 
Tadeja Molan, Mariachi fi-
esta en Jalisco, ansambel 
Nemir, harmonikarji in dru-
žinski ansambel Tonija Soto-
ška, Rock ‚n‘ roll po sloven-
sko, OŠ Leskovec z Aniko in 
Sanjo, sopranistka Mihaela 
Komočar, Jerneja in Mateja 
Žarn, vokalna skupina Sol-
zice, Lavrancij, otroški in 
mešani pevski zbor župnije 
Leskovec pri Krškem

• ob 19.00 v večnamenski 
športni dvorani Brežice: ve-
liki koncert narodnozabav-
ne glasbe, nastopajo: skupi-
na Trta, Fantje s Praprotna, 

ansambli Igor in Zlati zvoki, 
Akordi, Nemir, Popotniki ter 
Klapa Nas Quatros

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: predava-
nje Nare Petrovič na temo 
„Ekološka naselja in trajno-
stna kultura bivanja“

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: komedija Snubačka

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: stand-up z Martino 
Ipša

Sobota, 24. 11.

• ob 10.00 v MT Podbočje: ri-
sanje sveta

• ob 10.00 v gasilskem domu 
Smednik: peka piškotov

• ob 16.00 v Dvorani v parku 
Krško: predstavitev knjige 
„Slovenski speedway 1992 
– 2012“, avtorja Francija 
Tomažiča

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: izdelajmo si svojo gel 
svečko

• ob 18.00 v dvorani gasilske-
ga doma na Studencu: letni 
koncert dekliškega pevske-
ga zbora Zverke „Zverke se 
poslavljajo“

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: premiera gledali-
ške igre „Skrivnosti šolskega 
WC“ v izvedbi KD Stane Ke-
rin Podbočje – Igralski mulci

• ob 19.00 v Večnamenskem 
domu v Zabukovju: samo-
stojni koncert Ženskega 
pevskega zbora Azalea

• ob 19.00 v OŠ Koprivnica: 
8. letni koncert MePZ Ko-
privnica „Dalmatinski ve-
čer“, gostje večera: Tam-
buraški orkester Artiče

• ob 19.00 v telovadnici OŠ 
Raka: letni koncert Pev-
ske skupine Lavrencij, go-
stje večera: Vokalna skupi-
na Aves, Andrej Bon in Katja 
Cemič

• ob 19.00 v Mladinskem cen-
tru Bistrica ob Sotli: Spo-
znajmo kulturo pitja vina

• ob 19.30 v Domu kraja-
nov na Razborju: 71. Raz-
borski večer ob 10-letni-
ci KŠTD Blaž Jurko Razbor 
ter 20-letnici Ljudskih pevk 
z Razborja

• ob 20.00 v dvorani hote-
la Toplice v Termah Čatež: 
glasbena komedija Lada Bi-
zovičarja „Slovenska muska 
od A do Ž“

• ob 21.00 v MC Krško: Li-
stopad fest s skupinami Bo-
hem, Good vibrations in 
Shanbroid

• ob 22.00 v Klubu Metulj Bi-
strica ob Sotli: koncert sku-
pine Flyspoon

Nedelja, 25. 11.

• ob 16.00 v Posvetnem 
domu Brežice: plesna pred-

stava Skrivnostni diamanti 
ob 5-letnici delovanja ori-
entalske skupine Femy z va-
diteljico Elin

Ponedeljek, 26. 11.

• ob 14.00 v MT Senovo: dru-
žabne igre

• ob 16.00 na Ljudski univer-
zi Krško: ustvarjalna delav-
nica novoletni in božični 
aranžmaji, prijave do 23. 
11. na tel. št. 07 48 81 170

• ob 17.30 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: Živimo 
zdravo - o stresu in spro-
ščanju

• ob 19.00 v sejni sobi PD Bo-
hor Senovo: potopisni pla-
ninski večer z Mirom Četr-
tičem in Borisom Fekonjo 
– Uganda

• ob 19.30 v Prosvetnem 
domu Brežice: gledališka 
predstava – burkaška mora-
liteta „Sljehrnik“, za abo-
nma in izven

Torek, 27. 11.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje Sanje 
Lončar „Nova spoznanja o 
zasvojenosti“

• ob 16.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: uprizoritev 
Medvedje pravljice v izved-
bi Lenke Černelč ob glasbi 
J. Bitenca Medvedji orke-
ster

• ob 19.00 v mali dvorani 
KD Krško: Pot do sreče ob-
staja - predavanje dr. Dar-
je Zaviršek „Kri ni voda!“ 
- transformacija družinske-
ga življenja v globalni per-
spektivi

Sreda, 28. 11.

• ob 14.30 v MT Senovo: gle-
dališka delavnica Igrajmo se 
gledališče s Tatjano Uduč

Četrtek, 29. 11.

• ob 14.00 v MT Senovo: 
ogled humorističnih nani-
zank

• ob 16.00 v Domu upokojen-

cev in oskrbovancev Impolj-
ca: prireditev ob 60-letnici 
Doma upokojencev in oskr-
bovancev Impoljca

• ob 17.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
dobrodelni praznični sejem, 
ob 18.00: projekt „Živimo 
zdravo: Telesna teža – vpliv 
na zdravje“

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Andreja De-
beljaka „Smisel življenja: 
nekoč in danes za jutri“

• ob 18.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: predstavitev knjige 
Janeza Stanislava Roškerja 
in Jasmine Spahalić Trije 
kraji, eno mesto in celuloza 

• ob 18.05 v Prosvetnem 
domu Brežice: prireditev 
„Preplet glasbe in plesa“ 
ob 5-letnici delovanja Ple-
snega društva Imani Breži-
ce, nastopajo: plesalci PD 
Imani, Nuša Derenda, Peter 
Dirnbek; vstopnina: pro-
stvoljni prispevki

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
predavanje Sanje Lončar 
„Zamolčane zdravilne moči 
začimb in kako jih upora-
biti“

Petek, 30. 11.

• ob 14.30 v MT Senovo: Ani-
na ustvarjalnica

• ob 18.00 na igrišču pri ga-
silskem domu Smednik: 
športne igre in vroča čoko-
lada

• od 18.00 dalje v MC Krško: 
1A internet LAN Party - CSS

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: komedija Skuliri se 
in slovesna podelitev zahval

• ob 19.30 v veliki dvorani KD 
Krško: komedija J. V. Gogo-
lja „Ženitev“ v izvedbi Me-
stnega gledališča ljubljan-
skega, za modri abonma in 
izven

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Vesela mrtvašnica

Sobota, 1. 12.

• od 10.00 do 13.00 in od 
14.00 do 17.00 v Informa-
cijskem središču GEN v Vr-

Slovenci se dokaj težko spopadamo z nemočjo, sla-
bo samopodobo, jezo in strahovi. Navzven tega po-
gosto ni opaziti, ker je to, kar bodo govorili o nas, še 
vedno izjemno pomembno in mnoge družine vložijo 
veliko truda, da navzven ostajajo popolne. A v tiši-
ni posavskih domov zaradi vedno težjih družbenih 
razmer vsi ti potlačeni občutki nemoči, intenziv-
ni strahovi pred prihodnostjo in jeza še naraščajo. 
In naraščajo. In naenkrat prvič poči. Ne navzven, 
ne na ulici, prav zares poči, žal, v intimnosti dóma. 
Morda si nasilneži z udarci in ustrahovanjem vsaj 
za hip vrnejo lažni občutek nadzora nad svojim ži-
vljenjem. Tisti, na drugi strani, trpinčeni in trpin-
čene, pa v krogu zastraševanja in osamljenosti po-
stopoma izgubljajo stik z realnostjo. Ostajajo samo 
oni, njihova fizična in psihična bolečina ter globo-
ka ponižanost zaradi zlorabe. 

„V Krškem so 59-letnemu moškemu zaradi nasilja v 
družini izrekli prepoved približevanja žrtvi“, „Trem 
nasilnežem, starim 31, 39 in 63 let, so izrekli ukre-
pe prepovedi približevanja žrtvam zaradi razlo-
gov za sum, da bodo ogrozili življenje, osebno var-
nost in svobodo svojih družin“, „Ugotovili so, da sta 
se moški in ženska sprla na dvorišču stanovanjske 
hiše v Brežicah. Moški jo je udaril v glavo in huje 
poškodoval“, „52-letni nasilnež se je sprl s partner-
ko in ji z nožem grozil, da jo bo ubil“ … Vse to v Po-
savju, vse to v zadnjih 14 dneh. Verjamem, da je to 
le nekaj primerov nasilja, ki pač uspejo doseči poli-
cijo. Vrh ledene gore, na dnu katere so najpogosteje 
ženske in otroci, ker so že v izhodišču fizično šibkej-
ši in pokorni.

Vse to še predobro veste, kajne? Vsi to na nek način 
poznamo, morda se celo dogaja okoli nas. Ja, tudi 
moje znanke so žrtve različnih oblik nasilja. Tudi v 
sorodstvu smo imeli resen primer dolgoletnega na-
silništva, ki ga je razplamtel alkohol. In taki prime-
ri, od daleč in povsem blizu, bodo ta konec tedna, 
25. novembra, ob mednarodnem dnevu boja proti 
nasilju nad ženskami, znova del žalostne statistike, 
ki jo bodo v medije sporočale organizacije za pomoč 
ženskam in družinam v stiski.

Tukaj mi kar zmanjka besed ... Zakaj? Ker je se-
veda najlaže reči: uprite se nasilju, ženske! Reši-
te sebe, svoje otroke, vrnite si življenje! Realnost pa 
je povsem drugačna. Vsak primer nasilja v družini 
je izjemno zapleten. Še ko človek želi pomagati in 
pokliče pomoč, je to lahko narobe razumljeno. „Ni-
kakor, Maruša, rad me ima, jaz vem, da me ima re-
snično rad, samo razjezi se,“ mi pravi vrstnica in 
doda: „če boš kam javila, te nočem več videti. Niko-
li. Vse bom zanikala, vsako tvojo besedo.“ In krog 
tišine in bolečine je sklenjen.

Ne obsojam vas, a grozno je videti trpljenje v vaših 
očeh. Prosim, ne zavračajte pomoči. Včasih pride 
pravočasno in od ljudi, ki imajo rešitve. Upam, da 
je tako čim večkrat.

Piše: Maruša Mavsar
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Prodajna mesta:

Terme Čatež 
Hotel Toplice

24.11. 2012, ob 20.00 uri

LADO BIZOVICAR

Info: (07)488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 

Sanja Lončar: 
ZAMOLČANE ZDRAVILNE MOČI ZAČIMB 

IN KAKO JIH UPORABITI 
predavanje, Klub KDK

četrtek, 29.11., ob 19. uri
prost vstop

MGL: N. V. Gogolj 

ŽENITEV, komedija
Igrajo: Jana Zupančič, Bernarda Oman, 

Tanja Dimitrievska, Jožef Ropoša, Sebastian Cavazza, 
Gregor Čušin, Jaka Lah, Janez Starina, Gaber K. Trseglav.

petek, 30.11., ob 19.30 uri
ZA MODRI ABONMA in izven

EUROPEAN TRIBUTE TO 
MICHAEL BRECKER BAND 

koncert iz Jazz-etno cikla, Klub KDK
Zasedba: Lenart Krečič - saksofon, 

Renato Chicco - hammond orgle, Jani Moder - kitara, 
Klemens Marktl - bobni.

sobota, 1.12., ob 20.30 uri

bini: sobotne delavnice
• ob 15.00 v Brestanici: slav-

nostna otvoritev prenovlje-
nega gradu Rajhenburg

• ob 18.00 v Športni dvora-
ni Radeče: plesno-glasbeni 
spektakel Oranžna noč ob 
30-letnici delovanja KUD 
Mažorete RAP 

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Šentjanž: predstavitev Kul-
turno umetniškega društva 
Budna vas

• ob 20.30 v klubu KD Krško: 
koncert iz jazz-etno cikla 
„European tribute to Micha-
el Brecker band“, za jazz-
etno abonma in izven

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert skupine No-
MeansNo, predskupina: Fly-
spoon

• ob 22.00 v Klubu Metulj 
Bistrica ob Sotli: 3. Winter 
party

Nedelja, 2. 12.

• ob 15.00 v Prosvetnem 
domu Brežice: 20. dobro-
delni koncert Župnijske Ka-

ritas Brežice „Klic dobrote“
• ob 17.00 v Kulturni dvo-

rani Sevnica: letni koncert 
dekliškega pevskega zbo-
ra Zverke „Zverke se posla-
vljajo“

Ponedeljek, 3. 12.

• ob 17.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: delavnica na Ta 
veseli dan kulture „Nasto-
panje v javnosti“, ki jo bo 
vodila Stanka Hrastelj (de-
lavnica je brezplačna, ven-
dar je treba udeležbo na-
javiti)

• ob 19.00 v avli Valvasor-
jeve knjižnice Krško: Po 30 
letih ponovno Samobeg – 
predstavitev drugega nati-
sa pesniške zbirke Silva Ma-
vsarja Samobeg

Sreda, 5. 12.

• ob 14.30 v MT Senovo: gle-
dališka delavnica Igrajmo se 
gledališče s Tatjano Uduč

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: miklavževanje
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Na muhi ...

Po koncu uradne predaje prikazovalnika hitrosti pri OŠ 
Dobova sta se brežiški občinski uslužbenki, ki sta hkrati 
tudi desna roka župana Ivana Molana, Vesna Kržan (le-
vo) in Lavra Kreačič nastavili fotografskemu objektivu 
kot „zastavonoši“. Da ne bo pomote, ni jima bilo treba 
držati zastav, ampak smo ju povsem naključno ujeli med 
pospravljanjem prireditvenega prostora. In sta pozira-
li ob zastavah – kot zavedni Evropejki, Slovenki in Bre-
žičanki. (R. R.)

Otvoritve razstav v razstavnih prostorih Galerije Božidar 
Jakac v Kostanjevici na Krki so vedno tudi priložnost za 
klepet znancev, ki se sicer morda – razen na takšnih do-
godkih - ne srečujejo tako pogosto. Tako je bilo tudi na 
otvoritvi razstave Zagrebčana Denisa Kraškovića, po ka-
teri smo med pogovorom pod samostanskimi oboki ujeli 
trojico kulturi in umetnosti zavezanih Kostanjevičanov: 
kustosa Gorana Milovanoviča, študenta igre na AGRFT 
Staneta Tomazina in fotografa Uroša Abrama, diploman-
ta praške akademije za film in televizijo. (P. P.)

Kaj imata, razen tega, da sta si delila sedež v vlaku pen-
dolinu, skupnega Roman Žveglič (levo) in mag. Bojan Žlen-
der? Nedvomno začetnico priimka in zadnje število letni-
ce v rojstvu, prvi je rojen leta 1964, drugi deset let pred 
njim; oba službujeta v prestolnici, Žveglič kot poslanec v 
Državnem zboru, Žlender pa je vodja Direktorata za pro-
met na prometnem ministrstvu, najbolj pa to, da se  po-
našata s tem, da sta Sevničana. Seveda z razliko, da je 
Žveglič dejanski, Žlender pa „ex“ prebivalec občine Sev-
nica, ki pa ima nanjo lepe spomine kot na kraj odrašča-
nja in se vanjo vselej rad vrača. (B. M.) 

Le malo je manjkalo, pa bi ravnatelj leskovške osnovne 
šole Anton Bizjak postal tudi njen ujetnik. Po zaključe-
nem martinovanju, ko so se ljudje že razšli in se je šola 
zaklepala, je namreč še na kratko skočil v pisarno in se v 
pritličje vračal po lažji poti – z dvigalom. A glej ga zlom-
ka, slednje je preprosto obtičalo, vrata pa ostala neod-
zivna na vsakršno pritiskanje gumbov. Na srečo je uje-
tega Bizjaka opazilo nekaj domačih kulturnikov, katerim 
je uspelo po telefonu priklicati šolskega hišnika, da je 
ta prinesel posebne pripomočke, s katerimi so se vrata 
končno vdala. Sicer bi bil vikend v dvigalu bržkone dolg 
in samoten … (B. M.)

V Radovljici smo se ob predstavitvi novo izdanega zbor-
nika „Josipina Hočevar – Radovljičanka v Krškem“ ogla-
sili tudi v 180 let stari gostilni Lectar. Lastnik daleč nao-
koli znanega gostišča, v katerem se nahaja tudi lectarski 
muzej, je namreč rojak iz Hrastja pri Cerkljah Jože An-
drejaš. Mnogi se ga spominjajo kot glasbenika, ki je v 80. 
letih prejšnjega stoletja igral v posavski zasedbi Kukmak, 
pred 27 leti pa jo je mahnil ‚s trebuhom za kruhom‘ na 
Gorenjsko, kjer si je ustvaril družino. S soprogo Lili imata 
štiri otroke, dvakrat dvojčka, pa tudi že prav toliko vnu-
kov. Tisti, ki malo bolj spremljajo politična dogajanja, se 
bodo tudi spomnili, da je Andrejaš leta 2007 vložil celo 
kandidaturo za predsednika republike, a je od nje kasne-
je odstopil. V prostem času, kot nam je povedal, še vedno 
rad muzicira, se rekreativno ukvarja s športom, in kakor 
nam je zatrdil, se tudi rad vrača v domače kraje. (B. M.)

BREŽICE – Že več let v našem 
časopisu spremljamo poseb-
ne likovne kolonije, v kate-
rih nastajajo slike s pomočjo 
vinske kapljice, natančneje 
cvička. 

26. oktobra je tako v okvi-
ru brežiškega praznika v re-
stavraciji Štefanič potekala 
otvoritev nove razstave cvič-
korelov, ki so že tretje leto za-
pored nastajali na pobudo in 
v organizaciji Vinogradniške-
ga, turističnega in kulturnega 
društva Cerklje ob Krki. Konč-
ni umetniški rezultati koloni-
je Doga tempore ex III – Cvič-
korel potrjujejo, da z vsakim 
letom spretnosti sodelujočih 
amaterskih slikarjev narašča-
jo. Prvotna namera slikanja s 
cvičkom je bila preprosta: da 
s to novostjo in posebnim iz-
zivom vinogradniškemu dru-
štvu, ki šteje že 185 članov, 
dodajo novo kulturno širino, 
vnesejo v društvo ustvarjalni 
duh in pozitivno energijo. Po-
tem pa se je vse začelo naglo 
odvijati. „Seveda, tako pozi-
tiven odziv nas je presenetil. 
Amaterski slikarji, društva 
in mediji so idejo zelo lepo 
sprejeli, kar nam je dalo do-
datni zagon, da z idejo o sli-
kanju s cvičkom nadaljujemo 
in tako so se zvrstili že tri-
je cvičkoreli, na letošnjem 
pa je slikalo že 20 ljubiteljev 
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  nedelja, 25. november 2012, ob 16. uri 
    Prosvetni dom Brežice, Trg izgnancev 12, Brežice 

           Cena vstopnice: 5 EUR. Za otroke do 12. leta BREZPLAČNO. 
        Vstopnice lahko naročite preko: lotosovcvet.orient@gmail.com, 

             031 889 014 Vesna oz. jih lahko kupite 1 h pred predstavo. 

   Organizira: ŠD Lotosov cvet (http://lotosovcvet.e-vizitka.biz) v sodelovanju in gosti iz PK Lukec www.lukec.net     

Letos jih je že 20 slikalo s cvičkom

slikanja s cvičkom in slikanja 
na doge. Gre tudi za ohranja-
nje stika s tradicijami našega 
okolja in našo naravo, s slika-
njem na doge pa ohranjamo 
v uporabi star les, ki je svoje 
kot del soda že odslužil, kot 
dekorativni element pa ve-
dno bolj stopa v ospredje,“ 
nam je po razstavi zaupal Ro-
man Baškovč. 

Slikanje s cvičkom, ki je sve-
tovna posebnost in ravno 
zato zanimiva tudi za tuj-
ce in umetnike iz drugih re-
gij, pa ni enostavno, po bese-
dah Andreja Pinteriča: „Tudi 
sam sem bil najprej skepti-
čen. Ko so me prvič povabili, 
si sploh nisem znal predsta-
vljati, kako naj bi slikanje z 

vinom izgledalo. Sam sem sli-
kal že z veliko tehnikami in 
lahko trdim, da je slikanje s 
cvičkom še težje od tehnike 
akvarela, saj moraš delati z 
naravnimi pigmenti in upo-
števati oksidacijo. Presene-
čen sem bil, kako različne 
nianse lahko ustvariš z gama-
yem, modro frankinjo in cvič-
kom in iz leta v leto ta izziv 
narašča.“ Brane Bosina, ki 
prav tako ljubiteljsko že ne-
kaj časa ustvarja tudi cvičko-
rele, je pojasnil mik takega 
ustvarjanja: „Gre za zaba-
vo kot pri kakem hobiju ali 
športu. Slikanje je zanimiva 
dopolnitev vsakdanjika in to 
velja tudi za cvičkorele. Na 
kolonijah se družimo, ustvar-
jamo po svojih željah, se pre-

izkušamo in iščemo nove re-
šitve te zanimive tehnike.“ V 
tem 34 let starem vinogradni-
škem društvu pa naj bi bilo 
aktivnih čedalje več mladih, 
mednje sodi tudi Tadej Ba-
škovč, ki vidi prihodnost sli-
kanja s cvičkom ravno skozi 
povezovanje: „Naše kolonije 
bomo razvijali naprej, dela-
li z različnimi generacijami, 
od najmlajših do najstarej-
ših, gotovo nas čakajo vsa-
ko leto tudi nova sodelova-
nja preko meja občin, regije 
in države, predvsem pa že-
limo, da to v osnovi ostane 
prijetno in povsem posebno 
doživetje s sproščenim dru-
ženjem za vse udeležence.“ 
In to jim želimo tudi mi.
 Maruša Mavsar

Eden izmed letošnjih cvičkorelov na levi, desno poslikana doga

Stanovalke in stanovalci NHM 17 v največjem sevniškem 
blokovskem naselju so v mesecu novembru zadovoljni pri-
sostvovali slavnostnemu prerezu traku pred vhodom v lič-
no obnovljen in energetsko varčen blok. »Zavedali smo 
se, da prispevek na stanovanje ne bo majhen, a izračuni 
prihrankov so bili vodilo, da imamo sedaj prvi v naselju 
obnovljeno fasado in obnovljene balkone. S tem smo da-
li bloku popolnoma nov in svež videz ter dokazali, da ni-
smo le spalno naselje, temveč da je to naš dom,« so po-
vedali ob otvoritvi. (S. R., foto: L. M.) 
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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).

Tadej Klaužar iz Mrčnih sel in Špela Škander iz Bov-
ca, 15. september 2012, park v Krškem (Foto: Stu-
dio Sonex)

moja poroka

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Maja Koršič, Dobova – 

deklico,
• Barbara Plut, Podbočje – 

dečka,
• Tatjana Grebenc, 

Leskovec pri Krškem – 
dečka,

• Mirije Saramati, Krško – 
dečka,

• Dragica Vračun, Dekmanca 
– deklico,

• Sandra Perc, Selce pri 
Leskovcu – dečka,

• Marijana Filipčić, Brezina 
– dečka,

• Aleksandra Požun, Kalce-
Naklo – deklico,

• Slavica Tomažin, Smednik 
– deklico,

• Nina Kostanjšek, Bizeljsko 
– deklico,

• Vesna Blaževič, Artiče – 
deklico,

rojstva

• Miha Klinar iz Prihodov 
in Polona Gole iz Prešne 
Loke,

• Borko Sarić iz Prnjavora 
(BiH) in Gordana 
Sladojević z Dvorc.

ČESTITAMO!

poroke

• Katarina Varlec, Brežice – 
deklico,

• Suzana Erpič, Tržišče – 
deklico,

• Silva Milar, Stolovnik – 
dečka,

• Bojana Groznik, Spodnje 
Mladetiče – deklico,

• Martina Zupet, Brežice – 
dečka,

• Diana Belca, Brestanica – 
dečka,

• Sonja Bračun, Veliki 
Kamen – deklico,

• Željka Kelhar, Mihalovec – 
deklico.

ČESTITAMO! KRŠKO – 8. novembra sta 60-letnico poroke obeležila za-
konca Vahčič. Adam in Zofija sta skupno zakonsko pot pri-
čela ubirati leta 1952 v Krškem. Poročni obred je bil v te-
danjem matičnem uradu v Valvasorjevi hiši, ki je sedaj 
znana kot krški muzej. 

Adam Vahčič se je rodil 7. januarja 1930 na Libni, njegova 
izvoljenka Zofija pa je na svet privekala 15. februarja 1933 
v družini Vodopivc v Dolenji vasi. Spoznala sta se na mladin-
skem sestanku v Dolenji vasi in se zaljubila. Adam je kma-
lu moral na služenje vojaškega roka, zaročenka mu je leta 
1951 rodila sina, ki sta ga prav tako poimenovala Adam, po 
vrnitvi iz vojske pa sta se poročila in si zakonsko življenje 
ustvarila v Krškem. Drugorojenec Milan je družinsko srečo 
povečal leta 1954. 

Oče Adam se je po končani vojaščini vrnil v službo na Elektro 
Krško, kjer je bil do upokojitve. V času službovanja je dokon-
čal višjo šolo za organizacijo dela. Med svojimi spomini pa 
ima tudi posebno doživetje, ki se ga rad spominja - ob nekda-
njem predsedniku Titu je sodeloval pri polaganju temeljnega 
kamna za Nuklearno elektrarno Krško. Mati Zofka je v času 
šolanja otrok doma gospodinjila, nato pa se je kot kuharica 
zaposlila pri tedanji SDK Krško, kjer je dočakala upokojitev. 
Sedaj imata zakonca Vahčič že dve vnukinji, dva vnuka, pet 
pravnukinj in tri pravnuke. V ozkem družinskem krogu sta bi-
serni zakonski jubilej praznovala v gostilni Kocjan na Bizelj-
skem, v širšem družinskem krogu pa ga bosta potrdila še ob 
Zofkinem okroglem jubileju v februarju. 
 Marija Kalčič

Diamantni jubilej zakoncev Vahčič 

Praznovanje diamantne poroke zakoncev Vahčič v ožjem 
družinskem krogu

KRŠKO - V športni dvorani krške šole Jurija Dalmatina je na 
predvečer Martinove sobote harmonikar Toni Sotošek pripra-
vil tradicionalni Martinov koncert, na katerem so v dobre tri 
ure trajajočem programu nastopili poleg harmonikarja So-

toška, njegovih učenk in učencev ter sinov še zbor OŠ Jurija 
Dalmatina, ansambli Ponos, Jelša, Popotniki, Donačka, Mira 
Klinca, Modrijani, D‘Palinka band in Nuša Derenda. Program 
je povezoval Klobasekov Pepi, ki je dodobra nasmejal zbra-
no občinstvo, za krst mladega vina je poskrbel kralj cvička 
Franc Tomše. Martinovem koncertu je prisluhnilo dobrih 900 
obiskovalcev. B. M., foto: Boštjan Colarič 

Martinov koncert Tonija Sotoška

Toni Sotošek s sinovi je na koncertu predstavil novo iz-
dano zgoščenko Moji mamici.

CVETLIČARNA CVETLIČNI �J
Polonca Praznik s.p. Glavni trg 18, Sevnica

prireja 

BOŽIČNO-NOVOLETNO �STAVO 
ADVENTNIH VENČKOV TER 
NOVOLETNE DEKO�CIJE 

in sicer v:
 petek, 30.11., od 8.00 ure do 17.00 ure
 soboto, 1.12., od 8.00 ure do 17.00 ure
 nedeljo, 2.12., od 8.00 ure do 12.00 ure

v prostorih cvetličarne na Glavnem trgu 18 v Sevnici

VSAKEGA OBISKOVALCA 
ČA� PRISRČNO DARILO!

V predprazničnem času vam po zelo ugodni ceni nudimo 
božične zvezde, božične kaktuse, mah za jaslice, hkrati pa 

sprejemamo naročila za božično novoletne naravne smreke.

Dalmatinova 3, 8270 Krško, Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

 

Kulinarični večer 
z živo glasbo.

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru.

Z vami že 20 let!
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Rezervacija možna do 26. novembra.

Gregor Pečnik iz Brestanice in Urška Urbanč z Jelš, 
29. september 2012, park v Krškem

S skupnimi močmi 
do novih orgel v Leskovcu

Vljudno vabljeni na dobrodelni koncert za nove orgle v žu-
pnijski cerkvi v Leskovcu, ki bo v petek, 23. novembra, ob 
19. uri v Osnovni šoli Leskovec. Ker so orgle izjemno drago-
cen kulturni zaklad, ki ga je potrebno ohranjati, so v Leskov-
cu naročili novo glasbilo, saj so dosedanje orgle iz leta 1902 
"zaključile svojo uporabno dobo". Nove orgle bodo služile tej 
in naslednjim generacijam organistov, pevcev in poslušalcev, 
katerim bo tovrstna glasba pomagala k lepšemu doživljanju 
bogoslužnih obredov.

Na zahtevni poti zbiranja sredstev vas farani in krajani vabi-
jo, da se udeležite koncerta in s tem prispevate k uresničitvi 
tega projekta.

Pričakuje vas pester in zanimiv glasbeni program:
Big band Krško in Tadeja Molan, Mariachi Fiesta en Jalisco, 
narodnozabavni ansambel Nemir, Harmonikarji in družin-
ski ansambel Tonija Sotoška, Rock‘n roll po slovensko - OŠ 
Leskovec z Aniko in Sanjo, sopranistka Mihaela Komočar, 
Jerneja in Mateja Žarn, Vokalna skupina Solzice, Lavren-
cij, Otroški zbor župnije Leskovec pri Krškem, MePZ žu-
pnije Leskovec pri Krškem …

Dobrodelne vstopnice so na voljo: v župnišču Leskovec, 
cvetličarni Lilija, Katoliški prodajalni v Krškem in pred kon-
certom v Osnovni šoli Leskovec. Dar za orgle znaša: 10 €.

Prijazno vabljeni!

ne
od

pl
ač

na
 o

bj
av

a

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

avtorja: 
Polona Brenčič
Boštjan Špiler 

Naročila: 040 634 783 ali zalozba@posavje.info
Več o knjigu na neviodunum.si   

39€

preko 464 strani, velikega formata(230 x 290 mm)več kot 400 fotografij,trda vezava

Zdole skozi stoletja
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Vrnitev legendarne skupine, nove skladbe, nova so-
delovanja in začetek veselega decembra. Tokrat smo 
za vas pripravili:

Demolition group 
(na fotografiji) se 
vračajo - tokrat z 
novo, dvojno ploščo 
v živo. Po več kot 
uspešnem albumu 
Planet starcev je Na 
Živo! prva živa plošča 
skupine, ki že skoraj 
trideset let ustvarja 
na robu rocka in undergrounda. „Dvojni album je v ce-
loti posnet na zaključnem promocijskem koncertu Pla-
neta starcev, decembra 2011, v enem izmed maribor-
skih klubov. Plošča je dokumentarni posnetek skoraj 
dveurnega koncerta in je narejena brez kakršnih koli 
nasnemavanj tako, kot je pri Demolition Group že v na-
vadi, neposredno, surovo, do zadnje kaplje znoja, do 
zadnje kaplje krvi. Na dveh ploščkih so zbrane vse pe-
smi s Planeta starcev in večina evergreenov skupine,“ 
povedo. Čaka vas torej dvourno soočenje Demolišnov 
z zvestim občinstvom, v družnem ustvarjanju peklen-
ske ekstaze prvinskega rock’n’roll obreda in obenem 
tudi poklon vsem njihovim fanom.

Po poletnem singlu in kasnejšem remiksu S tabo lep-
ši je svet se Boštjan Levičar, sicer pevec in kitarist 
v posavski skupini Momento, vrača na sceno. Skladba 
Pišem zate govori o tem, kaj vse bi človek dal za lju-
bljeno osebo. Tudi tokrat je pevec sodeloval s prever-
jeno ekipo odličnih glasbenikov: Dušan Obradinović  
- Obra (Dan D) – bobni, Božo Kovač (Shyam) – bas kita-
ra, Peter Urek – klaviature ter Milan Ameršek – kita-
ra. „Ljubezen je najmočnejše čustvo in hkrati tudi ena 
največjih inspiracij za pisanje komadov. Vendar tokrat 
prvič nisem pisal o konkretni ljubezenski zgodbi, am-
pak sem se zamislil, kako to izgleda, ko pišem eno iz-
med takšnih pesmi. Medtem ko je bil prvi singel zdra-
vilen in osvobajajoč, je Pišem zate odlična kurjava za 
mrzle zimske večere,“ o novi skladbi pravi Boštjan. Sin-
glu bo kmalu sledil tudi prvi samostojni videospot, ki 
ga je Boštjan v domačem Krškem posnel z znanim re-
žiserjem Venom Jemeršičem.

Ansambel bratov 
Žerjav (na fotografi-
ji), ki prihaja iz oko-
lice Artič, je pred 
kratkim posnel svoj 
drugi videospot. Pe-
sem nosi naslov Na-
jina noč. „Snemanje 
videospota je an-
sambel pridobil kot 

nagrado od Veseljak TV za zmago v oddaji Veseljakova 
videolojtra, kjer so gledalci skozi celo leto izbirali naj 
videospot. Spot je posnet v vasi Gazice ob reki Krki,“ 
nam je sporočila skupina. Člani ansambla bratov Žer-
jav pa že pridno pripravljajo nove skladbe in hkrati re-
dno vadijo, saj se imajo namen udeležiti različnih fe-
stivalov, ki bodo na sporedu konec tega in na začetku 
prihodnjega leta.

Na prvi decembrski dan pa bo glasbeno dogajanje več 
kot pestro. V Brežicah na primer gostijo težko priča-
kovano kanadsko progressive punk rock zasedbo NoMe-
ansNo, ki se po vseh letih delovanja še vedno uvršča 
v svetovni vrh alternativne rock glasbe. V Krškem pa 
študentski svet Fakultete za energetiko in Klub posa-
vskih študentov zopet skupaj pripravljata Brucovanje 
in Kifl Fešto. Najprej vas bo v rockovskih ritmih ogrel 
lokalni band Rumkola, nato pa sledi zabava z legen-
darno skupino Orlek.

Skupina Tide (na fotogra-
fiji) po osmih letih delo-
vanja predstavlja svoj če-
trti album z naslovom No. 
4 (številka 4). Nov pa ni le 
album, ampak tudi bob-
nar. Gre za Posavca Bla-
ža Sotoška, ki se ga boste 
zagotovo spomnili iz sku-
pine Puppetz. Kranjski 
rockerji so namreč imeli 

največje težave prav z bobnarji, očitno pa so le našli 
pravega. „Z Blažem smo se ujeli in spet podoživljamo 
tisti občutek, ki smo ga bili deležni že s prvim bobnar-
jem. Mislim, da je tudi on veliko pripomogel k temu, da 
smo se vrnili stari Tide,“ se je medijem zaupal front-
man skupine Kevin Koradin.

Svoje glasbene novičke, vtise s koncertov, zanimivosti 
o posavskih glasbenih skupinah in manj ter bolj uvelja-
vljenih glasbenikih, nam pošljite na glasbene.novicke@
posavje.info.
 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: barvanje in oblikovanje las v vrednosti 53 €
2. nagrada:  oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 22 €
3. nagrada:  oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 22 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 29.11.2012, 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 HAIR STyLE, 
JOŽICA BUDIČ S.P., DVORCE 1/A, ČATEŽ OB SAVI

Geslo 23/2012 številke: 

URARSTVO V STAREM KRŠKEM

Nagrade, ki jih podarja Urarstvo Megas iz Krškega, 
prejmejo:
1. nagrada: elegantna ženska ročna ura v vrednosti 102 €,  

 Ana Kozole, Brestanica
2. nagrada:  stenska ura Hello Kitty,  

 Marjan Lesjak, Zg. Mladetiče
3. nagrada:  budilka, Ivica Brašnič, Velike Malence

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Franciju Gorencu, Oreho-
vec 54, 8311 Kostanjevica na Krki. Čestitamo. Lestvica je 
na sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na 

internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1.  (4.) Ans. ERAZEM - Njam, njam
 2.  (5.) BOŠTJAN KONEČNIK - Odpri mi ljubica 
 3.  (2.) Ans. VIKEND - Urnih nog
 4.  (3.) ZREŠKA POMLAD - Tebi 
 5.  (1.) Ans. ŠTRK - Zame najlepša si moja dežela
 6.  (8.)  Ans. APLAVZ - Vinska kraljica
 7.  (10.)  Ans. GOLTE - Nocoj prižgi mi luč
 8.  (6.)  Ans. VESELI SVATJE - Pod mojim oknom
 9.  (7.)  Ans. VIHAR - Prisluhni mi
 10.  (-)  Ans. SVETLIN - Spomin na ljubezen
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Minutka - Je to tisto pravo

Kupon št. 129
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 24. novembra, ob 17. uri

Budič Jožica s.p., Dvorce 1 A, Brežice

07 49 64 635
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Koloidno srebro
Koloidno srebro je učinkovita naravna alternativa sintetičnim an-
tibiotikom. Za razliko od sintetičnih antibiotikov ne uničuje le bak-
terij, ampak tudi viruse, glivice in druge parazite. Ni škodljivo za se-
salce, plazilce, rastline in druga živa bitja, ki niso zgrajena le iz ene 
celice. Koloidno srebro uporabljamo zunanje, tako da večkrat na dan 
ali po potrebi pokapljamo, razpršimo, pokrijemo z vato oz. gazo na-
močeno s koloidnim srebrom na prizadeta mesta.
Nekatere težave, pri katerih si lahko uspešno pomagamo s koloi-
dnim srebrom: akne, afte, artritis, astma, atletsko stopalo, bakte-
rijske okužbe (različne), bradavice, bronhitis, kandida, Crohnova bo-
lezen, črevesne bolezni (razne), dermatitis, driska, ekcemi, gastritis, 
glivične okužbe (razne), gonoreja, gripa, hemoroidi, herpesi, luska-
vica (psoriaza), okužbe in vnetja mehurja in ledvic, opekline, pljuč-
nica, bolezni prostate, rak (razni tipi), revmatizem, rozacea, salmo-
neloze, sindrom kronične utrujenosti, sladkorna bolezen (diabetes), 
ušesne okužbe, vnetje srednjega ušesa ...
Nekaj primerov tradicionalne uporabe: 
Za utrjevanje dlesni in ustavitev zobne gnilobe: nekaj kapljic kon-
centrirane raztopine kanemo na zobno krtačko (brez paste) in si dr-
gnemo zobe in dlesni. Lahko tudi držimo tekočino v ustih do ene mi-
nute in nato izpljunemo. 
Sinusi, oči, ušesa: kapljice dajemo vsakih 15 minut do izboljšanja 
stanja, potem vsako uro do popolne ozdravitve. 
Prehladi, gripa, boleče grlo: grgramo in žvrkljamo eno veliko žlico 
(0,3 dcl) vsako uro, dokler se stanje ne izboljša. 
Priporočamo za dezinfekcijo hišnih gobic, brisač in rezalnih desk, da 
se uničijo bakterije (E. Coli, Salmonela …). Koloidno srebro velja za 
varno naravno obliko zdravstvene samopomoči, za več informacij in 
koristnih nasvetov pa vljudno vabljeni v HIŠO NARAVE.
Vsak prvi in drugi delovni dan v mesecu imate upokojenci pri nas 
10 % popust na gotovinski nakup.  Nataša Doberšek

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

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si
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MALI VRH – 6. oktobra je praznovala svoj 90. rojstni dan Jo-
žefa Čečinovič. Obiskali smo jo člani Društva invalidov Breži-
ce - pododbora Globoko, bila je presenečena in vesela našega 
obiska. Povedala nam je, da živi sama in zmore še vse sama 

postoriti, česar pa ne more okoli hiše, ji pomaga sosed Franci, 
za kar mu je zelo hvaležna. Sosedje ji vsak dan delajo krajši 
čas ob kavici, obiščejo pa jo tudi sestra Ivanka in brat Ivan z 
nečaki.  R. Petan

90 let Jožefe Čečinovič

Jubilantka z obiskovalkami

PO 30 LETIH PONOVNO SAMOBEG

• ponedeljek, 3. december 2012, ob 19. uri -  
avla knjižnice v Krškem

Avtor Silvo Mavsar bo ljubiteljem poezije predstavil 
drugi natis svoje pesniške zbirke Samobeg, ki je prvič 
izšla 3. decembra 1982.

NOVOLETNA USTVARJALNA DELAVNICA

• sreda, 12. december, od 16.00 dalje –  
Mladinski oddelek, Krško

Otroci in starši vabljeni, da se nam pridružite na prije-
tnem prednovoletnem ustvarjanju in druženju v mla-
dinskem oddelku.

VABILO NA SKODELICO ČAJA

• sreda, 12. december, ob 18. uri –  
Gostilna Žolnir Kostanjevica na Krki

Tokrat vas s Točke vseživljenjskega učenja v kostanjevi-
ški knjižnici vabimo na skodelico čaja z Jožetom Kuk-
manom, naslednikom patra Simona Ašiča iz Cistercijan-
ske opatije Stična.

RAZSTAVA »TAKO SE (NE) BERE«

• 20. november – začetek decembra –  
avla osrednje knjižnice v Krškem

Včasih se v knjigah najdejo raznolike stvari. V Valvasor-
jevi knjižnici smo izbrali malce drugačne kazalke, ki smo 
jih našli v našem gradivu in jih razstavili v naši knjižnici.

RAZSTAVA 
»VALVASORJEVA KNJIŽNICA V LETU 2012«

• december, januar –  
avla osrednje knjižnice v Krškem

Leto se počasi zaključuje in zato v Valvasorjevi knjižni-
ci predstavljamo, kaj vse smo počeli v iztekajočem se 
letu. Tudi ostali posamezniki ali društva, ki bi se želela 
predstaviti pri nas, vabljeni, da nas pokličete za dogo-
vor na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar).

Lepo vabljeni!

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V DECEMBRU

BREŽICE – Martin Kolar je 19. 
oktobra napolnil 90. življenjski 
praznik. Rodil se je leta 1922 v 
majhni vasici Jugorje na obro-
bju Gorjancev kot najmlajši še-
sti otrok v kmečki družini. Ko se 
je začela 2. svetovna vojna, je 
bila vsa družina naklonjena par-
tizanstvu. Z obema bratoma in 
svakoma je 1942 odšel v partiza-
ne v Belokranjski odred in dobil 
partizansko ime – Tine, med voj-
no pa nekajkrat ušel smrti. Od 
podoficirske šole do konca vojne 
je bil spremljevalec komandan-
ta polkovnika Eda Mihevca - Do-

reta. Sodeloval je v bojih za osvoboditev Trsta, kjer se je konča-
la njegova partizanska pot, v rodno Belo krajino se je vrnil 15. 
maja 1945. Vključil se je v Obnovitveno zadrugo Suhor, nato se 
je zaposlil v tedanji Ljudski milici in prvo delovno mesto milič-
nika nastopil na Bledu. V Brežice je bil premeščen leta 1950 in 
tu napredoval v pomočnika oziroma namestnika komandirja mi-
lice v Brežicah.
Po upokojitvi je bil inštruktor v avto šoli pri Delavski univerzi Bre-
žice, kjer je izobraževal poklicne voznike. Pri pripravi učencev 
osnovnih šol na tekmovanja »Kaj veš o prometu« je sodeloval 
z osnovnimi šolami, največ z OŠ Brežice. Bil je prvi predsednik 
Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v 
Krajevni skupnosti Brežice je bil organizator in prvi načelnik Na-
rodne zaščite ter vrsto let predsednik Združenja borcev za vre-
dnote NOB Brežice. Kjer koli je deloval, se ga ljudje spominjajo 
kot dobrega človeka. Na to upravičeno pripombo skromno odgo-
varja: »Veste, miličnika, inštruktorja, kar koli pač že opravljaš, 
oblikujejo te ljudje.« Z ženo Katarino, učiteljico, ki je rada de-
lala z otroki, sta vzgojila sinova Martina in Branka, z njima sta 
dobila snahi Ivico in Adelo ter vnuke Martina, Romana, Roberta 
in Matjaža. Z dobrimi željami sta jubilanta obiskali članici Rde-
čega križa, Krajevne organizacije Brežice Jožica Raner in Sla-
vica Andrič. N. J. S. 

90. jubilej Martina Kolarja

90-letni Martin Kolar

skozi vaš objektiv

ZG. POHANCA – Anton Šturbek daje v pogled neurejeno grad-
beno situacijo sredi naselja v Zgornji Pohanci, kjer so dela 
na izgradnji mostu, nanj čakajo krajani že polno desetletje, 
sicer stekla v začetku septembra, a bila hitro zaustavljena, 
saj naj bi bil projekt neustrezen. Tako most ni bil dokončan 
do roka izgradnje konec septembra, očitno tudi ne bo v no-
vembru, vprašanje pa je, če bo sploh v letošnjem letu, pra-
vi Šturbek. Ob tem opozarja še na neprestano blato, otežen 
dostop in na nevarno prometno situacijo. 

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.

Življenjska pot Franca Poloviča se je pričela 11.12.1929 
v vasi Gabrje pri Dobovi. Brezskrbno otroštvo je pre-
kinila vojna vihra, ki ga je skupaj z družino izgnala v 
Nemčijo. Usoda mu ni prizanašala, saj je kmalu ostal 
brez očeta, zato je kot mlad fant moral poskrbeti za pre-
živetje družine. Čut za podjetništvo je bil Francu polo-
žen že v zibelko, saj se v izgnanstvu ni pridružil otro-
ški igri, temveč je s trgovanjem in menjavo pomagal 
družini preživeti. Da bi ohranili spomin na izgnanstvo 
in trpljenje naših ljudi, je bil Franc od samega začetka 
pobudnik in podpornik društva izgnancev.

Po vrnitvi v domovino je odkril svojo »trgovsko žili-
co« in se poleg furmanstva preživljal tudi s trgova-
njem. Leta 1948 se je poročil z ženo Pepco in v istem 
letu sta dobila sina Franca. Ker sta z ženo želela dru-
žini omogočiti boljše življenje, se je odpravil na delo 
v Nemčijo. Začetek je bil težak, saj so bila prva dela, 
ki jih je opravljal, težka fizična dela v gradbeno tr-
govskemu podjetju. Z voljo in pogumom je premagal 
vse ovire. S trdim delom in s pomočjo prijateljev si je 
zgradil hišo, začel je tudi svojo uspešno podjetniško 
pot. Ustanovil je svoje prvo podjetje FRAPO, žena 
Pepca pa je prevzela vodenje gostilne. 

Njegova velika želja je bila doma ustvariti podje-
tje ter zaposlovati domače ljudi. To mu je uspelo z 
spremembo družbeno-političnih razmer v Sloveni-
ji l. 1990. Skupaj z vnukom Aleksandrom sta usta-
novila podjetje AFP, ki nadaljuje trgovsko tradicijo. 
Leta 1993 je v domačem kraju zgradil poslovni objekt 
in podpisal pogodbo za zastopstvo blagovne znam-
ke Adidas za Slovenijo in Hrvaško. Danes se podjetje 
uspešno razvija, preusmerilo se je v maloprodajo in v 
11 poslovalnicah Prve lige zaposluje 58 ljudi. 

Sosedje in vaščani smo začeli Franca bolje spozna-
vati l. 1971, ko je kupil staro kmetijo v Selah. Tu si je 
z družino ustvaril dom. Skupaj so obnovili hišo, go-
spodarska poslopja in vzorno skrbeli za domačijo, 
na kateri je veliko dela opravila žena Pepca. Na po-
sestvu je zgradil prvi hotel v krajevni skupnosti Do-
bova – hotel Belvi. Kasneje je zgradil še lovski mu-
zej, kjer so na ogled njegove številne lovske trofeje, in 
vinsko klet, kjer je skrbno negoval vina. Z urejanjem 
doma v Selah se je družina Polovič začela še aktivne-
je vključevati v življenje lokalne skupnosti. 

Ob delu in družini, ki je bila zanj najpomembnejša, je 
svoj čas in denar nesebično namenjal za humanitarno 
pomoč. Pomagal je posameznikom, organizacijam in 
institucijam. V občini ni bilo dobrodelne akcije ali pri-
reditve, kjer Franc in njegova družina ne bi sodelova-
li s svojim prispevkom. Naj bo to bolnišnica, šola, dru-
štvo ali cerkev. Družina Polovič tudi danes nadaljuje 
plemenito tradicijo svojega očeta in starega očeta. 

Svoj uspeh je nesebično delil z drugimi, nikomur ni 
odrekel pomoči, čeprav je vedel, da mu ne bodo mogli 
povrniti vsega, kar je zanje storil. Nemogoče je našte-
ti vsa društva, dogodke in posameznike, ki jim je po-
magal. Med njimi so bili šport, kultura, godba, ga-
silci, konjarji, lovci, izgnanci, vinarji, menedžerji, 
častniki. Z naštevanjem vseh, ki so bili deležni njego-
ve pomoči, bi lahko napolnili debelo knjigo. V zahva-
lo za plemenita dejanja in prispevek k razvoju lokal-
ne skupnosti je prejel številna priznanja in nagrade, 
med njimi tudi najvišje občinsko priznanje – oktobr-
sko nagrado Občine Brežice. 

 (iz poslovilnega nagovora Ivana Molana, 
 župana občine Brežice)

FRANC POLOVIČ
1929 - 2012

in memoriam

BRESTANICA – V brestaniškem Domu krajanov sta Krajevna 
skupnost in Krajevna organizacija RK Brestanica 19. novem-
bra pripravili pogostitev ob osebnem jubileju najstarejše kra-
janke Terezije Fabjančič, ki je prav tega dne dopolnila sto-
ti osebni jubilej. Rojena v Stolovniku pri Brestanici, kjer je 

tudi odraščala, se je po poroki s soprogom Martinom prese-
lila v Brestanico, kjer je  gospodinjila in predano skrbela za 
družino, v katero so vnašali veliko veselja otroci Slavko, Mi-
mica, Martin in Anica, pri kateri Terezija tudi prebiva. Še 
vedno je dokaj čilega zdravja, le da ji je spričo let nekoliko 
opešal spomin. Slavljenki so prijetno jesen življenja zažele-
le predstavnice KO RK, predsednik KS Brestanica Vlado Bez-
jak in župan občine Krško mag. Miran Stanko.  B. M. 

Stoti osebni jubilej najstarejše 
Brestaničanke

Stoletnica Terezija z otroki (od leve) Slavkom, Mimico, 
Anico in Martinom, zadaj župan mag. Miran Stanko in 
predsednik KS Brestanica Vlado Bezjak

ideja
za

darilo 
        naročila knjige
040 634 783

Brežice 
Stoletje na razglednicah

format 260 x 285 mm,
272 strani,

trda vezava,
cena 42,00 ¤

38,00 ¤

naročila:
07 49 05 780

040 634 783
zalozba@posavje.info
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Oglašujte na JUMBO 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

BODITE
     VIDNI!

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

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

v spomin

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

28. 11. 2012 bodo minila tri leta, 
odkar je za vedno odšel od nas naš mož, 

oče in dedi, dipl. ing. str. 

Neizmerno ga pogrešamo vsi, ki smo ga imeli radi. 
Žalujoči: vsi njegovi

ALEKSANDER LUKEŽ -
SANDI

22.11. bo minilo leto dni, odkar te dragi 
Tone ni, a v mojem srcu si še vedno Ti.

Hvala vsem, ki se ustavljate ob njegovem grobu 
in mu prinašate sveče in cvetje.

Žalujoča žena Elica

ANTON JAZBEC 

V SPOMIN

V SPOMIN

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

NIZKE CENE!

Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

pon–pet 9:00–19:00
sob 9:00–13:00

Optika Glasmaher
Pleteršnikova 1, 8250 Brežice

070 660 660

Ljudska optika Glasmaher, 
Stušek Dejan s.p.

Prirejamo telovadne večere
ki potekajo ob torkih  in četrtkih ob 20.00 uri 

v FITNESS CENTRU 

KEMO 
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                                       Informacije na tel: 041 / 791 799 

VABLJENE 
NA KLASIČNO TELOVADBO,

PRIMERNO ZA VSE GENERACIJE!

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Brezplačni okulistični pregledi  
(okulist dr. Krešimir Macan )
Velika izbira:
- korekcijskih okvirjev priznanih znamk
- sončnih očal
- kontaktnih leč

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

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

iz Brežic.

Dokler daješ, si na poti, 
ko si razdal, si na cilju.

Svojo življenjsko pot je v 83. letu starosti 
sklenil naš dragi mož, oče, dedek, 

pradedek, prapradedek, brat in stric 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, poslovnim prijateljem, sodelavcem ter znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in prispevke 
za Splošno bolnišnico Brežice. Prisrčna hvala Splošni bolnišnici 
Brežice, Lovski družini Dobova, sosednjim lovskim družinam, 
rogistom, pihalnima orkestroma iz Loč in Kapel, gasilskim 
društvom iz Gabrja in okolice, Konjeniškemu društvu Dobova, 
Združenju šoferjev in avtomehanikov Posavja, Evropskemu redu 
vitezov vina, Posavskemu društvu seniorjev, RD Dobova, Društvu 
izgnancev Dobova, Zvezi častnikov RS, praporščakom, županu 
g. Ivanu Molanu, predsedniku Gasilske zveze Brežice g. Mihaelu 
Boraniču in g. Zvonetu Pavlinu iz LD Dobova za poslovilne besede 
ob odprtem grobu. Hvala Župniji Dobova in pogrebni službi Žičkar 
za lepo opravljeni obred in pevcem KD Zvezda. Hvala vsem, ki ste 
mu stali ob strani in ste še vedno z njim. Za nas bo vedno žarel 
kot topel žarek v naših srcih.

Žalujoči: vsi njegovi

FRANC POLOVIČ

ZAHVALA

iz Sel pri Dobovi 2, Dobova.

3. novembra smo se poslovili 
od našega dragega

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za izražena ustna in pisna sožalja, cvetje, 
sveče in spremstvo na njegovi poti k zadnjemu počitku.
Posebno zahvalo sem dolžna njegovima zdravnicama dr. Janji 
Zorko - Kurinčič in dr.  Mileni Strašek, obema za skrb in dolgoletno 
zdravljenje ter zdravstvenemu osebju internega oddelka SB 
Brežice za vso nego in lajšanje bolečin zadnja dva meseca 
njegovega življenja.
Lepa hvala njegovim pevcem MoPZ Svobode Brestanica za 
sočutno zapete pesmi slovesa, gospe Greti Marjetič za poslovilne 
besede, gospodu župniku za lepo opravljen obred, nosilcu prapora 
upokojencev, pogrebni službi Kostak in Gostišču Pohle.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

 Žalujoča žena Romana v imenu sorodstva

IVANA GROZINE - ŽANA

ZAHVALA

iz Brestanice.

obzornikova oglasna mreža

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

ZA ČISTO PITNO VODO 

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

S tem kuponom 5 % popust do 31.12.2012!

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

Ob izgubi naše mame

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečena sožalja, cvetje, sveče, darove za svete maše in orgle.
Posebna hvala g. Ludviku Žagarju za obiske in lep cerkveni 
obred. Zahvalo sem dolžna tudi dr. Ladiki, vsem zaposlenim in 
stanovalcem DSO Krško, posebno ge. Milki Zagorc, ki ji je bila v 
oporo v težkih trenutkih. Hvala tudi vsem, ki ste jo obiskovali.
Vsem skupaj hvala.

Hčerka Beba v imenu sorodstva

MARIJE SALMIČ

ZAHVALA

iz Leskovca pri Krškem

Ni res, da je odšel - nikoli ne bo!
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini,

bo vsak naš korak spremljal v tišini.
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Prodam pšenično slamo v 
kockah in motorko Husqvar-
na. Tel.. 031 843 282

Prodam žagan in okrogel smre-
kov les. Tel.: 07 81 43 077

Prodam suha mešana drva 
(bukev, gaber, hrast, ko-
stanj), metrska, razceplje-
na, možna dostava. Tel.: 041 
438 604, 07 49 67 149

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

Prodam 6 m razžaganih bu-
kovih drv, nove AŽ panje, 10 
satarje. Tel.: 031 501 801

Po ugodni ceni prodam suha 
hrastova metrska drva. 
Tel.: 031 859 651

Prodam bukova drva, žagana 
in razcepljena, primerna za 
štedilnik, kamin ali central-
no kurjavo, možna dostava. 
Tel.: 040 738 059

Prodam bukova in mešana 
drva, kratko žagana, ter praši-
ča, težkega 130 – 250 kg, oko-
lica Brežic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam suha bukova me-
trska drva, novo traktor-
sko prikolico, garažna vrata 
(350x275 cm), Hondo VFR. 
Tel.: 051 363 464

Prodam suha bukova ali me-
šana drva, žagana in razce-
pljena, možna dostava. 
Tel.: 051 219 625

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam kalano kostanjevo 
kolje za vinograd ali sadov-
njak, dolžine 2 m, cena 1 €/
kom. Tel.: 031 439 645

Prodam modro frankinjo in 
belo vino. Tel.: 041 983 525

Prodam suhe jurčke. 
Tel.: 070 237 431 

Prodam mlado vino cviček, 
okoliš Gadove peči, cena 
0,80 €/l. Tel.: 040 581 159

Odkupujem trdo hrbtno sla-
nino za izdelovanje salam. 
Daničič Milan s.p., Kompolje 
60, Boštanj. 
Tel.: 041 571 752

Prodam jedilni krompir, beli 
in rdeči, rumeno korenje, je-
čmen, vinsko žganje in kosil-
nico BCS. Tel.: 031 767 394

Prodam jedilni krompir dezi-
re za ozimnico. Tel.: 07 49 67 
826 (zvečer)

ŽIVALI

Kupim kravo, dobro mlekari-
co. Tel.: 051 815 574

Prodam teličko šarole, sta-
ro 11 tednov, kupim pa tele, 
staro 3-4 tedne, možna me-
njava. Tel.: 051 337 467

Prodam odojke domače 
reje, 25 – 30 kg, krmljene z 
domačo hrano, okolica Bre-
žic. Tel.: 031 609 112

Prodam odojke, možna do-
stava. Tel.: 041 952 206

Prodamo pujske, težke 25 – 
60 kg, okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam pujske, 35 – 50 kg, 
in prašiča do 17 kg, cena po 
dogovoru. Tel.: 030 670 736

Prodam prašičke, težke 40 – 
60 kg, in prašiča, težkega 180 
– 200 kg, domača hrana, oko-
lica Blance. Tel.: 07 81 43 247

Prodam prašiča mesnate pa-
sme, težkega 140 – 150 kg, 
hranjenega s kuhano hrano, 
cena 2 €/kg. Tel.: 031 255 355

Prodam 2 prašiča, težka 120 
in 150 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 561 130

Prodam prašiče, težke okoli 
140 kg, možen zakol. 
Tel.: 041 380 981

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

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

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

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

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

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

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

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


NAROČILO MALEGA OGLASA

NEPREMIČNINE

Prodam ali menjam za sta-
novanje z doplačilom večjo 
dvostanovanjsko hišo v Kr-
škem. Tel.: 051 756 281

Krška vas, hiša, nova, pro-
storna, opremljena, ener-
getsko varčna, vseljiva ta-
koj, cena – dogovor. 
Tel.: 041 640 328

Prodam trisobno stanova-
nje, 73 m2, 2 kleti, vrt, ga-
raža, vsa oprema, nova PVC 
okna, lastna centralna, kom-
plet prenovljeno 2009, Seno-
vo, cca 80.000 €, po ogledu. 
Tel.: 031 711 844

V novem bloku v Sevni-
ci prodam po meri opre-
mljeno dvosobno stano-
vanje z opremo ali brez, 
vredno ogleda. 
Tel.: 041 773 412

Prodam enosobno stanova-
nje v Brežicah, pritličje, 34 
m2, cisterno za olje in gori-
lec za centralno. 
Tel.: 07 49 62 476

Prodam stanovanje na 
Raki, 70 m2, staro 13 let. 
Tel.: 041 409 708

Prodam bivalno brunarico z 
vinogradom v okolici Krške-
ga, cena 25.000 €. 
Tel.: 051 756 281

Prodam njivo v izmeri 66,64 
arov in gradbeno parcelo v 
Krški vasi. Tel.: 051 616 193

Kupim garsonjero ali enosob-
no stanovanje v Brežicah ali 
Krškem. Tel.: 031 463 519

Oddam poslovni prostor v 
Brežicah. Tel.: 031 633 490

Oddam trisobno stanovanje v 
Krškem – Videm. 
Tel.: 040 206 966

V Krškem, na Vidmu, oddam 
v najem dvosobno opremlje-
no stanovanje, vseljivo ta-
koj. Tel.: 040 333 939

Oddam dvosobno stanovanje 
v Brežicah od 1. decembra 
2012 dalje. Tel.: 041 359 585

V najem oddam vinograd v 
Stari vasi na Bizeljskem, pro-
dam 120 kg prašiča za zakol. 
Tel.: 041 503 369

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

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

AVTOMOBILIZEM

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

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

Prodam avto prikolico, malo 
rabljeno, z nadgradnjo in na-
letno zavoro, registrirano do 
2015, ugodno. Tel.: 041 511 909

KMETIJSTVO

Prodam plug Kverneland, 
obračalni, dvobrazdni, do-
bro ohranjen. Tel.: 051 305 
502, 07 49 69 258

Prodam transporter za ko-
ruzo, trosilec hlevskega gno-
ja in balirko za oglate bale. 
Tel.: 041 243 343

Prodam ječmen. 
Tel.: 07 49 20 057

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

Prodam seno in slamo v 
okroglih balah, cena po do-
govoru. Tel.: 031 394 657

Prodam motorno žago Hu-
sqvarna 254 XP in bukova 
drva, možna menjava za ko-
ruzo. Tel.: 040 840 065 

Prodam prašiča, težkega oko-
li 230 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 346 625, 07 49 67 250

Prodam 2 težka prašiča in 8 
lažjih ter odojke. 
Tel.: 051 895 099

Prodam prašiča, težkega od 
250 do 300 kg. 
Tel.: 07 49 56 406

Prodam 3 prašiče, težke od 
170 do 190 kg, hranjene z 
domačo hrano. 
Tel.: 07 49 22 781

Prodam svinjo, težko 250 kg, 
in jedilni krompir. 
Tel.: 051 483 060

Prodam prašiče, težke od 
130 do 140 kg in 270 kg, hra-
njene z domačo hrano. 
Tel.: 041 471 007

Prodam prašiče, težke od 
130 do 140 kg, in svinjo, tež-
ko, 240 kg (ni prasila), proste 
reje. Tel.: 07 49 67 169

Prodam svinjo, težko 220 
kg, in odojke od 25 do 30 kg. 
Tel.: 07 49 68 390

Prodam svinje, 180 – 250 kg, 
in ovseno slamo v okroglih 
balah, okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam prašiča, težkega 140 
– 160 kg, krmljenega z doma-
čo hrano, možna dostava na 
dom, cena 1,80 €/kg. 
Tel.: 041 509 169

Prodamo prašiča, težkega 
okoli 170 kg, nemastni. 
Tel.: 041 546 493

Prodam prašiča za zakol, kr-
mljenega z domačo hrano; 
zakol opravimo pri nas. 
Tel.: 051 338 819

Prodam ovce, jagenjčke, 
ovna, obračalni plug za kul-
tivator ter drva po izbiri. 
Tel.: 041 598 873

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

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

mali oglasi

OTROŠKA OPREMA

Zelo ugodna prodaja odlič-
no ohranjenih rabljenih 
otroških oblačil, obutve 
in opreme (vozički, poste-
ljice, avtosedeži, igralne 
blazine, ležalniki, hojce, 
stolčki za hranjenje, sta-
jice …). Otroška komisijska 
prodajalna Kristi, Krista 
Les s.p., Rigonce 38, Do-
bova. Pon-pet: 9-12 in sob: 
9-15. Tel.: 031 686 321

RAZNO

Inštrukcije matematike. 
Potrebujete pomoč pri 
učenju matematike? Teo-
rem center za izobraževa-
nje, dipl. inž. mat. Razija 
Kurspahić s.p., CKŽ 64, Kr-
ško. Tel.: 031 774 401

Turčija – ugodno prodam 
8-dnevno potovanje za 2 ose-
bi. Tel.: 070 237 431

Prodam kovinski mre-
žasti zabojnik, velikosti 
140x100x100 cm, za tran-
sport različnih predmetov, 
cena 70 €. Tel.: 031 464 776

Pomoč v gospodinjstvu, li-
kanje perila, čiščenje in po-
spravljanje stanovanja. Bo-
ris Borštnar s.p., Kvedrova 7, 
Ljubljana. Tel.: 070 440 171

STIKI

Iščem dekle, da se preseli k 
meni, sem fant, star 33 let, 
iz Dolenjske. 
Tel.: 041 947 188

Želim spoznati gospo, mami-
co, da se spoznava in nama 
bo lepo, sem moški srednjih 
let. Tel.: 051 709 815

35-letni iščem punco iz Bre-
žic ali Krškega za resno zve-
zo. Tel.: 031 244 105

Bo
št

ja
n 

C
ol

ar
ič

 s
.p

., 
Tr

g 
M

at
ije

 G
ub

ca
 3

, K
rš

ko
, i

nf
o@

.fo
to

gr
af

ik
a.

si

e-fotograf 

potrdila
Tel.: 070/878781
www.fotografika.si

Fotografiramo za: osebno izkaznico, 
potni list, vizo, vozniško dovoljenje, 

orožni list, lovsko ali ribiško izkaznico, 
mesečne vozovnice ...

Fotografiranje 
za dokumente 
v Hotelu City Krško

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

samo

10 €

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

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

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

ŠIVILJSKA POPRAVILA


MODA ZA MOČNEJŠE

Nakupovalni center 
INTERMARKET BREŽICE

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

Popusti se ne seštevajo!

Pripravite vaš avto za zimo. 
Privoščite mu najboljše!

Akumulatorji Banner
Vzamemo tudi vaš star akumulator.

Euro Avto Nova d.o.o.
C. 4. julija 85, Krško (nasproti Petrola na Vidmu)

Tel.: 041 732 966, 
www.euroavtonova.si

KUPON

- 25 %
za nakup novega

akumulatorja



naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Študentje, katerih moto 
je Odprimo srca, pomagaj-
mo skupaj!, bodo tri mese-
ce nudili zdravstveno oskrbo 
malavijskemu podeželske-
mu prebivalstvu, za katere 
skrbi slovenski misijon pod 
vodstvom jezuita p. Stan-
ka Rozmana. Poleg samega 
zdravljenja bolezni, ki pesti-
jo prebivalce (predvsem gre 
za nalezljive bolezni – mala-
rija, tuberkuloza in virus HIV, 
v porastu pa so tudi kronične 
nenalezljive bolezni – arterij-
ska hipertenzija, sladkorna 
bolezen), želijo mariborski 
študentje prebivalce pouči-
ti tudi o preventivi oz. kako 
se zaščititi pred boleznimi 
(pomen higiene, prehranje-
vanje, dojenje, zaščita pred 
spolno prenosljivimi bole-
znimi). Njihova želja je na-
mreč, da tudi ko bodo odšli, 
za njimi ostane nekaj trajne-
ga. Špela Gerjevič se je za 
sodelovanje v odpravi odlo-
čila, ker jo je pritegnil pred-
vsem način, na katerega je 
prejšnja odprava nudila zdra-
vstveno pomoč – iti v srce ene 
najrevnejših držav na svetu, 
med tamkajšnje ljudi, spo-
znati njihov način življenja, 
kulturo in zdravstvene teža-

Malavijce bo zdravila tudi Posavka
ŠENTLENART - Od avgusta do oktobra 2013 bo skupina šestih študentov zadnjega letnika Medicinske fa-
kultete v Mariboru odšla na humanitarno medicinsko odpravo v afriško državo Malavi, eno najrevnejših 
držav na svetu. Med člani odprave je tudi Špela Gerjevič iz Šentlenarta.

ve ter na licu mesta s svoji-
mi rokami in svojim znanjem 
pomagati. Kot poudarja, se 
takšnega dela zelo veseli, po 
drugi strani pa jo skrbi, kako 
se bo spoprijemala s prime-
ri bolnikov z zapleteno dia-
gnostiko, predvsem pa z bol-
niki, ki jim člani odprave ne 
bodo mogli več pomagati. 
Njena pričakovanja so veli-
ka, na pot pa se odpravlja v 
upanju, da bodo s kolegi na-
redili in za sabo pustili čim 
več dobrega in da se pomoč 

tamkajšnjemu prebivalstvu z 
njihovo vrnitvijo v Slovenijo 
ne bo končala.

Odprava sicer deluje kot 
projekt pod okriljem Društva 
študentov medicine Maribor. 
Odprava Malavi 2013 je že 
druga tovrstna humanitarna 
medicinska odprava mari-
borskih študentov medicine, 
ki pa je povezana z visoki-
mi stroški, ki jih študentje 
ne zmorejo kriti sami. Gre 

za velik projekt, ki je v ce-
loti odvisen od pridobljenih 
donatorskih sredstev. Zbra-
na sredstva bodo članom od-
prave omogočila preskrbo z 
zdravili in sanitetnim ma-
terialom, prevoz ter biva-
nje na obiskanem področju. 
Zato se na javnost obračajo 
s prošnjo za finančno pomoč. 
Več informacij o sami odpra-
vi najdete tudi na www.ma-
lawi2013.si.
 Rok Retelj

Člani medicinske odprave Malavi 2013, desno Špela Gerjevič (foto: Matej Pal)

Do konca marca 2013 je pri družbah Mobitel, Simobil in 
Tušmobil odprta linija za SMS donacije. S poslano vsebino 
MALAWI2013 na številko 1919 lahko darujete en evro za 
šestčlansko odpravo. Morebitne prispevke pa lahko naka-
žete tudi na: Društvo študentov medicine Maribor, Slom-
škov trg 15, 2000 Maribor ali TRR: SI56 0451 5000 1186 
915 (NKBM, d.d.), namen: Odprava Malavi 2013 (sklic 42).

DOBOVA - KD Gasilski pihalni orkester Loče je 3. novembra 
v Kulturnem domu v Dobovi pripravil praznovanje 20-le-
tnice delovanja trobilne sekcije Trobsi. V prvem delu pri-
reditve so se predstavili ustanovni člani trobilne sekcije 
in Trobsi Loče s pevko Evo Černe, v zabavnem delu pro-
grama pa so večer popestrile manjše zasedbe trobilnih se-
stavov: Limena glazba Češke besede - Ljudevit selo, Brass 
band - Radlje,  D`Palinka band – Krško, Trio Adijo – Zidani 
Most in Mini godba »Pepi Krulet« - Cirkovci.

Začetki trobilne sekcije segajo v leto 1992, ko je takratna 
zasedba Godbe Loče gostovala na Debelem rtiču. Slišali so 
skladbo Moja mladost, prirejeno za trobila in skupina takrat 
rosno mladih fantov, trobilcev (Roman Bogovič, Robert Der-
žič - Pico, Ivan Kovačič – Šeler, Robert Cizelj in Ivan Kova-
čič – Štefanc) je dala pobudo za ustanovitev manjše zased-
be trobil, nad katero je bil takratni dirigent Jože Rus zelo 
navdušen in jim je bil velika podpora in pomoč. Igrali so ob 
različnih priložnostih, predvsem veselih dogodkih, kjer ce-
lotna godba ni bila potrebna.  

Prva zasedba trobilne sekcije je igrala dobra štiri leta, potem 
pa so jo fantje zaradi osebnih in drugih obveznosti zapuščali, 
njihova mesta v trobilnem sestavu pa so zapolnili člani pihal-
nega orkestra Loče, najprej Miran Petelinc, Damjan Škaler, 
Damijan Kežman, Daniel Ivša in Bogomir Bogovič, kasneje 
Igor Vučajnk, Uroš Vegelj in Toni Škaler. Trobilni kvintet oz. 
sekstet je se je predstavljal tako v domačem kraju kot dru-
gje po Sloveniji ter seveda v tujini: na Hrvaškem, v Nemči-
ji, Avstriji in celo v Grčiji. Nazadnje se je trobilni sekciji, ki 
so jo v zadnjih letih poimenovali Trobsi, pridružila še ritem 
sekcija, največkrat Toni Katič in Mitja Hribar. Izvajajo zmes 
različnih glasbenih stilov ter se na tak način skušjo približa-
ti trendom, ki ta čas veljajo za takšne in podobne zasedbe. 
 Darja Krošelj/P. P.

20 let trobilne sekcije Trobsi

Trobilna sekcija Trobsi na jubilejni prireditvi

Oliver Dragojević & Dupini 
z gosti 
Tamburaški orkester 
KUD Oton Župančič
Artiče

                 Prodajna mesta: 
www.eventim.si, Petrol, Kompas, Kiosk Delo Prodaja, Pošta Slovenije, Punkt Krško in Brežice, BIT Brežice, 
Bubka bar, Gostilna Les, ŠS Pika Com. Cena vstopnic: predprodaja 20,00 €, na dan prireditve 22,00 €.
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Večnamenska športna dvorana Brežice 

Veseli december 

v Brežicah

Naročnik: Kulturno umetniško društvo Kulturist, Čateška ulica 3, 8250 Brežice

       VELIKI KONCERT
OLIVERJA DRAGOJEVIĆA

Božično novo letni koncert 
Oliver Dragojević & Dupini

Naj vam  mesec veselja, pričakovanj ter obdarovanj popestri prelep božično novoletni koncert 
največjega dalmatinskega romantika Oliverja Dragojevića  z njegovo spremljevalno skupino 
Dupini in gosti Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče.

Oliver  nas vedno znova navdušuje s svojimi romantičnimi pesmimi, ki nikdar ne  zastarijo.  
Posnel  je mnogo albumov, na katerih se vrstijo njegove najbolj znane pesmi, kot so na primer 
‘Nadalina’,’ Vjeruj u ljubav’, ‘Jedina’, ‘Bez tebe’, ter mnoge druge.  S koncertom je razveseljeval svoje 
navdušence celo čez ‘lužo’, nastopal je namreč v New Yorku, priložnost pa so ga imeli poslušati 
tudi v Londonu, ter pariški Olimpiji.
Pri nas pa se ponovno obeta edinstvena priložnost, da se skupaj z njim zazibamo v prelepih 
dalmatinskih melodijah v prihajajočem prazničnem obdobju.

Tamburaški orkester 
KUD Oton Župančič Artiče

Tamburaški orkester KUD Oton Župančič neprekinjeno deluje že več kot 44 let in beleži številne 
nastope in udeležbe na tekmovanjih po Sloveniji, Nemčiji, Hrvaški, Avstriji, Bosni in Hercegovini. 
Prinesli so jim veliko srebrnih in zlatih priznanj ter plaket in še mnogo več, kar se s številkami in 
besedami ne da opisati.
Orkester šteje 27 članov; od tistih najmlajših pa vse do tistih mladih po srcu. 
Tamburaški orkester vse od leta 1983 vodi Dragutin Križanić, ki s svojim znanjem in ljubeznijo do 
glasbe, daje orkestru vedno nov zagon in moč.
 
Tamburica in glasba, ki jo ima v sebi, nosi ogromno moč. Samo dušo ji moramo dati… 
Samo ljubezen ji moramo dati… In struna nam ljubezen z ljubeznijo vrača….

                      Skupaj bodo zaigrali - 

naročila knjige
040 634 783

jo že
imate? 


