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Časopis za pokrajino Posavje, leto XVI, št. 25, četrtek, 6. december 2012
Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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BRESTANICA – Po dobrem letu trajajočih obnovitvenih delih je od 1. decembra za javnost ponovno odprt grad Rajhenburg. Kot je dejal na otvoritveni slovesnosti krški župan mag. Miran Stanko, so s tem zaokroženi več desetletij trajajoči napori in prizadevanja lokalne skupnosti ter strokovnjakov za obnove te znamenitosti: „Zgodovinski
trenutek je to! Trenutek, ko z vsem spoštovanjem preteklost pretakamo v današnje življenje in v skupno prihodnost. Za nami je ambiciozen izziv, obnova enega najstarejših gradov na Slovenskem, ki ima v lokalnem in nacionalnem pogledu izjemno arhitekturno in zgodovinsko vrednost.“ Investicija v obnovo je znašala pet milijonov evrov,
otvoritve pa se je udeležilo preko 800 domačinov, sodelujočih pri projektu obnove, drugih obiskovalcev in gostov, med njimi tudi ministra za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport Žiga Turk ter za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič (več na strani 12). B. M.

Znova na prepihu bolnišnica,
žrtve varčevanja tudi geodeti
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KRŠKO, POSAVJE - Čeprav je bilo še ob nedavnem obisku vlade RS Posavcem zagotovljeno, da ukinjanje regijskih ustanov ali priključevanje drugim, kot se je to lani zgodilo s
Policijsko upravo Krško, ni predvideno, se očitno dogaja ravno to. Ponovno se namreč
obeta združevanje manjših bolnišnic, kakršna je tudi brežiška, z večjimi, prav tako zaradi racionalizacije pa naj bi sevniško območno enoto Geodetske uprave RS priključili
novomeški. Zadevi je v ponedeljek obravnaval Svet regije Posavje in pristojni ministrstvi pozval, naj ne posegata v samostojnost obeh ustanov.
Kot je dejal direktor Splošne bolnišnice Brežice Dražen Levojević, so v Brežicah
ugotovili, da se znova nekaj
dogaja glede racionalizacije mreže bolnišnic na podlagi nekaterih izjav ministra
za zdravje Tomaža Gantarja, pa tudi, ko tako kot v bolnišnicah Trbovlje in Ptuj niso
bili vabljeni na torkov sestanek direktorjev regijskih
bolnišnic. Po Levojevićevih
besedah naj bi prišlo do posegov tako v zdravstveno kot
v nezdravstveno dejavnost v
bolnišnici: „Iz dokumenta o

Članom Sveta regije Posavje sta načrte za ukinitev ustanov, ki jih vodita, pojasnila direktor brežiške bolnišnice
Dražen Levojević (drugi z leve) in vodja sevniške območne geodetske uprave Roman Novšak (v sredini).
financiranju v naslednjem
programskem obdobju je bilo
zaznati, da naj bi se obstoječa bolnišnična infrastruktura
bodisi prodala bodisi bi se ji
spremenila njena namembnost, dejavnost bolnišnice pa
bi se preselila na neko novo
lokacijo izven naše regije.“
Levojević na to ne pristaja,
saj zatrjuje, da so ena redkih slovenskih bolnišnic brez
preteklih izgub, zagotavlja-

jo kakovostne in varne storitve, s katerimi so bolniki
zadovoljni, so tudi v postopku mednarodne akreditacije, ki jim je doslej dala zelo
visoko oceno, cene njihovih
storitev pa so najnižje med
slovenskimi splošnimi bolnišnicami. Kot je še dejal na
seji, so v brežiški bolnišnici sicer pripravljeni sodelovati pri ukrepih za finančno
nadaljevanje na str. 2

KRŠKO – Ena glavnih novic minulega
tedna so bile tako rekoč serijske zamenjave nadzornih svetov v slovenski
energetiki, med katerimi je v Posavju
še posebej odmevala vest, da bo preko noči razrešeni Nadzorni svet Gen
energije odslej vodil Martin Bratanič, direktor RRA Posavje. Kot kaže,
sta posavska in državna vladajoča
politika (SDS in SLS) njegovo vodenje posavskega razvoja ocenili za zelo
uspešno, saj se je iz meseca v mesec pojavljal kot kandidat za vodilne Martin Bratanič
funkcije v pomembnih državnih družbah, kot so GEN energija, DARS, Luka Koper in Petrol. V novem NS Gen energije bo
skupaj z direktorjem družbe Rudar Senovo Goranom Udovčem, Leonom Cizljem, Markom Cepinom in Rastislavom Jožetom Revnom nadziral delo ene največjih slovenskih gospodarskih družb, ki ima lastniške deleže tudi v NEK, SEL in TEB
z letnimi prihodki 574 milijonov evrov (leta 2011).
Martin Bratanič je bil po osnovni izobrazbi miličnik in kot vedo
povedati njegovi vrstniki, eden najbolj uspešnih kadetov svoje
generacije. Nato je ob delu študiral na Visoki varnostno-policijski šoli v Ljubljani in leta 1993 diplomiral z nalogo Pogledi
osnovnošolske mladine na delo policista. Med drugim je bil
pomočnik komandirja PM v Brežicah, vodja oddelka za notranje zadeve na UE Krško ter direktor Valvasorjevega raziskovalnega centra, v okviru katerega je leta 2000 dal pobudo za
Univerzo jugovzhodne Slovenije s sedežem v Kostanjevici na
Krki. Čeprav je veljal za kader LDS-a, ga je gospodarski minister Vizjak v času prejšnje Janševe vlade imenoval za vodjo svojega kabineta, po krajšem delu v brežiškem Kovisu pa
so ga posavske občine leta 2010 imenovale za direktorja regijske razvojne agencije. Trenutno je član izvršnega odbora
SDS v Brežicah. 
S. M.

Uničevanje posavske regije
pod »našo« vlado
In še na eno potezo vladajoče politike je treba opozoriti. Kot
je razvidno iz članka na levi, se regiji Posavje ne piše dobro. Pisali smo že, da so, resnici na ljubo, tudi stranke desne sredine pred zadnjimi državnimi volitvami nekako izgubile veselje do regionalizacije države in o decentralizaciji
je bilo vse manj besed. Zadnje poteze pa kažejo, da aktualna vlada »ponavlja zgodbo« prejšnje vlade, ki smo jo v Posavju močno kritizirali, ko je šlo za selitev oz. centralizacijo regijskih služb in ustanov.
Zdajšnje početje pa nas lahko toliko bolj moti ali celo boli,
ker imamo v vladi v primerjavi z drugimi regijami največjo
zastopanost! In ne samo to, naša ministra sta tudi v strankarskih vrhovih izredno močna, bila sta večkrat izvoljena župana in poslanca, zato dobro poznata težave in probleme tukajšnjih ljudi in lokalnih skupnosti. Kako se bosta po vsem
tem še vračala v Posavje, ki sta ga gradila vsaj desetletje,
zdaj pa dokaj nemo opazujeta, če že ravno ne sodelujeta
pri demontaži vsega, kar smo mukoma in postopno pridobivali? Ko sta kritizirala prejšnjo vlado, sta znala pisati pisma
ali sklicevati novinarske konference, da pojasnita svoja in
naša stališča. Zakaj neki tega ne storita zdaj?

S. Mavsar
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nadaljevanje s 1. strani

vzdržnost javne zdravstvene mreže, a ne s priključevanjem
subjektom, ki nimajo tako zglednega finančnega poslovanja.
Geodetska uprava RS pa na podlagi usmeritev ministra za infrastrukturo in prostor Zvoneta Černača pripravlja reorganizacijo območnih geodetskih uprav oz. njihovo zmanjšanje iz
dvanajstih na osem, kar bi pomenilo tudi ukinitev sevniške
območne uprave oz. njeno priključitev k novomeški ter ukinitev ene izmed treh geodetskih pisarn (poleg sevniške delujeta še v Krškem in Brežicah), pa tudi zmanjšanje števila
zaposlenih iz 21 na 19. „To bi pomenilo zmanjšanje standardov za občane, za občine in podjetja na območju Posavja,
stroške pa bi to zmanjšalo le v minimalnem obsegu,“ meni
vodja Območne geodetske uprave Sevnica Roman Novšak.
„Prepričan sem, da so manjše geodetske uprave bolj uspešne, kar dokazujejo tudi rezultati v zadnjih letih, kjer za 15
% presegamo slovensko povprečje, z reorganizacijo pa bo padla volja med zaposlenimi, rezultati pa bodo slabši,“ je še
dejal. Reorganizacija naj bi bila sicer izpeljana že v kratkem.
Člani Sveta regije Posavje oz. župani posavskih občin so si bili
v razpravi enotni, da so načrti za ukinitev samostojnosti obema
posavskima ustanovama nesprejemljivi. Predsedujoči, brežiški
župan Ivan Molan, je poudaril, da državne ustanove v Posavju
zaposlujejo 1400 ljudi, kar je denimo več kot energetika. „Presenečeni smo, da so se ponovno pojavile ideje o ukinjanju posavskih inštitucij. To bo na dolgi rok za Posavje pomenilo padec
kupne moči in zmanjšanje dostopnosti storitev, prihrankov pa
ne bo. Zato še enkrat pozivamo pristojna ministrstva, da razmislijo o teh predlogih in pripravijo takšne varčevalne ukrepe,
ki bodo prinesli realne prihranke, ne pa samo prizadeli določene regije in njenih prebivalcev,“ je dejal. Seje so se udeležili
in prizadevanja Posavja podprli tudi minister za kmetijstvo in
okolje Franc Bogovič, poslanec v DZ Roman Žveglič in državni svetnik Jože Slivšek.
Peter Pavlovič

Tudi Posavje izvolilo Pahorja
POSAVJE – Še vedno neuradni rezultati drugega kroga predsedniških volitev kažejo, da je zmagovalec volitev Borut Pahor, ki je na nivoju celotne države prejel dobri dve tretjini
glasov, njegov protikandidat, dosedanji predsednik dr. Danilo Türk, pa slabo tretjino, prepričljivo zmagal tudi v Posavju. Najbolj prepričljivo je Pahor zmagal v sevniškem volilnem
okraju, kjer so mu volivke in volivci namenili skoraj tri četrtine glasov (74 %), Türku pa le dobro četrtino (26 %). V volilnem okraju Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) je bil
Pahor deležen 71-odstotne podpore, Türk pa 29-odstotne, še
najmanj izrazito pa je Pahor zmagal v brežiškem okraju, kjer
je dobil 65 % glasov, Türk pa 35 %. Volilna udeležba (na državnem nivoju 42 %) je tako kot podpora Pahorja padala od
severa proti jugu - v Sevnici je znašala slabih 40 %, v Krškem
dobrih 38 % in v Brežicah slabih 36 %.
P. P.

Brežičani proti širitvi Nature?
BREŽICE – Za ponedeljek, 10. decembra, je sklicana 19.
redna seja brežiškega občinskega sveta. Na predvidenem
dnevnem redu so med drugim negativno stališče k predstavljenemu strokovnemu predlogu sprememb in dopolnitev
območij Natura 2000, potrditev investicijskih programov za
energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Brežice in Prosvetnega doma Brežice, sklep o spremembi občinskega načrta
razvojnih programov za projekt izgradnje Vrtca Mavrica Brežice, poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora
za leto 2012 ter njegov plan dela in finančni načrt za leto
2013. Med kadrovskimi zadevami omenimo podajo mnenja
k predlogu za ravnateljico OP Maksa Pleteršnika Pišece in k
predlogu za direktorja Zavoda za šport Brežice.
P. P.

Državni svetnik bo znova Slivšek
KRŠKO/POSAVJE - V prostorih Občine Krško so 21. novembra
potekale volitve državnega svetnika iz 20. volilne enote, ki
jo sestavljajo občine Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica
na Krki. Med tremi kandidati je Jože Slivšek (SLS), kandidat
krškega občinskega sveta, ki je funkcijo državnega svetnika opravljal že v mandatu 2007-2012, prejel devet elektorskih glasov, brežiški kandidat, tamkajšnji župan Ivan Molan
(SDS) šest, Franc Pipan (DeSUS), ki so ga predlagali v Sevnici, pa enega. Državnega svetnika je volilo 16 elektorjev,
od katerih jih šest izvolil krški, pet brežiški, štiri sevniški in
enega kostanjeviški občinski svet. Slivšek bo tako po Francu Glinšku, Bojanu Petanu in Štefanu Teražu prvi državni
svetnik iz Posavja, ki bo ponovil mandat. Prva seja novega
sklica Državnega sveta v novem mandatu bo 12. decembra.

P. P.
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Protesti tudi v Krškem in Brežicah
KRŠKO, BREŽICE – Medtem
ko so drugod po državi vihrali protesti, so se na socialnih omrežjih začeli vrstiti tudi pozivi k protestom v
Posavju.
Najprej se je 2. decembra
v deževnem popoldnevu na
Trgu Matije Gubca v Krškem
zbralo okoli 200 protestnikov,
ki so, pretežno z izpisanimi

Del protestnikov v Krškem
parolami, kot so „Umrla je
pravna, v zadnjih izdihih je
socialna država“; „Denar ljudem, ne na banke!“; „Janša
dol, plače gor“; „Janez Janša - denarnico nam tanjša“;
J“. J., največ si kriv, pojdi
v Avstralijo“; „Dost vas imamo“; „Lopovi“; „Država smo
mi, ne politika“; „NLB – novi
lopovski bankirji“; „Mati-

ja Gubec, zbudi se!“; „Gotovo je!“; „Sem proti načinu vladanja Janeza Janše“;
„Janša, dovolj imamo avtokracije“; „Smo za pravno in
socialno državo“; „Zaslužimo si boljše“ ipd., izkazali
nestrinjanje z državno politiko, vladnimi ukrepi in vsesplošnim stanjem v državi.
Skupina mladih, ki so se poimenovali Mladi anarhisti, so

parole tudi vzklikali in poželi
ob tem aplavz podpore ostalih, a posredovanje na trgu
prisotnih policistov ni bilo
potrebno, saj je protest potekal mirno in kulturno.
4. decembra pa je bil prvi
protest tudi v Brežicah, in sicer so se pred Vrtcem Mavrica zbrale vzgojiteljice, stro-

V Brežicah so protestirale vzgojiteljice.
kovni sodelavci v vrtcih in jega otroka želim samo najstarši, ki so zahtevali pred- boljše“; „Oblastniki, izkazovsem takojšen umik predloga vanje moči nad šibkejšimi,
zakona za uravnoteženje jav- nad otroki, mora biti vaš ponih financ za občine v tistem raz“; „Otroci so bogastvo, ne
delu, ki posega v zakon o vrt- breme države!“. Protest po
cih. Od Ministrstva za izobra- besedah organizatorjev, to so
ževanje, znanost, kulturo in bili vsi vrtci v brežiški občini,
šport so eksplicitno zahteva- ni bil politično motiviran, sleli spoštovanje vseh aprilskih dil pa je protestnim pismom
obljub o neposeganju v kako- omenjenemu ministru, v kavost slovenske vzgoje in iz- terih so bila konkretna opoobraževanja, zaradi nestro- zorila na pomanjkljivost in
kovnosti, malomarnosti in nesmiselnost predlaganega
ignorance stroke pa so v en zakona. Protest je v zadnjem
glas zahtevali odstop mini- hipu obiskal tudi glavni tajstra Žige Turka. V zrak so se nik SVIZ-a Branimir Štrukelj,
dvigovali napisi: „Želimo dr- na spletu pa so takoj po tem
žavo, ki ji je mar za otroka“; zaokrožila tudi povabila na
„Naredimo zamenjavo – vi v naslednji splošni protest v
igralnice, mi v fotelje“; „Ka- Brežicah, ki naj bi se zgodil
kal sem – Žigec, počakaj, še konec tega tedna.
B. M., M. M.
25 jih je pred tabo“; „Za svo- 

Kostanjevici se obeta varčevanje
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnji občinski svetniki so 29. novembra na 16. redni seji s pripombami
sprejeli osnutka občinskih proračunov za leti 2013 in 2014, ki sta, v skladu s stanjem javnih financ tako
na državni kot lokalni ravni, varčevalno naravnana.
Osnutek proračuna za leto
2013 predvideva tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani okoli 3,1 milijona
evrov in primanjkljaj v višini 48 tisoč evrov, osnutek za
2014 pa nekaj manj prihodkov (2,9 milijona evrov) in
nekaj več odhodkov (3,2 milijona evrov), 284 tisoč evrov
primanjkljaja pa naj bi pokrili
z zadolževanjem. V obeh proračunih je po besedah podžupana Ladka Petretiča predvideno zmanjševanje sredstev
na številnih področjih, od
svetniških sejnin (za 35 %),
dotacij društvom (za 15 %)
do infrastrukturnih projektov, ki so izpadli in načrtov
(mrliška vežica, obnova šole
itd.), posegali niso le v področje javnih zavodov. „Proračun
je pripravljen pošteno, brez
zadolževanja in brez napihovanja,“ je dejal Petretič.

Kot je v obrazložitvi osnutkov
povedala občinska finančnica
Karla Gašpar, so večje investicije, predvidene za prihodnji dve leti, obnova in dozidava kostanjeviškega vrtca
(1,2 milijona evrov), nadaljevanje rekonstrukcije ceste skozi Prekopo, obnova
nekaterih vodovodov (dober
milijon evrov), ureditev avtobusnega postajališča in obračališča ter projekt Posavska
špajza (obnova poslovnega
prostora na Kambičevem trgu
5), pa tudi sprejem občinskega prostorskega načrta. „Gre
za finančno obsežne investicije, ki bi jih bilo škoda zamuditi, saj je potrebno počrpati
evropska sredstva, vezana na
projekt novega vrtca in obnove vodovodov,“ je dejala Gašparjeva.
Svetniki so imeli na osnutka kar nekaj pripomb. Joži-

ca Lešnjak je dejala, da proračuna 2013 ne bo podprla,
ker je vanj (sicer pogojno, v
kolikor bo poročilo nadzornega odbora o nadzoru telefonije pozitivno, sicer bo z rebalansom potrebno dolgoročno
zadolževanje) vključeno tudi
150 tisočakov t. i. telefonskega denarja. Franca Štokarja
je zmotilo zmanjšanje sredstev za vzdrževanje občinskih
cest, menil je tudi, da bi koncesionar za opravljanje gospodarskih javnih služb (Kostak Krško) moral denar od
grobarin vložiti nazaj v obnovo pokopališča, Rajko Kučič
pogreša sredstva za obnovo
stare šole in stražnega stolpa
v Črneči vasi. Oba proračuna
naj bi dokončno potrdili že na
naslednji seji 20. decembra.
Kot že omenjeno, so si svetniki v skladu z varčevalnimi ukrepi znižali sejnine (za

redno sejo bodo tako namesto dosedanjih 176 dobili 115
evrov, za izredno 60 namesto 87), s čimer naj bi na letni ravni prihranili 10 tisoč
evrov. Znižali so tudi honorarje ustvarjalcem Kostanjeviških novic (honorar uredniku bo tako znašal 130 in ne
več 200 evrov, honorar oblikovalcu 100 namesto 150
evrov itd.), v uredniški odbor
časopisa pa poleg odgovornega urednika Gorana Milovanovića imenovali še Mateja
Jordana, Alenko Žugič Jakovina, Aljo Pincolič, Matica Skuška in Marjano Krhin.
Bojanu Božiču so še za eno
leto podaljšali mandat vršilca dolžnosti direktorja Galerije Božidar Jakac, saj status
galerije še vedno ni urejen,
Božiča pa so imenovali tudi v
svet Posavskega muzeja Brežice.
Peter Pavlovič

NAVODILA ZA NAROČANJE MALIH OGLASOV
Naročila za male oglase sprejemamo vsak delovni dan v tednu
od ponedeljka 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
morajo biti oglasi naročeni do poStalne sodelavke in sodelavci: Maruša
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Ljubo
Motore, Luka Šebek, Simon Uršič
TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Nathalie Letullier
TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

nedeljka 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 objavo (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 osebe),
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 napisana čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku. Za resničnost in
verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča,
izražena v kolumnah in drugih prispevkih
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih del v Posavskem obzorniku so Zavod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali drugače uporabljati v tržne namene brez ustreznega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

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 pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 številk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v
Evropski uniji – 30 EUR.

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče,
Ljubljana
Naklada: 26.300 izvodov
Naslednja številka (26/2012) bo izšla v
četrtek, 20. decembra 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je
14. december.

NAŠ POGOVOR
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Dr. Zora Tavčar Rebula, pisateljica, pesnica, prevajalka, pedagoginja in kulturna delavka

Loka, kraj neštetih spominov

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Življenje pred dobrimi osemdesetimi leti rojene Zore Tavčar v Loki pri Zidanem Mostu je razgibano in polno nepozabnih spominov. Svoja najlepša otroška in mladostna leta je preživela v domačem kraju. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomirala iz svetovne književnosti z literarno teorijo in iz slovenskega jezika s književnostjo; doktorirala je na katoliški univerzi v Milanu. Po poroki
z zamejskim pisateljem Alojzem Rebulo se je leta 1956 preselila na Opčine pri Trstu, a meščanska hiša v
Loki z veliko lipo na prostornem dvorišču je kmalu postala njuno varno zavetje, topel pristan. V ta majhen kraj v sevniški občini rada prihaja s svojem možem na krajši ali na daljši oddih. Tukaj oba najdeta
svoj mir in tudi ustvarjalni navdih. Ima tri odrasle hčere in štiri vnuke v Mehiki ter tri v Trstu.
Zora Tavčar, poročena Rebula, je napisala mnogo literarnih del in radijskih iger ter
zanje prejela tudi nekaj nagrad. Z inovativnimi pristopi,
ki jih je vnašala v poučevanje,
so njeni dijaki in dijakinje na
Tržaškem vzljubili slovenski
jezik in slovensko kulturo. Je
prejemnica priznanja Andragoškega centra Slovenije za
promocijo in širjenje znanja.
Kot raziskovalka emigrantske
književnosti je sodelovala pri
antologiji emigrantske literature. Pred leti je za prispevek
h kulturi prejela srebrno plaketo Občine Sevnica.
Kaj vas še posebej veže na
Loko, kakšni posebni spomini morda?
Loka je moja ljubezen. Toliko je prizorov, ki se utrnejo v spominu. Naj omenim
»smrčino«, raven smrekov
gozd z igličevjem in blazinami žametnega nizkega mahu
ter s kakšno žarečo mušnico
ali gobančkom med rogovilami korenin, kjer smo se lovili
in skrivali med debli in grmičevjem - največkrat Tavčarjevi otroci, včasih Boberovi
in Ježevi ter Štajerjev Joško.
Rada se spominjam otrok, ki
so se vsuli po pouku iz vaške
šole in se nato na trgu razšli v vse smeri: na Dobravo,
v Radež, Žirovnico, v Račico,
na Slap, proti Čelovniku ali
pa so izginili v vaških uličicah. Še je živ spomin na »loške originale« - na vaškega
reveža, prastarega Škrčka in
na občinsko revo Ano, visoko suhceno ženico neskončno
bledega obraza. Pa na okroglega gostilničarja Ježa, ki je
pogosto stal pred vrati svoje gostilne in vsakega ogovoril enako: »Kokikaj?« ne da bi
pričakoval odgovor. Spomnim
se tudi Jenčičevega Albina,
ki je slovel kot zelo slab plesalec (rad je stopal po prstih), zato si ni nobena želela plesati z njim … Veliko
je spominov in veliko dogodkov, ki jih bom morda nekoč
obelodanila v posebni knjigi.
Na kakšen način ste vsa ta
leta ohranjali stik z domačim okoljem?
Loke pravzaprav nikoli nisem
zares zapustila. Trudila sem
se redno prihajati, že zaradi staršev, ki sta dočakala visoko starost. Ker je pouk v
Trstu potekal tudi ob sobotah, sem po šesti ali sedmi
šolski uri tekla v stanovanje,
pogrela kosilo možu in hčeram, spila na hitro skodelico kave in tekla na vlak. Vedno sem potovala z vlakom.
Mnogokrat je vožnja, s presedanjem, trajala pet ur.
Včasih mi je bilo od utrujenosti slabo. Nekoč je v Sežani vlak počakal, da so mi na
postaji prinesli nekaj za moč
in proti slabosti. Včasih sem
šla tudi na nočni vlak in v Zidanem Mostu čakala na železniški postaji kako uro do prvega vlaka za Loko. Tako zelo
sem želela biti blizu svojim
staršem, da mi ni bilo nikoli žal napora. Sedaj z možem

anketa

Kako urejeni so posavski kraji?
Posavski kraji v zadnjih letih pogosto prejemajo državne nagrade za urejenost, letos so bili še posebej uspešni. Kaj vi menite o urejenosti posavskih krajev in kaj
bi spremenili v vašem kraju, če bi imeli možnost?
Marko Gramc, Mrzlava vas:
Določeni posavski kraji upravičeno prejemajo priznanja za
urejenost, na splošno pa lahko
rečem, da niso urejeni tako,
kot bi lahko bili. Z ureditvijo
naše vasi sem kar zadovoljen,
imamo tudi igrišče, pogrešam
pa nekoga, ki bi dajal pobudo za to, da bi se naš kraj še
polepšal in razvijal. Nagrajeni
posavski kraji so vzgled za vse
ostale in tega bi se morali ljudje zavedati.

je bilo dano polno doživeti.
Od Loke do Maribora, Dunaja, Ljubljane, Trsta, Milana,
Rima in spet do Loke.

Dr. Zora Tavčar Rebula
preživiva veliko časa v Loki.
Tukaj imava, kar v Trstu pogrešava – dovolj veliko hišo
s sadnim, cvetličnim in zelenjavnim vrtom, veliko dvorišče z lipo in lopo pod njo, v
kateri rada sediva. Pred štirimi leti sem sodelovala pri izidu zbornika Obsavska stoletja, ki je izšel ob 800-letnici
župnijske cerkve sv. Helene.
Delno sem sodelovala tudi
pri ustanavljanju etnografsko zgodovinskega muzeja,
muzeja tehnične dediščine
in gasilskega muzeja v Loki.
Kako je s kulturnim utripom
v vašem rodnem kraju?
Kulturni utrip je bil včasih,
pred vojno, živahen. Domači
igralci ali pa gostje iz bližnjih
krajev so uprizarjali igre v
gasilskem domu in pozneje v
novo zgrajenem prosvetnem
domu, kjer so potekale tudi
otroške in šolske predstave.
Vse to je bilo odvisno od učiteljstva in posameznikov. Danes v našem kraju ni kakšnih
vnetih idealistov, pa tudi današnji način življenja najbrž
ne bi omogočal takšnih dejavnosti. So pa bližnji kraji
v Posavju in pa na oni, radeški strani, glede tega bolj živahni in domiselni - in požrtvovalni. Tega danes manjka!
Vse do svoje upokojitve ste
poučevali slovenski jezik,
pa tudi zgodovino, zemljepis, državljansko vzgojo
in latinščino na slovenskih
zamejskih srednjih šolah.
Kako je biti slovenski zamejski učitelj v Italiji?
Profesor ima v bistvu iste
ideale tu, v Sloveniji, in za
mejo. Ima pa dve dodatni
»sveti« nalogi, ki nista zapisani v nobenem učbeniku –
vzbuditi zanimanje, pozneje
še ljubezen do domačega jezika, spoštovati tudi narečje,
odpirati oči za posebnosti našega jezika in priučiti izgovor slovenskih značilnih ozkih ter širokih vokalov. Svoje
dijake sem uvajala v kreativno pisanje, spodbujala bogatenje besednega zaklada in

kulture izražanja. Izdajali smo dijaški list Literarne
vaje in sodelovali na literarnih tekmovanjih. Tudi s tem
smo si na Tržaškem prizadevali za utrjevanje slovenske
identitete.
Ste dobra poznavalka slovenskega jezika in njegove rabe. Je naš odnos do
maternega jezika še vedno
tako narodno zaveden, kot
je bil v preteklosti, ali pa se
moramo morda bati za njegov obstoj?
Slovenci v zamejstvu se zavedamo pomena obstoja slovenskega jezika, ki pa
je ogrožen. Nekateri forumi menijo, da lahko le z jezikom večine daleč prideš.
Južni Tirolci so nam dokaz,
da odločnost in samozavest
zagotavljata naš obstoj - ponižno hlapčevstvo samo jemlje ugled. Cenijo nas, če
smo sami močni.
Ste tudi pesnica, pisateljica, prevajalka, urednica,
kulturna delavka in čudovita sopotnica možu, uglednemu zamejskemu pisatelju
Alojzu Rebuli. Ali ljubezen
z leti zori ali usiha?
Najina ljubezen je še vedno
taka, kot je bila. Enako močna kot takrat, ko sva se spoznala. Bila je ljubezen na prvi
pogled, ki jo uspeva ohranjati. Včasih se vprašava, če spadava med nenormalne pare
ali tako dobro paševa skupaj.
Sva skupaj v dobrem in v slabem, tako kot sva se zaobljubila pred desetletji.
Ob svoji 80-letnici ste izdali knjigo s kratko prozo in
z dramskimi humoreskami
Kroži, kroži galeb. S čim boste bralke in bralce razveselili ob svojem naslednjem
jubileju?
Če bo čas, kajti še vedno
sem precej zaposlena, bi želela izdati zbirko drobnih črtic ali pa lirično-epskih utrinkov. Z njimi bi se sprehodila
skozi toliko časovnih in prostorskih področij, kot mi jih

»Zdaj ne zapiram oken več
ne v dan ne v noč, ker svet
je moj,« ste zapisali v eni
izmed svojih pesmi. Kaj
vas najbolj radosti, najbolj
osrečuje?
Živim v Loki, kraju neštetih
spominov, kjer črpam vsak
dan znova nove navdihe in se
veselim trenutkov, ki so mi
podarjeni. Osrečuje me narava, ki jo vedno občudujem
ob svojem prihodu iz Trsta.
Je lahko še lepši pogled, kot
je pogled na zeleno pokrajino od Kuma do Lisce z raztresenimi vasicami – in to v vseh
letnih časih in v vsakem vremenu? Reka Sava se je z izgradnjo hidroelektrarn spremenila, a nihče mi ne more
vzeti spominov na čudovite
dneve, ki smo jih preživeli na
njenem nekdaj prodnatem
obrežju. Sončili smo se, iskali posebno lepe kamenčke,
plavali - pogumnejši so reko
preplavali, plašnejši smo plavali samo do sredine, dokler
smo še lahko dosegli dno oziroma nam je bila voda malo
čez glavo. Pokrajina se počasi spreminja, a narava ostaja
in to je svet, v katerega lahko vstopiš kadar koli, v katerem si vedno dobrodošel. To
je svet, ki nima oken in ne
vrat. To je moj, tvoj, njen,
njegov, najin, vajin, njun,
naš, vaš, njihov svet.
Mesec december je čas pričakovanj, mnogih želja, tihih načrtov in praznovanj.
Se veselite prihajajočih
prazničnih dni? Kakšna občutja prebujajo v vas?
Preveva me bogastvo čustev
ob spominu na božič s starši, z mojimi tremi hčerami …
Včasih so bili to čudoviti domači večeri, ko so v naši veliki hiši stanovali še Jenčičevi.
Zdaj naju z možem razveseli
naša dobra hišna vila, gospa
Anica, včasih soseda z domačim šarkljem ali sosed s steklenico domačega vina ali
žganja, včasih tudi kak študent.
Obstaja morda še kakšna neizpolnjena želja, za katero
bi si želeli, da se uresniči?
Mislim, da bi si niti ne smela
želeti kaj več od tega, kar mi
je bilo dano. Življenje me je
obilno zasulo z vsem, kar bi
si marsikatera žena želela ali
o čemer je lahko samo sanjarila. Starši so me, po zaslugi razgledanega železniškega mojstra Štajerja - imel je
hišico na robu Loke, proti Radečam, ob kapelici – vpisali
v eno najprestižnejših gimnazij v Sloveniji, na klasično
gimnazijo v Mariboru. Na fakulteti sem spoznala svojega
sedanjega moža, ki je izjemen človek. Izdala sem lepo
število literarnih del in v mojem domačem kraju, v moji
Loki, se še vedno dobro počutim in moj mož prav tako.

Smilja Radi
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Milenka Vodopivec, Krško:
Nedvomno so naši kraji čedalje
bolj urejeni, ljudje dajejo večji
poudarek zunanji podobi domov
in njihovi hortikulturni zasaditvi, vse več je obnovljenih tudi
starejših objektov. Menim pa,
da bi bilo potrebno zakonsko
predpisati barvni spekter fasad
s pastelnimi barvami, saj žive
barve posameznih hiš pogosto
prav zbodejo v oči in pokvarijo videz celotne ulice, soseske.
Mojca Čanžar, Sevnica:
Posavski kraji, predvsem stara
mestna jedra, dobivajo vse bolj
urejeno podobo, vendar je potrebno poleg primernega okolja
za bivanje urediti tudi objekte
za sprostitev in prosti čas. Sevnica bi potrebovala stadion, o
katerem se govori že nekaj let.
Atletika, nogomet, košarka itd.
so športi, ki povezujejo in omogočajo aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije.
Vinko Čerkuč, Raztez pri Brestanici: Mislim, da so naši kraji
resnično lepo urejeni in da ne
dobivajo zastonj teh priznanj.
Še najlepše se mi zdi v Krškem,
pa tudi pri nas v Brestanici imamo kar lepo urejeno. Za to imajo zasluge tako krajani, ki se
vključujejo v akcije urejanja,
kot odgovorni, ki zagotovijo denar, sploh glede na to, da je kriza, saj je navsezadnje vse povezano z denarjem.

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

Vse za božični čas:
•
•
•
•

novoletne lučke,
novoletni okraski,
novoletne jelke,
jaslice ...

•
•
•
•
•

keramični in lončeni izdelki,
vaze,
kristal,
stenske slike,
okrasne in dišeče sveče ...

ideja
za
darilo

naročila knjige

040 634 783
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Cokla v razvoju sadjarstva
so birokratski postopki

V schengen že prek 50 mio potnikov

KRŠKO – Sadjarji, zbrani na 3. sadjarskem kongresu, ki je
potekal med 21. in 23. novembrom v Krškem, so le-tega zaključili z okroglo mizo, ki se jo je udeležil tudi minister za
kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Beseda na njej je tekla
predvsem o zavarovanju pridelkov, sezonskem zaposlovanju,
problematiki in posameznih ukrepih na področju namakalništva, o možnostih nakupa specialne mehanizacije v sklopu
razpisov Skupne kmetijske politike 2014-2020, sodelujoči na

OBREŽJE – Ob peti obletnici vstopa Republike Slovenije v schengenski prostor so 28. novembra na Postaji mejne policije (PMP) Obrežje predstavili rezultate dela in ugotovitve policije pri opravljanju mejne kontrole na zunanji schengenski meji v zadnjih petih letih.

Predsednik organizacijskega odbora kongresa prof. dr.
Franci Štampar, minister za kmetijstvo in okolje Franc
Bogovič ter direktor Evrosada Boštjan Kozole na okrogli mizi
okrogli mizi pa so ministra med drugim opozorili tudi na dolgotrajne in zapletene birokratske postopke, kar je tudi razlog, da ostaja neporabljenih veliko evropskih sredstev. Dan
pred zaključkom so se sadjarji pod večer zbrali tudi na slavnostni akademiji, poimenovani „Tafeljček“ (po manj znani
vrsti Ripšlove jabolke). Na njej so ob predstavitvi življenja
in dela rodoljuba, narodnega buditelja Dragutina Ferdinanda Ripšla (1820-1887), ki je dve desetletji pred smrtjo aktivno deloval na sadjarskem področju po posavskih krajih,
nastopili različni posavski kulturni ustvarjalci, Rudi Stopar
s prebiranjem poezije, s slikanjem tihožitja akademski slikar Alojz Konec, Trobilni kvintet, Godalni orkester in Pihalni kvintet Virtuozo krške Glasbene šole ter MePZ Viva pod
vodstvom zborovodkinje Simone Rožman Strnad.
B. M.

Sodelujoči na predstavitvi so
bili Drago Menegalija, predstavnik Policije za odnose z
javnostmi za področje kriminalitete, Zlatko Fišer, pomočnik komandirja PMP Dobova, Anton Štubljar, vodja
Oddelka za državno mejo
in tujce na Policijski upravi
Novo mesto, Melita Močnik,
vodja Sektorja mejne policije v Upravi informirane policije GPU, Bojan Bogovič,
komandir PMP Obrežje, ter
Boris Brinovec, pomočnik
komandirja PMP Obrežje.
Kot je bilo rečeno, zunanjo
schengensko mejo na meji s
Hrvaško letno prestopi okoli 51 milijonov potnikov in
22 milijonov motornih vozil.
Slovenski policisti se s hrvaškimi kolegi, s katerimi zelo
dobro sodelujejo, dogovarjajo o uvedbi mejne kontrole
po načelu enega ustavljanja
ali t. i. one-stop control, kar
pomeni, da bosta po vstopu
Hrvaške v EU, ki je predviden za 1. julij 2013, mejno
kontrolo skupaj opravljala
slovenski in hrvaški policist.
Tako bo zagotovljen čim ve-

Opremo za izvajanje mejne kontrole je predstavil Anton
Vodopivec s PMP Obrežje.
čji pretok prometa. Komandir Bogovič je podrobneje predstavil delo policistov
na PMP Obrežje, pri čemer
je navedel, da letno zabeležijo 60 ukradenih vozil, 300
kaznivih dejanj in 2500 zadetkov v schengenskem informacijskem sistemu (SIS).
Zunanjo schengensko mejo
na MP Obrežje letno prestopi okoli 10 milijonov potnikov in ne dolgo nazaj je mejo
prestopil že 50-milijonti po-

tnik, odkar je Slovenija vstopila v schengensko območje.
Od leta 2007 pa do konca oktobra 2012 so na Obrežju zasegli 3013 vozil, 120 kilogramov prepovedane konoplje,
14 kilogramov heroina in večjo količino steroidov.
Bogovičev pomočnik Brinovec je predstavil Kontaktni
urad Obrežje, ki deluje pod
okriljem Agencije Frontex,
agencije za nadzor meja dr-

žav članic EU, in v sklopu katerega trenutno na 78. misiji
gostijo dva nemška in avstrijskega policista. Pomočnik komandirja Fišer je spregovoril o delovanju policistov na
železniškem mejnem prehodu Dobova, kjer letno prestopi mejo okoli 520 tisoč
potnikov, število potniških in
tovornih vlakov pa se z leti
znižuje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev policisti letno zavrnejo vstop v državo
povprečno okoli 500 osebam.
Kot je poudaril Fišer, je posebnost policistov na PMP Dobova predvsem oprema, ki jo
uporabljajo za pregled skritih
mest na vlaku, kjer se največkrat skrivajo pribežniki,
mamila ipd. Po ocenah Močnikove pa bo zunanja schengenska meja na meji s Hrvaško ostala vse do vstopa naše
južne sosede v schengen, kar
pomeni dva do tri leta po
vstopu v EU, torej med leti
2015 in 2017. Na koncu je sledila še predstavitev opreme,
ki jo policisti uporabljajo pri
izvajanju mejne kontrole.

Rok Retelj

Predstavil se je tudi Zel-en
KRŠKO - 29. in 30. novembra je v prostorih Fakultete za energetiko v Krškem svojo dejavnost v okviru
Dnevov posavske energetike predstavljal Razvojni center ZEL-EN d.o.o. V nekajminutnih predstavitvah
posameznih projektov in raziskav, ki potekajo v poslovnih enotah ZEL-EN-a po Sloveniji, so tokrat maloštevilnemu občinstvu približali delovanje razvojnega centra.

Vizlar Ivan s.p., Gmajna 6, 8274 Raka

Uvodoma je poslušalce nagovoril dekan Fakultete za
energetiko dr. Andrej Predin, nato pa so se mu pridružili še dr. Sebastijan Seme iz
iste fakultete, Uroš Leskovšek, ki je predstavil, kaj v
imenu ZEL-EN-a razvijajo v
PE Trimo, dr. Dalibor Igrec
in Miralem Hadžiselimović
sta predstavila dejavnosti
in sodelovanja laboratorijev
krške fakultete z zunanjimi
izvajalci, dr. Tomaž Žagar
je predstavil analize, ki jih
opravljajo na področju jedrske energetike v okviru poslovne enote GEN. Dr. Janez
Gale je predstavil delo PE Litostroj Power, Janja Opravž
delo v PE Tanin Sevnica, Breda Ogorevc delovanje PE
ZEL-EN Krško-Vipap, Mateja
Pompe je orisala delo PE Ko-

Občinstvo na predstavitvi centra Zel-en
stak, dr. Zdravko Praunseis, Tokratne predstavitve so le
Aleš Levičar in Matej Kozo- orisale dejavnost posamele pa so predstavljali različ- znih enot, zato se bomo v
ne dosežke konkretnih pro- prihodnje pri poslovnih enojektov, ki so nastajali znotraj tah podrobneje seznanili z
Fakultete za energetiko.
delom in vam čez čas pred-

Socialno podjetništvo pobliže
Posavski forum Financ
KRŠKO - Akademija Finance je 13. novembra v Hotelu City
organizirala Posavski forum, na katerem so s svojimi mnenji
o gospodarskem razvoju Posavja, prihodnjem razvoju regije,
neizkoriščenih potencialih, trenutnih ovirah, povezovanju na
lokalnem in mednarodnem nivoju ter vplivu vstopa Hrvaške
v EU na življenje v Posavju sodelovali Ivan Molan iz občine
Brežice, Darko Gorišek iz Območne zbornice GZS Posavje,
Srečko Ocvirk iz občine Sevnica, Boštjan Kozole iz Evrosada, Goran Kodelja iz Lisce, Bogdan Barbič v imenu HESS ter
Jože Špiler iz GEN energije. Osrednje pogovore je spretno
moderiral Peter Frankl, odgovorni urednik časnika Finance.
Njegovi sodelavki Vera Avšič in Petra Šubic pa sta pripravili tudi predstavitve uspešnih podjetniških posavskih zgodb:
podjetniško pot podjetja Zrno Raka, katerega uspeh je komentiral Aleš Robek, razvoj Dimnikarstva Jelančič, o katerem je spregovorila direktorica Ana Jelančič, občinstvo pa
je prisluhnilo tudi kratkemu posnetku o dosedanjem razvoju podjetja Ekten. Sodelujoči na forumu so bili optimistični
glede nadaljnjega razvoja regije in predstavljenih podjetij,
čeprav so razmere za poslovanje tako doma kot v tujini zahtevnejše kot pred nastopom krize.
M. M.

BREŽICE – Brežiški ženski odbor SDS je 28. novembra organiziral dogodek z naslovom
Priložnosti socialnega podjetništva. Obiskovalci so prisluhnili državni sekretarki Patricii
Čular in direktorju RRA Posavje Martinu Brataniču. Prva je
predavala pod naslovom Kaj je
socialno podjetništvo in katere priložnosti prinaša, Bratanič pa je predstavil prihajajoči
razpis Podjetno v svet podjetništva. Izhodišče socialnega in
Patricia Čular
običajnega podjetništva naj bi
bilo isto, torej tržna dejavnost, le da se pri socialnem podjetništvu dobiček vlaga nazaj v razvoj in širše družbeno dobro.
Čularjeva je poudarila, da ne gre za nekaj novega v našem prostoru, saj so s temi načeli povezovanja in vlaganja v družbo pri
nas že več kot 100 let delovale zadruge, kasneje pa še invalidska podjetja in nevladne organizacije. Danes naj bi v očeh
Evrope socialno podjetništvo ponujalo inovativen izhod iz krize, priložnost za osebni razvoj in ustvarjanje dragocenih delovnih mest. Več o socialnem podjetništvu lahko izveste tudi v
različnih institucijah, glede razpisa Podjetno v svet podjetništva, pa bo ta objavljen tudi v medijih, več podrobnih informacij pa imajo na sedežu RRA Posavje v Krškem. 
M. M.

stavili dosežene rezultate
projektov, ki so delno sofinancirani s strani Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Sklada za regionalni razvoj Evropske unije.
Ocenjena vrednost izvedbe 16 razvojnih projektov
presega 13 milijonov evrov,
pridobljena sredstva iz naslova sofinanciranja pa znašajo malo več kot 6 milijonov
evrov. Dnevi posavske energetike so v naslednjih dneh
zajeli še kviz dijakov Šolskega centra Krško – Sevnica z imenom „Energetika v
Posavju“, praktično delavnico „Financiranje ukrepov
učinkovite rabe energije v
večstanovanjskih stavbah“,
zaključili pa so se z brucovanjem študentov Fakultete za
energetiko. 
M. Mavsar

Prva srečanja delovnih skupin
za pripravo RRP 2014-2020
KRŠKO - V skladu s programom priprave Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020, ki ga je sprejel
Svet regije Posavje, je 22. novembra v Krškem potekalo prvo
srečanje delovne skupine za področje gospodarstva, 30. novembra pa še prvo srečanje delovne skupine za področje
podeželja s kmetijstvom, turizma, kulture in naravnih znamenitosti. Člane delovnih skupin, ki jo sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki gospodarstva ter nevladnih organizacij, je uvodoma pozdravil direktor RRA Posavje
Martin Bratanič, vodja priprave Regionalnega razvojnega
programa mag. Nataša Šerbec pa jih je seznanila s potekom
priprave programa ter z vlogo RRA in delovnih skupin. Vodje
delovnih skupin, Tatjana Ibračević za gospodarstvo ter Darja
Planinc in Sanela Halilović za podeželje s kmetijstvom, turizem, kulturo in naravne znamenitosti, so predstavile analizo stanja na področju gospodarstva v skladu s prvim korakom priprave RRP, ki je objavljen tudi na spletni strani RRA
Posavje. V kratkem bodo potekala še srečanja delovnih skupin za področja okolje in prostor, infrastruktura in energetika, človeški viri in kakovost življenja. RRA Posavje bo v skladu z metodologijo in s programom priprave vsa izhodišča na
področju določanja ciljev, investicijskih področij ter pametne specializacije regije usklajevala s pripravljavci razvojnih programov na nacionalni ravni.

Vir: RRA Posavje
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Ključno je samopregledovanje

Krško z novo monografijo

ČATEŽ OB SAVI – Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku je 30. novembra v hotelu Terme Čatež pripravilo srečanje, ki že 14. leto poteka pod sloganom Za naše skupno zdravje.
Srečanja se je udeležila
prim. Mojca Senčar, predsednica Europa Donna Slovenija (EDS), ki je v svojem
izčrpnem posredovanju znanja poudarjala, da je skrb za
zdravje naša dolžnost. Ker je
tudi sama zbolela za rakom
dojk, neomajno svetuje, da
je treba ob soočenju z rakom nemudoma v akcijo in
se boriti. Rak dojk je ozdravljiv, je tudi bolezen moških,
zato je treba biti dnevno pozoren na spremembe v in na
telesu. Ker je znanih 80 oblik
raka dojk, za obolele skrbi
multidisciplinarni team, EDS
skrbno sodeluje s stroko, saj
je treba bolnike obravnavati celostno in z dobro rehabilitacijo. Dr. Senčarjeva
je povedala, da je Slovenija stopila v krog šestih držav v Evropi, v katerih narašča obolevnost za rakom.
Rak tudi sicer nezadržno narašča, z doslednostjo, skrbjo

Vladka Kežman, prim. Mojca Senčar, dr. Alenka Krenčič
Zagode in Vladimira Tomšič
za zdravje, vero in veseljem
do življenja bi ga vsaj 30 odstotkov lahko preprečili.
Alenka Krenčič Zagode, dr.
med., je predstavila delavnico učenja samopregledovanja dojk. Povedala je, da se
s starostjo ogroženost z ra-

kom dojk veča, čeprav obolevajo tudi mlajše ženske. S
samopregledovanjem dojk
lahko ženska pomembno prispeva k zgodnjemu odkrivanju raka, če pa pri tem opazi
katero od sumljivih znamenj,
naj ne odlaša s pregledom pri
zdravniku (če gre za zatrdli-

Tri desetletja šolske zgradbe
PODBOČJE - V Osnovni šoli Podbočje so zadnjega novembra slovesno obeležili 30-letnico šolske zgradbe, zgrajene v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja
s pomočjo samoprispevka in slovesno odprte junija 1982.
Za novo šolsko stavbo, ki je
pred 30 leti tako za šolo kot
za kraj pomenila ogromno
pridobitev, je imel veliko zaslug takratni ravnatelj Jože
Zupančič, ki je uspel prepričati občinske funkcionarje,
da Podbočje potrebuje novo
šolo, je na slovesnosti poudaril sedanji ravnatelj Branko Strgar. Izpostavil je tudi
prispevek dolgoletne ravnateljice Anice Žugič pri vzdrževanju šolske stavbe. »V
tridesetih letih se je nabralo veliko izjemnih rezultatov,
izkušenj, spominov, izzivov,
uspehov. Vsako desetletje
je dodalo svojo barvitost, ki
je kažipot ustvarjanju novih
priložnosti. Učenci naše šole
so ponesli ime kraja širom po
Sloveniji in tudi Evropi,« je
še dejal Strgar. Za zgledno
vzdrževanje šolske stavbe
sta zaposlenim in učencem
čestitala tudi župan občine Krško mag. Miran Stanko in predstojnica novomeške enote Zavoda za šolstvo
dr. Stanka Preskar.
Jubilejno prireditev, prepleteno s spomini nekdanjih
učencev in zaposlenih, so s
pevskimi, plesnimi in glasbe-
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no, ki jo ženska otipa večkrat na istem mestu in se
ne spreminja z menstruacijo, traja pa več kot mesec
dni; če opazi izcedek pri eni
ali obeh bradavicah; če opazi uvlečeno bradavico). Za
pomoč pri samopregledovanju dojk so izdane zloženke z nazornimi slikami. Ženske z družinskimi nagnjenji k
raku dojk naj se posvetujejo o pogostnosti pregledov s
svojim zdravnikom. Evropska
liga proti raku dojk je izdala
enajst priporočil, med temi,
naj bodo ženske dejavne,
vzdržujejo primerno telesno težo ter naj se zdravo in
varno prehranjujejo. Nataša
Kočnar, dr. med., in Mateja
Vukmanič Pohar, dr. med.,
sta predstavili ambulanto za
bolezni dojk v Splošni bolnišnici Brežice, kjer se s pomočjo mamografije (rentgensko
slikanje) odkriva drobne, nekaj milimetrov velike rakave spremembe. Načrtovanje
preventivnih mamografskih
pregledov upošteva starost
in ogroženost ženske.
Množici prisotnih so se na
srečanju pridružili direktor brežiške bolnišnice Dražen Levojević ter podžupana Vladka Kežman iz Brežic
in Jože Žnidaršič iz Sevnice, s pomembnimi podatki o
razširjenosti raka in vzpodbudnimi besedami pa je program povezovala direktorica
Zdravstvenega doma Sevnica
Vladimira Tomšič.

Natja Jenko Sunčič

KRŠKO - Celjska založba Fit media je 22. novembra v hotelu Pacific predstavila monografijo z naslovom Krško.
176-stranska monografija razgrinja večstoletni razvoj celotne občine, v središču pa je sodobni razvoj Krškega, zlasti v obdobju po osamosvojitvi Slovenije.

Avtorji besedil Ivan Mirt, Alenka Černelič Krošelj in Goran Rovan
Kako bi Janez Vajkard Valvasor, ki je zadnje dneve svojega življenja preživel v Krškem, danes odkrival Krško? Drugače, kot
je to popisal v znameniti Slavi vojvodine Kranjske? To vprašanje so si kot izhodišče vzeli avtorji besedil v monografiji: Alenka Černelič Krošelj, ki je v poglavju „Dve reki, dve deželi, dve
škofiji, ena občina in njena stoletja ...“ z dodatkom „Na kratko o izbranih znamenitih Krčanih“ predstavila zgodovino občine, Goran Rovan, ki je v poglavju „Gospodarstvo – od celuloze do središča slovenske energetike“ zajel njen gospodarski
razvoj, in Ivan Mirt, ki je v poglavju „Hej, Krčani, tu je naše
mesto ...“ osvetlil socialno in kulturno področje, pri čemer je
gradivo o športu pripravil Živko Šebek. „Monografija je po eni
strani informacija, po drugi strani je dokument, po tretji strani pa promocija. V njej je dokumentirana preteklost, zelo natančno je popisana sedanjost, hkrati so predstavljeni dosežki
in presežki občine,“ je na predstavitvi povedal Jože Volfand,
ki je skupaj z mag. Vaneso Čanji uredil monografijo. Poleg
tega je pri pripravi monografije z gradivi, strokovnimi mnenji
in predlogi sodelovalo več kot 50 Krčank in Krčanov. Večino fotografij sta prispevala Rovan in Peter Marinšek, knjigo pa je
oblikovala Metka Vehovar Piano.
Kot je med drugim še povedal Volfand, so pri pripravi knjige k
sodelovanju povabili številne gospodarske družbe, ki so skupaj
z Občino Krško s prednaročniškim odkupom 750 knjig pomagale
pri sestavi 38 tisoč evrov vredne finančne konstrukcije, njihovi
predstavniki pa so se udeležili tudi predstavitve knjige. Knjiga
je sicer izšla v nakladi 1300 izvodov, njena cena pa je 41 evrov.

P. Pavlovič

Šolski zbor je zapel skupaj z Aniko Horvat.
nimi nastopi oblikovali podboški vrtičkarji in šolarji, kot
posebna gostja pa je s šolskim pevskim zborom zapela
Anika Horvat, ki jo je podboški zbor spremljal tudi na dobrodelnem koncertu Rdečega
križa Slovenije in v oddaji Na

zdravje. Ob jubileju so izdali tudi zbornik, postavili stalno razstavo o treh desetletjih šole ter razstavo likovnih
izdelkov nekdanjih učencev,
pripravili pa so tudi pester
novoletni bazar.

P. Pavlovič

jo že
imate?
naročila knjige

040 634 783

UGODNI
KREDITI
UPOKOJENKEJESENSKI
IN UPOKOJENCI
POSAVJA!
SAMO ZA VAS
PRIHRANILI BOSTE DO 20 EUR NA MESEC
V jesenskih mesecih
Delavska hranilnica ponuja vsem strankam
• plačevanje položnic BREZ PROVIZIJE do 1. 2. 2013 za imetnike osebnega
ugodne akcijske kredite:
računa v Delavski hranilnici, z rednimi mesečnimi prilivi pokojnine, nato pa še vedno
V Delavski hranilnici vam nudimo naslednje ugodnosti:

najceneje 0,39 EUR na položnico,
•

BREZPLAČNO
za obdobje 12 mesecev, nato le 0,80 EUR
• kreditevodenje
od 61osebnega
do 96računa
mesecev

na mesec,
z obrestno

mero od 6M

euribor + 4,00 %

•

tekoči in DODATNI LIMIT obrestujemo samo s 6,50 % letno obrestno mero,

•

MasterCard kartico BREZ LETNEGA nadomestila,

•

• kredite od 97 do 120 mesecev
z obrestno mero od 6M euribor
plačila s trajnikom SAMO 0,12 EUR,

•

plačila preko elektronske banke SAMO 0,20 EUR,

+ 4,80 %

• VARČEVALNO knjižico nad 31 dni z 1,70 % obrestno mero,
Informativni izračuni do 96 mesecev:
• Znesek
BREZPLAČNO
dvigovanje
na bankomatih v Sloveniji in EMU,
Anuiteta
Strošek odobritve Zavarovanje
Vodenje

EOM

• 15.000
BREZPLAČNO
KAVICO
dobrodošlice
izbiri EUR
v poslovni
EUR
188,20
EUR
195 EUR po vaši
614,28
1,50enoti
EUR Brežice.
6,40 %
Znesek

Anuiteta

Strošek odobritve

Zavarovanje

Vodenje

EOM

30.000 EUR

374,89 EUR

250 EUR

1.223,64 EUR

1,50 EUR

6,14 %

Srečno do vašega obiska v podružnici Brežice!

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

Za vse informacije smo vam na voljo v naši poslovni enoti
v Brežicah, na
9.
ODLOČITEV
JECesti
NA prvih
VAŠIborcev
STRANI,
Tel: 07/62
00 500
PRIČAKUJEMO VAS
V NAŠI
POSLOVNI ENOTI:
delovni
danborcev
od 08.30
17.00
Brežice,Vsak
Cesta
prvih
9, do
tel.:
07 ure.
620 05 00,
vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.

BANČNA
INSTITUCIJASpletni
ZAnaslov:
VAŠO
PRIHODNOST
E-mail: info@delavska-hranilnica.si
www.delavska-hranilnica.si
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10-letnica KŠTD Blaž Jurko
in 20-letnica ljudskih pevk
RAZBOR POD LISCO - 71. Razborski večer 24. novembra je bil nekaj posebnega, saj je 10-letnico delovanja obeležilo Kulturno športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor, skupina Ljudske pevke z Razborja pa je slavila 20-letnico delovanja.

Fotovoltaične elektrarne na
strehah objektov Občine Radeče
V skladu s pred leti sprejetimi opredelitvami Lokalnega
energetskega koncepta Občine Radeče je slednja v zadnjih
letih pričela intenzivno iskati možnosti za implementacijo
obnovljivih virov energije v objektih v svoji lasti.
Po preučitvi številnih možnosti je Občina Radeče jeseni letošnjega leta objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe
o ustanovitvi služnosti za izgradnjo fotovoltaičnih elektrarn
na strehah objektov v svoji lasti. Na podlagi te namere je
bila konec novembra s podjetjem Sonce Invest d.o.o. iz Ljubljane podpisana pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti z
namenom postavitve sončnih oz. fotovoltaičnih elektrarn na
strehah objektov v lasti Občine Radeče. Pogodbe so bile podpisane ločeno za objekte Osnovne šole Marjana Nemca Radeče, podružnične Osnovne šole Svibno, Športne dvorane Radeče ter Centralne čistilne naprave Radeče. Prvotno je bila
predvidena postavitev fotovoltaične elektrarne tudi na strehi
Zdravstvenega doma Radeče, vendar se je po statičnem pregledu izkazalo, da postavitev ni mogoča zaradi vrste strešne
kritike, ki ne zagotavlja ustrezne nosilnosti.

Na jubilejnem večeru je bilo
mogoče uvodoma skozi razgibano in zanimivo filmsko
projekcijo občudovati pokrajino najlepše slovenske hribovske vasi, ki je omenjeni naslov osvojila leta 2008, in nato
v nadaljevanju zanimivega ter
bogatega programa še nastop
Ljudskih pevk z Razborja in
moške vokalne skupine Fantje
z Razborja. Zaplesala je folklorna skupina Blaž Jurko in
se predstavila gledališka skupina Razbor pod odrom. Poseben čar praznovanju je dodal
najbolj znani razborski učitelj
– Blaž Jurko, ki ga je izvrstno
upodobil Janez Dolšina. »V oktobru 1879 sem nastopil svojo prvo službo, in sicer na Razborju; prav tam, kjer sem po
46 letih odslužil. Takrat sem

Nekdanji razborski učitelj Blaž Jurko (upodobil ga je Janez Dolšina) je pohvalil ljudske pevke, ki že 20 let ohranjajo slovensko ljudsko pesem.
bil še mlad, golobrad učitelj,
brez ugleda še, a poln idealov. Dolgo črno suknjo sem nosil, grdo nisem gledal, raje sem
pel, razdiral šale in se smejal,«
se je predstavil »učitelj Blaž«

ob prihodu na razborski oder in
nato sedel za obloženo mizo.
Delo društva, ki je leta 2001
povezalo ljudske pevke, moško vokalno skupino, folklorno
skupino in gledališko skupino,

Dobrodelna akcija v Radečah

Albini Mahovne
najvišje planinsko
priznanje

RADEČE - V parku Dvor na
Hotemežu pri Radečah je
v letošnjem avgustovskem
neurju strela poškodovala
tri drevesa.

Občina Radeče bo v skladu z navedenimi pogodbami v nadaljnjih tridesetih letih prejemala nadomestilo za podeljeno služnost v višini 5 % od prodane električne energije, proizvedene v fotovoltaičnih elektrarnah, nameščenih na strehah
objektov v njeni lasti. V pogodbi pa je hkrati opredeljeno,
da bodo fotovoltaične elektrarne priključene tudi na notranje električno omrežje, tako da bo imela Občina Radeče
možnost uporabljati t.i. sistemsko storitev lokalnega odjema (SSLO), ki ji prav tako omogoča pozitivne finančne učinke, saj pri notranje porabljeni električni energiji ni potrebno
plačevati omrežnine za porabljeno elektriko. Poleg spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in pravkar opredeljenih dolgoročnih finančnih učinkov pa bodo fotovoltaične
elektrarne nudile tudi dodatno zaščito streham objektov, na
katerih bodo nameščene.
Dodamo lahko še, da sočasno poteka tudi namestitev fotovoltaične elektrarne na strehi JP Komunala Radeče, v primeru katere pa ne gre za objekt v lasti Občine Radeče, zato se
je pogodba sklepala ločeno.

www.radece.si

V parku Dvor so v neurju poškodovana drevesa odstranili in les podarili za kurjavo.
odpeljala radeška Komunala za ogrevanje z drvmi. »V
omenjeni akciji se je ponovno pokazalo dejstvo, da se
s skupnimi močmi in voljo
lahko opravi veliko dobrega,
zadovoljstvo pa je vzajemno
– tako za tiste, ki prejmejo,
kot za tiste, ki dajejo. Pre-

vzgojni dom Radeče se zahvaljuje vsem, ki so v akciji
sodelovali in pokazali veliko
mero pripravljenosti za pomoč,« sta o dobrodelni akciji
zapisali Vanja Počivalšek in
Jerca Vučetič Nagode iz radeškega prevzgojnega doma.

S. R., foto: V. P.

Priprave na praznične dni
Nalepke za okna

1,99 €

1,30 €
Angelček, 8,60 cm

Dišeča sveča

4,12 €

2,49 €

2,19 €

CeNa za kos

CeNa za kos

1,23 €

0,80 €

Ideje za praznična darila
Plišasti jelenček

4,49 €

Otroške rokavice,
v ponudbi tudi
ženske rokavice
ter ženske in
moške kape

3,90 €
CeNa za PaR

Velika knjiga
čarobnih trikov

19,99 €

DVD
Jelenček Rudolf

13,99 €

3,99 €

Mali princ – Sreča,
najlepši citati

5,90 €

5,31 €

Miselna žoga – cvet
Na voljo so tri kolekcije:
mavrična (najlažja),
ekstremna (težja) in
športna (najtežja). Izbirate
lahko med sedmimi vzorci.

9,90 €

Akcija za dišeče sveče in okenske nalepke traja od 1. do 31. decembra 2012, akcija za knjige pa od 1. decembra 2012 do 31. januarja 2013 oz. do razprodaje zalog, če bodo te razprodane prej kot v
navedenem obdobju. Slike so simbolične. Izdelki s cenami, zapisanimi v črni barvi, so naprodaj na vseh poštah. Izdelki s cenami, zapisanimi v rdeči barvi, so naprodaj v izbranih poslovalnicah. Pogodbene
pošte oglaševanih izdelkov ne prodajajo. Ponudba velja do razprodaje zalog. Cene so v EUR z DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe programa in cen.

S podpisom pogodb Občina Radeče dovoljuje služnostnemu
upravičencu, podjetju Sonce Invest d.o.o., postavitev, vzdrževanje, upravljanje in rekonstrukcijo fotovoltaičnih elektrarn na omenjenih objektih, postavitev, vzdrževanje, upravljanje in rekonstrukcijo električnih omaric ter električnih
vodov, vključno z ustreznimi dovodi in dohodi, nadzorom ter
trajno in neovirano uporavo celotnega sistema postavljenih
fotovoltaičnih elektrarn. Predmetne služnostne pravice so v
skladu s prakso na tem področju sklenjene za dobo trideset
let, služnostni zavezanec pa se je s podpisom pogodb zavezal, da bo fotovoltaične elektrarne na strehah objektov v lasti Občine Radeče postavil najkasneje do 31. 12. 2013. Dela
na montaži prve fotovoltaične elektrarne, ki bo nameščena
na športni dvorani v Radečah, so se v času objave tega prispevka že pričela.

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor

Podružnična OŠ Svibno je eden od štirih objektov v lasti
Občine Radeče, na katerih bodo v letu 2013 nameščene
fotovoltaične elektrarne.

Po prejemu pisnega obvestila
Zavoda za kulturno dediščino
Slovenije, da lahko poškodovana drevesa odstranijo, so
se v Prevzgojnem domu Radeče odločili za dobrodelno akcijo. Pod mentorstvom
gozdarja Jožeta Praha so
člani Društva lastnikov gozdov Sopota Laško v svojem
prostem času in z lastnimi
sredstvi najprej požagali,
nato pa razžagali vsa poškodovana drevesa v parku. Mladoletniki Prevzgojnega doma
Radeče so pod vodstvom zaposlenih pospravili ves razžagan les, ki ga je petim socialno ogroženim družinam
na območju občine Radeče

je v svojem govoru pohvalil
sevniški župan Srečko Ocvirk
in dodal, da je na Razborju
prijetno tudi zaradi tega, ker
si »človek za človeka vzame
čas«. Vodja sevniške izpostave
JSKD Katja Pibernik je podarila častne Maroltove značke
razborskim ljudskim pevkam
– Jožefi Prah, Anici Pavčnik,
Pavli Žveglič in Ani Vidic. Gallusove značke (bronasto, srebrno in zlato) za večletno glasbeno udejstvovanje je prejelo
22 posameznic oz. posameznikov. Posebno zahvalo ob 10-letnici delovanja KŠTD Blaž Jurko so prejeli Folklorna skupina
DU Razbor, Aktiv kmečkih žena
Razbor, pater dr. Karel Gržan
in domačin Jože Imperl.

Smilja Radi,

foto: L. Motore

PREVALJE/POSAVJE - Planinska zveza Slovenije je 1.
decembra na slovesnosti v
Prevaljah podelila najvišja
priznanja PZS za leto 2012.
Svečano listino, najvišje priznanja PZS, je med petimi
nagrajenci prejela Albina
Mahovne iz PD Bohor Senovo, Martin Vimpolšek iz PD
Brežice pa je bil za dolgoletno uspešno delo v planinski
organizaciji ob 70-letnem življenjskem jubileju nagrajen
s spominsko plaketo.

B. M.

naročila oglasov:
marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

www.posta.si

Obdarujte
s srcem
Najti pravo darilo ni lahka naloga.
Da bodo priprave na praznike mirne,
obiščite pošto in izberite iz bogate
božično-novoletne ponudbe daril,
voščilnic, znamk in darilnih vrečk.
Obiščite pošto – podarite nekaj lepega!

IZ NAŠIH KRAJEV
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60 let Društva upokojencev Tržišče
MALKOVEC - »Ni le sonce tisto, ki nas greje in nam sveti. Vsak od nas je komu sonce. V Društvu upokojencev Tržišče je veliko takih sonc in zelo dejavni so,« je dejala moderatorka programa Mateja Lisec
23. novembra na praznovanju 60-letnice društva v gostišču Vinski dvor Deu na Malkovcu.
Društvo upokojencev Tržišče, ki je bilo ustanovljeno
23. novembra 1952 in povezuje prek 300 članic ter članov, je zelo dejavno na različnih področjih. Vključeno
je tudi v projekt Starejši za
starejše, lahko pa se pohvali tudi z aktivnim medgeneracijskim sodelovanjem. Na jubilejnem srečanju so podelili
spominska darila, društvena
priznanja in priznanja Zveze
društev upokojencev Slovenije. Slednje so prejeli Alenka
Knez, Milena Jene, Mili Sitar in Janez Valant. V imenu
Društva upokojencev Tržišče
je zlati znak Zveze društev
upokojencev Slovenije prejel predsednik društva Vinko Sitar, ki je ob tej posebni priložnosti vsem prisotnim
zaželel prijetno druženje z
željo, da bi se ponovno sre-

Jubilejnega praznovanja ob 60-letnici delovanja DU Tržišče se je udeležilo lepo število članic in članov ter gostov.
čali v tako velikem številu
tudi čez novih 60 let. Predsednik KS Tržišče Janez Virant je društvu, ki s svojimi
dejavnostmi omogoča kvalitetnejše bivanje v skupnosti,

Srečanje starejših krajanov
KS Senovo in Koprivnica
SENOVO - V Društvu upokojencev Senovo, v katerem letos zaokrožujejo 65. leto delovanja in so po stažu in številu članov, teh je kar dobrih 700, eno najstarejših in največjih društev upokojencev v Posavju, so 23. novembra v
Gostišču Senica pripravili srečanje za krajane KS Senovo
in Koprivnica, ki so dopolnili 75 in več let.
Srečanja, ki ga v soorganizaciji
Krajevne organizacije Rdečega
križa in KS Senovo ter njene finančne podpore prav tako prirejajo že več desetletij, se je udeležilo dobrih 110 članic in članov
društva, tiste, ki se ga zaradi
bolezni niso mogli udeležiti, pa
bodo obiskali na njihovih domovih ali v institucijah, kjer so nastanjeni. Na območju obeh krajevnih skupnosti sicer živi okoli
300 članov, ki so že dopolnili 75
in več let, večina teh pa je tudi
Alfonz Kodelja je kot basist članov senovskega društva. Najprepeval v nekdanjem ok- starejšim udeležencem srečanja
tetu SKUD Bohor kar 40 let, so podelili simbolna darila, med
več desetletij je igral tudi moškimi je bil to 92-letni Alfonz
v senovski godbi.
Kodelja, med ženskami tri leta
mlajša Tončka Požun, med zakonskimi pari pa Stanka in Anton
Jerele, oba rojena leta 1927. Kulturni program so izvedli društveni pevski zbor pod vodstvom Viktorja Repšeta ter učenke in
učenci senovske šole, ki sicer redno sooblikujejo različne društvene prireditve, kar je lep dokaz, kot je dejal predsednik DU
Senovo Ludvik Grilc, tesne medgeneracijske povezanosti v kraju. Dobrim željam udeležencem, da popoldne preživijo v prijetnem druženju in da bi jim zdravje čim bolje služilo tudi v prihodnjem letu, pa se je v imenu krajevne in območne organizacije
Rdečega križa pridružila tudi Meta Habicht. 
B. Mavsar

Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p.
Ribniki 12, Sevnica
Tel.: 07 816 20 60, 031 320 900
info@dimnikarstvo-jelancic.si
PE Brežice
PE Krško
Tel.: 07 492 05 90 Tel.: 07 49 66 130

STE ZAGOTOVILI POŽARNO
VARNOST VAŠEGA DOMA?

zaželel veliko uspehov in dobrega sodelovanje še naprej.
Iskrene čestitke je društvu izrekla tudi predsednica Zveze
društev upokojencev Slovenije dr. Mateja Kožuh Novak.

»Stopiti moramo skupaj, si
pomagati in prispevati k
spreminjanju na bolje. Za te
čase, ki so res hudi in težki,
naučimo mlade, da se nehajo
deliti na leve in desne, črne
in bele. Naučimo naše politike, da nas ne bodo razdruževali, kot so nas tujci. Popolnoma brez smisla je, da
sovražimo drug drugega,« je
še dejala in dodala, da »moramo podpirati sistem, ki bo
dosegel tudi najmanjšega
med nami«. Uspešno delo je
društvu zaželel še podžupan
občine Sevnica Janez Kukec.
Kulturni program ob jubileju
so oblikovali učenci in učenke OŠ Tržišče ter GŠ Sevnica, za smeh pa je s kratkim
nastopom poskrbel nepozabni Vinko Šimek.

S. Radi

Cvetličarna tel.: 07/49 01 590
Vrtnarija tel.: 07/49 26 523
e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

BOŽIČNE ZVEZDE
iz lastne proizvodnje

V mesecu decembru
AKCIJA CIKLAM 1,90 €
in ostali praznični program.
Vljudno vabljeni!

Srečanje starejših na Raki
RAKA - V Restavraciji Silvester na Raki so se na zadnji novembrski dan na prednovoletnem srečanju zbrali tamkajšnji krajani, ki so dopolnili 70 in več let. V imenu soorganizatorjev tradicionalnega srečanja so dobrih 70 zbranih
pozdravili predsednik KS Raka Silvo Krošelj, predsednica
Krajevne organizacije Rdečega križa Marija Vrhovšek in
predsednica raškega Društva upokojencev Fanika Metelko.
Ne le prijetno tokratno druženje, zaželeli so jim tudi zdravo prihajajoče leto, še posebej
pa so prisrčen pozdrav namenili najstarejšima udeležencema, 89-letnemu Antonu Hruševarju in 90-letni Ani Šiško.
Slednja, Šiškotova Eni, kot jo
po domače kličejo sovaščani,
je bila med zbranimi deležna še
posebne pozornosti, saj je natanko teden dni pred navedenim srečanjem, 23. novembra,
dopolnila 90 let. Živi na Selah
Ana Šiško
pri Raki v skupnem gospodinjstvu s sinom Alojzem in njegovo družino, sicer pa se je rodila
slovenskima staršema v Kanadi, na Sela pa se je družina preselila leta 1928. Poročila se je v soseščino, v zakonu z možem
Alojzem pa sta se jima rodila dva otroka, poleg sina Alojza še
hči Anica, ki si je dom ustvarila v Kanadi, kjer jo je Eni do sedaj tudi večkrat obiskala. Sicer pa na jesen življenja večji del
dneva preživi pred televizijo, posluša radio, nadvse rada ima
družbo vnukov in se razveseli vsakega obiskovalca, s katerim
rada pokramlja. Zato se je tudi z veseljem udeležila druženja
s sokrajani, ti pa so se ob pogostitvi in klepetu razživeli tudi ob
instrumentalnih, pevskih ter recitatorskih točkah učencev domače šole in ob pesmih pevcem DU, ki so si nadeli naziv „Upokojeni mladeniči“.
B. Mavsar

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.
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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Pozornost starejšim krajanom
PODBOČJE - V organizaciji Krajevne organizacije Rdečega
križa Podbočje in tamkajšnje osnovne šole je 24. novembra v šolski jedilnici potekalo tradicionalno, že 12. srečanje
starostnikov, ki so dopolnili 75 let ali več. Srečanja se jih je
udeležilo 56, najstarejša med njimi pa je bila 92-letna Angela Kerin iz Podbočja. Kot je sicer povedala predsednica
podboške organizacije Rdečega križa Antonija Černelič, je

Starostnike, ki so se zbrali na srečanju, je nagovorila
predsednica KO RK Podbočje Antonija Černelič (desno).
v krajevni skupnosti že 144 krajank in krajanov, starih vsaj
75 let, od tega enajst starejših od 90 let, vsem pa poskušajo
z organizacijo srečanja izkazati pozornost in polepšati dan.
Zbrane na srečanju je pozdravil tudi ravnatelj šole Branko
Strgar, s krajšim kulturnim programom pa so jih pred pogostitvijo razvedrili otroci iz vrtca, pevski zbor 1. in 2. razreda, šolski harmonikarji in Pevke izpod Bočja. 
P. P.

Decembrske krvodajalske akcije
KRŠKO/ SEVNICA - Med 12. in
21. decembrom bodo v Območnih združenjih Rdečega križa
Krško in Sevnica izvedli skupno šest krvodajalskih akcij. V
občini Krško bodo te potekale:
12. 12. v OŠ Senovo, 13. 12. v
OŠ Leskovec pri Krškem ter 14.
12. v OŠ dr. Mihajla Rostoharja
v Krškem, v občini Sevnica pa
19. 12. v OŠ Krmelj ter 20. in
21. 12. v OŠ Sava Kladnika Sevnica. Med tistimi, ki nameravajo v dneh sevniške akcije daroJanez Radej
vati kri, je tudi 63-letni Janez
Radej z Blance, ki je krvodajalec postal že pri 18 letih, tokrat pa jo bo daroval že 160-ič. Kot pravi, kri daruje, ker mu
to omogoča zdravje, hkrati pa je ponosen ob zavedanju, da je
s tem doprinesel k reševanju drugih življenj. K temu humanemu dejanju pa je pritegnil tudi oba sinova, Primoža in Ivana,
ki sta prav tako krvodajalca. 
B. M.

VDC kot oblika druženja in dela
SEVNICA - V preteklem tednu je v sevniškem varstveno delovnem centru potekal teden odprtih vrat s prodajno razstavo izdelkov.

V prostorih sevniške enote varstveno delovnega centra
se zaposleni in varovanke ter varovanci dobro počutijo,
saj je dovolj časa za druženje in za delo.
V varstveno delovni center v Sevnici je vključenih 23 varovank in varovancev, za katere skrbi pet zaposlenih, delovna
terapevtka pa jih obišče trikrat na teden. Varovanke in varovanci so ustvarjalni v različnih delavnicah, enkrat na teden
so športno dejavni v sevniškem športnem domu, vsakodnevno pa opravljajo tudi različna enostavnejša dela za kooperante. V sodelovanju s sevniško knjižnico so vključeni tudi v
projekt Bralna značka. Pogosto pripravijo ob različnih praznikih in v sodelovanju z društvom Sožitje krajše prireditve.
»Vsako leto odidemo vse tri enote skupaj, Brežice, Krško in
Sevnica, na letovanje. Zadnja leta je naša najljubša destinacija Ankaran. Enkrat letno imamo enodnevni izlet, pripravljamo pa tudi piknike skupaj s starši. Ob občinskem prazniku vedno organiziramo teden odprtih vrat in s svojim obiskom
nas navadno razveseli tudi župan,« je predstavila delo v sevniškem VDC-ju vodja enota Bojana Štrasner. »Varovanke in
varovanci radi prihajajo in če kakšen dan enota ni odprta,
jim to kar manjka,« je še dodala Štrasnerjeva in pokazala
novoletne voščilnice, ki jih vsako leto izdelajo v nekoliko večjih količinah za različne naročnike.
S. Radi
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LAS Posavje: za drugačen način razmišljanja
o potencialih našega okolja in združevanje
Jasnoje–vPosavjuimamovelikozanimivihzgodb,odkaterihbilahkovdoločenimeriživelivsi,kiseukvarjajosturizmom,obrtjo,pridelavo
inpredelavohrane,celoustvarjalibilahkonovadelovnamestainpreprečiliizseljevanjemladihspodeželja.ToPosavjuvednoznovazagotavljajovsitujistrokovnjakizaturizem,samooskrbo,obrt.Karnaprejposlušamo:„Imatevsezadobroponudbo,samopovezatisemorate.“
Ravnozato,ker„imamovse“,sozačetkicelostneganačinarazmišljanjaočitnotežjikotvcvetočihprimerihdrugjepoEvropi,kjersoiz„nič“ustvarilisamozadostneregijezvizijorazvojainzavidljiveturističnedestinacije.Manjkanamtorejključničlen–povezovanje–intonavsehnivojihinvvsehsektorjih.

Vulkanland – ko regija zna živeti in tržiti
svojo povezanost
Zanimivo je, da za to, da v živo vidimo posebno dobre primere konkretnega učinkovitega povezovanja, sploh ni potrebno iti daleč. Le
nekaj kilometrov od slovensko-avstrijske meje se namreč nahaja s
hribi in obdelanimi ravnicami posejana regija z imenom Vzhodna
Štajerska. Regija obsega malo več kot 1.100 km2, na katerih prebiva
okoli 100.000 ljudi. Gre za deželo, ki je bila še leta 1994 označena
kot najmanj razvito območje v Avstriji, ljudje so se množično izseljevali, ker v tej regiji preprosto niso videli priložnosti za zaposlitev
in kvalitetno življenje. Podeželje se je praznilo, kmetijska poslopja
so propadala, prihodnost pa je izgledala zelo sivo. Najlaže bi bilo
zamahniti z roko in vse opustiti, češ, naj ljudje pač odidejo v bližnja
velika mesta, kot se to dogaja povsod, in si tam ustvarijo življenje.
A vsem le ni bilo vseeno. Leta
1994 se je začela sestajati posebna lokalna iniciativa štirinajstih županov iz okrožja Feldbach. Najprej je šlo za družabna
druženja, ob medsebojnem
spoznavanju in naraščajočemu
zaupanju pa so sklenili, da svojo
regijo s sodelovanjem rešijo in z
vizijo popeljejo v povsem novo
smer. Ustanovili so lokalno akcijsko skupino LAS (kot je naša
posavska), kateri so nadeli ime
Razvojno društvo okrožja FeldJosefOber
bach. Prva naloga po besedah enega glavnih pobudnikov tega razvoja Josefa Oberja, ki smo mu prisluhnili na predavanju, pa je bila,
da ugotovijo, kako bi regija lahko postala samozadostna navznoter in privlačna za življenje. S strokovnimi analizami so konkretno
ugotovili, kaj vse znajo pridelati, predelati in ustvariti v njihovi regiji: od marmelad, jabolčnega vina, sokov, šunk, pršutov, bučnega olja, mlečnih izdelkov, domačega sadnega žganja, ročne obrti,
energije iz obnovljivih virov in podobno. Niso čakali na avstrijske
institucije, ampak so se aktivirali sami, za stično točko svoje regije so odprli Regionalno hišo okrožja Feldbach, v njej pa so zaposlili strokovnjake in projektne managerje.
Odločili so se, da s pomočjo LAS najprej načrtno oblikujejo regionalno zavest, da ljudi naučijo „lepo govoriti o svoji regiji“ in pozitivno razmišljati o še neizkoriščenih potencialih regije. To so storili tudi s pomočjo medijev, s konkretnimi projekti in posebnimi
„delavnicami prihodnosti“, kamor so povabili vse zainteresirane
za spremembe, navadili so ljudi v krajih okrožja Feldbach, da znajo ceniti svoje delo in drug drugega. Z različnimi akcijami in ureditvijo prostorov za prodajo pri konkretnim ponudnikih so ljudi
spodbudili tudi k temu, da v manjši meri obiskujejo diskontne trgovine in trgovske verige in da raje kupujejo sveže in kvalitetne izdelke drug od drugega.
Ljudem je bilo potrebno najprej pokazati ali jih spomniti, kako naj
nekaj pridelajo, nato pa jih tudi spodbuditi k temu, da znajo svojo ponudbo tržiti. Leta 2000 so ustanovili Društvo za pospeševanje štajerske Vulkanske dežele, idejo te dežele z nenavadnim imenom - Vulkanske dežele - pa so zgradili ob brskanju po zgodovini,
ki je razkrilo, da so na tem področju nekoč delovali vulkani. Odlič-

„DanesimamoljudjevEvropivelikovečmaterialnihdobrinkot
kadarkoliprej,torejnamgregospodarskoboljekotnaprimerpo
2.svetovnivojni,aobčutekzadovoljstvatemunesledi.Imamo
več,asepočutimoveliko,velikoslabše.Zakaj?Kernimamovizije
zaprihodnost.Intosmoželelidatiljudemznašimpovezovanjem
vokviruLAS.Najprejnisobilivsizastvar,karjepovsemrazumljivo,
zatosmopovezalitiste,kisosispremembvregijiresželeli.Danes
lahkorečem,danamjeuspelo.Pridružilisosemnogiskeptiki,
kismojihmoraliprepričatizrezultati.Skupajimamokvalitetno
zgodboinvizijo,kijozdajžespreminjamovresničnost.“


JosefOber

na osnova torej za to, da gradiš podobo regije, ki naj bi imela v zemlji še veliko močne vulkanske energije. S pomočjo LAS so začeli preko projektov sodelovanja tesno povezovati 79 manjših občin
okrajev Bad Radgesburg, Feldbach, Leibnitz, Fürstenfeld in Weiz,
za sodelovanje pa so navdušili prebivalce, kmete in podjetnike iz
regije. Začeli so načrtno promovirati in razvijati obrt in obrtništvo,
nato pa skrbno začrtali turistično ponudbo regije, ki danes stavi na
neokrnjeno naravo, izbrano kulinariko ter prireditve in storitve, ki
ustvarjajo „deželo dobrega počutja in življenjske energije“. Razvili so posebno blagovno
znamko Steirisches Vulkanland, pod okriljem
katere se lahko predstavljajo le regionalni izdelki najvišje kvalitete (sedaj jih je že preko 400),
kar nadzorujejo stroge
lokalne inšpekcije. V novem obdobju delovanja Zavest o pomenu LAS-a in blagovne
ima dežela vulkanov za znamkezatopodročjejevelika–povcilj tudi 100 % energijsko sodsmosrečevalitable,kisonasopomisamozadostnost regije. njale,dasmovVulkanskideželi.
Danes so povsod po okrožju Feldbacha posejane manjše prodajalne z lokalnimi izdelki, goste k sebi vabijo tudi okrepčevalnice, vinske
kleti in gostilne z domačimi jedmi in pijačami, premišljeno pa skrbijo, da se vulkanska zgodba odraža povsod (pivovarna v regiji tako
nosi ime „Lava“, ponujajo zavitek vulkanske dežele, mešani vulkanski krožnik, vulkansko klobaso s hrenom itd.) in ta celovitost privablja vedno več turistov ter posledično vedno več prihodka v regijo.
Gradovi in župnijske cerkve, kjer se vedno dogajajo razni sejmi, planetarij, mlini, čebelji vrt, razgledni stolpi, park bonsajev, arheološke

priznanja za svoj primer
turistične destinacije, ki
temelji na trajnostnem
razvoju.
Po besedah Josefa Oberja so od leta 2000 povečali prav vse indikatorje
konkurenčnosti: povečali so število na novo
ustanovljenih podjetij
v regiji (povprečno vsaj
100 na leto), dvignili gospodarsko zmogljivost,
veliko vložili v učinkovito turistično dejavnost,
razširili število obratov
in izdelkov pod skupno
blagovno znamko ter v Avstrijciznajozelospretnopredstavitiin
Evropi zasijali kot inova- dobroprodatisvojeizdelkeročneobrti
tivni. Pravzaprav vse, česar si tudi v Posavju želimo.
„Vsepogojeimate,daizstopatetudivi.Ampakprojektinesmejo
nastajatisamozaradiposameznihinteresov,prerivanjazadenar.
Rajejihimejtemanj,panajbodotiskrbnozastavljeniinodprti
zavključevanje.Ampakzazačeteksenesmetesramovatitega,
odkodprihajate,razumite,ljudjesamimorajooregijiinlokalnih
pridelkih razmišljati pozitivno, to je zelo pomembno. Morajo
zaupati. Potem lahko začnete navduševati tudi druge. Naša
Vulkanskašunkamordanebibilaničposebnegasamoposestavi,
asmojizdodelanozgodbododalitistonujnohrepenenje,zaradi
česarjedanestakozeloiskana.Šenekajnašihusmeritev:delovna
politikapredstrankarsko,vizionarstvopredkontrolo,najprejpa
moramodelatinakulturiinkvalitetiživljenja,“jepoudarilOber.

LAS Posavje – združimo se

Nič novega, boste rekli. Vse to že vemo – če se ljudje povezujejo, jim
uspe. In kaj nam preprečuje, da se zares povežemo? Kaže, da se razlog nahaja v vseh nas. Za povezovanje potrebujemo potrpežljivost,
voljo in dobre ideje. Lokalna akcijska skupina Posavje si želi sprememb. Vabimo vas, da spremljajte naše aktivnosti tudi naprej in
stopite v stik z nami, v kolikor boste videli možnost za sodelovanje.

LasPosavje

TudičokoladnicaZotterjezgodbaouspehu,kinasjenavdušila.GlavnovodilolastnikaJosephaZotterjaje:„Smo,kdorsmo,kernismo
poskušalibitinekdodrug.“
izkopanine, čokoladnica Zotter, posebna Vulcano kmetija, kjer sviTEHNIČNA PISARNA LAS POSAVJE
nje poslušajo Mozarta in si želijo pridelati najboljšo šunko na svetu,
CKŽ 46 v Krškem,
prodajalne obrtnih izdelkov, ogromno aktivnosti društva kmečkih
tel.: 07 488 10 43 - email: las.posavje@rra-posavje.si
žena, strokovni izobraževalni dogodki za domačine in obiskovalce
regije, delavnice, na katerih opozarjajo na pomen svoje narave in
se danes znajo pohvaliti, da imajo v vulkanski deželi več kot 3200
rastlinskih in 5200 živalskih vrst, od tega jih je veliko že zaščitenih
- vse to je vpeto v skupno zgodbo Vulkanland, ki ji ljudje zaupa- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
jo. Vulkanska dežela je prejela že številne mednarodne nagrade in Evropa investira v podeželje

naročena objava

Lokalna akcijska skupina Posavje – LAS Posavje, ki že zdaj povezuje 29 članov tako iz zasebnega, nevladnega kot javnega sektorja, si
je za prihodnja leta delovanja začrtala, da poskušamo povezovanje
na nivoju naše regije aktivno spremeniti. Veliko jih je poskušalo, a
redki so imeli tako pestro sestavo članstva in neizključujoč princip
delovanja, kot ga ima in želi imeti naša Lokalna akcijska skupina.
Velik navdih in pravzaprav pika na i naši odločitvi o tem, da od projektov LAS, ki ravno potekajo in v celotnem prihodnjem programskem obdobju zahtevamo čim več in da konkretno vzamemo vajeti
razvoja Posavja še trdneje v roke, je bilo navdušenje članov in simpatizerjev naše LAS nad skupnim novembrskim obiskom vzhodnoštajerske regije v Avstriji, kjer so ravno s pomočjo lokalne akcijske
skupine ustvarili močno in zanimivo destinacijo, v katero prihajajo tujci iz vsega sveta: Vulkansko deželo. In zakaj nas je navdušila?
Poglejmo del njihove zgodbe o uspehu.

PREDSTAVITEV
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Deželna banka Slovenije prihaja v Sevnico!
Deželna banka Slovenije ima s 85 poslovalnicami po vsej državi tretjo najbolj obsežno poslovno mrežo med bankami v Sloveniji. Na podroèju
Posavja že veè let uspešno poslujeta poslovalnici v Brežicah in Krškem, 15. decembra 2012 pa odpiramo novo poslovalnico v prostorih Kmeèke
zadruge Sevnica na Savski cesti 20c v Sevnici, kjer vas prièakujemo s številnimi otvoritvenimi ugodnostmi!
Zakaj v Deželno banko Slovenije?
- ker smo slovenska banka v veèinski lasti slovenskega zadružnega
sistema,
- ker imamo kot naslednica nekdanjih kmetijskih hranilno-kreditnih
služb veè desetletno tradicijo,
- ker smo univerzalna banka, ki prebivalstvu, samostojnim
podjetnikom in pravnim osebam nudi vse banène in finanène
storitve ter dodatno ponudbo lizinga, zavarovalnih storitev in
numizmatike,
- ker tradicionalno posebno pozornost posveèamo kmetijstvu
v najširšem pomenu besede in kmetovalcem ter zadrugam
ponujamo produkte, ki so prilagojeni njihovim potrebam,
- ker strankam nudimo vse oblike sodobnih plaèilnih poti,
- ker dajemo poudarek osebnemu pristopu in strokovnemu
svetovanju,
- ker ponujamo kakovostne storitve, prilagojene potrebam
posameznika,
- ker je naša ponudba vselej med najugodnejšimi med bankami v
Sloveniji, kar potrjujejo analize Banke Slovenije, Zveze potrošnikov
Slovenije in revije Moje finance (veè na www.dbs.si).

Ste vedeli, da lahko stranke Deželne banke Slovenije dvigujejo gotovino na bankomatih vseh bank v Sloveniji in v evroobmoèju brez
provizije? Prihranite lahko tudi z uporabo drugih produktov iz naše
široke ponudbe. Sodelovanje z Deželno banko Slovenije se splaèa! O
tem se lahko preprièate v vam najbližji poslovalnici banke, in sicer:
- v poslovalnici Sevnica, Savska cesta 20c, ki bo sprva odprta v
ponedeljek, sredo, èetrtek in petek od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do
15.30, v torek od 7.30 do 12.00 in v soboto od 7.00 do 11.00,
- v poslovalnici Brežice, Pod obzidjem 39, ki je odprta od ponedeljka do
petka od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00,
- v poslovalnici Krško, Ulica mladinskih delovnih brigad 2a, ki je odprta
od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na slavnostni otvoritvi
poslovalnice v Sevnici v soboto, 15. decembra 2012,
ob 10. uri, pred Kmeèko zadrugo Sevnica in izkoristite
ugodnosti, ki smo jih za vas pripravili ob zaèetku poslovanja
naše nove poslovalnice v Posavju!

naročena objava

Skupina GEN z natečajem
»Mladi v svetu energije«
v vse slovenske osnovne in srednje šole!
V skupini GEN v šolskem letu 2012/2013 nadaljujemo z vseslovenskim natečajem »Mladi v svetu energije« (Mladi VSE). Namen projekta je ozaveščanje učencev in dijakov, učiteljev in profesorjev
oziroma mentorjev v slovenskih osnovnih in srednjih
šolah ter dijaških domovih o trajnostnih virih energije, načinih proizvodnje električne energije, oskrbi z
električno energijo in njeni rabi, o ukrepih za učinkovito rabo energije ter prihodnosti oskrbe z električno
energijo v Sloveniji in svetu. Spodbujamo tudi razumevanje dejstev, povezanih z zanesljivo in trajnostno
naravnano oskrbo z električno energijo v prihodnje.
Menimo, da se bodo le ozaveščeni mladi lahko kompetentno vključevali v razprave in (so)odločali o energetski prihodnosti. Že tretje leto aktivno sodelujemo
tudi s programom Ekošola, ki skrbi za učinkovito
ozaveščanje in podporo projekta pri slovenskih ekošolah.
Vsebinska pomoč na spletni strani
in v interaktivnem centru Svet energije
Ker želimo mentorjem olajšati delo z mladimi, so na
spletnem mestu www.mladi-svet-energije.si dostopne teme s področja energetike, prav tako imamo pripravljene učne liste s predlogi za delo z
učenci. Hkrati pa vse vabimo tudi v interaktivni multimedijski center Svet energije, ki ponuja vsebine,
ki se delno ali v celoti pokrivajo z učnimi načrti pri
predmetih tehnika
in tehnologija, fizika, naravoslovje,
energetika in ekologija v osnovnih
in srednjih šolah.
V njem se nahaja
tudi eksperimentalnica, v kateri mladi z navduV OŠ Drska so se učili, kate- šenjem na lastne
re proizvodne vire električne oči, roke in lase
energije imamo v Sloveniji.
preizkušajo fizikal-

formacijskem središču GEN, kjer se bodo mentorji
seznanili z razpisom, pogoji, imeli zanimiva predavanja in praktične delavnice v Svetu energije. Prvo
srečanje za nacionalne mentorje ekošol bo predvidoma v februarju 2013.
Razpis natečaja, starostne skupine in naloge
V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vse slovenske osnovne šole, srednje šole, šolski centri in
dijaški domovi. Sodelujejo lahko tako zavodi, ki so
vključeni v program Ekošola, kot tudi drugi zavodi,
ki niso vključeni v ta program.

Mladi iz OŠ Savsko naselje so s pomočjo krompirja spoznavali elektriko.
ne pojave s področja elektrostatike, elektromagnetizma in energetike.
Srečanja z mentorji
Podobno kot v lanskem letu bomo tudi v letošnjem
šolskem letu za mentorje in eko koordinatorje organizirali več srečanj. Srečanja bodo potekala v In-

Nagradni natečaj je v šolskem letu 2012/13 razpisan
za tri starostne skupine:
• Malčki - 1. starostna skupina (1.- 5. razred OŠ)
• Glavce - 2. starostna skupina (6.- 9. razred OŠ)
• Raziskovalci - 3. starostna skupina (Srednja šola)
Naloge za posamezne staroste skupine se razlikujejo
po težavnosti, namen vseh pa je spodbuditi mlade
k razmišljanju o elektriki in energiji. Izdelki so
lahko različnih oblik od risb, slik, stripov, maket, raziskovalnih nalog, videoposnetkov, grafičnih prikazov
ali predstavitev. Med vsemi prejetimi izdelki bomo izbrali tri najboljše v vsaki kategoriji in jih nagradili.

Sodelujte v nagradnem natečaju
»Mladi v svetu energije«!
Te zanimajo energija, elektrika ali energetika? Rad
raziskuješ in ustvarjaš? V šoli lahko skupaj s sošolci in pod budnim očesom mentorja pripravite čim
bolj zanimive in izvirne izdelke na razpisane teme
ter se potegujete za privlačne nagrade. Poslati jih
morate najkasneje do petka, 17. maja 2013, na
elektronski naslov info@mladi-svet-energije.si.
Več o projektu in nagradnem natečaju:
Lanskoletni nagrajenci iz OŠ Dobrepolje med
ustvarjenjem makete

www.mladi-svet-energije.si.
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Razširitev območja Nature 2000 razburja
BREŽICE – 22. novembra je v MC Brežice potekala predstavitev predloga sprememb in dopolnitev območij Natura 2000. Strokovni sodelavci Ministrstva za
kmetijstvo in okolje (MKO) ter Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZVN) so v razgretem ozračju predstavili nov predlog širitve območja Natura
2000, ki razširja zaščito na področje spodnje Save.

Slovenija mora v čim večji meri izpolniti zahteve
Evropske komisije
Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje je v začetku novembra
z dopisom povabilo vse slovenske občine, naj se seznanijo s
predlogom sprememb območij
Natura 2000 in s tem ugriznilo
v dokaj kislo jabolko, saj razširitve območij Nature pogosto
trčijo z močnimi gospodarskimi
ter razvojnimi interesi občin in
regij. Evropska komisija in zaveze v pristopni pogodbi za
vstop v EU od države zahtevajo, da čim prej ustrezno dopolni območja, ki jih je določila
že leta 2004. ZVN je tako letos dokončal strokovni predlog
za izvedbo sprememb in dopolnitev uredbe, ta predlog pa je
bil predstavljen tudi na omenjenem dogodku v Brežicah.
Kot je pojasnil direktor ZVN
dr. Darij Krajčič, je Slovenija
od Evropske komisije prejela

že več pisnih opominov. Eden
izmed letošnjih je sledil pogajanjem iz let 2005 in 2006, ki
so potekala v okviru t.im. biogeografskega seminarja za območja po Direktivi o habitatih,
katerega glavni očitek Sloveniji je bil, da „seznam predlaganih območij ne vključuje vseh
najprimernejših območij in ni
izčrpen.“ Do konca letošnjega
leta naj bi Slovenija z opredelitvijo zaščitila tudi vrste ptic, ki
jih je dolžna varovati na osnovi
Direktive o pticah.
Predstavitev v Brežicah je vodil župan Ivan Molan, v občinstvu pa so sedeli tudi predstavniki podjetja Hidroelektrarne
na spodnji Savi, med njimi direktor Bogdan Barbič, saj naj
bi razširitev območja Nature
2000, ki se po zadnjem predlogu razširja na večji del področja spodnje Save, postavljala
pod vprašaj gradnjo HE Mokrice. Barbič je podal v razmislek
podatek, da naj bi elektrarne
v 50 letih državi prinesle milijardo evrov, kar je v časih pomanjkanja toliko bolj dragoceno. Molan je poudaril, da je
sedanji predlog za občino Brežice nesprejemljiv, saj naj bi
bilo po tem predlogu v območju Nature 2000 vključeno že

Visoke vode v novembru 2012
Napovedi meteorologov, da bo
prišlo do povišanja pretokov slovenskih rek, so se žal uresničile.
Neurij je bila deležna tudi reka
Sava, ki je v zgornjem toku dosegala maksimalne pretoke zadnjega 20-letnega obdobja, v Posavju, v svojem spodnjem toku, pa je dosegla maksimalno vrednost pretoka cca. 2.700 m3/s, kar je sicer manj kot leta 2010.

naročena objava

V svoji kratki zgodovini je imelo osebje na elektrarni HE Boštanj
in HE Blanca že kar nekaj izkušenj z visokimi vodami, tokrat pa se
jim je pridružila še HE Krško, za katero je bil to na nek način »krstni
nastop« pri prevajanju visokovodnega vala. Na HE Krško se je že
v začetku junija letošnjega leta pričelo polnjenje akumulacijskega
bazena, z oktobrom pa še poskusno obratovanje, najprej s prvim
agregatom, v nadaljevanju je sledilo še obratovanje agregata 2.

Visoke vode
Pri tokratnih visokih vodah so bile aktivirane vse razpoložljive
operativne dežurne ekipe v družbi HESS, d.o.o., saj je bilo potrebno vzpostaviti dežurstvo na vseh HE za daljše obdobje (cca.
14 dni) od običajnega. HE na spodnji Savi se namreč iz daljinskega vodenja prevzamejo na lokalni režim vodenja pri pretokih nad
500 m3/s v trenutku, ko se del vode že preliva čez prelivna polja. Dežurni posluževalec posamezne HE je v tem času prisoten
24 ur/dan, z višanjem pretoka se ekipe še ustrezno dopolnijo ter
skrbijo za čiščenje plavja pred turbinskimi vtoki.
HE Boštanj in HE Blanca sta bili dne 5.11.2012 pri pretokih 1.450
m3/s zaustavljeni zaradi hidroloških pogojev in povišanih količin
plavja. Zaustavitev HE Krško je bila izvedena že nekaj dni pred
tem, in sicer zaradi trenutnih omejitev (nižja trenutna gladina zg.
vode) ter pogodbenega obratovanja, ki zahteva obratovanje pri
točno določenih pogojih.
Po upadu visokih vod in pregledu akumulacijskih bazenov HE
Boštanj in HE Blanca so bile ugotovljene določene poškodbe
brežin, ki jih bo nujno sanirati. Močno poškodovan je tudi iztočni del ribje steze pri HE Blanca. Skupna ocenjena škoda na
bazenih znaša cca. 500.000 evrov, poškodb na objektih hidroelektrarn pa ni bilo zaznati.

vode pojavljajo vedno pogosteje, si ob sedanjem stanju,
ko so v konstantnem strahu,
ne predstavljajo več življenja na tem območju.

Predstavniki Zavoda za varstvo narave so s pomočjo projekcij pokazali, kje se nahajajo zaščitena področja v posavskih občinah, med njimi je tudi območje spodnje Save.
20 odstotkov ozemlja, s tem pa
bi bil močno otežen nadaljnji
razvoj občine.
S predlogom o razširitvi območja na spodnjo Savo naj
bi država ugodila zahtevam
Komisije glede zaščite redke
ribe z imenom zvezdogled.
Riba z zanimivim imenom živi
namreč le v tekočih vodah, z
gradnjo hidroelektrarn pa naj
bi ji tak življenjski prostor odvzeli. Barbič in Molan menita, da bo Komisiji glede zvezdogleda ugodeno tudi brez
vključitve spodnje Save v Naturo 2000, saj naj bi zadnje
študije pokazale, da v tem
predelu živi le majhen odstotek zvezdogleda v primerjavi
s celotnim slovenskim območjem, riba pa se nahaja tudi
drugje, npr. v Muri, Sori, Dravi, Savinji. Pogajalska ekipa, v
katero je povabljen tudi Barbič, bo to dejstvo tudi uporabila pri zagovoru Slovenije pri
Komisiji. In kaj sledi, če novi
predlog Nature 2000 ne bi bil
podan in zahteve Komisije ne
bi bile upoštevane? Lahko bi

prišlo do nadaljevanja predsodnega postopka po Direktivi
o pticah in Direktivi o habitatih, morda pa bi se Slovenija
začela soočati tudi s problemi pri pridobivanju sredstev
iz strukturnih skladov EU. Predlog je torej potrebno podati,
vsebina pa je še stvar debate.
„Kako bo zaščiten Homo sapiens?“
Po sedanjem predlogu Nature 2000 bi bili preprečeni večji posegi na delu reke Save,
kar onemogoča izgradnjo zadnje hidroelektrarne v nizu,
te spremembe pa naj bi po
mnenju občine Brežice direktno vplivale tudi na protipoplavno zaščito, saj so izvedbo le-te načrtovali v okviru
izgradnje HE Brežice in Mokrice. Dogodka so se zato
udeležili razburjeni prebivalci krajev ob Savi in Krki.
Poudarili so svojo življenjsko odvisnost od regulacije
teh rek, ob zadnjih poplavah
so namreč znova utrpeli veliko škodo, ker pa se visoke

Janez Ivšič iz civilne iniciative za spremljanje načrtovanja protipoplavnih ukrepov v
Krški vasi in Velikih Malencah
je prizadeto vprašal: „Vsi se
zdaj pogovarjamo o zvezdogledu, mene pa zanima, kako
bo zaščitena vrsta z imenom
Homo sapiens?“ K uporu proti predlogu sta pozvala tudi
predsednik KS Velike Malence
Emil Arh in Mitja Oštrbenk, ki
svojo poslovno dejavnost tesno veže na reki. Janko Krulc
z Mosteca se je čudil naglici,
s katero „ministrstvo ureja
stvari“, čeprav še ni izpolnilo
svojih dolgov do prebivalcev
ob Savi, in se z ironičnim prizvokom zahvalil „srčnosti domačega ministra (Bogoviča),
da tako skrbno ureja stvari v svoji regiji“. Sledilo je še
nekaj mnenj, tudi komentar
predsednika KS Dobova Mihe
Boraniča, ki je dejal, da v svojem dolgoletnem ribarjenju v
Savi še nikoli ni videl zvezdogleda in ne razume, zakaj je

bila ta riba vključena v novi
predlog. Sadjar iz Sevnice je
opozoril, da si jemljemo z razširitvijo nujen prostor za pridelavo hrane ob rekah, Niko
Galeša, predsednik posavskega odbora za HE, pa je dodal:
„Zakaj prihajate s predlogom,
ki še ni usklajen med ministrstvi?“ in želel videti konkretne
strokovne podlage za razširitev. Občinstvo je spraševalo
tudi o formalnem usklajevanju občinskih in državnih prostorskih načrtov z novim predlogom Nature.
Na vprašanja, zakaj zainteresirani niso bili bolj vključeni v
pripravo samega predloga, so
predstavniki MKO in ZVN pojasnili, da sodna praksa določa, da pri izbiranju območij in določitvi meja območja
„ne morejo biti upoštevane
ne ekonomske ne rekreacijske zahteve“ in „da se lahko
območja določa le na podlagi strokovnih meril in podatkov“. Sedaj je žogica na občinah, MKO pričakuje, da bodo
občine pripravljeni predlog
pregledale in podale svoja
mnenja do sredine decembra. 
Maruša Mavsar

Odbor nazaj v Brežice
BREŽICE – V prostorih družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi
se bo v torek, 11. decembra, na 28. seji sestal Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi. Člani odbora bodo obravnavali poročilo o zaključnih aktivnostih pri izgradnji HE Krško
in potek aktivnosti za pričetek izgradnja HE Brežice v prvem
kvartalu 2013, se seznanili z umeščanjem Nature 2000 na območje Posavja, nato pa obravnavali še terminska plana aktivnosti za sprejem uredbe o DPN za območje HE Mokrice ter za
izvedbo protipoplavne zaščite na območju Posavja.  P. P.

10 let od pričetka izgradnje
hidroelektrarn na spodnji Savi

Družba HESS, d.o.o. v letu 2012 obeležuje deseto obletnico pričetka izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi (HE Boštanj), ki je bila za Slovenijo pomemben mejnik na področju pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije in zagotavljanja varnosti pred poplavami v spodnjem delu porečja reke Save.
Izgradnja hidroelektrarn Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice
poteka na podlagi 8. 7. 2002 podpisane Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, v smislu optimalnih
in racionalnih tehničnih rešitev. Pričetek izgradnje verige HE Na spodnji Savi tako pomeni pričetek izgradnje prve HE v verigi, HE Boštanj.
Nekaj ključnih dogodkov HE Boštanj:
19.04.1990
sprejet odlok o Državnem lokacijskem načrtu,
18.05.1990
objava DLN v uradnem listi RS,
15.11.2002
pridobljeno gradbeno dovoljenje za
pripravljalna dela,
27.11.2002
pričetek pripravljalnih del z uvedba
izvajalca v delo.

Nekaj podatkov o nadaljevanju gradnje HE na spodnji Savi
Družba HESS, d.o.o. kljub nekaterim težavam uspešno nadaljuje
izgradnjo HE na spodnji Savi. Poleg omenjene prve elektrarne v
verigi HE Boštanj je v polnem obratovanju tudi HE Blanca, v prvi
polovici leta 2013 pa se načrtuje pričetek poskusnega obratovanja s pridobitvijo uporabnega dovoljenja tudi za HE Krško.
naročena objava

Dogodek naj bi bil namenjen
vsem posavskim občinskim
svetom, obisk pa je bil kljub
aktualnosti teme več kot skromen. Prisotni so bili predvsem
predstavniki brežiških krajevnih skupnosti, ki živijo tik ob
Savi in Krki.

V skladu s Koncesijsko pogodbo je sledilo 3,5-letno obdobje intenzivne izgradnje, na podlagi katere je bila za HE Boštanj 19.5.2006
pridobljena odločba o poskusnem obratovanju, 27.5.2006 pa je
sledila otvoritev prve HE v verigi.
HE Boštanj je odprl takratni minister za gospodarstvo Andrej Vizjak ob prisotnosti direktorja HESS, d.o.o. Bogdana Barbiča, takratne direktorice Infre, d.o.o. Ane Gračner in takratnega ministra
za okolje in prostor Janeza Podobnika ter takratnega direktorja
družbe HSE d.o.o.
Tehnični podatki HE Boštanj:
instaliran pretok: 500 m3/s
višina padca: 7,74 m
največja moč: 36 MW
povprečna letna proizvodnja: 115 GWh
koristna prostornina bazena: 1.170.000 m3
srednji letni pretok: 209 m3/s
obdobje izgradnje: 2002 – 2006

Otvoritev HE Boštanj
Za HE Brežice je bila na vladi RS dne 27. 6. 2012 sprejeta uredba
o DPN, pričetek pridobitve gradbenega dovoljenja in s tem pričetka izgradnje je načrtovan za april 2013.
HE Mokrice je v intenzivni fazi umeščanja v prostor in se načrtuje, da bo na Vladi RS v letu 2013 sprejeta uredba o DPN (državni
prostorski načrt) za HE Mokrice.
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Varčnejše svetilke za javno razsvetljavo
BREŽICE – V mesecu novembru poteka zamenjava svetilk javne razsvetljave, do konca maja 2012 bo zamenjanih 1038 svetilk. Po obnovi javne razsvetljave bo poraba električne energije na saniranem delu
nižja za 72 %, Občina Brežice bo na leto prihranila 66.000 evrov. Sanirana javna razsvetljava bo pomembno prispevala tudi k zmanjšanju svetlobne onesnaženosti v občini Brežice.

Občina Brežice zagotavlja prostor
v vrtcih za vse vpisane otroke

Občina Brežice spremlja porabo električne energije za
namen javne razsvetljave in
skuša z obnovo ter menjavo
svetilk zmanjšati tako porabo električne energije kot
svetlobno onesnaževanje v
občini. Strokovne službe Občine Brežice so uspešno pripravile prijavo na razpis Ministrstva za gospodarstvo in
infrastrukturo za energetsko
učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011
do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013, razvojne prioritete
Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve Učin-

kovita raba električne energije. Prijava je bila uspešna, tako je Občina Brežice
za projekt v skupni vrednosti
388.268,50 EUR (brez DDV)
pridobila sredstva sofinanciranja v višini 183.754,25 EUR
(47 % vrednosti investicije).

Dela sanacije
Investicija zajema zamenjavo 1038 svetilk, vgradnjo 12
regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, izdelavo investicijske in projektne
dokumentacije, opravljanje
strokovnega nadzora izvedbe
operacije in opremo za spremljanje porabe in izvajanje
energetskega knjigovodstva

Pomanjkanje prostora v vrtcih in šolah je pogosta težava, s
katero se soočajo številne slovenske občine, med njimi tudi
Občina Brežice. Za razliko od občin, ki zaradi pomanjkanja
sredstev za reševanje prostorske stiske zavračajo otroke,
sta Občina Brežice in Občinski svet Občine Brežice našla rešitev in z najemom primernih prostorov omogočila predšol-

javne razsvetljave.

Prihranki energije
in znižanje stroškov
Skupna raba električne energije na vseh odjemnih mestih javne razsvetljave v občini Brežice je v l. 2010 1034
MWh, poraba na javni razsvetljavi, kjer bo potekala menjava svetilk pa 967,2 MWh/
leto. Skupni stroški elektrike
za razsvetljavo, ki je predmet te operacije, znašajo
103.482 EUR letno, medtem
ko znašajo povprečni stroški
vzdrževanja te razsvetljave pred izvedbo operacije
68.000 EUR letno. Izvedena

sanacija, torej menjava svetilk in vgradnja regulatorjev,
bo vplivala na zmanjšanje
porabe električne energije
iz 967,2 za skoraj 700 MWh/
leto na 268,9 MWh/leto, nižji bodo tudi stroški elektrike za razsvetljavo, po novem
37.500,00 EUR letno, in povprečni stroški vzdrževanja
razsvetljave 20.000,00 EUR
letno. www.brezice.si

Devetošolci iz Artič spoznavali delovanje občinske
uprave in občinskega sveta Občine Brežice
BREŽICE - V mesecu novembru so devetošolci Osnovne šole Artiče obiskali Občino Brežice, kjer so v
sklopu tehničnega dne spoznali pomen in način delovanja občinskega sveta in naloge ter organizacijo
občinske uprave.

sko vzgojo in varstvo vsem vpisanim otrokom v občini. Občina
Brežice je prepričana, da je pri zagotavljanju kakovostnega življenja v občini izjemnega pomena prav dejstvo, da so
prostora v vrtcih deležni vsi otroci, ki so jih starši vpisali v
program predšolske vzgoje.
Letno Občina Brežice za vrtce namenja 3,2 milijona evrov
– tudi za nadstandard
Občina Brežice sicer v proračunu vsako leto zagotovi 3,2 milijona evrov za doplačilo vrtca za vse otroke, ki so vključeni v programe vrtcev. V letu 2012 je načrtovan prispevek na
otroka, vključenega v programe vrtca, znašal 3.815 evrov, kar
pomeni 318 evrov na otroka mesečno. Tako znaša finančni
delež staršev v finančni konstrukciji pri zagotavljanju predšolske vzgoje naših najmlajših 28 %, delež Občine pa 72 %.
Poleg osnovnih zahtev programa predšolske vzgoje Občina
Brežice zagotavlja tudi sredstva za nadstandarde: za delovanje logopeda, spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami in za oddelek vrtca v splošni bolnišnici Brežice.
Brežiški vrtci v številkah
V vrtce v občini Brežice je v šolskem letu 2012/2013 v 51 oddelkih vključenih 859 otrok, za katere skrbi 164 zaposlenih. 20 oddelkov obiskuje 258 otrok prve starostne skupine
(od 1-3 let starosti), v 22 oddelkih je 435 otrok druge starostne skupine (od 3 let do vstopa v šolo) in v 9 oddelkih 166
otrok v kombiniranih oddelkih obeh starostnih skupin in oddelkih za otroke, stare 3-4 let.

Učenci OŠ Artiče na obisku
Učenci so se zbrali v sejni
sobi občinskega sveta, ki zaseda v prostorih Mladinskega
centra Brežice. Po dobrodošlici, ki jo je devetošolcem
zaželel župan občine Brežice Ivan Molan, so si učenci
razdelili vloge župana, direktorja občinske uprave ter

svetnic in svetnikov. Preizkusili so se v vodenju razprave
- razpravljali so na temo odvisnosti in o predlogu sklepa
o prepovedi uživanja alkoholnih pijač na javnem prostoru.
Učenke in učenci so pod
vodstvom direktorice občin-

ske uprave Irene Rudman in
podžupanje občine Brežice
Katje Čanžar obiskali oddelke občinske uprave, kjer so
jim vodje oddelkov na praktičnih primerih predstavili naloge posameznih oddelkov. V sprejemni pisarni, ki
je vstopna točka za vse do-

pise, ki jih Občini Brežice
ali županu pošiljajo občani in druge institucije, pa
so se devetošolci seznanili s
postopkom spremljanje dokumenta od prihoda na občino do rešitve zadeve.
www.brezice.si

Stran pripravlja Občina Brežice

V januarju se začenja izobraževanje
»SOMMELIER LJUBITELJ«
»Sommelier ljubitelj« je izobraževalni modul, namenjen
vsem, ki želijo pridobiti bazična sommelierska znanja o
vinu in kulinariki (poslovneži, gostinci, vinarji in ostali ljubitelji). Slušatelji bodo spoznali osnove vinogradništva in vinarstva, naučili se bodo pokušati vina in spoznali
osnove vinske senzorike, spoznavali bodo pravilno strežbo,
vključno s kulturo mize, veliko novih znanj bodo pridobili tudi na področju druženja vina in jedi. Predhodno strokovno znanje slušateljev ni zahtevano.
Predviden začetek predavanj: 15. januar ob 16.00 uri, v
obsegu 32 ur.

V sklopu programa udeleženci pokušajo 86 vzorcev domačih in tujih vin. Vključeno je sommeliersko delovno kosilo, sommelierska insignija – posodica taste de wine z verižico. Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi. Prijave do
zapolnitve razpoložjivih mest.
Minimalno število slušateljev je 20. Izobraževanje bo izvedeno, v kolikor bo prijavljenih minimalno število slušateljev.
Več informacij na: info@pcbrezice.si ali na spletni strani
www.visitbrezice.si.

Zavod za podjetništvo,

Turizem in mladino Brežice

Dislocirane enote vrtcev v občini
Poleg dveh oddelkov v Cerkljah ob Krki je pri zasebniku dislociran oddelek tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec pri OŠ Artiče. Vrtec Mavrica Brežice poleg centralne lokacije na Šolski
ulici deluje še na 5 dislociranih lokacijah: 3 oddelki delujejo
v bloku na Maistrovi ulici, 3 oddelki v Kregarjevi ulici, varstvo otrok pa zagotavljajo še 3 oddelki v nekdanjem dijaškem domu in 2 oddelka v Srednji trgovski in ekonomski šoli.

Občina Brežice

Želite postati turistični
vodnik turističnega
območja občine Brežice?
Če je tako, se prijavite na seminar za turistične vodnike po
turističnem območju občine Brežice, ki ga v februarju 2013
organizira Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice). Teoretični del tečaja se bo izvajal v
dveh vikendih, 15.02.-17.02.2013 ter 22.02.-24.02.2013,
v prostorih ZPTM Brežice, praktični del z vodenjem po Občini Brežice pa se bo izvedel 2.3.2013. Kandidatu/tki, ki
uspešno opravi teoretični in praktični del preizkusa strokovne usposobljenosti, strokovna komisija izda potrdilo o opravljenem tečaju za lokalne turistične vodnike. Cena tečaja je 156 EUR.
Prijave in dodatne informacije: na telefonski številki 0590
837 90 ali elektronski pošti: hostel@mc.brezice.si ter na
spletni strani www.visitbrezice.si. Rok za prijavo je do
vključno 11.2.2013.
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Grad Rajhenburg odprt za obiskovalce
Obnova enega najstarejših gradov na Slovenskem - gradu Rajhenburg je zaključena in odprta za obiskovalce. Grajska vrata središčne točke kulturne dediščine v občini Krško je za prihodnost simbolično odklenil župan občine Krško mag. Miran Stanko v družbi ministra dr. Žiga Turka, ministra Franca Bogoviča
in direktorice Kulturnega doma Krško Katje Ceglar.

Po pogodbi, ki sta jo sklenila Občina Krško in Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, je Zavod za zdravstveno varstvo
opravil drugi del analiz vode vaških vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oz. skupin občanov ter obsegajo
večje vaške vodovodne sisteme. Poročilo, ki ga je pripravil
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, je objavljeno na
spletni strani www.krsko.si, priloge s podatki o analizah za
posamezen vodovod pa so na razpolago na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško.

Obveščamo vas, da je KS Senovo objavila razpis za podelitev priznanj Krajevne skupnosti Senovo. Na tej osnovi
bo Svet KS Senovo podelil največ: en naziv častnega krajana KS Senovo, dve priznanji z velikim znakom KS Senovo, tri priznanja z znakom KS Senovo in štiri priznanja
KS Senovo. Rok za oddajo je 11. januar 2013, kontaktna
oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom pa Rado
Bogolin, tajnik KS.

»Verjamem, da bodo zgodbe,
ki so se tu odvijale skozi stoletja vabile med svoje pripovedi številne ljudi od blizu in
daleč, ki bodo želeli prisluhniti zgodovini, ki med temi
zidovi govori o veselih in žalostnih dogodkih, o takšnih v
katerih so sled pustili mogočni in modri ljudje, kot so bili
gospodje Rajhenburški in kasneje trapisti, pa tudi o tistih,
ki so tu v času vojne in po njej
doživljali najhujše življenjske
usode,« je v svojem nagovoru številnemu občinstvu, ki je
prišlo na otvoritev, dejal župan, občinstvo pa povabil, da
s svojim obiskom čim večkrat
pomagajo soustvariti novo
dobo, ki se je začela z uradno otvoritvijo.
O investiciji

Praznična osvetlitev v Krškem
in novoletno dogajanje
Mesto Krško je sinoči dobilo svojo praznično podobo. Več
tisoč svetil bo v zadnjem mesecu leta ožarjalo staro mestno jedro, krški most, Videm, ploščad pred Kulturnim domom, ki bo tudi osrednji prostor silvestrovanja.
Občina Krško bo med drugim poskrbela tudi za praznično podobo območja pred Valvasorjevo knjižnico, na Hočevarjevem
trgu, na še nekaterih krajevnih trgih in za že tradicionalne
žive jaslice pred gasilskim domom. Praznični čas bo lepšal
tudi osvetljen drevored na Vidmu ob Cesti 4. julija. Ohranjena je osvetlitev preteklih let, saj trenutni čas ni naklonjen dodatnim vložkom v nadgradnjo praznične osvetlitve.

Prenova gradu se je začela
potem, ko je Občina Krško
uspešno kandidirala na razpisu takratnega Ministrstva
za kulturo, ki se je odločilo, da bo del evropskih sredstev namenilo obnovi kulturnih spomenikov v lasti občin.
Več desetletij trajajoči napori in prizadevanja lokalne
skupnosti in strokovnjakov za
ustrezno predstavitev in revitalizacijo te pomembne znamenitosti so se tako začeli
uresničevati. Najprej s podpisom sofinancerske pogodbe
septembra 2010, aprila 2011
pa tudi z začetkom gradbenih
del. Gradnjo je izvedel konzorcij štirih partnerjev: Kostak d.d., SL Inženiring, Givo
d.o.o in restavratorsko podjetje Amoret d.o.o.
Kljub izredno kratkemu roku,
zahtevanem v javnem razpisu omenjenega ministrstva,
je Občina Krško uspela investicijo izvajati brez zamud in
po prvotno predvidenem načrtu. Gradbena dela so bila
v celoti zaključena junija letos, zatem pa je bil čas posvečen vsebinski zapolnitvi.
Najopaznejši deli prenove
Prenova je najbolj korenito
posegla v podobo prostorskega dojemanja gradu. S ponovno vzpostavitvijo obrambnega grajskega jarka s kamnitim
mostovžem je bila gradu vrnjena podoba neosvojljive
utrdbe, kakršno je imel od nastanka pa vse do 19. stoletja.
Med najbolj opaznimi spremembami je fasada, ki je
prezentirana z ohranjenimi
ostanki originalnih renesančnih in baročnih poslikav. Re-

stavrirani so bili vsi kamniti
portali in okenski okvirji, kamniti tlaki, dopolnjeni z novimi, dvorišče, vhodna veža in
mostovž pa so tlakovani z rečnimi prodniki.
V notranjosti so bili večji posegi opravljeni tudi v kleti in
v pritličju okroglega stolpa, v
pritličnih prostorih zahodnega trakta in stanovanjskega
stolpa s prebojem na razgledno teraso. Poseben čar gradu pa dajejo tudi odkriti številni romanski in poznogotski
oz. renesančni elementi, ki so
za razumevanje najzgodnejših faz stavbnega razvoja gradu izjemnega pomena, predvsem prezentirani prvotni
vhod v današnji vhodni veži,
štirikrilno bogato profilirano okno in dvoje oken s slepim krogovičjem, ki sta v slovenskem prostoru edinstvena.
Med obnovo je bila izvedena
tudi petdnevna konservatorsko-restavratorska delavnica,
ki je delo in dediščino pribli-

binske zapolnitve je prevzel
Kulturni dom Krško, ki je s
svojo enoto Grad Rajhenburg po novem tudi upravljavec gradu. Z otvoritvijo
je tako vzpostavljena muzejska prodajalna, razstavljena
kiparska instalacija Polone
Demšar, grajsko pohištvo
18. in 19. stoletja iz zbirke
Narodnega muzeja Slovenije in razglednice Brestanice
iz zbirke Gradu Rajhenburg.
Goste bosta gotovo privabili
tudi Gostilna in restavracija
s teraso in lepim razgledom
ter galerija vin, kar je prevzel priznani kulinarik s Primorske Andrej Fric.
S svojimi zbirkami nacionalnega pomena bo tudi vnaprej
prisoten Muzej novejše zgodovine Slovenije, enota Brestanica, ki v tem trenutku že
pripravlja prenovitev zbirk
trapisti in izgnanci. Odprtje
prve je predvideno v aprilu
2013, odprtje druge pa jeseni 2014. Zelo aktivno pa pri

Rajhenburški grad ima častitljivo preteklost –
ima pa tudi prihodnost.
Od nas je odvisno, kakšna bo.
Vljudno vabljeni k obisku!
žala več kot 60-im udeležencem iz cele Slovenije.
Kapela
Najzahtevnejši restavratorski poseg je predstavljala
obnova dvonadstropne romanske kapele, ki je bila v
baročnih prezidavah odkrita
leta 1979. Ohranjene so bile
obodne stene in arhitekturni
členi, ki so omogočili temeljne poteze za rekonstrukcijo. Izhodišče prezentacije kapele je bilo ohranjanje
in konzerviranje originalnih
elementov ter rekonstrukcija uničenih in odstranjenih
delov. Večji poseg v veduto
oziroma izgled gradu je bila
rekonstrukcija apside na zunanji fasadi.
O vsebini in življenju gradu
v prihodnosti
Pomemben del celostne prenove gradu Rajhenburg je
prenovljena vsebina, ki je
oblikovana na podlagi zgodb,
ki so se odvijale v gradu in
na tem območju skozi stoletja. Pomembno nalogo vse-

vsebinskih idejah še naprej
sodeluje tudi upravljalec Kulturni dom Krško, ki se je
v letu 2012 že prijavil na nekatere razpise, ki bodo omogočili vzpostavitev nadaljnjih vsebin, kot je Brestanica
skozi čas in razstava o gospodih Rajhenburških s številnimi dodatnimi programi.
Ob tem se v prihodnje obeta tudi raznovrstna ponudba
izdelkov lokalnih rokodelcev
in čokoladnica z ročno izdelano čokolado. Kulturni dom
Krško bo skrbel tudi za prireditve ter oddajanje prireditvenih prostorov drugim organizatorjem.
Veličasten program
ob otvoritvi
Potem ko je Rajhenburška
gospoda županu občine Krško predala ključ gradu, ki
ga je po obljubi o modrem
skrbništvu te pomembne
kulturne dediščine tudi odklenil, so številni gostje zapolnili grajsko dvorišče in po
osrednjih govorih in kulturnem programu nadaljevali z
ogledom gradu, kjer so goste

pričakali kostumirani igralci
Kulturnega društva Brestanica. Pripovedovali so zgodbe
o preteklosti, povedali več o
vidnejših odkritjih obnove,
na gradu pa je bilo mogoče
sreačati tudi plesalke historičnih plesov skupine Celestina Plesnega društva Imani,
pevko Marijo Peganc, člane Moškega pevskega zbora
Svoboda Brestanica, v atriju
pa skupino KUD Klati Vitez z
»ognjeno Karantanijo«.
Atraktivno odprtje sta dopolnili kulinarika in vino ter prva
»Rajhenburška čokolada« v
produkciji Hiše trte, vina in
čokolade Kunej iz Brestanice. Prvi poskus rekonstrukcije trapistovske čokolade najavlja delovanje čokoladnice in
je del začetka projekta Vpliv
trapistov na posavsko podeželje z akronimom Trapistin.
Investicija v grad Rajhenburg nadgrajuje kulturno
in turistično ponudbo
Investicija v grad Rajhenburg
je investicija v višjo kakovost
bivanja, ki jo Občina Krško
dosega s preudarnimi naložbami ob uspešnih kandidaturah
za evropska in državna sredstva. Vrednost celotne investicije znaša nekaj manj kot 5
mio evrov. Znesek sofinanciranja, ki sta ga prispevala Evropski sklad za regionalni razvoj, v
okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007—
2013 in državni proračun, znaša nekaj več kot 2,9 mio evrov.
Preostala sredstva, torej dobra
2 mio evrov, je zagotovila Občina Krško iz občinskega proračuna.
 Foto: Boštjan Colarič

Odpiralni čas
V zimskem času
(od oktobra do marca):
• od torka do petka
od 10. do 16. ure,
• v soboto
od 10. do 17. ure,
• v nedeljo
od 13. do 17. ure
V letnem času (od aprila
do septembra):
• od torka do sobote
od 10. do 18. ure,
• v nedeljo
od 13. do 18. ure

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Stran pripravlja Občina Krško

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnihvaških vodovodov, ki so v upravljanju
krajevnih skupnosti ali vodovodnih odborov
v občini Krško – jesen 2012

IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
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Cesta skozi Sevnico celovito urejena

V ciklu praznovanja občinskega praznika je bil prejšnji teden namenu predan projekt ureditve tretje etape državne ceste skozi Sevnico, s čimer je zaključena celovita prenova osrednje prometnice skozi mesto.

Sekundarna kanalizacija
za Sevnico in Boštanj
Ob prerezu traku
Celovita prenova je potekala v treh etapah. Prvi od rondoja v Šmarju do hotela Ajdovec, ki je bila končana v
letu 2008, je sledila druga
od hotela do parkirišča pri
gasilskem domu z zaključkom v začetku leta 2011. Za
zadnjo, tretjo etapo, je bil
sporazum o sofinanciranju
podpisan lani, še uradno pa
se je zaključila s simbolično predajo namenu, kar so s
prerezom traku opravili vod-

ja sektorja za investicije na
Direkciji Republike Slovenije
za ceste Tomaž Willenpart,
župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in poslanec v državnem zboru Roman Žveglič.
Investicijska vrednost projekta je znašala 385 tisoč
evrov, pri čemer je okrog 245
tisoč evrov zagotovila direkcija, sofinancerski delež občine pa je znašal 140 tisoč

Pogled na prenovljeno Kvedrovo cesto
evrov. Investicijo je, tako skoraj 1,5 kilometra dolgem
kot tudi prvi dve etapi, vodi- odseku ceste, je sicer znašala Direkcija Republike Slove- la okrog 2.456.000 evrov.
nije za ceste. Poleg ureditve
cestišča in pločnikov je inve- Prireditev so z nastopom posticija zajemala vzpostavitev pestrili Godba Sevnica in
javne razsvetljave, meteor- mažorete Društva TRG Sevnega odvodnjavanja, fekal- nica, z zanimivim zgodone kanalizacije, obnovljen je vinskim pregledom razvoja
bil vodovod ter urejeni ener- ceste skozi Sevnico pa razigetski in telekomunikacijski skovalec sevniške zgodovine
vodi. Celotna vrednost inve- in avtor številnih knjig Oskar
sticije v vseh treh etapah, Zoran Zelič.
Foto: Ljubo Motore
kar predstavlja ureditev na 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Pločniki z razsvetljavo tudi v Tržišču
Še ena od pridobitev v občini Sevnica, uspešno zaključenih v letošnjem letu, so novozgrajeni pločniki s spremljajočimi ureditvami v Tržišču. Projekt je bil namenu predan minuli petek s priložnostno slovesnostjo.

Podžupan Janez Kukec, župan Srečko Ocvirk in predsednik
sveta KS Tržišče Janez Virant so otvoritveni trak prerezali v družbi otrok.
Ureditev pločnikov ob dveh
odsekih regionalnih cest na
relaciji od pošte do križišča
za železniško postajo pri Ulčniku v skupni dolžini 1.100
metrov, ki je bila razdeljena na dve etapi, je sočasno
zajemala tudi ureditev jav-

ne razsvetljave, meteornega odvodnjavanja, razširitev
dveh prepustov na Tržiškem
potoku in ureditev nove peš
brvi čez Mirno. Prva etapa od
pošte do bencinskega servisa
se je pričela in zaključila v
letu 2010 ter se nadaljevala

Stran pripravlja Občina Sevnica

Projekt je občina uspešno prijavila na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« in si od neto vrednosti v višini 1.790.000 evrov zagotovila sofinanciranje v višini 1.492.000 evrov.

Otvoritev vodovoda Konjsko
in posodobljene ceste v Poganki
Ob praznovanju občinskega praznika je v Poganki v krajevni skupnosti Boštanj 23. novembra potekala otvoritev vodovoda Konjsko in posodobljene ceste v Poganko. Novo zgrajena vodovodna povezava od vodohrana Laze do vodohrana
Artiče omogoča prenos vode iz javnega vodovodnega sistema Primož do vodovoda Konjsko. Vodovodna povezava v dolžini 1000 metrov s prevezavama na dveh vodohranih v upravljanju in izvedbi Komunale Sevnica bo oskrbovala 60 oseb.
Investicija je znašala 14 tisoč evrov.

Otvoritveni dogodek so oblikovali učenci Osnovne šole
Tržišče.
z drugo etapo, pričeto in zaključeno letos. Skupna vrednost obeh etap je znašala
okrog 380.000 evrov. Za izvedbo so pridobljeni sofinancerski viri, ki jih Republika
Slovenija namenja za ukrepe obnove in razvoja vasi,
operacijo pa financira tudi

Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja. Ob navedenem sta bili v traso pločnika vgrajeni nova vodovodna
povezava za Vrhek in Tržišče
ter kabelska trasa optičnega
omrežja.

Foto: Občina Sevnica

Ribniki z novim pločnikom in cesto
Krajani sevniškega naselja
Ribniki so 22. novembra pripravili praznovanje ob odprtju posodobljene ceste in
pločnika. V sodelovanju med
Krajevno skupnostjo Sevnica, Komunalo Sevnica in Občino Sevnica je bila izvedena
gradnja okrog 180-metrskega odseka pločnika ob javni poti v naselje, obnovljeno
vozišče, sočasno pa izvedena tudi sanacija obstoječega mešanega komunalnega
sistema ter ureditev mejnih
površin in hišnih dovozov.
Skupna vrednost celotne investicije, z vsemi končnimi
ureditvami, je znašala okrog
40 tisoč evrov.

Pozornost je bila ob otvoritvi tretje etape državne ceste
usmerjena tudi v projekt »Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju«, ki ga je Občina Sevnica po podpisu pogodbe v letošnjem marcu uspešno zaključila v jeseni.
Cilj projekta je bila celovita ureditev sekundarnega kanalizacijskega omrežja, s tem pa je na obravnavanem območju
zagotovljena večja opremljenost ter izboljšano odvajanje in
čiščenje odpadnih voda. Investicija je bila razdeljena na tri
sklope, skupno pa je bilo ob tem položenih 8.750 metrov sekundarnega kanalizacijskega omrežja. Po ureditvi kanalizacijskega omrežja so bila v septembru in oktobru sanirana ob
izvedbi projekta poškodovana cestišča, kar pomeni tudi večjo urejenost na območjih večje poselitve.

Kralj in predsednica gradbenega odbora krajanov Ana
Jelančić, je sledilo še prijetno družabno srečanje. Novo
pridobitev je blagoslovil župnik Vinko Štrucelj.


Otvoritev je bila tudi v znamenju balonov.
S strani krajanov Ribnikov pine Encijan, zbrane pa ob
pripravljenemu dogodku, ki tem nagovorili župan Srečko
so ga s pesmijo popestrili Ocvirk, predsednik Krajevčlani planinske pevske sku- ne skupnosti Sevnica Dejan

Z otvoritve v Poganki (Foto: Občina Sevnica)
Sočasno je bil namenu predan okrog 700-metrski odsek posodobljene ceste, pri čemer je bila opravljena asfaltacija in
delna razširitev vozišča. Investicijo v posodobljeno cesto v
skupni vrednosti 33 tisoč evrov je financirala Krajevna skupnost Boštanj v sodelovanju z Občino Sevnica, delež sredstev pa so prispevali tudi uporabniki ceste.
Dogodek v počastitev uspešne izvedbe obeh projektov so pripravili krajani, med zbranimi pa so bili tudi župan Srečko
Ocvirk in podžupan Jožef Žnidarič ter predstavniki Krajevne
skupnosti Boštanj, Komunale Sevnica in izvajalca projekta ureditve ceste. Nastopili so Fantje s Preske in Ljudske pevke s Telč,
pridobitev pa je blagoslovil boštanjski župnik Fonzi Žibert.

Foto: Občina Sevnica

Igrišče pred enoto »Kekec« Vrtca Ciciban Sevnica je bogatejše za simpatično novo igralo.
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Prvič razstavljajo kipe

Pogovor s Stanko Hrastelj

Keramika v raku tehniki

KRŠKO - Društvo likovnikov Krško OKO je v krški Dvorani v
parku 22. novembra postavilo na ogled prvo razstavo kiparskih del, ki jo je 21 članov pripravljalo dve leti. Najprej so
pričeli ustvarjati pod mentorstvom akademske kiparke Vladimire Štoviček, v zadnjem letu pa jih je vodil akademski kipar Lovro Inkret. Predsednica društva Branka Pirc je zbranim predstavila nastajanje kiparskih izdelkov, namenila nekaj

SEVNICA - Lepo število bralk in bralcev se je zbralo 21. novembra v sevniški knjižnici na zaključku letošnjega projekta
Posavci beremo skupaj, kjer se je kot osrednja gostja predstavila posavska literarna ustvarjalka Stanka Hrastelj. Z njo
se je pogovarjala direktorica sevniške knjižnice Anita Šiško.

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 20. novembra v sejni sobi
UE Brežice pripravilo otvoritev razstave unikatne keramike, ki so
jo ustvarili člani društva pod mentorstvom Nevenke Ruškovič.
Predsednica društva Kristina Bevc je ob otvoritvi povedala, da je
tečaj zajemal več sklopov – od začetne faze spoznavanja in obli-

Avtorji, pred njimi razstavljenimi izdelki

Obiskovalci so dodobra napolnili Dvorano v parku.
besed Štovičkovi, k besedi pa je povabila tudi Lovra Inkreta.
Razstavljena dela je strokovno ocenila Nina Sotelšek: „Prvi
sklop izdelkov so plakete s portretno vsebino. Ker gre za historične portrete v stari medaljerski tehniki ploskega reliefa, so se morali kar najbolj približati tudi kiparskemu načinu
upodabljanja tistega časa. Drugi sklop izdelkov predstavljajo male plastike. Glavni motiv ustvarjalcev sta ženski akt in
živali. Živali so tu poetizirane, poudarjene so njihove pozitivne lastnosti. So simpatične, vedre in pozitivne, saj s svojo prisotnostjo bogatijo človekov vsakdan in ga dopolnjujejo.
Ustvarjalci težijo k tradicionalni prezentaciji telesa, kjer se
podoba dobesedno utelesi v izbranem materialu.“ Z glasbenimi vložki je dogodek popestrila bistriška glasbena zasedba
Brencl banda. 
M. Kalčič

Zdole skozi stoletja
avtorja:
Polona Brenčič
Boštjan Špiler

preko 464 str
velikega formani,
(230 x 290 mata
m)
več kot 400 fo
togr
trda vezava afij,

39 €

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

Pogovor s posavsko literarno ustvarjalko Stanko Hrastelj
je vodila direktorica sevniške knjižnice Anita Šiško.
Pogovor se je dotaknil tudi teme, ki jo obravnava v letos nagrajenem romanu Igranje. Med drugim je avtorica odkritosrčno spregovorila o očetovi bolezni – shizofreniji, ki je bila
motiv za nastanek romana. Omenjeno delo so mnogi prebrali,
saj je bil na priporočilnem seznamu v okviru letošnjega projekta Posavci beremo skupaj, zato so obiskovalci in obiskovalke še s toliko večjim zanimanjem prisluhnili zgodbi. »Lažje
je pisati o stvareh, ki si jih v resnici doživel,« je dejala besedna umetnica, ki ima rada izzive in jih išče povsod – tudi v
umetniški rabi jezika brez podrejanja pravopisnim pravilom.

S. R.

kovanja gline, preoblikovanja iz trdne, hladne gmote v nežno,
mehko in voljno maso do oblikovanja izdelkov, ki so jih slušatelji
tečaja po vmesni ‚peki‘ odeli v barve. Po tej prvotni transformaciji gline s pomočjo gnetenja do voljnosti je sledila druga preobrazba - glaziranje. Ob jemanju izdelkov iz peči, kjer so bili izpostavljeni zelo visokim temperaturam, je sledil šok, posledica
katerega so bile neponovljive razpoke, značilne za raku tehniko.
Vsak avtor (Mija Baškovč, Branka Benje, Kristina Bevc, Branka Ereš, Vesna Flis, Jelka Frešer, Jadranka Gospodarič, Drago
in Iva Gošek, Marija Jerič, Karmen Kelher, Slavka Klemenčič,
Sonja Kostanjšek, Edith Lukež, Daniela Meke, Mihelca Prah,
Olga Rožman, Lidija Stipanič) je ustvaril več unikatnih izdelkov,
vsak nosi svojo zgodbo in ima svoj namen. Glina in človek je tudi
bila tema plesne točke Antonine Nečemer in Anje Plahuta, članic PD Imani, ki sta dopolnili otvoritveni večer.
N. J. S.

Posavci drugo leto zapored brali skupaj
BREŽICE – Knjižnica Brežice je
22. novembra sklenila projekt
»Posavci beremo skupaj«, ki je
potekal v vseh treh posavskih
knjižnicah. Brežiški knjižničarji so tokrat medse povabili pisatelja Dušana Čaterja, ki
je v pogovoru z Ireno Bitenc
Hribšek obiskovalcem predstavil vsebino knjige šestih zgodb
z naslovom Džehenem. Roman
se je močno dotaknil posavskih
bralcev, zato je določen za sre-

brno regijsko Cankarjevo priznanje za 8. in 9. razrede OŠ
ter za 1. in 2. letnike srednjih
šol. Projekt »Posavci beremo
skupaj« so oblikovale koordinatorke Renata Vidic iz Valvasorjeve knjižnice Krško, Saša
Zimšek iz Knjižnice Sevnica in
Maja Frigelj iz knjižice Brežice, za kar se jim je zahvalila
direktorica brežiške knjižnice
Tea Bemkoč. Zahvalila se je
tudi dijakom Gimnazije Krško,

Dušan Čater

ki so pripravili priložnostno
razstavo v stripu z naslovom
»Kjer si, tam si«, Nini Kurinčič in Matjažu Antoloviču, dijakoma Gimnazije Brežice, za
branje odlomkov iz romana ter
mentoricama Simoni Karel iz
Gimnazije Krško in Marjani Milekić Požun iz Gimnazije Brežice. 15 zavzetim bralcem sta
Tea Bemkoč in Maja Frigelj podelili knjižne nagrade.

N. J. S.
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Ponosni na letošnjo sezono

ligaški semafor

BREŽICE - 24. novembra je AMD Brežice pripravilo prijeten dogodek, na katerem se je društvo lahko s
ponosom ozrlo na minulo sezono, saj so se izkazali tako v vlogi organizatorjev dirk na motokros progi
Prilipe kot tudi uspešno krovno moto društvo voznikom, ki so dosegli odlične rezultate.
Predsednik AMD Brežice Janko Slopšek se je v pogovoru
z Jankom Hrastovškom posebej zahvalil vsem sponzorjem za neprecenljivo podporo in AMZS-ju, vsem članom
društva, ki skozi prostovoljno delo omogočajo izpeljavo
odmevnih dirk in vsakdanje
tekoče delo društva. Zahvalil
se je tudi zvestim navijačem,
še posebej navijaški skupini s
Čateža, ki spodbuja Klemna
Gerčarja, in seveda vsem voznikom moto društva.
Vozniki, ki so jih letos podpirali, so se izkazali: Benjamin
Vuk, ki je nastopal v kategoriji MX 65DP SLO, je od 12 nastopajočih voznikov dosegel 8.
mesto, v MX PP SLO pa 7. mesto od 22 nastopajočih voznikov, Rok Jelovšek je v MXPP
SLO R3 od 45 uvrščenih voznikov osvojil skupno 18. mesto, posebej spodbudni pa so
rezultati Klemna Gerčarja, ki
se je na dogodku prav tako
zahvalil za podporo in zaupanje. Gerčar, letos s strani AMZS izbran za najboljšega moto športnika, je dosegel

AMD Brežice gre lahko optimistično v novo sezono.
niz vrhunskih rezultatov: osvojil je naslov državnega prvaka v kategoriji OPEN, nato je
na svetovnem prvenstvu MX3
osvojil odlično skupno 4. mesto in bil celo v boju za svetovnega prvaka MX3. Blestel je
tudi na posameznih odmevnih
dirkah - na dirki v Jastrebarskem je osvojil skupno 2. mesto, v Orehovi vasi pa zmagal,
ne da bi izgubil kakšno točko.
Uspeh, na katerega so ponosni tako v AMD Brežice kot sam
Gerčar, pa je njegov prispevek
k odličnemu ekipnemu drugemu mestu slovenske reprezentance v Ukrajini.

Letos so za AMD Brežice tri
uspešno izpeljane domače
dirke, veliko pa jim pomeni priznanje s strani AMZS,
ki jih je izbralo za najboljšega organizatorja PP SLO.
Pohvale so prišle tudi s strani UEM za izpeljano evropsko dirko, s tem pa so dobili
povabilo, da organizirajo to
dirko tudi v letu 2013. Proga na Prilipah pa bo kmalu
dočakala pomembno nadgradnjo v obliki pomožnih kontejnerskih objektov, nato pa
bodo začeli z dolgo načrtovanim projektom protihrupne ograje ob progi, ki ga

še niso uresničili, ker je društvo, ki večinoma deluje na
ljubiteljski osnovi, prizadela finančna globa v vrednosti
30.000 evrov, s čimer so bili
kaznovani, ker se je nekdo
vozil kljub zaporam in opozorilnim tablam po prepovedanem delu proge. „Po daljšem času smo ugotovili, kdo
se je vozil po progi, pridobili smo nove priče, ki so podale overjene izjave, in preko odvetniške družbe vložili
vlogo za obnovo postopka, pa
nam je to sodišče žal zavrnilo,“ je komentiral nad delovanjem našega sodstva razočarani predsednik društva.
Kljub tem zapletom kaže,
da je motokros v Brežicah
na poti novega razcveta.
Naraščajoče število zvestih
spremljevalcev tega športa razumljivo prinaša mnogo
veselja in novih odgovornosti, iz društva pa še pozivajo k športnemu duhu, dobremu sodelovanju in glasnemu
navijanju tudi v prihajajoči
sezoni.

Maruša Mavsar

90 let krškega nogometa
KRŠKO - Ko nekdo napolni 90 let častitljive starosti, to zbuja spoštovanje. To pa so tudi leta, ki so pomenila v preteklem času krškega nogometa leta nenehnega garanja, odrekanja, prilagajanja in iskanja
najboljših rešitev za prihodnost. Pisalo se je leto 1922, ko so v Krškem prvič zaigrali nogomet, kmalu
zatem pa so v mestu ob Savi ustanovili tudi Krški športni klub.
V začetkih je bil nogomet
prepoznan kot edina športna
panoga v kraju, ki je tedaj
štel le okoli tisoč prebivalcev. Za razvoj krškega kluba je v začetkih po njegovi
ustanovitvi najbolj zaslužen
njegov glavni mecen, tedanji trgovec Rihard Engelsberger, ki je ob opremljanju
ekipe skrbel tudi za najete igralce s strani tedanjega najboljšega slovenskega
kluba Ilirije iz Ljubljane, saj
se ni »spodobilo« izgubljati
domačih tekem. V Krško je
sicer prvo pravo nogometno
žogo prinesel baron Franc
Lazarini. Igralci so se pripravljali na tekme v Vrbini,
igrali pa na mestni Gmajni,
kjer tudi danes stoji Stadion
Matije Gubca. Preoblačenje
v podstrešni sobi v gostilni
pri Žuliču, kravji iztrebki na
igrišču, izdelava »kopačk«
pri čevljarju, oranje igrišča
s konji, potovanja na tekme
s tovornjakom oz. tudi s kolesom iz Višnje Gore so bile
nekatere značilnosti iz bar-

vite zgodovine krškega nogometa, današnjemu času nepojmljive.

poživil nogometno življenje
v Krškem kot igralec, trener
in organizator v klubu.

minjali so se logotipi, menjali so se dresi in njegove
barve, od rdeče-zelene majice s črnimi hlačkami do današnjih zeleno belih dresov.
NK Krško s tekmovanjem v
2. SNL s svojo člansko ekipo
prav v zadnjem desetletju
dosega uspehe na zgodovinsko najvišji ravni. Z ureditvijo prostorov v tribunskem
delu stadiona, izgradnjo igrišča z umetno travo in ustanovitvijo nogometne šole NK
Krško so se postavili temelji
za nov organizacijski in tekmovalni zagon, ki bo ponesel
dobro ime krškega nogometa
vse do naslednje, takrat že
100. obletnice kluba.

S prihodom Alfreda Isteniča, do tedaj igralca I. SSK
Maribor, je v letu 1931 krški nogomet dosegel prvo
prelomnico v svojem razvoju. Alfred je ponovno oživil
upadajoče zanimanje za nogomet in uvedel za tiste čase
napredne redne treninge
dvakrat tedensko in nasploh

Kasneje je krški nogomet
skozi leta doživljal številne
vzpone in padce ter nove začetke. Menjala so se imena
kluba, od KŠK preko Partizan
do Celulozar, z letom 1994
pa je klub prevzel ime NK
Krško, s katerim so bili postavljeni temelji današnjega
istoimenskega društva. Spre-

Letos so v poletnih mesecih
v sklopu praznovanja Krčani že odigrali tekmo proti NK
Crvena zvezda iz Beograda,
v torek, 11. decembra, pa
bodo v počastitev 90. obletnice v Kulturnem domu Krško izvedli še odprto slavnostno akademijo.

Luka Šebek

Krška nogometna ekipa v letu 1940

Žiga Suša prvič državni prvak
ŽALEC/BREŽICE - Na prvo soboto v decembru
je Karate zveza Slovenije v sodelovanju s Karate klubom Nestor v športni dvorani OŠ Žalec
organizirala letošnje mladinsko državno prvenstvo v katah in borbah za posameznike v starostnih kategorijah najmlajši, malčki, mlajši in
starejši dečki, kadeti, mladinci in mlajši člani.
Žiga Suša, član Karate kluba Obzorje Brežice,
je prvič postal državni prvak v katah med najmlajšimi. S svojo izjemno koncentracijo je mali
mojster ponovno prikazal za sedemletnega fanta vrhunske izvedbe svoje kate, ki so po dovršenosti, eksplozivnosti in natančnosti primerljive z izvedbami kat več let starejših karateistov.
Bronasto medaljo je v bojih kadetov do 57 kg
osvojil tudi Jure Čudič. Nastopili so še mlajša
deklica Hana Suša, starejši deček Aljaž Šumlaj,
kadet David Bajs ter kadetinji Kaja Omerzo in Žiga Suša je postal državni prvak v kategoNastja Galič. 
Vir: KK Brežice riji najmlajših karateistov.
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ROKOMET

MALI NOGOMET

ČLANI 1. DRL
Rezultati – Ormož : Sevnica
28:24, Ribnica : Krško 38:32,
Sevnica : Izola 29:28, Koper :
Krško 36:18
Lestvica – 1. Gorenje 24, 11.
Sevnica 6, 12. Krško 3

ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Sevnica : Brezje
3:1 (Balagič, Krnc, Martič),
Velike Lašče : Sevnica 1:4 (Nečemer 2x, Martič, Kranjčevič)
Lestvica - 1. Velenje 25, 6.
Sevnica 15

ČLANI 1.B DRL
Rezultati – Dobova : Slovan 22:26, Šmartno : Dobova 30:29
Lestvica – 1. Šmartno 17, 7.
Dobova 7

U21
Rezultati – Sevnica : Vuko
Ljubljana 5:3, Slovenske Gorica : Sevnica 6:8
Lestvica – 1. Dobovec 13, 3.
Sevnica 12

ČLANI 2. DRL
Rezultati – Pomurje : Radeče 25:29, Železniki : Brežice
28:28, Ajdovščina : Brežice
30:35, Radeče : Drava 23:23
Lestvica - 1. Loka 19, 5. Radeče 13, 6. Brežice 10

MLADINCI – skupina A
Rezultat - Sevnica : Dobovec 5:8
Lestvica - 1. Velenje 9, 4.
Sevnica 6

MLADINCI 1. DRL
Rezultati – Grosuplje : Krško
32:27, Krško : SVIŠ 26:23
Lestvica – 1. Slovan 19, 5. Krško 11
MLADINCI 2. DRL
Rezultati – Dobova : Sevnica
37:31, Brežice : Krka 32:47,
Sevnica : Črnomelj 30:31
Lestvica – 1. Krka 14, 2. Sevnica 10, 4. Dobova 8, 5. Brežice 2
MLADINKE
Rezultat - Brežice : Celje
21:27
Lestvica - 1. Celje 6, 4. Brežice 0
Rezultati – Branik : Brežice
43:32, Ptuj : Brežice 44:34
Lestvica – 1. Celje 14, 8. Brežice 2

NOGOMET
U14 – 1. SNL – VZHOD
Rezultat – Krško : Veržej 1:0
(Zavišek)
Lestvica – 1. Maribor 46, 4.
Krško 38

ODBOJKA
3. DOL ČLANICE
Rezultati – Brestanica : Koper
III 3:0 (25:13, 25:13, 25:15),
Triglav Kranj : Brestanica 0:3
(22:25, 19:25, 16:25)
Lestvica – 1. Calcit Kamnik
II 24, 5. Kostak-Elmont Brestanica 18

KOŠARKA
ČLANI 3. SKL
Rezultati – Celje : Krško
70:57, Slovenj Gradec : Krško 88:63
Lestvica – 1. Bistrica 12, 4.
Posavje Krško 10
ČLANI 4. SKL
Rezultati – Ptuj : Sevnica
76:66, Podbočje : Ivančna
45:61, Sevnica : Fenomeni
59:90, Ptuj : Podbočje 85:66
Lestvica : 1. Ruše 12, 7. Posavje Sevnica 7, 8. Posavje
Podbočje 6
MLADINCI 2. SKL – vzhod 3
Rezultati – Krško : Litija
39:97, Črnomelj : Krško 71:59
Lestvica – 1. Litija 13, 4. Krško 9

Šport v Posavju

Na SP nastopili
tudi Posavci
DUNAJ/POSAVJE - Na svetovnem članskem prvenstvu
v ju-jitsu, ki je med 30. novembrom in 2. decembrom
potekalo na Dunaju, so nastopili tudi Posavci. Par Matic Derenda in Roman Predanič (DBV Katana Globoko)
je v duo sistemu osvojil 5.
mesto, par Jure Žabjek in
Žan Obradovič (DBV Katana) pa 7. mesto, medtem ko
je Andrej Cešek (DBV Ippon
Sevnica) izpadel v borbah
moških do 69 kg.



Vir: Ju-jitsu
zveza Slovenije

Informacije in rezervacije:
Tel.: 07 / 45 22 988
E-pošta: paradiso@siol.net
Spa & wellnes hotel Paradiso - Marjan Cvetkovič s.p., Selska cesta 15b, SI - 8257 Dobova
T: +386 (0)7 45 22 988, F: +386 (0)7 45 22 987, paradiso@siol.net, www.paradiso.si
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OBVESTILA

PRENOVLJENA MESTNA HIŠA
V BREŽICAH PONOVNO
ODPIRA SVOJA VRATA

V abimo vas, da se nam pridružite

na slavnostni otvoritvi prenovljene
Mestne hiše v Brežicah, ki bo
v petek, 21. decembra 2012, ob 17. uri!
• otvoritev VINOTEKE z najboljšimi
posavskimi vini in vodene degustacije
• nakup prazničnih daril v TRGOVINI s
kakovostnimi domačimi proizvodi
• ogled filma o Posavju v MULTIMEDIJSKI
SOBI
• sprehod po BOŽIČNO NOVOLETNEM
SEJMU v ogrevanem šotoru pred Mestno hišo

PROGRAM
Petek, 21. december 2012

17:00 – 22:00 Otvoritev Mestne hiše in
Božično novoletni sejem v ogrevanem šotoru
pred Mestno hišo (predstavitev in degustacija
najboljših posavskih vin in kulinaričnih dobrot,
stojnice z rokodelci)
17:00 Otvoritveni pozdrav Martine Baškovič,
Vinske kraljice Slovenije in nastop Vinskih
vitezov
17:30 Otvoritveni pozdrav Ivana Molana,
župana Občine Brežice in razglasitev
rezultatov 1. ocenjevanja vin brežiške občine
z izborom županovega vina
18:00 Ansambel Dežur

Sobota, 22. december 2012
Praznična sobota v Mestni hiši

10:00 – 12:00 Animacija za otroke,
ustvarjalne delavnice, pravljična urica
10:00 – 17:00 ogled filma o Posavju
(vsako polno uro), ogled vinoteke, vodene
degustacije, nakup prazničnih daril v trgovini
z domačimi proizvodi,
17:00 – 22:00 Božično novoletni sejem
v ogrevanem šotoru pred Mestno hišo
(predstavitev in degustacija najboljših posavskih
vin in kulinaričnih dobrot, stojnice z rokodelci)
17:00 Nastop zbora A-Kamela in Bee Geesus
z zborovodjo Matejem Virtičem
19:00 Nastop Dekliškega pevskega zbora
Zvezda Dobova s klavirsko spremljavo Estere
Cetin in z zborovodjo Aljažem Božičem

Posavski obzornik - leto XVI, številka 25, četrtek, 6. 12. 2012

V

središču starega mestnega
jedra Brežic stoji mogočna Mestna
hiša, ki je v času od svojega nastanka
pa do danes doživela že kar nekaj
sprememb, sedaj pa v svoji novi
preobleki ponovno odpira svoja vrata.

M

estna hiša je od nekdaj stičišče
preteklosti in sedanjosti, preteklosti
in prihodnosti. Sedaj, ko je zopet
zaživela, vabi s svojo bogato ponudbo,
pestrim dogajanjem in čudovito
atmosfero, da jo obiščete.

V

pritličju Mestne hiše svoja vrata
odpirata vinoteka in trgovina z bogato
izbiro domačih proizvodov. V vinoteki
bodo na svoj račun prišli vsi ljubitelji
vina, ki bodo najboljša posavska vina
lahko tudi degustirali, v trgovinici
pa bo nekaj zase našel vsakdo, ki
ceni domače in kakovostne produkte
domačih proizvajalcev in rokodelcev.
Nič ni prepuščeno naključju, zato je
celotna ponudba zaokrožena v smislu
kakovosti, tradicije in dobrega okusa.

V

prvem nadstropju čarobno
vzdušje Mestni hiši doda še svečano
urejen protokolarni prostor, ki je
kot nalašč primeren za slavnostne
sprejeme, poslovna srečanja in
za različne kulturne in družabne
dogodke. Prirejamo vodene
degustacije najboljših posavskih vin
s sommelierom in organiziramo
različne delavnice, predavanja in
kulturne ter družabne dogodke.

V

abimo vas, da se nam
pridružite, od ponedeljka do sobote
med 10. in 18. uro (za vnaprej
najavljene skupine, vsakodnevno, po
predhodnem dogovoru). Za kakršna
koli vprašanja in informacije smo
vam na voljo tudi preko e-naslova:
mestnahisa@gmail.com.

DECEMBRSKO DOGAJANJE
V MESTU
četrtek, 13. december

17:00 Otroška gledališka predstava Medvedje
sanje, Mladinski center Brežice

petek, 14. december

18:00 Akrobatik Breakers novoletni
Showcase, Mladinski center Brežice
19:00 Prižig lučk v mestu
20:00 Koncert skupine Panorama, Jazz Pub

četrtek, 20. december

17:00 Praznična vasica: Ustvarjalne delavnice
za otroke (izdelovanje čestitk, okraskov),

Mladinski center Brežice
petek, 21. december

14:00 Zaključna konferenca Vrata turizma
Destinacije Posavja s predstavitvijo
rezultatov projekta, Mestna hiša
17:00 – 22:00 Otvoritev Mestne hiše in
Božično novoletni sejem, Mestna hiša in

ogrevan šotor pred Mestno hišo

Sobota, 22. december
Praznična sobota v Mestni hiši

10:00 – 12:00 Animacija za otroke,
ustvarjalne delavnice, pravljična urica,

Mestna hiša

10:00 – 17:00 Ogled vinoteke, vodene
degustacije, nakup prazničnih daril v trgovini
z domačimi proizvodi, ogled filma o Posavju
(vsako polno uro), Mestna hiša
17:00 – 22:00 Božično novoletni sejem,

Ogrevan šotor pred Mestno hišo

Četrtek, 27. december
17:00 Talent fest za otroke, Mladinski center
Brežice

18:30 Prihod dobrih mož in rajanje z dobrimi
možmi, Mladinski center Brežice
20:00 Soul, jazz in jaz, Cafe bar Rosca

Petek, 28. december

21:00 Zaključek leta v Mladinskem centru
Brežice v velikem stilu s koncertom
Gibonnija, Mladinski center Brežice

Ponedeljek, 31. december

22:00 Silvestrovanje na prostem z Uranium
Pills Project, pred občinsko stavbo

POSAVSKA PANORAMA
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Kam v Posavju?
Četrtek, 6. 12.
• ob 14.00 v MT Senovo: igranje x-box iger
• ob 16.00 na ETrŠ Brežice (učilnica SL-2, 1. nadstropje): srečanje članic in
članov študijskega krožka
Esperantska klepetalnica z
vodstvom Zveze esperantistov Slovenije
• ob 18.00 v KD Krško: lutkovna predstava za otroke
od 3. leta dalje „Janko in
Metka“, za rumeni abonma
in izven
• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki:
projekt Živimo zdravo Osnove zdrave prehrane
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Rajka Škariča „Zakaj prihaja do konfliktov med generacijami?“
• ob 18.00 v avli MC Brežice:
otvoritev novoletne razstave Društva likovnikov Brežice
• ob 19.00 v prostorih Fakultete za turizem Brežice (CPB 36): literarni večer
15. območnega srečanja literarnih ustvarjalcev „Če
beseda bi doma ostala, ...“
Petek, 7. 12.
• ob 15.00 v MC Bistrica ob
Sotli: ustvarjalna delavnica
- praznični okraski
• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: ogled božičnih in slovenskih filmov
• od 16.00 dalje v MT Senovo: zimske urice v MT Senovo (do sobote do 15.00)
• ob 18.00 v gasilskem domu
Smednik: peka božičnih dobrot
• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki:
predstavitev knjige za otroke „Moj prijatelj Pavle“
• ob 19.00 v MT Podbočje:
filmski večer
• ob 19.00 v Mladinskem
društvu Bistrica ob Sotli:
stand-up komedija Gregorja Hahna „O koncu sveta in
politikih ...“
• ob 19.30 v Kulturnem domu
Krško: gledališka predstava Toneta Partljiča „Otroci
Lenta“ v izvedbi gledališke
skupine DKD Svobod Senovo, za izven
• ob 20.00 v MC Bistrica ob
Sotli: gradnja strpnosti
• ob 21.00 v MC Krško: koncert skupine Leeloojamais
Sobota, 8. 12.
• od 8.00 do 12.00 v prostorih DU Radeče: merjenje
krvnega tlaka in holesterola
• ob 9.00 v dvorani MC Brežice: zimski tečaj samoobrambe in karateja za otroke
• ob 9.30 v gasilskem domu
Smednik: peka piškotov
• ob 10.00 v učilnici 2 MC
Brežice: novoletni seminar medijev z Veljkom Jukičem, info in obvezna prijava na ana@mc-brezice.si
• ob 10.00 v OŠ Podbočje:
kuharska delavnica
• od 15.00 do 16.00 v zimski
Termalni rivieri Term Čatež:
deskanje na valovih z American ekpress
• ob 15.00 v MC Krško: kuharske delavnice za mlade
- peka okraskov za novoletno jelko in okrasitev novoletne jelke
• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: izdelovanje okraskov
za božično jelko

• ob 17. 00 izpred KS Jagnjenica: 7. Miklavžev pohod na
Magolnik
• ob 17.00 v Termah Čatež:
otvoritev drsališča z Drsalnim klubom Bled
• ob 18.00 v večnamenskem
domu v Dolenji vasi: Veselo v december - letni koncert ŽePZ Prepelice iz Dolenje vasi, solistka Mihaela
Komočar ob glasbeni spremljavi Lucijana Cetina;
razstava fotografij Mire in
Sama Hajtnika
• ob 19.00 v Domu kulture
Radeče: tradicionalni glasbeni večer
• ob 19.00 v Domu XIV. divizije Senovo: jubilejni letni
koncert ob 30-letnici delovanja Folklorne skupine
DKD Svoboda Senovo
• ob 19.00 v dvorani na Bučki: komedija „Pleskarji nimajo spominov“ v izvedbi gledališke skupine KUD
Studenec
• ob 21.00 v MC Krško: Butnhrupn koncert ob 10-letnici
skupine Final aproach
Nedelja, 9. 12.
• ob 11.00 v športni dvorani MC Brežice: košarkarski
turnir trojk
• ob 15.00 v večnamenski
dvorani Svibno: gledališka
predstava 5.punc.com
• ob 15.00 v kulturni dvorani na Blanci: komedija „Pleskarji nimajo spominov“ v
izvedbi gledališke skupine
KUD Studenec
• ob 17.00 v Prosvetnem
domu Artiče: Miklavžev
koncert Tamburaškega orkestra KUD Oton Župančič
Artiče s solisti in gosti, Citrarskim orkestrom Glasbene šole Brežice
Ponedeljek, 10. 12.
• ob 14.00 v MT Senovo: šah
• ob 16.00 v MC Krško: predstavitvene delavnice za občinske razpise
• ob 17.00 v Knjižnici Radeče: Pravljična ustvarjalnica
• ob 18.30 v Knjižnici Sevnica: 3. srečanje Bralnega
krožka za odrasle
Torek, 11. 12.
• v Knjižnici Sevnica: razstava fotografij Ivana Glavača
• ob 14.00 v MT Senovo: izdelava lampijončkov
• ob 16.00 v Prosvetnem
domu Artiče: posvet z naslovom „Orehi, lešniki, kostanj in ostale manj razširjene sadne vrste v našem
okolju“, za male in velike
pridelovalce
• ob 17.00 v Dnevnem centru ZPM Krško (CKŽ 57): delavnica „Novoletne voščilnice“, obvezna predhodna
prijava v pisarni ZPM Krško,
po telefonu 488-03-66, 051382-095 ali e-mailu zpm@
zpmkk.si
• ob 17.00 v KD Krško: prireditev in družabno srečanje
ob praznovanju 90-letnice
nogometa v Krškem
• ob 18.00 v sejni sobi Upravne enote Brežice: planinski
večer – potopis Danice Fux
o Irski
Sreda, 12. 12.
• ob 16.00 na mladinskem
oddelku Valvasorjeve knjižnice Krško: novoletna
ustvarjalna delavnica

• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
• ob 17.00 v KD Krško: lutkovna predstava „Razmetana soba in dedek Mraz“
s prihodom dedka Mraza
ter obdaritvijo predšolskih
otrok KS Dolenja vas, KS Krško – desni breg in KS Gora,
ob 18.00 lutkovna predstava „Razmetana soba in dedek Mraz“ s prihodom dedka Mraza ter obdaritvijo
predšolskih otrok KS Krško
– levi breg in KS Zdole
• ob 18.00 v gostilni Žolnir v
Kostanjevici na Krki: skodelica čaja z Jožetom Kukmanom, naslednikom patra Simona Ašiča iz Cistercijanske
opatije Stična
• ob 19.00 v Caffe Galeria
Radeče: otvoritev razstave
Nevenke Vahtar
Četrtek, 13. 12.
• ob 11.00 v Dnevnem centru ZPM Krško (CKŽ 57): delavnica „Zimski okraski“,
obvezna predhodna prijava
v pisarni ZPM Krško, po telefonu 488-03-66, 051-382095 ali e-mailu zpm@zpmkk.si
• ob 17.00 v dvorani MC Brežice: otroška gledališka
predstava „Medvedje sanje“
• od 17.00 do 21.00 v MC Krško: delavnica „Postavitev
družine – alternativen način reševanja družinskih
konfliktov“, obvezne prijave na 031 481 537 ali bostjan.trtnik@cdk.si
• ob 17.30 v dvorani A Občine Krško: predavanje dr.
Franca Grošlja na temo Apiterapija in pravilna uporaba
čebeljih pridelkov za ohranjanje zdravja in hitrejše
okrevanje po bolezni
• ob 18.00 v KD Krško: koncertno-plesna prireditev
„Glasbena šola malo drugače“
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje
Andreje Rustja „Izkušnja iz
verskih hramov“
• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki:
projekt Živimo zdravo - Prehranska piramida in zdrav
krožnik
Petek, 14. 12.
• od 15.00 do 18.00 v spodnjih prostorih Gasilskega
doma Sevnica: 7. tradicionalni smučarski sejem
• ob 15.30 v knjižnici Bistrica
ob Sotli: praznična pravljica
za najmlajše z Jožico Kunst
• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: ogled božičnih in slovenskih filmov
• ob 17.00 v MC Krško: »Od
ideje do lastnega podjetja«
• ob 17.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki:
plesna predstava s prihodom Božička in obdaritev
predšolskih otrok občine
Kostanjevica na Krki
• ob 18.00 v MT Raka: delavnica aranžiranja
• ob 18.00 v dvorani MC Brežice: tradicionalni novoletni showcase KD Akrobatik
breakers
• ob 18.00 v Knjižnici Radeče: otvoritev razstave ročnih del Društva invalidov
Radeče
• ob 21.30 v klubu Metulj Bistrica ob Sotli: koncert skupine Relight
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podčrtano

Med dvema
krožnikoma

Sobota, 15. 12.
• od 8.00 do 18.00 v spodnjih prostorih Gasilskega
doma Sevnica: 7. tradicionalni smučarski sejem
• ob 9.30 v MT Raka: ustvarjanje različnih izdelkov na
božično-novoletno tematiko
• od 9.30 do 11.00 v tropskem vrtu v Termah Čatež:
"Okrasite z nami novoletno
jelko"
• ob 10.00 v MT Podbočje: izdelovanje novoletnih okraskov
• ob 13.00 v zimski Termalni
rivieri Term Čatež: dan deskanja
• ob 14.00 v MT Senovo: izdelovanje novoletnih okraskov iz različnih materialov
• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: krasitev prostorov
• ob 19.00 v kulturni dvorani v Zabukovju: komedija „Pleskarji nimajo spominov“ v izvedbi gledališke
skupine KUD Studenec
• ob 19.30 v KD Krško: komedija „Limonada Slovenica“,
za modri abonma in izven
• ob 20.00 v večnamenski
športni dvorani Brežice:
veliki koncert Oliverja Dragojevića s Tamburaškim orkestrom KUD Oton Župančič Artiče
• ob 21.00 v MC Krško: nemški večer - predstavitev
Nemčije

Piše: Maruša Mavsar

Pogovor mame in hčerke pred brežiško osnovno šolo.
Zlagali sta torbico, plašček in ostalo v avtomobil in
teklo je nekako takole: „Kaj imaš v rokah?“ vpraša
mama, „Jabko, danes smo jih dobili, eko so,“ odvrne približno 9-letna hčerka in nadaljuje: „Ni mi pasalo, sem vzela s sabo,“ in pomoli jabolko mami pod
nos. Mama nervozno zapira vrata avtomobila in sikne: „Daj nehaj s tem, če nisi pojedla, tam je koš,
pa nesi.“ In smrklja tebi nič meni nič res steče in
vrže rdeče jabolko v koš za smeti.
In ko so pred dnevi po spletu zopet zaokrožila nova
opozorila o tem, da so mnogi slovenski osnovnošolci lačni, si nisem mogla kaj, da ne bi pomislila na
ta dogodek. Jasen dokaz, da kot družba krmarimo
med dvema skrajnostma: eni obračajo vsak evro,
da bi bilo na mizi kosilo, drugi mečejo hrano, ne da
bi trznili. Ko sem se o tem dogodku pogovarjala z
znanci, je bil eden izmed zanimivejših komentarjev: „Otroci nekaterega sadja pač ne jedo. Ne vem,
zakaj šole še kar vztrajajo pri določenih izdelkih, če
pa so otroci raje lačni, kot da bi to pojedli.“
Zanimivo, da bi očitno težko načela bolj perečo
temo kot je šolska prehrana. Ali veste, da na marsikateri šoli nobeno drugo vprašanje tako ne požene
v zrak svet šole in svet staršev kot ravno vprašanje
o sestavi jedilnikov? Le del staršev pritrjuje jedilnikom v skladu z državnimi strokovnimi smernicami, drugi del, ki je navadno glasnejši, pa je proti, ker da otroci kosil s ponudbe sploh nočejo jesti.
Starši zato zahtevajo, da se obroki prilagodijo okusu otrok, ker da je bolje, da vsaj nekaj pojedo, kot
da so še pol dneva lačni. Obstaja tudi manjša skupina urejevalcev jedilnikov, ki bolj argumentirano
oporekajo državnim smernicam in opozarjajo, da
bi hrana morala biti povsem drugačne kvalitete, sestave in kvantitete za zdrav razvoj otrok.

Nedelja, 16. 12.

Konsenz je v takšni masi želja otrok, staršev in zahtev institucij težko najti. Toda, kljub težkim razmeram v družbi, hrana v šolah še vedno ostaja. Otroci marsičesa ne pojedo. Olepšujmo po mili volji, a
odnos do hrane je zaskrbljujoč! Pri marsikomu gre
tudi za posledico vzgoje. In vsi, ki boste planili, češ,
da vaš otrok nikakor ni razvajen, a da nekaterih
stvari pač ne mara - v redu, če so to le nekatere jedi
ali da gre za bolezen, v kolikor pa se trudite cel svet
premakniti njim naproti, si delate medvedjo uslugo. In še to - spomnite se svojih malic, kosil v šoli:
ste se veliko pritoževali in pogosto zavračali hrano?
Ste jo kdaj celo vrgli v koš? Dvomim.

• ob 10.00 v Caffe Galeria
Radeče: božična delavnica
• ob 16.00 v KD Krško: 15.
dobrodelni koncert Rotary
kluba Čatež, nastopajo:
solisti in komorne skupine
Glasbene šole Krško
• ob 18.00 v Prosvetnem
domu Vrhovo: kulturni program z obiskom dedka Mraza
Ponedeljek, 17. 12.

Že dolgo ni slišati „če kruhek pade ti na tla, poberi
in poljubi ga“, ker za to ni potrebe. Oddaljili smo se
od znanja in razumevanja, s koliko truda se vsako
zrno pridela in predela. Hrana je pravzaprav draga, a hkrati prepoceni in v izobilju, zato je ne spoštujemo dovolj. Šole in organizacije za delo z mladimi so mi potrdile, da stiska posavskih otrok, kar
se tiče prehrane, narašča. In ko se bomo bolj odkrito pogovarjali o tem in rešitvah, se pogovarjajmo
tudi o odnosu do hrane. In prosim, ne mečite jabolk
v smeti - prav odlične so v kompotu.

• ob 16.30 v Knjižnici Sevnica: literarna ustvarjalnica z
Marijo Kalčič
• ob 19.00 v sejni sobi PD Bohor Senovo: potopisni večer
z Jožetom Raušlom o teku
na smučeh čez Finsko
• ob 19.30 v MC Krško: armenski filmski večer – Aram
• ob 20.00 v KD Krško: operni
večer - Jadranka Juras, Tomaž Štular in Tadej Horvat,
koncert za izven
Torek, 18. 12.
• ob 17.00 v Kulturnem domu
Podbočje: predstava „Pekarna Mišmaš“ s prihodom
dedka Mraza in obdaritev
predšolskih otrok KS Podbočje
• ob 17.00 v OŠ Brestanica:
predstava „Sneguljčica“ s
prihodom dedka Mraza in
obdaritev predšolskih otrok
KS Brestanica
• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: pravljična urica
Sreda, 19. 12.
• ob 16.30 v OŠ Leskovec pri
Krškem: predstava „Razmetana soba in dedek Mraz“ s
prihodom dedka Mraza ter
obdaritev predšolskih otrok
KS Leskovec, KS Veliki Trn in
KS Senuše, ob 18.00 predstava „Razmetana soba in
dedek Mraz“ s prihodom
dedka Mraza ter obdaritev

•
•

•
•

predšolskih otrok KS Veliki
Podlog in KS Krško polje
ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
ob 17.00 v OŠ Koprivnica:
predstava „Didl didl daja
dedek Mraz prihaja“ s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS
Koprivnica
ob 18.00 v Domu kulture
Radeče: novoletni koncert
Glasbene šole Laško-Radeče
ob 19.30 v KD Krško: monokomedija Janeza Hočevarja
Rifleta „Star fotr“, za izven

•

•

•

Četrtek, 20. 12.
• ob 14.00 v MT Senovo: igranje x-box iger
• ob 16.00 v večnamenski
dvorani na Svibnem: prihod
dedka Mraza
• ob 16.30 v Kulturni dvorani
Doma XIV. divizije Senovo:
predstava „Pri Sneguljčici“

•

s prihodom dedka Mraza in
obdaritev predšolskih otrok
KS Senovo (1. del), ob 18.00
2. del
ob 17.00 v telovadnici OŠ
Raka: predstava „Razmetana soba in dedek Mraz“
s prihodom dedka Mraza in
obdaritev predšolskih otrok
KS Raka
ob 17.00 v sejni sobi MC
Brežice: predavanje Zlatka
Blažiča „Odvisnost. Bolezen
ali izziv?“
ob 17.30 v OŠ Leskovec pri
Krškem: Damjana Rovan predstavitev tehnike Meditacija v gibanju, umirjena
vadba za notranjo sprostitev in telesno krepitev (taichi)
ob 19.00 v Domu kulture
Radeče: novoletni koncert
Godalnega orkestra Strunikat, vokalne skupine in
otroškega pevskega zbora
OŠ Radeče
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5 let Hranilnice LON v Brežicah:
Sedaj še ugodnejše bančne storitve
Hranilnica LON, ki je v Brežicah prisotna že 5 let, letos praznuje 20 let delovanja. Kljub zapletenemu stanju na bančnem trgu v Sloveniji
je Hranilnica LON ena redkih bančnih ustanov, ki je v preteklem letu poslovala pozitivno in leto zaključila z več kot milijonskim
dobičkom. Tudi za letošnje leto pravijo, da bodo dosegli večino zastavljenih ciljev in leto končali z dobičkom. Za svoje komitente pa
pripravljajo tudi precej novosti, ki jih bodo zagotovo razveselile, saj Hranilnica LON tako postaja še ugodnejša bančna hiša.
Donosna in varna varčevanja

Hranilnica LON je sicer znana predvsem po svojih
varčevanjih in depozitih – široka varčevalna ponudba
omogoča, da vsak lahko varčuje na način, ki mu najbolj
ustreza. Hranilnica LON pa seveda vedno skrbi tudi, da
so varčevalci in depozitarji nagrajeni za svoj trud pri
varčevanju z visokimi obrestnimi merami – tudi do 5 %.
Varčevanje v Hranilnici LON poleg privlačnih obrestnih
mer predstavljan tudi varno naložbo – vsa varčevanja
in depoziti namreč spadajo v sistem zajamčenih vlog,
kar pomeni, da za vsa varčevanja do 100.000 € jamči
celoten slovenski bančni sistem.

naročena objava

Hranilnica LON že sedaj spada v sam vrh najugodnejših
ponudnic bančnih storitev v Sloveniji, kar potrjujejo tudi
številne raziskave s strani Banke Slovenije in priznanih
slovenskih medijev iz področja financ, sedaj pa
pripravljajo še nekatere dodatne ugodnosti. Tako boste
od meseca decembra dalje v LON-u lahko ugodneje
plačevali položnice na okencu, in sicer se je provizija
znižala iz 0,79 € na 0,65 €. Na področju plačevanja
položnic pa je Hranilnica LON pripravila še eno novost –
položnice Komunale Brežice lahko sedaj plačujete
brezplačno! Brežičani tako lahko sedaj še dodatno
prihranite pri plačilu položnic.

Ugodni krediti

Vodja PE Brežice,
Robert Žerjav pravi:
»V Hranilnici LON se trudimo, da svojim strankam
ponudimo najboljše storitve – z novostmi, kot so
ugodnejše plačilo položnic,
brezplačne položnice za Komunalo Brežice ter novim
paketom za s.p.-je, smo sedaj še ugodnejši.«

V Hranilnici LON so po številnih raziskavah med najugodnejšimi tudi s svojo kreditno ponudbo. Dostopnost
kreditov so v LON-u povečali z možnostjo bremenitve
pod minimalno plačo, daljšimi dobami odplačila –
do 30 let in možnostjo več plačnikov kredita ter številnimi drugimi ugodnostmi.

Bančne storitve
za samostojne podjetnike

Kot novost pri poslovanju samostojnih podjetnikov
je hranilnica pripravila izredno ugodno ponudbo za
poslovanje s.p.-jev. Le-ti imajo sedaj med drugimi na
voljo ugodnejši plačilni promet, nižje stroške vodenja
računa, … Vsem podjetnikom in podjetjem Hranilnica
LON sicer nudi celotno bančno poslovanje: elektronsko
bančništvo, najem kreditov in depozitov po najboljših

Poslovna enota Hranilnice LON v Brežicah
obrestnih merah, ugodne limite, garancije ter odkupe
terjatev – vse za lažje in uspešnejše poslovanje.

Na Ljubezniv Oseben Način

Zaposleni vam bodo prijazno pomagali, da boste
privarčevali pri svojih bančnih storitvah, oplemenitili
svoja finančna sredstva ali pa s pomočjo najugodnejšega
kredita uresničili svoje želje.Naraščajoče število
zadovoljnih komitentov dokazuje, da se Hranilnico LON
preprosto splača imeti za svojo banko! Oglasite se v
Hranilnici LON, PE Brežice – nasproti upravne enote.

VELIKI KONCERT
OLIVERJA DRAGOJEVIĆA

•v

15.12.

Božično novo letni koncert
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Naročnik: Kulturno umetniško društvo Kulturist, Čateška ulica 3, 8250 Brežice

Večnamenska športna dvorana

Brežice

Oliver Dragojević & Dupini
z gosti

Tamburaški orkester
KUD Oton Župančič
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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 -

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 €.

S Posavskim obzornikom na koncert Oliverja Dragojevića z gosti!
December je lahko še prijetnejši, če si privoščimo malo dobre glasbe. Že čez nekaj dni bo v Športni
dvorani Brežice nastopil Oliver Dragojević z gosti, najbolj zanimivi za Posavje so gotovo odlični
Tamburaški orkester iz Artič. Oliver in tamburice, težko bi bilo kaj lepše, kajne?
Z malo sreče in znanja pa se lahko občinstvu koncerta pridružite tudi vi.
Tokratno nagradno vprašanje se glasi:

Koliko let bo Posavski obzornik napolnil konec leta?

Pravilni odgovor nam skupaj z vašimi
kontaktnimi podatki (ime, priimek, naslov,
za lažje obveščanje lahko tudi telefonsko
številko) pošljite na naslov:
“nagradna igra”
Posavski obzornik
Trg Matije Gubca 3
8270 Krško

Vaš odgovor s podatki pa nam lahko pošljete
tudi na nagradna.igra@posavje.info.
Pet srečnežev bomo o prejeti nagradi obvestili
na posredovane kontakte.

ji
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rojstva
V brežiški in novomeški porodnišnici so rodile:
• Kristina Šimunić, Studenec – deklico,
• Nataša Žnidaršič, Studenec – deklico,
• Tjaša Dimitrišin, Krško –
deklico,
• Klaudija Preskar, Pavlova
vas – dečka,
• Lidija Lubšina, Sela pri
Dobovi – dečka,
• Ana Milekić, Brestanica –
deklico,
• Jerneja Macur, Mali Podlog – deklico,
• Viktoriya Mircheva Stefanov, Krško – dečka,
• Barbara Jordan, Kostanjevica na Krki – deklico,
• Saša Mavsar, Gora – deklico,

• Natalija Medved, Moldavija – dečka,
• Mateja Kranjc, Senovo –
deklico,
• Janja Jordan, Dolenja vas
pri Krškem – dečka,
• Sabina Zorko, Gorjane –
dečka,
• Tamara Ogorevc, Brezina
– dečka.
ČESTITAMO!

poroke
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moja poroka
Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 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: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

• Igor Tršelić iz Saršonov
(Hrvaška) in Ines Vogrin z
Velike Doline,
• Matej Avšič iz Volčjega in
Alenka Stipič iz Brezovice
v Podbočju.

VOŠČITE
V POSAVSKEM
OBZORNIKU!
Letošnja zadnja številka našega časopisa
bo izšla v četrtek,
20. decembra 2012.

Zaključili letošnje »Posavce«
KRŠKO - Valvasorjeva knjižnica Krško je v ponedeljek, 26. novembra, v Dvorani v parku sklenila krog zaključnih prireditev
bralnega projekta Posavci beremo skupaj, v katerem sodelujejo posavske knjižnice z namenom medsebojnega povezovanja, sodelovanja in skupne promocije kvalitetnega leposlovja. V Krškem so predlogi knjižničarjev pritegnili 165 bralcev,

ČESTITAMO!

Samantha Sršen iz Leskovca pri Krškem in Aleš Ferlež
iz Šentjurja pri Celju, 26. september 2012, v Ipavčevi hiši v Šentjurju (Foto: Boris Tomašič)

ki so si izbrane naslove izposodili kar 592-krat, knjižne nagrade pa si je prislužilo 32 zvestih bralcev. Letošnje skupne
bralne potepe smo zaključili z gostovanjem dr. Alojza Ihana, ki ga je v pogovoru o aktualnih Državljanskih esejih vodil
Vilko Planinc. Večer je bil zaznamovan bolj družbenokritično kot pa literarno, a prav to je eden od vidnejših aspektov
trenutnega Ihanovega literarnega ustvarjanja - spodbuditi
bralca k razmišljanju, ga iz pasivne vloge pritegniti v aktivno, sprožiti njegovo čustveno ali miselno reakcijo. Slednjo
zaradi aktualne družbenopolitične vsebine terjajo prav Državljanski eseji. 
R. V., foto: VK

Devet desetletij Milke Mlakar

17 €

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939
naročila:
mob.: 040 634 783,
zalozba@posavje.info

Rotary International
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Rotary klub Čatež

Matejka Ogorevc iz Pišec in Danijel Lipar iz Dobove, 22. september 2012, Posavski muzej Brežice
(Foto: Gregor Molan)

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI
V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice (v prvem nadstropju) 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 ponedeljek od 16. do 18. ure.
Uredništvo

KRŠKO - 1. decembra je v krogu svoje družine in prijateljev v Domu starejših občanov praznovala 90. rojstni dam
Milka Mlakar iz Krškega, rojena v skromnih razmerah v Gorenji vasi pri Leskovcu.
V svoji 90-letni življenjski zgodbi je izoblikovala
svoj značaj v prostodušno, razgibano, veselo in
družabno sodelavko, sogovornico in sopotnico,
najprej soprogu, s katerim sta imela pet otrok,
ki so jima poklonili deset vnukov in tri pravnuke, svojo nesebičnost
pa je delila tudi s sodelavci, znanci ter kot prostovoljka Rdečega križa,
Društva prijateljev mladine, Prostovoljnega gasilskega društva Krško,
delala je z izgnanci in
upokojenci. Gospa z jekleno voljo do življenja
kljub letom vojne, izSlavljenka Milka Mlakar
gnanstvu v Nemčiji in
času, ki ji je vzel nekatere njene najbližje, ni izgubila vere
v prihodnost ter vere v dobroto, ki jo je delila s soljudmi,
sama pa v zameno dobila veliko priljubljenost povsod, kjer
je bila, tudi v Domu starejših občanov Krško, kjer živi zadnjih osem let. Vsi prisotni so ji iskreno zaželeli še čim več
takšni veselih dni.

Vir: DSO Krško
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Kopitarna Sevnica d.d.
Prvomajska ulica 8
8290 Sevnica

Veseli december je tu, z njim pa novi videospoti, glasbena sodelovanja in presenečenja. Tokrat preberite:
celotno Slovenijo so zajeli
protesti, izogniti pa se jim
ne da niti na glasbenem
področju. In tako je v izvedbi skupine Priložnostni
trio (na fotografiji) nastala
skladba Gotof je, pri kateri
ima prste vmes tudi Gregor
Sotošek iz Posavja. „Pesem
je plod zafrkancije in igranja z besedami, kakor tudi
z melodijo. Nastala je po
2. mariborski vstaji, 27. novembra. Posneta je bil pod
taktirko Bojana Lugariča, posneli pa smo jo trije fantje iz različnih ansamblov. Avtorji smo Martin Juhart
(Poskočni muzikantje), Nejc Šuc (Mladi upi) ter Gregor Sotošek (Kvintet Od oka)," je še zapisala skupina,
ki je nastala mimogrede, kot produkt sodelovanja treh
sošolcev na fakulteti v Mariboru.

Tel.: 07 816 34 00
www.kopitarna.eu

„Včeraj je bilo odlično vzdušje v Hali Tivoli, danes pa
v dvorani Tabor,“ je na svojem facebook profilu sporočila Nuša Derenda. Glasbena diva je namreč nastopila
kot gostja legendarne zagrebške pop zasedbe Srebrna
krila, ki je bila ena najbolj priljubljenih zasedb v nekdanji Jugoslaviji, sedaj pa se je po 25 letih ponovno
zbrala na koncertnih odrih. Spomnimo, Nuša je nedavno skupaj z omenjeno skupino posnela tudi skladbo z
naslovom Sva‘ko ima nekog (koga više nema).
Odkar je skupina In&Out (na
fotografiji), katere član je
tudi Krčan Lovro Klajnšček,
v oddaji X Factor odpela svojo verzijo znane
rokerske balade,
njihovi oboževalci skladbe kar niso mogli pozabiti. Zdaj
so mladeniči razveselili z novico, da bo skladba Od višine se zvrti njihov novi singel, zanjo pa so že posneli
tudi videospot. „Snemali smo ga v dveh delih. Prvi del
je nastal z našim celodnevnim sprehajanjem po 465
stopnicah na mariborsko Kalvarijo, gor in dol smo šli
najbrž stokrat. Te stopnice so tudi poanta zgodbe videospota, treba jih je namreč prehoditi, da postanemo
pravi bend, z inštrumenti, in napredujemo iz tipičnega ‚bojbenda‘ – kar nam nekateri pripisujejo – v resen
bend,“ so medijem sporočili fantje. V spotu nastopata
tudi dva znana gosta, zmagovalka letošnjega X Factorja
Demetra Malalan in gonilna sila skupine Aleš Uranjek.
Orkester Big Band Krško Allstars je na mednarodnem
festivalu v Budimpešti (XII Budapesti Big Band Fesztival) dosegel prvo mesto. V konkurenci madžarskih, čeških in slovaških ljubiteljskih orkestrov je najvišje število točk prejel prav orkester iz Krškega, ki je publiko
navdušil z izvedbo programa Tribute to Depeche Mode.
Spomnimo, Big Band KK naj bi bila prva tovrstna glasbena zasedba na svetu, ki izvaja priredbe kultne skupine Depeche Mode. „V aranžmajih, odigranih pred
madžarskim občinstvom, so se prepletali vokalni deli
originalne glasbe z dodanimi nastopi solistov Roka Lopatiča, Bojana Zupančiča, Mihe Koretiča, Lovra Ravbarja in Mihe Reclja. Pevski del sta prispevala Tadeja Molan in Miha Nemani, aranžmaji pa so delo Aleša
Suše,“ so še sporočili iz orkestra. V letu 2013, ko bo
imela skupina Depeche Mode novo turnejo, pa člani orkestra Big Band KK pripravljajo nastope, ki se bodo zvrstili v sosednjih državah. Prav tako je na voljo že nova
plošča Depeched, na kateri boste slišali glasbo Depeche
Mode, kot jo izvajajo člani krškega Big Banda.
Minulo soboto
je mestece Krško obiskal znameniti štajerski
slavček. V enem
izmed krških lokalov je namreč
kot glasbeni
gost nastopil
Damjan Murko
(na fotografiji). Kot smo izvedeli od obiskovalcev dogodka, je slovenski medijski fenomen vse prisotne navdušil s petjem, še bolj pa z zabavnimi komentarji. Presenečenjem pa tisti večer kar ni bilo konca, saj je vse
skupaj ogrel – zlasti pa dekleta – Lado Bizovičar. Voditelj in igralec se je namreč ravno tisti dan v posavskih
koncih mudil s predstavo Slovenska muska od A do Ž,
na koncu pa si je, kakor kaže, za popestritev glasbenega večera privoščil še štajerskega slavčka.



Pripravlja: Simon Uršič
glasbene.novicke@posavje.info

Geslo križanke pošljite do četrtka, 13.12.2012, na naslov:
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

KOPITARNA SEVNICA D.D.,
Prvomajska 8, 8290 Sevnica
1. nagrada: cokli po lastni izbiri
2. nagrada: copati po lastni izbiri
3. nagrada: copati po lastni izbiri

Geslo 24/2012 številke:

LOREAL ZA ZDRAVJE VAŠIH LAS
Nagrade, ki jih podarja Frizerski salon Hair Style, Jožica
Budič s.p., prejmejo:
1. nagrada: barvanje in oblikovanje las v vrednosti 53 €,
Bogomira Blažic, Artiče
2. nagrada: oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 22 €,
Franc Kovačič, Bizeljsko
3. nagrada: oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 22 €,
Nataša Klemenčič, Brežice

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško,
T: +386 7 49 20 694,
E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 8. decembra, ob 17. uri

NARAVNI PARFUMI
Na Vašo željo smo razširili našo ponudbo, tako sedaj pri nas dobite ekološke, organske parfume in dišave. FLORASCENT Parfumeurs so ročno izdelane naravne dišave, brez sintetičnih primesi.
Izdelujejo jih po starodavni tradiciji 17. stoletja, ko je v Evropi
zacvetela proizvodnja parfumov. Najčistejše cvetne esence in
posebej pridelane rastlinske izvlečke – macerate pridobivajo z
nežnim postopkom destilacije, s tem surovine ohranjajo svojo
naravno in čisto karizmo. Vsaka steklenička je ročno napolnjena in zaprta ter zapakirana v elegantno, ročno izdelano papirnato škatlico. Na voljo je 35 različnih vonjav, prevladujejo seveda
vonji lepšega spola, vsekakor nismo pozabili na moške, v ponudbi pa so tudi note, ki so primerne za oba spola ...
DIŠAVE STRASTI - žametni in ekstravagantni vonji: gardenija, orhideja, tonka, vanilija, ingver, piment, hrast, pačuli ...
AROMATIČNE DIŠAVE - osvežilne in navdušujoče mešanice: bergamotka, limona, zeleni čaj, jasmin, sivka, rožmarin, žajbelj,
timijan...
LES PETITES FLEURS - opojni, zapeljivi, čarobni: dišeče narcise,
romantičen španski bezeg, sveža frezija ...
DIŠAVE ORIENTA - skrivnostni vonji za duha: sandalovina, pačuli, vetiver, črni čaj, žafran, mimoza, vrtnica, jasmin ... in dragocene začimbe ...
MOŠKE DIŠAVE - elegantne in mistične: pehtran, žajbelj, palisander, vetiver, pačuli, sandalovina, grenivka, gardenija, bergamotka, jasmin, vrtnica ..., začimbe ...
JAPONSKE DIŠAVE - balzamični in sveži: citrusi, češnjevi cvetovi,
aromatične dišavnice, začimbe ... Vsak prvi in drugi delovni dan v
mesecu imate upokojenci pri nas 10 % popust na gotovinski nakup.

Nataša Doberšek

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil nagrado (CD ploščo) Vidi Vlašič, Jankoviči 1,
8341 Adlešiči. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani
www.radiosraka.com.
Lestvica tega tedna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(3.) Ans. SVETLIN - Spomin na ljubezen
(5.) Ans. APLAVZ - Vinska kraljica
(8.) Ans. GOLTE - Nocoj prižgi mi luč
(10.) Ans. MINUTKA - Je to tisto pravo
(1.) ZREŠKA POMLAD - Tebi
(6.) BOŠTJAN KONEČNIK - Odpri mi ljubica
(2.) Ans. VIKEND - Urnih nog
(4.) Ans. ERAZEM - Njam, njam
(7.) Ans. VESELI SVATJE - Pod mojim oknom
(-) Ans. BRATOV POLJANŠEK - Domovini
Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Maj - Mladosti nore čas

Kupon št. 131
Glasujem za:___________________________________________
Moj predlog: ___________________________________________
Moje ime in naslov:______________________________________
______________________________________________________
Kupone pošljite na naslov:
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto
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Festival Velenje:

JANKO IN METKA,

PANC 2012

lutkovna predstava za otroke od 3. leta dalje

četrtek, 6.12., ob 18. uri

festival stand-up komedije
v Termah Catež

Vinko Möderndorfer:

N PAHO
VIĆ

sobota, 15.12., ob 19.30 uri

• v četrtek, 6. decembra 2012, ob 18. uri.
Predaval bo Rajko Škarič
iz projekta Skupaj za zdravje človeka in narave.

komedija, ZA MODRI ABONMA in IZVEN

Operni večer:

22.12.2012 ob 20

3. srečanje Bralnega krožka za odrasle

JADRANKA JURAS,
TOMAŽ ŠTULAR
in TADEJ HORVAT

h

• v ponedeljek, 10. decembra 2012, ob 18.30 uri

razstava fotografij Ivana Glavača

ponedeljek, 17.12., ob 20. uri

• razstava bo na ogled od torka, 11. decembra 2012 dalje.

SiTi Teater BTC in Kreker:

potopisno predavanje
Izkušnja iz verskih hramov

koncert, za IZVEN

Prodajna mesta:
www.eventim.si, Petrol,
Kompas, Kiosk Delo Prodaja,
v cen
Punkt Krško in Brežice,
o
všte
BIT Brežice, Pošta Slovenije,
to tu je poleg
Bubka bar, Gostilna Les.
d
v ter i kopan predstav
Cena vstopnice: 15 €.
je
ma
e

Igra: Janez Hočevar Rifle

• v četrtek, 13. decembra 2012, ob 18. uri
Na duhovno pot po svetovnih religijah in filozofijah bo
obiskovalce na drugačen način popeljala svetovna popotnica
Andreja Rustja.

monokomedija, za IZVEN

Literarna ustvarjalnica

STAR FOTR

sreda, 19.12., ob 19.30 uri
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predavanje
Zakaj prihaja do konfliktov med generacijami?

LIMONADA SLOVENICA

RO)
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MLADE

Prireditev je
dobrodelne narave
v sodelovanju z
Lions klubom Brežice

ww

PRIREDITVE
V MESECU DECEMBRU

ZA RUMENI ABONMA in IZVEN

• v ponedeljek, 17. decembra 2012, ob 16.30 uri
Delavnico bo vodila literarna ustvarjalka Marija Kalčič.

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

edij

e.si

PRAVLJIČNE URICE

Sporočilo v steklenici

Humanitarna akcija študentov

Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani že več let izvaja projekt SPOROČILO V STEKLENICI, katerega namen je zmanjševanje škode zaradi pitja alkohola.
Obiščite spletno stran projekta www.nalijem.si, kjer lahko
pridobite precej informacij, hkrati pa lahko izpolnite anonimni vprašalnik, ki vam vam omogoča, da v samo 5 minutah
sami ocenite svoje pitje alkohola. Na koncu dobite povratno
sporočilo. Torej obiščite spletno stran www.nalijem.si in izpolnite anonimni vprašalnik.

BREŽICE - Študentje Fakultete za turizem v Brežicah so se
odločili, da s humanitarno akcijo s sloganom „Eno stvar pri
sebi odpiši, mlademu obrazu nasmeh nariši“ obdarujejo otroke iz socialno šibkejših družin. V prostorih Fakultete za turizem v Brežicah do vključno 21. decembra med 9. do 16. uro
zbirajo igrače in ostala darila, ki so jih občani voljni podariti. S pomočjo Rdečega križa Brežice bodo pridobili informacije, komu so ta darila najpotrebnejša, ter jih po predhodnem dogovoru s starši tudi sami dostavili.

• v sredo, 12. decembra in
• v sredo, 19. decembra 2012, ob 17. uri
na oddelku za cicibane v Knjižnici Sevnica,
• v torek, 18. decembra 2012, ob 17. uri
v izposojevališču Krmelj (enota Knjižnice Sevnica)
Toplo vabljeni!
V prihajajočih prazničnih dneh želimo bralkam in bralcem
Posavskega obzornika veliko iskrivih trenutkov in drobnih
pozornosti. V letu 2013 pa obilo bralnih užitkov ob knjigah
in obiskih naše knjižnice!
Vaši knjižničarji

Zbirajo sredstva
iz dohodnine

KRŠKO

Cesta Krških Žrtev 137a

XXXL
CENOVNI
HIT

XXXL NOVOST

Fotografiranje
za dokumente

Rdeči križ Slovenije je sprožil akcijo zbiranja sredstev
iz dohodnine. Zakonodaja vsem, ki smo zavezanci
za dohodnino omogoča, da
0,5 % dohodnine namenimo različnim upravičencem
do donacij. V teh dneh boste v poštni nabiralnik prejeli obvestilo in obrazec za
namenitev dela dohodnine
za donacije z vsemi navodili. Obrazec se odtrga, prepogne in zlepi ter odda v najbližji poštni nabiralnik, kjer
se ne plača nobenih stroškov
poštnine.

9990

v Hotelu City Krško
Fotografiramo za: osebno izkaznico,
potni list, vizo, vozniško dovoljenje,
orožni list, lovsko ali ribiško izkaznico,
mo mesečne vozovnice ...

sa

10 €

Tel.: 070/878781
www.fotografika.si

Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško, info@.fotografika.si

Organizator/naročnik: KURZ ROCK VIBE d.o.o., Resljeva 26, 1000 Ljubljana

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

CPB 18, 8280 Brestanica

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA
PROIZVODNJA – NOVEMBER 2012
Regal SALE. Barva: svetli hrast/bela.

Tabure ø 40 cm.
Simbolična slika

(1901J67270000)

3

-42%

99

199,-

Samo

1,*

3674

19

-45%

90

VKLJUČNO Z LEŽIŠČEM

Deko pladenj, dimenzije:
15x6x37 cm, v beli, rjavi ali
turkiz barvi. Mozaik steklo.
(8290J47000034)

Trosed,
dimenzije: 200x90x90 cm,
ležišče 190x130 cm.
(1601208620200)

Stol.
Barva: natur bukev/bež.
Dobava po 10.12.2012.
(1204N66110000)

V LESNINI SE VEDNO SPLAČA - GARANCIJA NAJNIŽJE CENE!

Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5
ter parna bloka
TA1 in TA2

1.224.890

17

8

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – NOVEMBER 2012

* pri nakupu troseda
Jon

www.lesnina.si

699

(1603208170000)

Proizvodna enota

SOx mg/m3

NOx mg/m3

CO mg/m3

Dimno število
Bacharach

Proizv.
enota

Gorivo

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

PB 1

KOEL

-

-

292

400

47

100

0

2

PB2

KOEL

-

-

352

400

33

100

2

2

PB3

KOEL

-

-

360

400

22

100

2

2

PB4

ZP

0

-

80

300

0

100

-

-

ZP

3

-

75

300

3

100

-

-

PB5

ZP
KOEL

- zemeljski plin
- kurilno olje ekstra lahko
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Na svetu so najlepše tiste dni,
ko nas gledajo materine oči.

V SPOMIN

Prazen dom je in dvorišče naše,
oko zaman te išče,
ni več tvojega nasmeha,
utihnil je tvoj glas,
bolečina je ostala pri nas.

ZAHVALA

ZAHVALA

MARIJA DRENOVEC
roj. Jevšnik, iz Krškega.

V 89. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama,
sestra, teta, stara mama in babica

V novembru je minilo 6 let, odkar nas več ne gledajo mamine oči.
Hvala vsem, ki me spominjate na njeno dobroto in prižigate sveče.

MARIJA ŠKODA

Hčerka z družino

5. decembra je minilo leto dni,
odkar te draga mama Cvetka
ni več med nami,
a v naših srcih si še vedno z nami.

V SPOMIN

TEREZIJI CVETKI MOLAN
iz Oklukove Gore 21.

Hvala vsem, ki se ustavljate ob njenem grobu in ji prinašate sveče
in cvetje.
Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi
najinega ljubečega sina in brata

Denisa Pečnika
iz Žurkovega Dola 12

z Drnovega 40, Leskovec pri Krškem.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
znancem in prijateljem za izrečeno sožalje, vence, sveče in svete
maše. Iskrena hvala zdravnikom, pevcem, g. Žičkarju in g. župniku
za lepo opravljen obred. Še enkrat vsem iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni

Ne jokajte na mojem grobu,
ni me tam, ne spim.
Sem v pomladni sapi vetra,
v zimskem snegu se iskrim,
sem sončni žarek v žitnem polju
in dežna kaplja na jesen.
Sem zjutraj ptica v mirnem letu,
zvečer kot zvezda zažarim.
Prosim, ne jokajte.

Ljubi Denis, povsod in večno boš v naših srcih in tvoj nasmeh nas
bo vedno spremljal.

V SPOMIN

Neutolažljivi ati Dušan, mami Jožica in sestra Valerija

29. novembra mineva drugo leto, odkar si zaprla svoje trudne
oči od bolečine in za vedno odšla od nas draga žena, mamica,
babica in tašča

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, naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu marketing@posavje.info.
Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo v
naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10.00 ure.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem,
sosedom, sodelavcem Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca
in Gozda Ljubljana, učiteljem ŠC Krško - Sevnica, Krekovi konjenici,
Bohorski konjenici za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje,
sv. maše in prispevke. Posebno se zahvaljujemo za denarno pomoč
Denisovim sošolcem, gasilcem gasilskega društva Zabukovje, Antonu
Krajncu, sodelavcem Gozda Ljubljana, Bohorski konjenici, Andreju
in Betki Krajnc, mami Kristini, atu Venčeslavu, babici Tilki, dediju
Jožetu, sosedom Motoretovim, Zakoškovim, bratoma Boštjanu in
Jožkotu z družinama, Mimici Žibret, Marici Račič, bratu Miranu Pečniku
ter posebna zahvala gospodu direktorju Gozda Ljubljana Dušanu
Gradišarju. Zahvaljujemo se gospodu župniku za lepo opravljen
obred, Radu Ovčarju in njegovim pevcem za zapete žalostinke,
godbeniku za zaigrano tišino, Mateju Krajncu, Denisovemu sošolcu,
Denisovi sestrični Betki za govor in ostalo pomoč ter gospe Renati
Šturbej za ogromno truda pri s cvetjem posejani Denisovi zadnji
poti, vsem praproščakom, prijateljem gasilcem za vso organizacijo
gasilskega pogreba. Zahvaljujemo se tudi Tini, Silvi in Ivanki Dremšak,
Marjani Mirt, Anici Milinovič, Metki Budna, Jožefi Špec in Dušanovi
sestri Veri Pirc za vso pomoč. Posebno se zahvaljujemo dr. Juretu
Pesjaku, Zdravstvenemu domu Sevnica, Kliničnemu centru Ljubljana
ter bolnišničnemu osebju iz Novega mesta. Hvala vsem, ki ste ga v
tako velikem številu pospremili v prerani grob.

041 671 323

MARJANCA BOŽIČNIK
z Velikega Kamna.

Hvala vsem, ki se je še vedno spominjate in postojite na njenem
grobu.
Z žalostjo v srcu: vsi njeni

ČIŠČENJE ODTOKOV,
KANALIZACIJE
IN POPRAVILA,
PREGLED CEVI
S TV KAMERO
Obnova cevi in kanalizacije
brez izkopa.

obzornikova oglasna mreža

Sanitar d.o.o., Jedinščica 13, Novo mesto
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SANITAR SISTEM d.o.o.

www.sanitar-sistem.si

TU
JE LAHKO
VAŠ OGLAS!
tel: 07 49 05 780
marketing@posavje.info
Anuška Motore s.p.

d.o.o.

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583
email: sabina@girs.si

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

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

izdelava geodetskega načrta
etažni načrt

OKULISTIČNI PREGLEDI NA ZDRAVSTVENO KARTICO

MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV
Ljudska optika Glasmaher,
Stušek Dejan s.p.

Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

- hišniška dela
- obnova stanovanj
- izdelava podstrešnih stanovanj
s suhomontažnimi elementi
- zamenjava podov-laminati,
gotovi parketi, itison ...

Vsa dela opravimo strokovno
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Optika Glasmaher
Pleteršnikova 1, 8250 Brežice

Izjemno ugodne cene

T R A N S PA R E N T O V
poljubnih dimenzij

s tiskom, odebeljenim robom in kvalitetnim rinkanjem
Pokličite in se prepričajte o kvaliteti naših storitev!

INFO: 070 77 77 65

www.agencijaspin.si

info@agencijaspin.si

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

9:00–19:00
9:00–13:00

Zrihtamo vse
Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas

070 660 660

pon–pet
sob

Decembrski POPUSTI
na OKVIRJE

NIZKE CENE!

Damjan Keber s.p., Trdinova 1, 8250 Brežice

Kamnoseštvo Jakša granitika d.o.o.

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

Tel.: 07/ 499 22 33

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

zakoličba

vris stavbe

parcelacija

ureditev meje

Prevzem dokumentacije
na vašem naslovu

Mobitel: 031 39 44 37
Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu
www.5ka-racunovodstvo.si

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

OBVESTILA

Posavski obzornik - leto XVI, številka 25, četrtek, 6. 12. 2012
V temni noči je prišlo slovo,
z žalostjo v srcu zremo v nebo.
A vemo, zdaj od tam boš gledal na nas,
saj ljubezni ne more izbrisati čas.

SLAVKA
PIRCA
iz Krškega

se z bolečino v srcu zahvaljujemo vsem prijateljem in znancem ter
sosedom iz bloka in občinskemu svetu za izrečena sožalja, darovane
sveče in denarno pomoč. Posebna hvala internemu oddelku bolnišnice
Brežice za dolgoletno zdravljenje in lajšanje bolečin v zadnjih dneh
njegovega življenja, diakonu Setnikarju za opravljen cerkveni obred,
govorniku g. Jankoviču, kvartetu trobil, restavraciji Pagat za gostinske
storitve in vsem, ki ste našega Slavka v takem številu pospremili na
njegovi prerani zadnji poti. Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žena Ema, sin Boštjan, hčerka Andreja z možem
in njegova sončka Miha in Maša

mali oglasi
NEPREMIČNINE
V okolici Kapel prodam starejšo hišo ali jo oddam v najem. Tel.: 041 978 065

lave in naletno zavoro.
Tel.: 070 999 380
Prodam Opel Zafiro 1.7 CDTI,
letnik 2010, 56.000 km, sive
barve. Tel.: 041 299 420

Prodam ali oddam v najem
trisobno stanovanje na Maistrovi 2 v Brežicah.
Tel.: 041 624 596
Prodam dvosobno stanovanje v NHM v Sevnici.
Tel.: 041 720 323
Prodam enosobno stanovanje v Brežicah (pritličje),
prodam tudi cisterno za olje,
2200 l, ter gorilec.
Tel.: 07 49 62 476
Prodam enosobno stanovanje, 36 m2, v Krmelju, pritličje, cena 28.000 €.
Tel.: 031 382 252
Prodam poslovno-bivalni
prostor v Portorožu ob trgovsko poslovnem centru Lucija, v izmeri 36 m2.
Tel.: 070 999 160
Prodam njivo v izmeri 66,64
arov in gradbeno parcelo v
Krški vasi. Tel.: 051 616 198
V Krškem na Vidmu oddam v
najem dvosobno stanovanje,
vseljivo takoj.
Tel.: 040 333 939
V najem oddam dvoinpolsobno stanovanje na lepi lokaciji
v centru Brežic. Tel.: 031 202
480, 031 270 540
V Krškem na Cesti 4. julija
oddam v najem opremljeno
enosobno stanovanje ženski.
Tel.: 040 127 228
V Brežicah oddam v najem
enosobno stanovanje, 30 m2.
Tel.: 07 49 62 476
Oddam trisobno stanovanje
na Dvorcah, gornja etaža, ločen vhod, centralna, vseljivo
takoj. Tel.: 070 206 578
Izdelujem projekte za gradbeno dovoljenje, notranjo
opremo in izvedbo za novogradnje, prenove, legalizacije. Aspo biro, Samo Vojko Cerovšek s.p., Papirniška
24, Krško. Tel.: 041 683 380,
aspo.biro@amis.net

AVTOMOBILIZEM
Prodam Ford Mondeo 2.0
TDCI, karavan, letnik 2003.
Tel.: 051 634 598
Kupim avtomobilsko prikolico z A testom, serijske izde-

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

KMETIJSTVO
Prodam 3-tonsko prikolico
Tehnostroj z dvojnimi kolesi, dobro ohranjeno, in stebre za vinograd.
Tel.: 041 549 101
Prodam plug Kverneland,
obračalni, dvobrazdni, dobro ohranjen. Tel.: 051 305
502, 07 49 69 258
Prodam cisterno Creina 3200
l, motokultivator s snežnim
plugom, prikolico 4 t, ni kiper, in plug Slavonac 12 col.
Tel.: 030 694 956
Prodam kosilnico BCS, izkopalnik krompirja Hmezad,
motokultivator Muta s priključki, snežno rolbo, frezo
za zemljo, rotacijski plug.
Tel.: 051 496 012
Prodam ječmen in koruzo v
zrnju. Tel.: 041 581 488
Prodam krmo otavo.
Tel.: 040 910 534
Prodam seno v okroglih balah
in slamo. Tel.: 051 773 808
Prodam suhe smrekove plohe in deske. Tel.: 041 847 431
Ugodno prodam suha akacijeva drva, žagana na 22 – 33
cm, po ceni 42 € za m3, z možnostjo dostave v občini Brežice, in oddam enosobno stanovanje v Brežicah.
Tel.: 070 321 426
Prodam bukove pelete in bukove brikete. Tel.: 070 665
823, Eko-kurjava d.o.o., Gabrje pri Dobovi 42a, Dobova
Prodam suha mešana drva
(bukev, gaber, hrast, kostanj,
lipa), metrska, razcepljena,
možna dostava. Tel.: 041 438
604, 041 439 288

KUPON - 25 %

Ni te več med nami,
a v naših mislih še živiš.

za nakup novega akumulatorja

ZAHVALA

ZAHVALA
Ob boleči prerani izgubi našega dragega
moža, očeta, dedija, tasta, brata in strica
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Popusti se ne seštevajo!

23. novembra smo se poslovili
od dobrega moža, očeta, starega očeta,
brata, strica in soseda

FRANCA HUMEKA

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.: 0 4 1 7 3 2 9 6 6 , w w w.euroavtonova.si

iz Loč pri Dobovi.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvalo
smo dolžni internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice za
zdravstveno oskrbo, patronažni sestri Božici za pomoč na domu.
Hvala godbenikom iz Loč, cerkvenim pevcem, gospodu župniku,
pogrebni službi Žičkar za lepo opravljen obred, sosedu Branku
za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi

Prodam 5 m3 suhih drv (bukev,
hrast), okolica Sevnice, možna dostava. Tel.: 051 304 760

Prodam 3 bikce simentalce,
stare 5 mesecev, ekološka
reja. Tel.: 031 880 657

Prodam suha metrska drva,
okolica Sevnice, možna dostava. Tel.: 041 809 074

Prodam pitanca, 250 kg, prašiče, okoli 60 kg, in odojke,
25-35 kg. Tel.: 041 605 698

Prodam bukova drva in travniški traktorski mulčar, širina
1,5 m, okolica Brežic.
Tel.: 041 940 398

Prodam prašiče, težke od 30
do 120 kg, možna dostava na
dom. Tel.: 041 424 434

Prodam bukova drva, žagana
in razcepljena, za štedilnik,
kamin ali centralno kurjavo,
možna dostava.
Tel.: 040 738 059
Prodam bukova in mešana
drva, prašiča, težka 250 in
130 kg, okolica Brežic.
Tel.: 07 49 65 331

VINOGRADNIŠTVO,
SADJARSTVO,
ŽIVILA
Prodam kalano kostanjevo
kolje za vinograd ali sadovnjak, dolžine 2 m, cena 1 €.
Tel.: 031 439 645
Prodam drva z dostavo, kostanjevo kolje za vinograd
in vino cviček, kupim slamo
v kockah, okolica Sevnice.
Tel.: 040 319 448
Prodam novo belo vino,
cena 1,10 €/l, 500 l.
Tel.: 040 898 916
Prodam belo in rdeče vino,
bizeljsko-sremiški okoliš.
Tel.: 041 643 972
Prodam vino modro frankinjo. Tel.: 041 983 525
Prodam zamrznjene blanširane jurčke, cena 8 €/kg.
Tel.: 051 703 585
Kupim trdo slanino za salame.
Daničič Milan s.p., Kompolje
60, Boštanj. Tel.: 041 571 752
Prodam jedilno kolerabo in
2 plemenski svinji za pripustitev. Tel.: 031 770 868, 07
49 56 009

ŽIVALI
Prodam 1 m3 lipovega lesa,
telico šarole, staro 11 mesecev, prašiča (180 kg), kravo
limuzin, brejo 7 mesecev, 2
bikca simentalca, stara 3 mesece, 600 l frankinje in 600 l
cvička. Tel.: 051 870 909
Prodam kravo simentalko z
moškim teletom.
Tel.: 031 698 469
Prodam teličko simentalko,
staro 3 mesece, kravo sivko,
staro 6 let (nebrejo), in svinjo za zakol, pasasto, 250300 kg. Tel.: 041 396 121

Prodam prašiča, težkega
okoli 300 kg, hranjen z domačo hrano, cena po dogovoru. Tel.: 07 49 51 092
Prodam odojka in ovna za
zakol, brejo telico, simentalko ter lisasto rjavo, staro
8 mesecev. Tel. 041 726 086
Prodam prašičke, težke 40–
60 kg, enega 200 kg in telička šarole. Tel.: 07 81 43 247
Prodam polovico prašiča, cca
70 kg, domače krme, in 1500
kg koruze v zrnju, naravno
sušene. Tel.: 041 489 683
Prodam 240 kg težko, leto
in pol staro prasico, v račun
vzamem bikca, razliko doplačam. Tel.: 031 762 872
Prodam prašiče mesnate pasme, težke od 30 do 100 kg,
okolica Sevnice.
Tel.: 031 434 572
Prodam pujske, težke 25100 kg, možen zakol in dostava, in 3 krave s teletom.
Tel.: 07 49 75 060
Prodam 4 pujske, težke do
60 kg in svinjo, do 170 kg,
cena po dogovoru.
Tel.: 030 670 736
Prodam prašiče, težke cca
25-80 kg, iz domače reje, možen zakol. tel.: 051 422 161
Prodam prašiča, 130 kg, hranjen z domačo hrano, možen

zakol, in vino cviček.
Tel.: 07 49 75 190
Prodam prašiče, težke 50
in 200 kg ter ovseno slamo,
okrogle bale, cena ugodna.
Tel.: 041 560 136
Prodam prašiče (odojke),
težke cca 25–30 kg, iz domače reje - kuhana hrana.
Tel.: 07 49 75 301
Prodam 3 prašiče zelo mesnate sorte, 140-150 kg, odojke
in bikca simentalca, možen
zakol. Tel.: 040 796 830
Prodam prašiča mesnate
sorte, težkega okoli 110 kg.
Tel.: 040 482 906
Prodam 140 kg težkega prašiča, 800 kg koruze in ovsa.
Tel.: 07 49 69 474
Merjasca, starega 6 mesecev,
za pripust, linija 12, ugodno
prodam. Tel.: 031 751 324
Prodam odojke in prašiča,
težka 120 in 180 kg, ter jedilni krompir desire.
Tel.: 051 361 635
Prodam pujske, težke 30-40
kg in 45-55 kg, okolica Boštanja. Tel.: 041 662 730
Prodam odojke.
Tel.: 041 784 230
Prodam 3 odojke, težke 30
kg. Tel.: 07 49 68 390
Po ugodni ceni prodam domače purane. Tel.: 07 49 67 123
Oddam psa zlatega prinašalca, starega 8 let, dobremu
skrbniku. Tel.: 031 681 548
Podarim pse mešance, manjše do srednje rasti, stare 9
tednov. Tel.: 041 705 094
Prodam nove pasje ute, 7
tipov različnih velikosti, možna dostava. Miran Lopatič
s.p., Pirošica 3b, Cerklje.
Tel.: 040 229 459
Prodam zajčnike za dve, štiri, šest samic, možna dostava. Miran Lopatič s.p., Pirošica 3b, Cerklje.
Tel.: 040 229 459

POHIŠTVO
Ugodno prodam 2 postelji
Garant, 90/200, z vzmetnicama in latofleksi, ohranjeni. Tel.: 051 428 503

RAZNO
Nudim pomoč v gospodinjstvu, likanje perila, čiščenje
in pospravljanje. Boris Borštnar s.p., Kvedrova 7, Ljubljana. Tel.: 070 440 171
Profesorica matematike
inštruira matematiko za
osnovne in srednje šole.
Tel.: 07 49 69 696, Suzana Urbanč s.p., Črešnjice
17, Cerklje
Prodam sobno peč na kurilno olje in motorno žago Husqvarna 55 original, dobro
ohranjeno. Tel.: 031 520 432
Prodam oljni gorilec Thyssen, kot nov, in avtomatiko
Seltron. Tel.: 031 594 341
Nove AŽ panje menjam za
suhe smrekove colarice.
Tel.: 031 501 801
Prodam hladilno komoro,
ki lahko deluje kot zorilnica
(2x3x2x4) Tel.: 041 667 184
Prodam 1000 l ali 600 l PVC
cisterno na paleti za vodo,
možna dostava.
Tel.: 051 350 630
Odkup starega železa, izrabljene kmetijske mehanizacije, gradbenih strojev, peči, radiatorjev,
bele tehnike. Plačamo,
odpeljemo. Tel.: 051 621
223, Janko Zakovšek s.p.,
Vranje 22a, Sevnica

STIKI
73-letni upokojenec želi
spoznati žensko za k sebi na
dom. Tel.: 041 721 383

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

NAROČILO MALEGA OGLASA



Vsebina oglasa:

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

Datum:

Podpis:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!
Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta:

Kontaktni telefon:

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).

24

ZADNJA STRAN

Pet let osrečevanja s plesom
BREŽICE - Če se krška z različnimi plesnimi zvrstmi in strokovnim delom na plesnem področju lahko pohvali že desetletja,
je brežiška občina posebej plesno zasijala v zadnjih petih letih, predvsem po zaslugi Plesnega društva Imani. Prosvetni
dom Brežice je bil tako 29. novembra kar premajhen za vse,
ki podpirajo in občudujejo ples, plesalce in delo tega plesnega društva, ki je s prireditvijo "5 let - Preplet glasbe in plesa"
zaokrožilo obletnico svojega delovanja. Plesna zgodba se je
začela že ob samem prihodu občinstva v dvorano z zanimivi-
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Speedwayska »kronika« povezuje
KRŠKO - V velikem številu so ljubitelji speedwaya ter nekdanji in sedanji vozniki zapolnili 24. novembra pod
večer krško Dvorano v parku, v kateri je v organizaciji domače Založbe Neviodunum in Valvasorjeve knjižnice Krško potekala predstavitev novo izdane knjige Francija Tomažiča Slovenski speedway 1992-2012.

Avtor Franci Tomažič, Matej Žagar in Silvester Mavsar
Gre že za drugo Tomažičevo
knjigo, posvečeno tej zvrsti
moto športa, najprej je leta
2007 izdal knjigo Jugoslovanski dirt track in speedway
1920-1991 in pred dnevi Slovenski speedway 1992-2012,
skupno pa je to tretja speedway knjiga, ki je izšla pri krški založbi Neviodunum, saj
so v njej že leta 2002 izdali prvo slovensko knjigo, posvečeno temu športu.
V 392 strani obsegajoči knjigi, ki je opremljena s prek
400 fotografijami, Franci Tomažič opisuje v obliki kronološkega zapisa značilnosti
tega športa ter dosežene rezultate slovenskih dirkačev
v zadnjih dveh desetletjih,
knjiga pa vsebuje tudi opise
najuspešnejših voznikov tega
obdobja, kratke predstavitve
klubov in spomine nekaterih
speedwayskih navdušencev.

mi postavitvami plesalcev, nato pa je postregla s trinajstimi
prelivajočimi se plesnimi točkami, ki so jih popestrili še nastopi Petra Dirnbeka, Nuše Derenda, Nika Škrleca in sester
Galič. Pevca sta se popolnoma zlila v koreografijo plesalcev
najrazličnejših starosti, svoje veščine so pokazale vse plesne
skupine, od Celestine, Ka‘Bavidas Pelera, Alter Ego, Sodobnega plesa, mnogo skupin Hip hop, med njimi tudi posrečena skupina Hip hop odrasli, tekmovalna skupina, tekmovalni
par, dogodku pa so piko na i s svojim plesom dodale mentorice Plesnega društva Imani: Simona Bortek, Špela Premelč,
Jerneja Rožman, Katja Terglav ter ustanoviteljici tega plesnega društva, ki danes skrbi za zdrav razvoj preko 200 otrok,
Rosana Horvat in Sara Levičar. Iz občinstva jih je podpirala
tudi mentorica Hedvika Lopatič, Ksenija Herakovič, predsednica društva, pa je med dogodkom podelila tudi posebna
priznanja plesalcem in mentorjem, ki z društvom dihajo že
vseh pet let. Dogodek se je s pomočjo skrbno izbrane glasbe, razgibanih koreografij, dobrih video projekcij, ki so zajele čustva in misli plesalcev, nedvomno zapisal v srca vseh
obiskovalcev in vseh sodelujočih.
Maruša Mavsar

Foto: M. M. in Lijamedia

BREŽICE – Ob 5-letnici delovanja je 25. novembra plesna
skupina Femy (na fotografiji) v Prosvetnem domu Brežice
prikazala plesno pravljico, ki so jo poimenovali „Skrivnostni diamanti Orienta“. Orientalske plesne gibe, ki so
jih spremljali prekrasni kostumi, je s svojimi nastopi dopolnila tudi njihova vaditeljica Elin. Dogodek so popestrili plesalci stepa in hip hop skupina iz Plesnega kluba Lukec. M. K.

Obiskovalce so pozdravili in o poznanstvu z avtorjem ter sodelovanju spregovorili nekdanji speedwayist,
dvakratni prvak Jugoslavije
Ivan Molan, avtorjev brat,
znani speedwayski delavec
in nekdanji dirkač Janez Tomažič, urednik knjige Silvester Mavsar, Polona Bren-

čič, ki je v krški knjižnici
sooblikovala posebno zbirko
o speedwayu, direktorica krške knjižnice Urška Lobnikar
Paunovič, izvršna direktorica Zavoda Neviodunum Bojana Kunej, predsednica AMD
Krško Violeta Freeland ter
najuspešnejši slovenski voznik vseh časov, enajstkratni
državni prvak in član elitne
petnajsterice najboljših dirkačev sveta serije Grand Prix
za leto 2013 – Matej Žagar.
Predstavitvi knjige sta prisluhnila tudi nekdanji župan
občine Krško, sedaj pa minister za kmetijstvo in okolje

Dvorana v parku je bila pretesna za ljubitelje speedwaya.

Predstavitve so se udeležili tudi predstavniki AMD Krško,
Občine Krško in mnogi veterani speedwaya.
Franc Bogovič ter podžupanja Ana Somrak. Glasbeno
opremo dogodku pa je tokrat

prispeval znani citrar Miran
Kozole s Senovega.

B. Mavsar

Naročila:

040 634 783

zalozba@posavje.info

cena 35 €
Za osvežitev je poskrbela
Vinska klet Molan iz Čel.

Speedwayska podprvaka skupaj do uspehov?
KRŠKO – Ob predstavitvi
Tomažičeve druge knjige o speedwayu sta se izven steze srečala trenutno
eden stebrov krškega kluba Samo Kukovica in znani dirkač Izak Šantej, ki je
letos prevzel treniranje
krških spedwayistov. Oba
člana krškega AMD povezuje še nekaj, medtem ko je
bil Samo Kukovica lani vice
prvak Slovenije v članski
konkurenci, je Izak Šantej
v svoji uspešni karieri zbral
kar ducat takih naslovov.
V pogovoru za Posavski obzornik je 23-letni Kukovica dejal, da je v letošnji sezoni naredil velik napredek, čeprav
tega ni uspel povsem dokazati na dirkah, saj je v DP osvojil 5. mesto, medtem ko je
bil lani vice prvak Slovenije.
Kot spremljevalci speedwaya
pri nas vedo, je Samo dobil
razmeroma malo priložnosti
na sistemskih dirkah oziroma
kvalifikacijskih tekmovanjih,
pa tudi v reprezentanci. Kot
pravi, so mu selektor Kalin in
drugi odgovorili, da pri izborih veljajo rezultati tekoče
sezone, on pa prizna, da je
nekoliko slabše začel in tudi
sam ni bil z njo zadovoljen,

jav na tem mestu in določene nerešene zadeve z vozniki
privedle do tega, da pozicija trenerja ni najbolj spoštovana in si bo moral trener ob
podpori kluba potreben renome šele ustvariti.

Izak Šantej in Samo Kukovica na predstavitvi Tomažičeve knjige o speedwayu
pa vendar bi si zaslužil več še vedno ohranja stike z danpriložnosti.
skim klubom Fjeldstel, kjer
je nastopal v sezoni 2011.
Pred novo sezono mu največji izziv pomeni čim bolj- Letos je imel precej smole v
ša uvrstitev v DP, saj naj bi DP, medtem ko je z rezultati
med najbolje uvrščenimi za na pozivnih dirkah bolj zadoŽagarjem, ki je še vedno voljen, saj je dosegel 4. messeveda glavni favorit, orga- to na Zlatem znaku v Krškem
nizatorji izbrali 16. voznika in uvrstitev v četrtfinale znain dve rezervi za GP dirko, ne dirke v Pardubicah. Zelo
ki bo septembra v Krškem. je zadovoljen s trenerjem
Samo je dozorel v svojih raz- Šantejem, ki je letos začel
mišljanjih in pravi, da ima z delom, spoštuje njegove
aktualni prvak Žagar prav, izkušnje in posluša nasvete
ko pravi, da je treba napeti in če je soditi po Samovem
vse moči in se poskusiti pre- mnenju, AMD Krško končno
biti na tujo sceno. Zlasti mu res dobiva pravega trenerja.
je izziv poljska liga, čeprav Seveda pa so dolga leta men-

Medtem ko že pridno nabira
fizično kondicijo, si želi spet
čim prej na motor. Po začetnih treningih v Krškem, ki jih
pričakuje že sredi februarja,
če bo vreme dopuščalo, bo
skušal oditi tudi na Poljsko,
saj meni, da je nujno potrebno spoznati tamkajšnje
steze in povečati možnosti,
da ga opazijo v katerem izmed poljskih klubov prve ali
druge lige, kar ob hudi konkurenci domačih voznikov
seveda ne bo lahko. »Zadnji
čas je, da se prebijem iz povprečja in začnem dosegati
odmevnejše rezultate, nujno
tudi v tujini, sicer ves trud
in nadaljevanje kariere ne bi
imela smisla,« pravi simpatični Krčan, ki se zahvaljuje
za podporo družini, navijačem, trenerju in pa mehanikoma Alojzu Burji in Stanku
Glavanu, predvsem pa sponzorjem, ki se jim priporoča
tudi za naslednjo sezono.

S. M.

