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v letu 2012

Slednji se je v uvodu govo-
ra navezal na 22-letno sa-
mostojno prehojeno pot, pa 
tudi dvoletno obdobje jugo-
slovanskih nemirov pred tem, 
ko so se zaposleni v tedanji 
milici oziroma Organov za no-
tranje zadeve že začeli pri-
pravljati na potencialen iz-
bruh vojne: „Pripravljenost 
za ubranitev teritorialnih 
mej smo prvič preizkusili 1. 
decembra 1989 ob akciji Se-
ver, ko smo preprečili miting 
resnice v Ljubljani. Vse to 
smo ponovili, ko smo v mese-
cu juniju 1991 izvedli stood-
stotno mobilizacijo rezervnih 
miličnikov, ki so se vsi - brez 
izjeme - odzvali, čeprav ta-
krat niso vedeli, kako dolgo 
bo trajala vojna. Zahtevala 
je tudi žrtve. V naši posavski 
regiji je vojna za samostojno 
Slovenijo vzela življenje ene-
ga veterana.“ 

Kot je v nadaljevanju dejal 
Bezjak, pa danes na to kakor 
tudi na dejstvo, da je plebi-
scitarna odločitev o odcepi-
tvi od nekdanje skupne drža-
ve ter oklicani samostojnosti 

Bezjak: Plebiscitarna odločitev je bila zmaga 
vseh državljank in državljanov
KRŠKO - „Skupaj s samostojnostjo smo dobili tudi demokracijo, a se je zdravo in strpno soočenje mnenj o tem, po kateri poti naj 
hodi država, v zadnjih letih umaknilo brezkompromisnim prepirom, politikantskemu cinizmu, podtikanjem ali celo ponarejanju 
listin, vse to zgolj z namenom diskreditacije nekaterih, ki mislijo drugače. Upravičeno nas preveva občutek, da so nam državo 
ugrabili,“ je na slovesnosti v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti 26. decembra v krškem kulturnem domu kritično ocenil 
današnjo situacijo v državi letošnji slavnostni govornik Vlado Bezjak, predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Posavje.

in enotnosti pomenila zmago 
vseh državljank in državlja-
nov, mnogi radi pozabijo: „Po 
dveh desetletjih smo priča 
poizkusom privatizacije za-
slug, saj se nekateri razglaša-
jo za junake osamosvojitvene 
vojne. Resnica je popolnoma 
drugačna in o tem bodo pisali 
zgodovinarji … Danes vemo, 
da nam zaostanka za najbolj 
razvitimi državami Evropske 
unije ni uspelo zmanjšati, hi-
tro pa nas dohitevajo tudi dr-
žave, ki so pred 21 leti komaj 
odgrnile ‚železno zaveso‘. V 
tem času je bilo tudi pod po-
kroviteljstvom politike, leve 
in desne, odtujenega veliko, 
nekoč skupnega premoženja, 
vendar – razen nekaterih iz-
jem - za to ni odgovarjal nih-
če. Tudi zato se v ljudeh, ki 
po desetletje ali več na sodi-
šču čakajo na pravico, upra-
vičeno vzbuja občutek, da 
pravna država ne deluje. Vi-
dimo, da se je naša država 
znašla v hudi gospodarski, 
socialni, finančni in politič-
ni krizi. Smo tudi v krizi vre-
dnot, česar pa ne želijo pri-
znati le tisti, ki s to državo 

danes upravljajo.“ Namesto 
navedenega bi bilo potrebno, 
kakor je menil, ustvariti ra-
zvojno naravnano in povezo-
valno okolje, ki bi privabljalo 
čim več ustvarjalnih posame-
znikov, ne pa te odganjalo, 
med njimi največ mladih iz-
obraženih, a žal brezposelnih 
ljudi, zato bi „veljalo razmi-
sliti, da se 21 let po osamo-
svojitvi najdejo novi, etično 
manj oporečni ljudje, ki bi 
lahko prišli na oblast in pre-
vzeli vodenje naše samostoj-
ne države“. 

V nadaljevanju je izpostavil 
tudi pridobitve in tudi insti-
tucionalne izgube na obmo-
čju Posavja v obdobju dveh 
deset letij in zaključil govor v 
prepričanju, da ima naša re-
gija dobre razvojne danosti, 

s katerimi lahko ob strpnem 
poslušanju in sprejemanju 
drug drugega ter s skupnimi 
odločitvami ustvarimo bolj-
ši jutri za nas in naše rodo-
ve. Misli o prehojeni poti od 
plebiscitarne odločitve do da-
nes je strnil tudi župan obči-
ne mag. Miran Stanko, ki je 
ob tej priložnosti občankam 
in občanom zaželel čim bolj 
uspešno prihajajoče leto, 
slovesnosti pa so se udeležili 
tudi župani sosednjih občin, 
državni svetnik Jože Slivšek 
ter minister za kmetijstvo in 
okolje Franc Bogovič. Kul-
turni program je povezovala 
Petra Rep Bunetič, ob Pihal-
nem orkestru Krško pa so ga 
sooblikovali še vokalista Jer-
nej Šterk in Tadeja Molan ter 
solist na pozavni Žan Tkalec. 
 Bojana Mavsar

Slavnostni govornik Vlado Bezjak

Spoštovani bralci,
v uredništvu smo se potrudili in tako prihajamo med vas že 
kar drugi delovni dan novega leta, v katerem vam želimo vse 
dobro in da bi še naprej tako radi brali najbolj domač časo-
pis. Tokrat nekoliko skromnejši obseg bomo nadomestili v pri-
hodnji številki, ki bo izšla 17. januarja in bo posvečena tudi 
15-letnici izhajanja Posavskega obzornika.  Uredništvo

Posavje vstopilo v novo leto
»Pet, štiri, tri, dva, ena, SREČNO NOVO LETO!« je ob vstopu v novo leto odmevalo na 
prizoriščih tradicionalnih silvestrovanj na prostem v Posavju. Na Trgu Matije Gubca v Kr-
škem so v novo leto vstopili ob zvokih ansambla Od Oka, opolnoči pa sta zbranim vošči-
la uspešno, mirno in srečno leto 2013 župan mag. Miran Stanko in predsednica sveta KS 
mesta Krško Jožica Mikulanc. Pred občinsko zgradbo v Brežicah je zbrano množico za-
bavala zasedba Uranium Pills Project, malo pred polnočjo pa je vsem občankam in ob-
čanom veliko dobrega v tem letu zaželel župan Ivan Molan. V Sevnici so znova pripravi-
li tudi popoldanski zabavni program za najmlajše, na večernem silvestrovanju pa je za 
glasbo skrbel ansambel Obvoz. Kot običajno je opolnoči vsem zbranim voščil in zaželel 
vse najboljše v novem letu tudi župan Srečko Ocvirk. 

Najbolj množično je bilo silvestrovanje v Brežicah (foto: R. Retelj). Skupina mladih na krškem silvestrovanju (foto: G. Rovan)

V Sevnici so pripravili posebno silvestrovanje za najmlaj-
še (foto: S. Radi).



Posavski obzornik - leto XVII, številka 1, četrtek, 3. 1. 20132 AKTUALNO

SEVNICA - Člani osnovne organi-
zacije DeSUS Sevnica so 17. de-
cembra na razširjeni prednovo-
letni seji za novega predsednika 
soglasno izvolili Franca Pipana, ki 
se je po izvolitvi zahvalil članom, 
pa tudi tistim, ki so ga podprli na 
zadnjih parlamentarnih volitvah, 
ko mu je za izvolitev zmanjkalo le 
nekaj deset glasov. Opozoril je na 
nekatera slaba dejanja v slovenski 
politiki: da je imela prejšnja Pa-
horjeva vlada izrazito antisocial-
ni program, izrazil je pomisleke na 

Pahorjevo paktiranje z Janšo ne glede na socialne posledice 
med ljudmi, o slabosti hitrega sprejemanja zakonov, ki omo-
gočajo za posledico ropanje državnega premoženja itd. Pred-
sednik občinske organizacije Jože Žnidarič je orisal uspehe in 
neuspehe tega leta tako v osnovni kot občinski organizaciji in 
se zahvalil članom za aktivnost. Seje se jo je udeležil tudi ge-
neralni sekretar DeSUS-a Ljubo Jasnič in leto 2012 ocenil kot 
sorazmerno uspešno za organizacijo z nekaj ponesrečenimi do-
godki. Med dosežke spadajo dva ministra in dva državna sekre-
tarja v vladi ter stabilnost pokojnin, med slabše dogodke pa 
zlasti razprtije med Erjavcem in Žnidaršičem ter posledično 
tisoč članov manj. J. Levstik/P. P.

mah Čatež do krožišča z avtoce-
sto, kar bo Termam Čatež zožilo 
značilni ravninski obvodni pejsaž. 

Cesta in most preko Save bosta 
skoraj gotovo zgrajena. Je pa še 
pravi čas za premislek o pravil-
nejši trasi, ki bi morala biti v inte-
resu regionalnega razvoja Posavja 
in tudi mesta Brežic z zaledjem, 
saj gre za dolgoročni poseg v pro-
stor. Premislek zato, ker predvi-
deni potek ceste od Petrola proti 
Savi ni skladen s konceptom na-
ravne zgodovinske prometne mre-
že /glej grafično prilogo/, saj 
predstavlja diagonalno povezavo 
ceste Zidani Most - Drnovo z avto-
cesto pri Čatežu. S tako traso ce-
sta Čatež - Maribor izgublja svoj 
pomen; pravilneje bi bilo preč-
no povezati cesto Drnovo - Zida-
ni Most s cesto Čatež - Maribor /
glej grafično prilogo/. Seveda bi 
morali razmisliti o večjem odmi-
ku mariborske ceste na vzhodni 
strani Brežic.

S primernejšo traso bi obenem 
dosegli boljšo povezavo z obrtno 
in industrijsko cono Brežic, sever-
no od železniške proge, seveda v 
soglasju s tamkajšnjimi prebival-
ci. Če bi se zazrli proti Krškem, 
bi videli, da ima široko zastavljen 
dolgoročni urbanistični prostorski 
koncept, po moji presoji, z odlič-
no zamišljeno prometno mrežo, 
ki med drugim vrača reko Savo 
staremu mestnemu jedru in nje-
govim prebivalcem; promet pa 
odmika od mesta proti vzhodu, 
kar mestu odpira nove možnosti.

Prva obvoznica Brežic z mostom 
preko Save je bila zgrajena leta 
1972. Morda ni bilo naključje, da 
je bil tistega leta položen tudi te-
meljni kamen za Nuklearno elek-
trarno Krško. Izkazalo pa se je 
kmalu zatem, da je bil most pre-
ko Save pri Čatežu prešibak za to-
vor, ki je bil namenjen gradnji NE 
Krško, zato so morali most začasno 
ojačati z jeklenimi nategami. Novi 
most pri Čatežu pa bo najbrž zmo-
gel prenesti še večja bremena.

Priložnost izgubljena ne povrne 
se nobena!
 Karl Filipčič, 
 univ. dipl. ing. arh.
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prejeli smoBREŽICE - 17. decembra so se predstavniki OO DeSUS Breži-
ce, Krško in Sevnica seznanili z delovanjem Splošne bolnišnice 
Brežice in si ogledali njene prostore. Direktor bolnišnice Dra-
žen Levojević je prisotne seznanil tudi z namero ministrstva 
za zdravje v zvezi z združevanjem manjših bolnišnic, kar bi 
pomenilo ukinitev Splošne bolnišnice Brežice. Poudaril je, da 
so ljudje, ki prihajajo na preglede in zdravljenje, deležni vse 
pozornosti in kvalitetnih storitev. Predstavljeni so bili tudi po-
datki, ki kažejo na racionalno vodenje in delovanje bolnišnice. 
Občinski odbori DeSUS Brežice, Krško in Sevnica ne podpirajo 
namere ministrstva za zdravje, ki naj bi ukinilo Splošno bol-
nišnico Brežice. Zaprtju ali preoblikovanju splošne bolnišni-
ce ostro nasprotujejo in pričakujejo, da bo imela bolnišnica 
v tej zdravstveno zapostavljeni regiji enake možnosti za ra-
zvoj, kot ga imajo bolnišnice v ostalih regijah. »Splošna bol-
nišnica Brežice, ki ima že 140-letno tradicijo, je pomemben 
del posavskega in obsoteljskega okolja. Strategija razvoja do 
leta 2020 je uresničljiva, zato nasprotujemo načrtovanim po-
segom v samostojnost in celovitost Splošne bolnišnice Breži-
ce. Pozivamo Ministrstvo za zdravje, da z vodstvom Splošne 
bolnišnice Brežice določi ukrepe, ki bodo zagotovili finančna 
sredstva za njen nadaljnji razvoj. V kolikor se bo taka politi-
ka ministrstva za zdravje nadaljevala, bodo kršene osnovne 
prvine našega zdravstvenega sistema, ki so enakost, solidar-
nost in univerzalnost, zato pozivamo ministrstvo za zdravje, 
da skrajno preudarno premisli o svojih namerah,« so občinski 
odbori DeSUS zapisali v sporočilu za javnost. S. Radi

Predlog Odloka o proraču-
nu Občine Sevnica za leto 
2013 je uvodoma predstavil 
župan Srečko Ocvirk. Poja-
snil je, da je proračun za pri-
hodnje leto bistveno manj-
ši zaradi zaključka gradnje 
širokopasovnega omrežja 
in zaradi zakonskega zni-
žanja povprečnin. »Prora-
čun je še vedno razvojno 
naravnan. 37 odstotkov je 
še vedno namenjenih inve-
sticijam, sledi pa tudi mo-
žnost sofinanciranja. Načr-
tovana zadolžitev je manjša 
kot v preteklih letih, umir-
ja se tudi obveznost popla-
čila,« je še povedal. Direk-
tor sevniške občinske uprave 
Zvone Košmerl je poudaril, 

V Sevnici sprejeli proračun 2013
SEVNICA - 19. decembra je v konferenčni dvorani sevniškega gradu potekala 18. redna seja sevniškega 
občinskega sveta. Na njej so med 17 točkami dnevnega reda obravnavali tudi predlog Odloka o proraču-
nu Občine Sevnica za leto 2013, ki znaša dobrih 18 milijonov evrov.

da je proračun realen in da 
zagotavlja izvajanje zakon-
skih nalog. Vodja oddelka 
za finance na Občini Sevni-
ca mag. Vlasta Marn je med 
drugim povedala, da občina 
uspešno črpa tudi sredstva 
iz kohezijskih skladov. Vse-
bino proračuna so obravna-
vali tudi vsi občinski odbori, 
ki niso imeli pripomb, zato 
je bil proračun Občine Sev-
nica za leto 2013 po predlo-
gu o združitvi prve in druge 
obravnave soglasno sprejet 
skorajda brez razprave. 

Na zadnji občinski seji v lan-
skem letu so s sklepom potr-
dili še skupno listo kandida-
tov predstavnikov v Razvojni 

svet regije Posavje, ki bo 
imela poleg županov vseh še-
stih občin tudi predstavnike 
iz gospodarstva in nevladnih 
organizacij. Vodja Medob-
činskega inšpektorata – Sku-
pni prekrškovni organ občin-
skih uprav občin Bistrica ob 
Sotli, Brežice, Krško, Rade-
če in Sevnica Martin Cer-
jak je v svojem poročilu o 
izvajanju redarske službe v 
sevniški občini med drugim 
povedal, da so rezultati par-
kiranja na »modrih conah« v 
Sevnici pozitivni, saj je sedaj 
mogoče najti parkirni prostor 
v kateremkoli času. Svetnice 
in svetniki so soglašali z viši-
no enkratne denarne pomoči 
za novorojence, ki znaša 240 

evrov v obliki bona. Sprejeli 
so tudi predlog letnega pro-
grama športa, s katerim bodo 
sofinancirane vse športne ak-
tivnosti društev in dejavnosti 
KŠTM ter po novem tudi ribi-
štvo. Med zadnjimi točkami 
dnevnega reda je predsednik 
Občinske volilne komisije 
Občine Sevnica Marko Lisec 
prisotne seznanil s poročilom 
o izidu referenduma za izlo-
čitev naselja Dolnje Brezo-
vo iz KS Blanca in ustanovi-
tev nove KS Dolnje Brezovo. 
Za ustanovitev nove krajev-
ne skupnosti v sevniški obči-
ni je glasovalo 85,26 volivk 
in volivcev.

 Smilja Radi

Sevniški DeSUS bo vodil Pipan

DeSUS proti ukinitvi bolnišnice

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnji občinski svet je 20. decem-
bra na zadnji seji v letu 2012 sprejel proračuna za leto 2013 in 
2014, o katerih so razpravljali že na seji konec novembra. Pro-
račun 2013 predvideva 3,2 milijone evrov odhodkov z 48 tisoč 
evri primanjkljaja na prihodkovni strani, proračun 2014 pa rav-
no tako 3,2 milijone evrov odhodkov z 250 tisoč evri posojila za 
pokritje razlike do prihodkov. Člani občinskega sveta so spreje-
li tudi pravilnik o nagrajevanju in o povračilih stroškov pri iz-
dajanju občinskega glasila Kostanjeviške novice, v skladu s ka-
terim se honorarji ustvarjalcem časopisa znižujejo, a ne tako 
drastično, kot je bilo sprva predlagano, ter imenovali šestčlan-
ski uredniški odbor časopisa. Sicer pa so precej razprave name-
nili delovanju zimske službe v občini, na katero je ob sneženju 
v začetku decembra letelo mnogo očitkov občanov. Med drugim 
je bilo slišati tudi predlog, naj občina organizira lastno zimsko 
službo, namesto da jo opravlja koncesionar. P. P.

Potrdili proračuna 2013 in 2014

Sporočilo delovnega srečanja na 
temo Regionalni razvojni program 
/RRP/ za obdobje 2014 do leta 
2020 je dobra novica. Poskrbeti 
za lasten gospodarski, socialni in 
regionalni razvoj je stremljenje 
za boljše življenje v regiji. Kore-
nine regije treh mest Posavja se-
gajo blizu 700 let v preteklost, v 
čas nastanka teh mest. 

Veliko vrst oblasti in njenih ve-
ljakov je že dostikrat poizkušalo 
upravno in gospodarsko preobli-
kovati stoletni razvoj Posavja in 
ga preusmeriti v povsem nenarav-
ne oblike in tokove izven Posav-
ja /bili so srezi, landkreisi, okraji 
.../. Do sedaj še nikomur ni uspe-
lo spremeniti naravnega toka ra-
zvoja Posavja. Ponavadi je bilo 
več škode kot koristi. Morda je 
bil Okraj Trbovlje, s predsedni-
kom Gosakom na čelu, še najbolj 
priljubljen posavskim študentom, 
ki smo imeli v Trbovljah odprta 
vrata do štipendij.

Bližnja primera spodkopavanja 
naravnega razvoja sta ukinitev 
Geodetskega zavoda Sevnica in 
pred 140 leti utemeljene bolni-
šnice Brežice, s prvim raziskoval-
nim onkološkim laboratorijem v 
Sloveniji, že leta 1920. Ustanovil 
ga je kirurg in docent dr. Chole-
wa. Iz te ustanove je nastal On-
kološki inštitut v Ljubljani leta 
1938, ki ga je vodil isti brežiški 
zdravnik. No, in sedaj, kot sliši-
mo in beremo, pa naj bi se vrni-
li 140 let nazaj, da bi na ta račun 
morda bilo bolje nekomu druge-
mu, izven regije.

Nekaj povsem drugega pa je so-
delovanje med naravnimi regija-
mi - NR, ki so nastajale stoletja, 
ter se smiselno in prometno po-
vezovale, brez političnih muhic 
enodnevnic. Pomembnejša so-
dobna povezava je vsekakor av-
tocesta, ki predstavlja obvoznico 
NR Posavje na severu in NR Do-
lenjske na jugu. Gre za dve pov-
sem ločeni naravni regiji! To za-
snovo je treba spoštovati in se ob 
njej napajati z novimi razvojni-
mi idejami.

NR treh mest Posavje nosi v sebi 
tudi nujno potreben tekmovalni 

Somestje Sevnica - Krško - Brežice

duh, s pomočjo katerega so po-
šteni in talentirani posamezni-
ki ustvarili prave čudeže v drugi 
polovici 20. stoletja. Kot gobe po 
dežju so rasle nove šole, kultur-
ni domovi, zdravstvene ustanove, 
svetovno znane velike tovarne Ju-
tranjka, Lisca, tovarna pohištva 
Stilles, Tovarna pohištva Brežice, 
Kovinarska Krško, Labod, NE Kr-
ško, Opekarna Brežice in drugi; 
tudi turizem, v katerem so dose-
gle Terme Čatež opazno mesto v 
Evropi in svetu. 

Sodobni nakupovalni centri sicer 
niso odveč, nimajo pa pravega 
razvojnega potenciala za regijo. 
Nasprotno, tisti centri, ki so izven 
mestnih jeder, so le-tem povzro-
čili občutno škodo.

Poleg naravnih danosti regije, na 
prvem mestu so sposobni ljudje, 
je izrednega pomena smiselni ra-
zvoj prometnih povezav. Začele 
so se s stezami, potmi, cestami. 
Ob prometnih tokovih je življe-
nje. Njemu naj bi bilo v mestih 
omogočeno: bivanje, delo, dušev-
na rast, rekreacija in transport. 
Definicija je nastala v prvi polo-
vici 20. stoletja /CIAM 1933 Con-
grès International d‘Architectu-
re Moderne v Atenah/. Navedene 
pogoje omogoča tudi pravilni po-
tek prometa.

KONCEPT gospodarskega, social-
nega in regionalnega razvoja Po-
savja za obdobje 1971 – 1985 /so-

mestje Sevnica, Krško in Brežice/ 
je vidno izpostavil pomen prome-
ta pri razvoju regije. Študijo so 
naročile in sodelovale pri izdelavi 
občine Brežice, Krško in Sevnica; 
nalogo je vodil in izdelal s števil-
nimi sodelavci Region Brežice di-
rektor Karl Filipčič.

Predvidene so bile naslednje sme-
ri razvoja regije: Brežice – Krško 
- Sevnica in prečno Kostanjevica 
– Krško - Senovo. Posavje se naj 
prometno navezuje na sosednje 
regije. Vsako od treh mest ima la-
stno pot do avtoceste Ljubljana – 
Zagreb - Beograd na jugu ter proti 
Celju in Mariboru na severu. Nek-
danja cesta Emona - Siscia, sedaj 
avtocesta, ima vlogo tranzitne 
ceste za Posavje na severu in za 
Dolenjsko na jugu. Velja še ome-
niti pomen bližnjice Drnovo – Kr-
ško - Maribor, ki se naveže na ce-
sto Brežice - Maribor. 

Promet med Krškim in Sevnico po-
teka po primerni cesti, tega pa ne 
moremo trditi za cesto med Bre-
žicami in Krškim, ki ne ustreza se-
danjemu prometu skozi naselja. 
Sedanja zamisel o gradnji ceste 
za boljšo povezavo med Krškim 
in Brežicami je dobra in ustreza 
konceptu somestja. Potekala pa 
naj bi od Krškega na južni strani 
železnice do krožišča ob bencin-
ski črpalki Petrol v Brežicah; nato 
bi se nadaljevala ob progi, naprej 
tik ob naselju Trnje, proti reki 
Savi in po novem mostu pri Ter-

Koncept regionalnega razvoja Posavja 1971 -1985; somestje-
Brežice – Krško - Sevnica

Franc Pipan

GORNJI LENART – Iz Regijskega centra za obveščanje so sporo-
čili, kasneje pa žalostno novico še potrdili na Policijski upravi 
Novo mesto, da se je 1. januarja ob 3.58 v naselju Gornji Le-
nart v občini Brežice zgodila prometna nesreča s smrtnim izi-
dom. 24-letni voznik osebnega vozila passat iz okolice Krškega 
je domnevno zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad 
vozilom in v dvojnem ovinku zapeljal naravnost. Vozilo je ob-
stalo v potoku, voznik pa je ostal ukleščen. Gasilci, reševal-
ci in policisti so bili na kraju prej kot v desetih minutah po pr-
vem klicu, a 24-letniku niso mogli več pomagati. Zaradi hudih 
poškodb je umrl na kraju nesreče. To je bila hkrati tudi prva 
žrtev na slovenskih cestah v novem letu. 

Posavske ceste terjale prvo žrtev
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PO 8, 12.4.2012: 
Jože Pacek, 
župnik na Čatežu ob Savi
»Takrat sem zahteval, da se 
božič razglasi za državni pra-
znik in da dobi Cerkev dostop 
do radia in televizije ter da 
pride do sprememb pri vse-
binah učbenikov, kjer so bila 
zapisana poniževanja vernih 
kot zaostalih ljudi.«

PO 15, 19.7.2012: 
Jerca Šantej, slikarka 
»Prepričana sem, da se bodo 
mlajše generacije rade vra-
čale v domači kraj, v doma-
čo pokrajino, ker bodo videle 
mnogo možnosti za uresniči-
tev svojih idej.«

PO 21, 11.10.2012: 
Dominik Černelič, oblikovalec
»Na vse gledam le pozitivno, 
predvsem pa ne čakam na 
boljše čase, ampak jih s po-
zitivnim delom ustvarjam in 
to je moje sporočilo ne samo 
vsem ljudem na svetu, am-
pak tudi v bližnji okolici, v 
Posavju.«

PO 9, 26.4.2012: 
Vladislav Godler, partizan in 
upokojeni diplomat
»Tisti, ki so se rodili po vojni, 
sploh ne vedo, da so bili nji-
hovi starši izgnani in da se ne 
bi nikdar vrnili, če bi Nemči-
ja zmagala.«

PO 16, 2.8.2012: 
Jože Senica, 
starosta brežiške gimnastike
»Danes otroke v enem letu 
težko naučiš, da bi se sezu-
li in slekli ter svoje stvari ve-
dno pospravili na svoje me-
sto, takrat pa so to osvojili v 
14 dneh.«

PO 22, 25.10.2012: 
Marjan Cvetkovič, 
lastnik Term Paradiso 
»Da bi se kdo spomnil, da bi 
ob cesti in na počivališčih po-
stavili kakšen plakat s turi-
stično ponudbo, s katerim bi 
zadržali ljudi pri nas, ga pa 
ni junaka.«

PO 10, 10.5.2012: 
Martina Orehovec, etnologinja
»Všeč mi je, da imam s svo-
jim delom možnost prispeva-
ti delček pri ohranjanju ko-
lektivnega spomina na čas, ki 
kroji in spretno šiva nevidno 
obleko prihodnosti.«

PO 17, 16.8.2012: 
Tone Kerin, 
misijonar na Madagaskarju 
»Ljudje (v Posavju, op.p.) so 
sicer še vedno dobri, vendar 
so postali apatični in vase za-
prti. Ni več tistega, da ko se 
zjutraj vstaneš, zavriskaš, ker 
si vesel novega dne, in poz-
draviš sosede.«

PO 23, 8.11.2012: 
Helena Zidarič Kožar, 
direktorica podjetja Inplet 
pletiva d.o.o. 
»V resnici me nikoli ni vleklo 
v velika mesta, želela sem se 
preizkusiti v okolju, ki sem ga 
poznala. Nenazadnje je tudi 
moja ljubezen ostala v doma-
či pokrajini.«

PO 5, 1.3.2012: 
Alenka Černelič Krošelj, 
muzejska kustosinja
»Ne vemo sicer, ali bi še vedno 
govorili slovensko, če ne bi bilo 
Dalmatina in Bohoriča, a ven-
dar bi najbrž težko obstali, če 
se ne bi zavedali, da je naša ne-
odložljiva naloga, da spoštuje-
mo dediščino in jo ohranjamo 
za naprej.«

PO 2, 19.1.2012: 
Stanka Hrastelj, 
pesnica in pisateljica
»Tako slavne in močne pre-
teklosti, kot jo ima Posavje, 
nima prav dosti drugih okolij 
pri nas. … Danes, ali bolj re-
čeno, zadnja desetletja, v li-
terarnem smislu žal veljamo 
za sivo liso.«

PO 11, 24.5.2012:
Miran Stanko, 
župan občine Krško
»Želel bi predvsem strpnosti, 
potrpljenja in da vsak pome-
te pred svojim pragom in na 
svojem delovnem mestu ter 
v svojem okolju poskrbi za 
tisto malenkost, ki jo je tre-
ba napraviti za to, da bi nam 
vsem bilo bolje.«

PO 18, 30.8.2012: 
Uroš Škof, 
ravnatelj Gimnazije Brežice
»Bolj kot nad konkurenco 
med srednjimi šolami v Po-
savju sem zaskrbljen, da je 
Posavje ena tistih regij v Slo-
veniji, kjer imamo statistično 
najmanj izobraževalnih pro-
gramov na potencialnega di-
jaka.«

PO 24, 22.11.2012: 
Dr. Sašo Petan, hidrolog
»Ko pridem v to 'oddaljeno' 
Posavje, kjer vlada bolj umir-
jen tempo kot v prestolnici, 
se počutim zelo dobro, ker si 
predvsem uspem malo oddah-
niti. Lepo je v Posavju.«

PO 6, 15.3.2012: 
Tomaž Lisec, poslanec v DZ
»Všeč mi je, da ljudje priha-
jajo tudi s pobudami in pre-
dlogi, zanimivo pa je, da se 
nekateri izogibajo poslanske 
pisarne in jo primerjajo s spo-
vednico, odvetniško pisarno 
ali zdravniško ordinacijo in 
predlagajo srečanje ob kavi.«

PO 3, 2.2.2012: 
Dr. Božidar Veljković, dekan 
Fakultete za turizem Brežice
»Zaenkrat še ni bila posta-
vljena neka realna strategi-
ja turizma v regiji in ker se 
pogosto ne znamo pogovar-
jati in povezovati, turistični 
ponudniki tavajo sem in tja.«

PO 12, 7.6.2012: 
Boža Ojsteršek, režiserka
»V današnjem času igranje 
pomeni preprosto eno preda-
nost, ljubiteljstvo do igre in 
ustvarjanja, prijateljevanje, 
zadovoljstvo ob druženju.«

PO 19, 13.9.2012: 
Miloš Habrnal, direktor Vipapa
»Zagotovo si češka država 
ne želi, da bi potencialni ku-
pec zaprl tovarno v Krškem, 
do česar bi lahko prišlo, če 
bi tovarno kupil kakšen velik 
mednarodni proizvajalec, ki 
ima doma neizkoriščene ka-
pacitete.«

PO 25, 6.12.2012: 
Dr. Zora Tavčar Rebula, 
pisateljica
»Je lahko še lepši pogled, kot 
je pogled na zeleno pokrajino 
od Kuma do Lisce z raztrese-
nimi vasicami – in to v vseh 
letnih časih in v vsakem vre-
menu?«

PO 7, 29.3.2012: 
Rafaela Pintarič, 
županja občine Radeče
»Osebno mi je zelo blizu, da 
tako rečem, zasavsko-posa-
vski paket, ker je Sava tista, 
tudi v energetskem pomenu, 
ki nas druži in povezuje.«

PO 4, 16.2.2012: 
Franc Bogovič, minister za 
kmetijstvo in okolje

»Predvsem bi 
želel čim več 
takšnih re-
gij, ki vedo, 
kaj hočejo, in 
ocenjujem, 
da Posavje v 
zadnjih dese-

tih letih ve, kaj hoče.«

Andrej Vizjak, minister za 
delo, družino in socialne 
zadeve

»Zato smo v 
politiki, da 
popr imemo 
vajeti tudi ta-
krat, kadar 
se ne cedita 
med in mleko 
in kadar vemo 

vnaprej, da bomo deležni šte-
vilnih očitkov.«

PO 13, 21.6.2012: 
Franjo Debelak, 
župan občine Bistrica ob Sotli
»Bistričani smo malo poseb-
ni, kar se vidi v specifičnem 
humorju, ki je malo bolj 'trd', 
iskren, in če nekdo ne pozna 
naših lokalnih običajev, bi 
kdaj, ko se naglas šalimo in 
krilimo z rokami, pomislil, da 
se prepiramo.«

PO 20, 27.9.2012: 
Boštjan Kozole, 
direktor Evrosada
»Krško nima pravega sredi-
šča oziroma ima tri, zato se 
mi zdi, da je postopno ruše-
nje objektov na območju to-
varne zgodovinska priložnost, 
da bi Krško tukaj dobilo novo 
mestno jedro.«

PO 26, 20.12.2012: 
Martin Novšak, 
direktor GEN energije
»Z zaskrbljenostjo pa gledam 
drugi del gospodarstva (v Po-
savju, op.p.) brez energeti-
ke, ki je v zelo slabem po-
ložaju, dejavnosti, ki so še 
žive, pa so kadrovsko, kapi-
talsko in razvojno podhra-
njene.«

V letu 2012 so nam povedali:
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ga zaznamujejo protesti pro-
ti političnim in gospodarskim 
elitam, v katerem moramo po 
njegovih besedah prepozna-
ti pomembno sporočilo o ne-
vzdržnosti strankarskih deli-
tev. »Zavedati se moramo, da 
lahko svojo prihodnost ustvar-

Katarina Sedeljšak, Čatež ob 
Savi: V letu 2013 si želim, da bi 
se sinu izpolnilo vse, kar si je za-
dal v šoli, da bi zdravje še na-
prej služilo naši družini in da 
nobenega ne izgubimo. Na druž-
beni ravni pa predvsem mirnej-
še dogajanje v naši državi, da 
najdemo pameten skupni jezik 
in prebrodimo zapletene situaci-
je ter začnemo na svet gledati z 
večjim optimizmom. Verjamem, 
da bo to leto boljše kot lansko.

Edi Buršič, Krško: 
Osebno nimam kakšnih pričako-
vanj, le kaj bi, 80 jih imam, pred-
vsem si želim, da bi mi zdravje 
kolikor toliko služilo. Kar pa se 
tiče stanja v družbi, tu pričaku-
jem še manj, ker za to, kar sedaj 
delajo politiki, sploh ni besed. 
Vlado bi bilo potrebno prepro-
sto zamenjati in vzpostaviti neko 
zdravo jedro. To, da so najprej 
vzeli upokojencem in otrokom, to 
pa je tako ali tako absurd.

Eva Keber, Budna vas pri Šen-
tjanžu: Zdi se mi, da je v tem 
času nujno, da smo složni, da 
stojimo drug drugemu ob stra-
ni in si pomagamo. Mnogi izmed 
nas občutimo različne težave in 
stiske in prav bi bilo, da druž-
ba posveti vso svojo pozornost, 
svoje najboljše misli in dejanja 
za dobrobit teh, ki so v stiski, 
da se ta ublaži in je vzdržna. 
Vsak si želi živeti dostojanstve-
no, človeka vredno življenje. 

Irena Stergar, Zgornja Pohan-
ca: Odkar mi nagaja zdravje, 
si želim, da bi se vse dobro iz-
teklo. Svojim najbližjim želim 
veliko zadovoljstva, da bodo 
zdravi tudi vnuki, dobrih dru-
žinskih odnosov, kar bo dobro 
vplivalo tudi na moje zdravje. 
Mladim želim, da dobijo služ-
be. Našim ljudskim pevcem, ki 
smo stopili že v starejše obdo-
bje, pa da bi imeli veliko vo-
lje še naprej in bi se ob petju 
radi družili. 

Leto 2012 se je poslovilo in vstopili smo v novo leto, 
vsak s svojimi željami, pričakovanji in morda tudi zaob-
ljubami. Kakšne so vaše novoletne želje, tako na pov-
sem osebni kot širši družbeni ravni, je bila tema naše 
prve ankete v letu 2013.

anketa

Vaše novoletne želje

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

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

UGODNI JESENSKI KREDITI
SAMO ZA VAS

V jesenskih mesecih 
Delavska hranilnica ponuja vsem strankam 

ugodne akcijske kredite:

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

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.  

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

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

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

Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

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

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

BANČNA INSTITUCIJA ZA VAŠO PRIHODNOST

UPOKOJENKE IN UPOKOJENCI POSAVJA!

PRIHRANILI BOSTE DO 20 EUR NA MESEC 

V Delavski hranilnici vam nudimo naslednje ugodnosti:

•	 plačevanje položnic BREZ PROVIZIJE do 1. 2. 2013 za imetnike osebnega 

računa v Delavski hranilnici, z rednimi mesečnimi prilivi pokojnine, nato pa še vedno 

najceneje, 0,39 EUR na položnico,

•	 BREZPLAČNO vodenje osebnega računa za obdobje 12 mesecev, nato le 0,80 EUR 

na mesec,

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

•	 MasterCard kartico BREZ LETNEGA nadomestila,

•	 plačila s trajnikom SAMO 0,12 EUR,

•	 plačila preko elektronske banke SAMO 0,20 EUR,

•	 VARČEVALNO knjižico nad 31 dni z 1,70 % obrestno mero,

•	 BREZPLAČNO dvigovanje na bankomatih v Sloveniji in EMU,

•	 BREZPLAČNO KAVICO dobrodošlice po vaši izbiri v poslovni enoti Brežice.

Srečno do vašega obiska v podružnici Brežice!

Za vse informacije smo vam na voljo v naši poslovni enoti 

v Brežicah, na Cesti prvih borcev 9 (pred glasbeno šolo v Brežicah).

Tel: 07/62 00 500

Vsak delovni dan od 08.30 do 17.00 ure.

SEVNICA - V lanskem decem-
bru so bila zaključena ob-
novitvena dela v prostorih 
sevniške lekarne, ki ji je z 
dozidavo vetrolova omogo-
čena tudi ustreznejša izda-
ja zdravil v času dežurstva. 
»Ob vetrolovu je dvigalo, ki 
funkcionalno povezuje stav-
bo lekarne in zdravstvene-
ga doma ter istočasno omo-
goča lažji dostop invalidnim 
osebam,« je pojasnila direk-
torica Lekarne Sevnica Ana 
Dolinšek Weiss. Investicijo v 
višini 150.000 evrov je v ce-
loti pokrila lekarna s sred-
stvi iz presežkov preteklih 
let iz tržne dejavnosti. Pre-
nova v spodnjem nadstropju 
bo omogočala nadaljnje ka-
kovostno izvajanje lekarni-
ške dejavnosti, v zgornjem 
nadstropju pa bodo trije lično opremljeni prostori namenje-
ni tudi delovanju psihiatrične in psihološke ambulante, kate-
rih programe je pridobil in ju opremil s pohištvom sevniške-
ga Stillesa Zdravstveni dom Sevnica. »Delovati želimo tudi 
na področju mentalnega zdravja, zato si želimo v bodočnosti 
poleg zaposlene psihiatrinje in psihologinje za stalno zapo-
sliti še logopeda oz. logopedinjo, saj se v našem okolju kaže 
zelo močna potreba po tovrstni pomoči predvsem za naše 
najmlajše,« je pojasnila uporabo dela obnovljenih prostorov 
nad lekarno direktorica sevniškega zdravstvenega doma Vla-
dimira Tomšič. Priložnostna krajša otvoritvena slovesnost je 
potekala 18. decembra. S. Radi

BRESTANICA - V tukajšnjem 
Domu krajanov so direktor 
poslovne enote Pošte Slove-
nije v Novem mestu, Cvet-
ko Sršen, župan občine Kr-
ško, mag. Miran Stanko, ter 
predsednik sveta KS Bre-
stanica, Vlado Bezjak, 21. 
decembra predali namenu 
nove poslovne prostore po-
šte 8280 Brestanica. 

V starem rajhenburškem je-
dru je bila prva krajevna po-
šta odprta že davnega leta 
1863, polnih sto let kasne-
je, leta 1965, pa so poštni 
urad uredili v večstanovanj-
skem objektu v novo rasto-
čem blokovskem naselju v 
bližini termoelektrarne. Se-
daj, domala pol stoletja ka-
sneje, je pošta v tretje dobi-
la novo domovanje, in sicer v 
pritličju prenovljenega Doma 
krajanov na naslovu Cesta 
prvih borcev 12. Poštni pro-
stori zavzemajo 128 m2 po-
vršine, v njihovo ureditev pa 
je Pošta Slovenija investira-
la okoli 200.000 evrov. Upo-
rabnikom sta na voljo dve so-
dobno opremljeni okenci za 
sprejem in izročanje poštnih 
pošiljk in opravljanje denar-

Brestaniška pošta v novih prostorih

Novim prostorom so nazdravili (od leve): Vlado Bezjak, 
mag. Miran Stanko, Cvetko Sršen in upravnica Simona Vovk.

Prenovljena sevniška lekarna

Direktorica Lekarne Sevnica 
Ana Dolinšek Weiss in direk-
torica sevniškega zdravstve-
nega doma Vladimira Tomšič 
(desno) sta izpostavili tudi 
uspešno sodelovanje med 
obema zdravstvenima insti-
tucijama.

BREŽICE - Člani OO SDS Breži-
ce so v prazničnih dneh skupaj 
s predsednikom odbora mag. 
Andrejem Vizjakom in župa-
nom Ivanom Molanom obi-
skali in obdarili bolne otroke 
na oddelku Splošne bolnišni-
ce Brežice. Skupaj z Božičkom 
so obdarili enajst otrok, ki so 
božične praznike preživeli na 
otroškem oddelku. Obisk in 
obdarovanje so nadaljevali v 
Domu starejših občanov Bre-
žice, kjer so obdarili 118 va-
rovancev doma. Člani OO SDS 
Brežice so ob tem izrazili tudi 
željo, da bi se naslednje leto 
v teh prazničnih dneh sreča-
li že v novozgrajenem domu 
starejših občanov. 

Obdarili bolne 
otroke in 
starejše

Nabito polna telovadnica ko-
stanjeviške osnovne šole je 
uživala ob raznovrstnih me-
lodijah kostanjeviških pihal-
cev, pri posameznih točkah pa 
so kot gostje nastopili Plesna 
skupina Harlekin, Otroški pev-
ski zbor Glasbene šole Marja-
na Kozine Novo mesto in pev-
ka Tadeja Molan. Program je 
v sebi značilnem slogu pove-
zovala Melita Skušek in letos 
vanj vpletla zgodbo o Butalcih.

Letošnji slavnostni govornik, 
kostanjeviški rojak dr. An-
drej Smrekar, je spomnil na 
skromne začetke kostanjevi-
ške »plehbande«, ki se je sko-
zi leta razvila v »pravi revijski 
orkester, ki se ne ustraši no-
bene partiture« in ki na šte-
vilnih prireditvah povezuje in 
združuje vse občane in občan-
ke. Navezal se je tudi na ak-
tualno dogajanje v državi, ki 

Znova praznovali z orkestrom
KOSTANJEVICA NA KRKI - V najmlajšem posavskem občinskem središču so dan samostojnosti in enotnosti 
obeležili z 19. božično-novoletnim koncertom tamkajšnjega pihalnega orkestra pod taktirko Tonija Homana. 

jamo samo povezani, s skupni-
mi močmi in skupno pametjo, 
če pa je sami ne premoremo 
dovolj, jo poiščemo drugje, da 
oblikujemo svojo skupnost in 
svoj kraj, da v njem prepozna-
mo vrednote in prednosti, ki 
jih Kostanjevica in kostanjevi-

ška občina imata ter iz lastnih 
sil ustvarimo novo prihodnost. 
Zgled za tu pred nami,« je de-
jal in pokazal na domači pihal-
ni orkester. 

Župan Mojmir Pustoslemšek 
je na prireditvi podelil zlato 
listino za izjemne dosežke na 
športnem področju plesalcu 
Urošu Jordanu, ki je na evrop-
skem prvenstvu v hip hopu v 
paru z Majo Omerzel osvojil 
bronasto medaljo. Zavod Otok 
pa je prvič predstavil bajko o 
vilah Čestitkah po ljudskem 
izročilu. V narečjih so jo pre-
brali Levko Colarič (kostanje-
viško narečje), Fani Strle Hri-
bar (oštrško narečje), Simona 
Stopar (orehovško narečje), 
Jože Gorenc (vodeniško nare-
čje), Marija Gjurekovič (pre-
kopško narečje) in Matija Sti-
panič v slovenščini.
 P. Pavlovič

Občanke in občane je nagovoril župan Mojmir Pustoslem-
šek, v ozadju domači pihalni orkester.

nih storitev, vstop v prosto-
re pošte pa je omogočen tudi 
invalidnim osebam. Pošta po-
kriva območje krajevne sku-
pnosti Brestanica z 813 go-
spodinjstvi, od tega jih ima 
373 zagotovljeno poštno do-
stavo šest dni v tednu, pre-
ostalim 440 gospodinjstvom 
pa jo dostavijo petkrat na te-
den. Na pošti 8280, ki jo kot 
upravnica vodi Simona Vovk, 
je pet zaposlenih, od tega so 
trije pismonoše.
 B. Mavsar 

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Objavljen javni pOziv pOdjetnO 
v svet pOdjetništva 2013 –

spOdnjepOsavska razvOjna regija

Regionalna razvojna agencija Posavje je z dnem 21.12.2012 
objavila javni poziv za vključitev v operacijo

podjetno v svet podjetništva 2013 za spodnjeposavsko razvojno regijo 
(Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica 

na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica in Občina Radeče).

Ciljna skupina so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski na-
ziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. dru-
ge osebe v skladu z določili tega javnega poziva.

Kandidati bodo v obdobju petih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej in-
dividualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve 
v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali 
pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost 
pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo pri Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas uspo-
sabljanja, ki traja pet mesecev. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne 
plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno za-
konodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili 01.02.2013, nato pa jim bo sledila 
še ena skupina. V operacijo bosta vključeni dve skupini po deset oseb.

javna predstavitev: 03.01.2013 v Mali dvorani Kulturnega doma Krško ob 10. uri.

rok za prijavo: 07.01.2013, do 14. ure. 

informacije in razpisna dokumentacija: 
www.rra-posavje.si; Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 46, Krško, 

tel. 07 488 10 40, agencija@rra-posavje.si, 
mag. Nataša Šerbec, notranja mentorica ali Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: 
»Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Obnova Mestne hiše je pote-
kala v okviru projekta Vra-
ta turizma destinacije Po-
savje, sofinanciranega s 
pomočjo Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj 
podeželja. Kot je na otvori-
tvi v imenu Občine Brežice, 
ki je bila skupaj z Zavodom 
za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice tudi nosilec 
projekta obnove Mestne hiše 
in organizator odprtja, dejal 
brežiški župan Ivan Molan, 
že veliko let uspešno črpajo 
evropska sredstva, s kateri-
mi so poleg Mestne hiše med 
drugim prenovili tudi breži-
ški grad in uredili mestno je-
dro. Obnovo v okviru projek-
ta Vrata turizma je označil 
za „krono tega, kar je bilo v 
preteklosti narejenega, kaj-
ti Mestna hiša je bila simbol 
občine že v preteklosti in 
je z otvoritvijo dobila svojo 
vsebino“. Župan verjame, da 
se bodo sčasoma pridružili še 
številni drugi vinarji, roko-
delci in pridelovalci zdrave 
prehrane, ki se bodo pove-
zali in skupaj naredili še več 
za promocijo Brežic. Hkrati 
pa bo zanje to tudi poslov-
na priložnost za boljšo pro-
mocijo in posledično lažjo 
prodajo izdelkov. Na otvori-
tvi so bili prisotni tudi čla-
ni Evropskega reda vitezov 
vina – Konzulata za Sloveni-
jo, v imenu katerih je nekaj 

Mestna hiša ponovno odprta „Navdušeno v jutrišnji dan“
BREŽICE – 22. decembra so v Brežicah slovesno odprli prenovljeno Mestno 
hišo, katere osnovni namen je pridelovalcem zdrave prehrane in kakovostnih 
vin ponuditi boljšo možnost zaslužka.

besed spregovoril Stane Ba-
juk, vodja Viteškega omizja 
za Dolenjsko, Belo krajino in 
Posavje, ter vinska kraljica 
Martina Baškovič, ki je poz-
dravila ponovno oživitev Me-
stne hiše in predvsem vino-
teke v njej. 

V prenovljeni Mestni hiši se 
nahaja vinoteka z najboljši-
mi posavskimi vini, trgovina 
s kakovostnimi domačimi iz-
delki, multimedijska soba, 
v kateri je takoj po otvori-
tvi potekalo tudi predava-
nje Lojzeta Kerina o vino-
rodnem območju Posavje, 
prav tako pa si je bilo v njej 
možno ogledati film o Posav-
ju, ter protokolarni prostor. 

V šotoru pred Mestno hišo 
pa je na dan otvoritve po-
tekal tudi božično-novole-
tni sejem, na katerem so se 
predstavljali številni lokalni 
ponudniki in rokodelci, po-
tekali pa sta tudi predstavi-
tev in degustacija najboljših 
posavskih vin ter kulinarič-
nih dobrot. Za še boljše se-
jemsko vzdušje so poskrbe-
li nastopi zbora A-Kamela in 
Bee Geesus, Dekliškega pev-
skega zbora Zvezda Dobova 
ter pevke Nuše Derenda. 
Povezovalka otvoritvenega 
programa je bila Jasna Ku-
ljaj, popoldanski in večerni 
program pa je vodila Boja-
na Zevnik.
 Rok Retelj

Mestno hišo so z zdravico uradno odprli brežiški župan 
Ivan Molan, povezovalka Jasna Kuljaj, vinska kraljica 
Martina Baškovič in člani Evropskega reda vitezov vina – 
Konzulata za Slovenijo.

Podjetništvo – izziv in priložnost! 
Ali	je	podjetništvo	lahko	moja	priložnost?	Pri	nas	lahko	dobite	odgovore	na	nekatera	vprašanja,	
med	drugim:	

 ¾ Kje začeti,	da	lahko	uresničim	lastne	ideje,	izume	in	druge	inovativne	produkte?
	¾ Kateri	so	postopki pred	ustanovitvijo	podjetja,	kako	izvem	kaj	več	o	konkurenci	na	trgu?	
	¾ Kje	in	kako	lahko	registriram podjetje?
	¾ Kje	so	viri za financiranje	poslovanja	ali	investiranja	in	kdo	mi	lahko	pomaga	pri	pripravi	po-
slovnega	načrta	oz.	prijavi	na	razpis?

Center	za	razvoj	podjetništva	in	turizma	Krško	kot	ena	izmed	vstopnih	točk	VEM	med	drugim	izva-
ja	brezplačne	postopke	registracije,	doregistracije	in	sprememb	za	samostojne	podjetnike	in	druž-
be	z	omejeno	odgovornostjo	preko	spletne	aplikacije	e-VEM.				

Ne prezrite! Najava razpisa P2 2013 
– subvencije za zagon podjetij

Slovenski podjetniški sklad bo	tudi v letu 2013 (predvidoma v februarju)	objavil javni razpis za 
prejem subvencij za zagon podjetij - P2. Subvencije	omogočajo	mladim	inovativnim	podjetjem,	
ki	ne	razpolagajo	z	zadostnimi	finančnimi	sredstvi,	hitrejši	in	intenzivnejši	razvoj	projekta	in	s	tem	
izboljšanje	finančnega	položaja.	

Pogoji za ciljno skupino A, ki se prijavljajo prvič – podjetje mora:  

	¾ biti	ustanovljeno	v	času	od	1.1.2012	do	28.2.2013;
	¾ biti	najkasneje	ob	oddaji	vloge	član	SIO	(tehnološki	parki,	univerzitetni	inkubatorji,	podjetni-
ški	inkubatorji);

	¾ imeti	vsaj	1	zaposlenega	za	polni	delovni	čas,	najkasneje	ob	podpisu	pogodbe;	
	¾ prejeti	minimalno	25	točk	na	podlagi	uvrstitve	na	tekmovanju	Start:up Slovenija	ter	višine	
osnovnega	kapitala	v	podjetju.	Glede	ostalih	meril	izveste	več	v	razpisu	oz.	na	www.podje-
tniskisklad.si.

Višina največje možne subvencije	na	podjetje	v	treh	letih	je	74.000	€,	razporeditev	vrednosti	se	
razlikuje	po	letih	delovanja	(oz.	po	skupinah):	

Ciljna skupina Maks. vrednost sofinanciranja	 Obdobje upravičenih stroškov

1.	leto	-	A	(prijavljajo	prvič) max.	20.000	€ od	1.9.2012	do	31.12.2013

2.	leto	-	B/1	(nadaljevalci) max.	54.000	€ od	1.1.2014	do	31.12.2014

3.	leto	-	B/2	(nadaljevalci) od	1.1.2015	do	30.9.2015

Več	o	predvidenem	razpisu	izveste	na	spletnih	straneh	Slovenskega	podjetniškega	sklada	www.
podjetniskisklad.si.		

Pomembno! Že sedaj poteka	nacionalno	tekmovanje	Start:up Slovenija.	Tekmovanje	zaokrožajo	
izbor,	promocija	in	nagrajevanje	najbolje	spisanega	poslovnega	načrta	in	najboljših	start-up	pod-
jetij.	Udeleženci	tekmovanja	si	lahko	z	dobro	uvrstitvijo	priborijo	do	25	točk	od	skupno	100	mo-
žnih	v	okviru	razpisa	P2	(več	na	www.startup.si). 

V	Posavju	je	kot	subjekt	inovativnega	okolja	prisoten	Tehnološki center Posavja d.o.o.	–	Techpo	
(www.techpo.si	oz.	info@techpo.si),	v	okviru	katerega	deluje	podjetniški	inkubator.	To	je	priložnost	
za	potencialne	ustanovitelje	podjetij,	da	izkoristijo	prednosti	poslovanja	v	inkubatorju	in	hkrati	pri-
dobijo	možnost	za	kandidiranje	za	nepovratna	sredstva.	

mikrokrediti!
Slovenski	podjetniški	sklad	je	objavil	(Ur.l.	RS,	št.	101/2012)	razpis za mikrokredite za mikro in mala 
podjetja,	ki	je	lahko	aktualen	za	podjetja	med	1	-	50	zaposlenimi	in	kjer	letni	promet	in/ali	letna	
bilančna	vsota	ne	presega	10	milijonov	€.	Namen	razpisa	je	aktivno	poseči	na	trg	dostopa	do	vi-
rov	financiranja	za	premostitev	bančnega	krča,	upravičeni	stroški	so	vsi	stroški	poslovanja	znotraj	
obdobja	1.10.2012	do	31.12.2014.	

Nekateri	pogoji:	3,5	%	fiksna	obrestna	mera,	maksimalna	višina	kredita	do	25.000	€.	Roki	za	pre-
dložitev	vlog	so	po	mesecih,	najbližja	sta	14.	in	28.	januar	2013,	skrajni	pa	9.12.2013.		Več	na	www.
podjetniskisklad.si.

Za	več	informacij	se	lahko	oglasite	na	našem	sedežu	(Center za podjetništvo in turizem Krško,	CKŽ 
46),	dobite	pa	jih	lahko	tudi	po	telefonu	07/490	22	24	ali	07/490	22	25,	po	elektronski	pošti	info@
cptkrsko.si)	oz.	na	spletni	strani	www.cptkrsko.si.

Center za podjetništvo in turizem Krško

BREŽICE – S temi besedami je 
vodja tiskovne konference, 
Anja Antončič iz Zavoda za 
podjetništvo, turizem in mladi-
no, en dan pred otvoritvijo Me-
stne hiše opisala občutke ob za-
ključku glavnega dela projekta 
z imenom Vrata turizma desti-
nacije Posavje. Projekt, vreden 
skoraj 374.000 evrov, so prija-
vili takrat Mladinski center Bre-
žice, Lijamedia, Društvo vino-
gradnikov „Dolina-Jesenice“, 
Društvo ljubiteljev Bizeljča-
na in Združenje za promocijo 
Bizeljskega. Projekt, sofinan-

ciran s sredstvi LEADER preko 
LAS Posavje, je zajemal inve-
sticijsko-vzdrževalna dela na 
objektu Mestne hiše, usposa-
bljanje proizvajalcev vin, izo-
braževanje potrošnikov, izde-
lavo kataloga vin in vinarjev, 
izdelavo monografije Bizeljsko 
Sremič – dežela vinske trte, 
vina in novega življenja avtor-
ja Draga Medveda, organiza-
cijo slovesnosti ob 115-letni-
ci prve razstave grozdja in vin 
na Bizeljskem, izvedbo promo-
cijskih dogodkov ipd. V sklopu 
projekta so v Lijamedii izdela-

li promocijski film o turistič-
ni ponudbi v Posavju v več tu-
jih jezikih, film pa se zaključi 
z besedami: „Posavje je čaro-
ben košček Slovenije, dovoli-
te se mu prepustiti.“ V ZPTM 
so povedali, da si želijo, da bi 
trgovino z lokalnimi produkti, 
promocijski film, monografijo 
in ostale izdelke projekta vide-
lo čim več Posavcev in turistov 
iz različnih delov sveta, eden 
izmed ciljev projekta pa je bil 
tudi z dodatno ponudbo prite-
gniti turiste iz bližnjih Term Ča-
tež v center Brežic. M. M.
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Pri spomeniku spomina na vojno za samostojno Slovenijo v 
parku v Radečah smo na praznični dan s proslavo obeležili 
državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Po prihodu 
praporščakov je Moški pevski zbor Papirničar Jagnjenica za-
pel Zdravljico in v nadaljevanju še nekaj domoljubnih pesmi. 
V kulturnem programu je sodelovalo tudi Gledališko društvo 
Radeče z recitalom odlomkov iz proze Cirila Kosmača, Frana 
S. Finžgarja, Ivana Tavčarja in Miška Kranjca. Slavnostni go-
vornik je bil predsednik Policijskega društva Sever za celjsko 
območje, odbor Laško, Ivan Ržen. Obudil je spomin na čase 

plebiscita in na čas vojne za Slovenijo ter se dotaknil tudi ak-
tualnih družbeno političnih razmer, ki so žal v kratki zgodo-
vini države trenutno najtežje. V nadaljevanju je delegacija, 
ki so jo sestavljali županja Občine Radeče Rafaela Pintarič, 
predstavnik Zveze vojnih veteranov za Slovenijo in predstav-
nik Policijskega društva Sever položili venec in prižgali sve-
če na spomeniku spomina na vojno za samostojno Slovenijo. 

Obisk občanov v TDU Loka pri 
Zidanem Mostu
Zadnje dni pred božično novoletnimi prazniki smo znova obi-
skali naše starejše občane, ki živijo v Trubarjevem domu upo-
kojencev v Loki pri Zidanem Mostu. Tokrat smo že tretjič v 
organizaciji Območnega združenja Rdečega križa Laško pod 
vodstvom sekretarja Vlada Marota obisk združili z Občino 
Laško. Varovanci doma, sicer občani Radeč in Laškega, so se 
zbrali v domski dvorani, kjer so jih že pričakali predstavni-
ki krajevnih organizacij RK, predstavniki Društva upokojen-
cev ter predstavniki obeh občin. V kulturnem programu so 
najprej nastopili kar sami varovanci doma, združeni v pev-
ski zbor Loški slavčki. Sledil je bolj uradni del, v katerem so 
mnogo vzpodbudnih besed in voščila za prihajajoče prazni-

ke in seveda za novo leto podali župan Občine Laško Franc 
Zdolšek, županja Občine Radeče Rafaela Pintarič in gosti-
telj prireditve, direktor TDU Loka Robert Potočnik. Še mal-
ce kulturnega utripa in predvsem dobre volje je dodala Vo-
kalno instrumentalna skupina DU Rimske Toplice »Stari časi«, 
ki je z venčkom ljudskih pesmi in vsem znanih viž marsiko-
ga pritegnila k petju in zagotovo so pesmi pri komu obudi-
le lepe spomine na stare čase. Sledila je obdaritev varovan-
cev s praktičnimi darili, za katera sta poskrbeli občini in RK. 
Županja je v spremstvu predstavnikov krajevnih organizacij 
RK in predstavnikov DU Radeče obdarila, voščila in stisnila 
roko našim dragim občanom, za katere je prav da vedo, da 
na njih nismo pozabili. Vsi so bili veseli našega obiska in krat-
kega klepeta z nekdanjimi sosedi, prijatelji ali znanci. Nas 
pa veseli, da smo jim polepšali vsakdan, za kar se zahvalju-
jemo vsem, ki so prispevali k realizaciji dogodka. V prvi vrsti 
gre zahvala osebju TDU Loka za prijazen sprejem in seveda 
OZ RK Laško za koordinacijo in pripravo dogodka. Veselimo 
se podobnih srečanj, če ne prej, v novem letu v času vese-
lega decembra.

Proslava ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti

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

Mirnska dolina v polževi lupi-
ni je večdimenzionalen pro-
jekt Damjana Popelarja, 
ki je nastajal v letih 2011 
– 2012. Prvi del projekta je 
bila izdelava skulpture polža 
iz pletenih vrbovih vej, kate-
rega končna teža je bila oko-
li 100 kilogramov. Drugi del 
projekta je bilo »polževo po-
potovanje« po krajih v Mirn-
ski dolini, v katerem vsak 
izbran kraj, kamen in les pri-
povedujejo zgodbe preteklih 
dni. Tretji del so predstavlja-
le fotografije, ki so beležile 
»polževe postanke« na nje-
govi poti. Poleg kiparske-
ga dela – instalacij v nara-
vi, je nastajala tudi zgodba, 
posebno besedilo izven real-
nega časa in kraja, ki ga je 
mogoče razumeti tudi kot in-
timno izpoved človekovega 
popotovanja h končni min-
ljivosti. 

Mirnska dolina v polževi lupini
SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je sevniški podžupan Janez Kukec 18. decembra od-
prl razstavo fotografij Iztoka Amerška, Damjana in Sebastjana Popelarja ter grafik Tamare Korošec pod 
skupnim naslovom Mirnska dolina v polževi lupini. 

Obiskovalkam in obiskoval-
cem je bila na otvoritvi dana 
možnost, da so pred ogledom 
razstave vstopili v poseben 
svet fotografij in grafik sko-
zi režiran film Pleteni polž, v 

katerem se je z vsakim zavo-
jem potovalo dlje in globlje 
po skrbno obdelani pokrajini 
gradov in romarskih svetišč, 
skozi trge in vasi do skrivno-
stnega tolmuna z vrbo, kjer 

se je pravo potovanje šele 
pričelo. »Ljudje so se čudi-
li nenavadnemu polžu, ki se 
je v svoji radovednosti usta-
vljal po njihovi dolini. Vide-
vali so ga pogostokrat in na 
mnogih mestih. Otroci so se 
radi igrali na njegovem ople-
tu, tudi starci so se mu ra-
dovedno približali. Želeli so 
namreč potešiti svojo rado-
vednost, toda na vprašanje, 
od kod prihaja, kam gre in 
kdo vleče prazno polžjo lupi-
no, odgovora niso našli,« so 
bile zaključne besede v fil-
mu. 

V glasbenem delu otvoritve-
nega programa so navduši-
li učenci in učenke Glasbene 
šole Sevnica. Otvoritveni del 
programa je povezoval Ciril 
Dolinšek.

 S. Radi, foto: L. Motore

Avtorica grafik Tamara Korošec in avtorji fotografij - Iz-
tok Ameršek, Damjan in Sebastjan Popelar z moderator-
jem otvoritve razstave Cirilom Dolinškom (od leve pro-
ti desni).

VELIKI PODLOG - V dvorani v Velikem Podlogu je 11. decem-
bra potekalo tretje srečanje krajanov, ki so dopolnili 75 in 
več let. Pripravile so ga aktivistke Krajevne organizacije Rde-
čega križa s predsednico Štefko Lavrenčič, ki je prisotne ob 
tej priložnosti tudi nagovorila. Kulturni program, ki se je v 

tem predprazničnem času še posebej dotaknil udeležencev, 
so pripravili učenci tamkajšnje podružnične osnovne šole ter 
Luka in Miha Kerin s svojima instrumentoma, ženska pevska 
skupina Pevke izpod Bočja ter harmonikar Jože Burja. Pri-
jetno druženje je 30 udeležencev zaključilo s pogostitvijo, 
pesmijo in plesom, krajanke in krajane, ki se zaradi bolezni 
ali drugih vzrokov srečanja niso mogli udeležiti, pa bodo ak-
tivistke obiskale na domu.   Tatjana Longo/B. M. 

BREŽICE – 5. decembra, na mednarodni dan prostovolj-
stva, so se v sproščenem vzdušju srečali člani društev upo-
kojencev Posavja in se ob bogatem kulturnem programu 
spomnili na mnoge uspehe v projektih, kjer so sodelova-
li kot prostovoljci.

V Sloveniji je med aktivni-
mi prostovoljci kar 85 % sta-
rejših od 65 let, ki nesebič-
no pomagajo mlajšim, a tudi 
svoji generaciji. Med takimi 
projekti je po besedah Ane 
Kalin tudi v Posavju zelo po-
memben projekt Starejši za 
starejše, kjer upokojenci kot 
prostovoljci vsestransko skr-
bijo za izboljšanje kvalitete 
življenja starejše generaci-
je. Da sta prostovoljstvo in 
aktivnost v starejših letih po-
membni tudi za tiste, ki po-
magajo, in ne le za tiste, ki 
pomoč prejemajo, je v svo-
jem govoru poudarila tudi 
predsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavje 
Olga Košir. „Delavni starejši so predvsem psihično bolj zdra-
vi,“ je poudarila: „Pomembno bi bilo, da bi se družba zave-
dala, da ne sme pustiti starejših na obrobju, da jih ne sme 
pustiti životariti, ko pa je v njih zbrana neizmerna količina 
znanja in izkušenj. Tega nikakor ne bi smeli prezreti. Morali 
bi ponuditi prostovoljcem možnosti delovanja na raznih po-
dročjih. V društvih upokojencev to delamo in dosegamo do-
bre rezultate. (...) V drugih državah Evrope so starejši tudi 
po upokojitvi pomemben člen družbenega dogajanja, niso 
postavljeni na stranski tir, kot se to dogaja pri nas. Z dnem 
upokojitve se ni zmanjšalo naše znanje, niso izginile naše iz-
kušnje, nismo postali čez noč onemogli.“ Govor je izzval mo-
čan aplavz prisotnih upokojencev, ki se trudijo optimistično 
spopasti s težkimi razmerami v državi, da pa je bilo razpo-
loženje še boljše, so poskrbele Mlade žurerke iz Tržišča, In-
strumentalna skupina DU Razbor pod Lisco, Folklorna skupi-
na DU Brežice, komičarka Stara mama z Blance, Č‘bularji z 
Rake in DPZ Zvezda Dobova. „Sobivamo, prispevamo, sode-
lujemo,“ je zvenela misel iz ust povezovalca Ivana Mirta, 
misel, ki poudarja velik pomen dela in truda posavskih sta-
rejših prostovoljcev v letu 2012 in bo lepa popotnica za vse 
povezovalne aktivnosti tega leta.  M. Mavsar

Prostovoljstvo pomembno tudi za 
tiste, ki pomagajo 

Stara mama z Blance je na-
trosila veliko smeha.

Srečanje starejših krajanov KS 
Veliki Podlog

Skupinska slika udeležencev srečanja

RADEČE - Gutmansthalova grobna kapela na radeškem poko-
pališču je kraj, kjer počivajo posmrtni ostanki plemiške dru-
žine Gutmansthal-Benvenuti, ki je s svojim ustvarjanjem pu-
stila velik pečat tako v Radečah kot drugih slovenskih krajih. 

Grobnica je bila postavljena leta 1890, v lanskem letu pa je žu-
pnija Radeče pristopila k njeni temeljiti obnovi. Vrednost obno-
vitvenih del je znašala preko 33 tisoč evrov, v veliki meri pa sta 
obnovo podprli Občina Radeče in Hčere krčanske ljubezni-usmi-
ljenke, vsaka v višini 10.000 evrov, povabilu botrstva se je s pri-
spevki odzvalo sedem posameznikov, družin oz. podjetij, z manj-
šimi zneski pa tudi več donatorjev. Izvajalec del je bilo podjetje 
Remont iz Celja. Obnovljeno grobno kapelo je na slovesnosti, 
ki jo je povezoval Milan Gorišek, v programu pa sta sodelovala 
še Pihalni orkester radeških papirničarjev in Župnijski zbor Sve-
ti Peter, blagoslovil radeški župnik Miro Bergelj, ki je vodil pro-
jekt obnove. Za uspešno izvedeno obnovo se je ob tej priložno-
sti vsem zahvalila županja Rafaela Pintarič, Andreja Tomažin 
pa ob tem predstavila pripravljajoči zbornik: Plemiška družina 
Gutmansthal-Benvenuti in Radeče.  Miran Prnaver/B. M. 

Zaključena obnova grobne kapele
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KRŠKO – 14. decembra je potekala simbolična predstavitev 
in otvoritev mozaika iz keramičnih ploščic s podobo Josipine 
Hočevar v obnovljenem parku poleg bivšega zdravstvenega 
doma v Krškem. Gre za del mednarodnega projekta Mladin-
skega centra Krško z imenom ParkArt, pod okriljem katere-
ga so že lansko leto ustvarjali mladi iz petih držav, in sicer 
Bolgarije, Romunije, Španije, Italije in Slovenije, ter uredili 

park na desnem bregu Save. Projekt je bil sofinanciran iz pro-
grama Mladi v akciji, prispevali pa sta še Krajevna skupnost 
mesta Krško in Občina Krško, pobudo pa so po svojih močeh 
podprli tudi mnogi drugi obrtniki in podjetniki iz Krškega.
Projekt se je zaključil z izdelavo mozaika z motivom Josipi-
ne Hočevar, ki ga je ustvarila Sabina Košir. Vsem sodelujo-
čim se je direktor Mladinskega centra Krško Mitja Valentinc 
ob priložnosti zaključka projekta posebej zahvalil in dodal: 
„Idej imamo še, upamo, da nam bodo ustanovitelj in drugi 
partnerji prišli v pomoč in podporo tudi naprej.“  M. M.

BREŽICE – V Galeriji NLB Poslo-
valnice Brežice je 11. decem-
bra Alojz Konec, akademski 
slikar in profesor na Gimna-
ziji ter na Ekonomski in trgo-
vski šoli Brežice ter član Dru-
štva likovnih umetnikov in 
Zveze društev slovenskih li-
kovnih umetnikov, postavil na 
ogled razstavo osemnajstih olj 
na platnu, ki jo je poimenoval 
»Barvite«. O avtorjevem boga-
tem opusu je spregovorila ab-
solventka umetnostne zgodovi-

ne Anja Iskra, ki je dejala, da razstava predstavlja povzetek 
slikarjevega razmišljanja vseh petih preteklih razstav v tem 
letu; razstavljena so tihožitja, avtorjevo zanimanje je usmer-
jeno k žarenju barv, kar je rdeča nit vseh petih razstav. 
Kot likovni pedagog je Alojz Konec stkal med mladimi poseb-
ne vezi, zato ni naključje, da je bila tokratna otvoritev raz-
stave v rokah mladih – gimnazijcev in študentov. Program je 
povezovala Klara Eva Kukovičič, za prijazno glasbo pa je skr-
bela skupina ŽBAND v zasedbi Robi Petan in Rok Ilovar na 
kitari, Janez Hrastovšek na kontrabasu in solistka Adrijana 
Lorber. Vodja poslovalnice Sonja Ilovar je zaželela obisko-
valcem in mladim kreatorjem večera, naj lepe novoletne že-
lje postanejo resničnost. N. J. S.

KRŠKO - Župan mag. Miran Stanko je 15. decembra v krški 
Dvorani v parku odprl fotografsko razstavo z naslovom Ivan 
Krahulec in Krško. Z razstavo, ki bo na ogled do konca me-
seca januarja 2013 in so jo pripravili ob 15-letnici delovanja 
v Društvu ljubiteljev fotografije Krško, se člani poklanjajo 
spominu na dva ustanovna, žal pokojna člana društva, poleg 
Ivana Krahulca še na Blaža Mirta. 

Medtem ko so ob izteku predlanskega leta člani društva v 
sklopu t. i. Blaževih dnevov postavili na ogled razstavo foto-
grafij Ivana Krahulca, v katerih je ta mojstrsko ujel in ove-
kovečil posamezne procese gradnje nuklearne elektrarne, 
tokratna razstava njegovih slik prikazuje mesto Krško v šest-
desetih letih prejšnjega stoletja, mestno veduto, utrinke iz 
športne prireditve in posamezne objekte, med njimi star le-
sen most preko Save, ki ga ni več. Kot je zapisal Slavko Šri-
bar ob odprtju razstave, se je fotografski mojster Krahulec 
poleg slikanja v fotografskem ateljeju, ki ga je v Krškem od-
prl leta 1975, posvetil tudi umetniški in dokumentarni foto-
grafiji in „prebivalcem Krškega in širše okolice na njemu la-
sten način predstavil mesto, zanimivosti in bogastvo skoraj 
pozabljene dediščine“.
Ivana Krahulca je zbranim na razstavi podrobneje predstavi-
la Vlasta Moškon, spremljajoči glasbeni program pa sta izve-
dli vokalistka Klara Moškon ob spremljavi Martina Šušterši-
ča in Valentina Žabkar z odigranimi baladami na tamburico.
 B. Mavsar

KRŠKO – Natanko 30 let po izdaji pesniškega prvenca z na-
slovom Samobeg je 3. decembra njegov avtor Silvo Mavsar, 
direktor krškega Zavoda Neviodunum, novinar in odgovorni 
urednik posavskega regionalnega časopisa Posavski obzornik, 
v Valvasorjevi knjižnici Krško v ožjem krogu sorodnikov, pri-
jateljev in znancev predstavil ponatis zbirke. V svojem bo-
gatem ustvarjalnem opusu je do sedaj izdal okoli deset sa-
mostojnih in soavtorskih knjižnih izdaj ter preko uredniškega 

izbora in dela uredil prek 50 literarnih del, pretežno ustvar-
jalcem in avtorjem, ki živijo ali izhajajo iz posavskega pro-
stora. Kot je dejal na predstavitvi ponatisa zbirke Samobeg, 
poezija še naprej ostaja njegova prva ljubezen, čeprav se z 
delom posveča pretežno proznemu ustvarjanju in urejanju. 
Avtorjev literarni opus so zbranim predstavile direktorica Val-
vasor knjižnice Urška Lobnikar Paunović, izvršna direktorica 
Zavoda Neviodunum Bojana Kunej ter umetnostna zgodovi-
narka in bibliotekarka Polona Brenčič, poleg avtorja sta pe-
smi prebirala hčerka Maruša in sin Sven, za instrumentalno 
in vokalno obogatitev pa sta poskrbeli nečakinja Eva Mavsar 
in Stanka Macur. B. M. 

Park z Josipininim mozaikom

Slovesna otvoritev mozaika

Ponatisnjen Mavsarjev Samobeg

Silvo Mavsar (tretji z leve) s sooblikovalci literarnega 
večera

Ivan Krahulec in Krško

Članica DLF Krško Jožica Mikek Veber in Eva Tajić (de-
sno), hči Ivana Krahulca, za njo (na sredini) soproga fo-
tografskega mojstra Tilka Krahulec 

»Barvite« Alojza Konca

Alojz Konec

SENOVO – S koncertom „So leta minila ...“ je 22. decembra 
Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo na domačem odru 
obeležila 30-letnico delovanja. Iz nekdaj majhne zasedbe 
se je skozi leta uveljavila v eno aktivnejših in širše prepo-
znavnih plesnih skupin, ki ohranja ljudsko izročilo v plesni 
in pevski obliki, poleg tega pa s prepoznavnimi predmeti in 
običaji ohranja etnološko dediščino senovske kotline, Koz-
janskega in drugih krajev.

Folkloristi, ki jih spremlja na nastopih tudi osemčlanski ka-
kovosten ansambel z diatonično harmoniko, violino, klarine-
tom, kontrabasom in citrami, so na jubilejnem koncertu za-
plesali pet spletov plesnih postavitev z območij Štajerske, 
Koroške in Prekmurja. Poleg navedenih prek 40-članska za-
sedba, ki se letno predstavi na okoli 40 različnih prireditvah, 
v oblačilnem videzu, tipičnem za posamezna območja, pleše 
tudi koreografije gorenjskih plesov, s Pohorja, zgornje Dra-
vske doline in Kozjanskega. Do sedaj je zasedba gostovala 
v različnih krajih v domovini, v tujini pa na Madžarskem, v 
Nemčiji, Franciji, Makedoniji, Romuniji in večkrat letno na 
Hrvaškem, saj ima s tamkajšnjimi skupinami vzpostavljene 
pristne prijateljske stike. Senovski plesalci so namreč že vr-
sto let tudi organizatorji prireditve Folklora brez meja, na 
katero povabijo skupine iz sosednje Hrvaške.  B. M. 

Jubilej senovske folklore

Folklorno zasedbo sestavlja 43 članov, od tega osem glas-
benikov. (Foto: Jože Macur) 

BREŽICE - Člani Kulturnega društva Drugi oder so uprizori-
li svojo prvo otroško predstavo. V multimedijski učilnici OŠ 
Brežice so za okoli 50 otrok in odraslih izvedli dobrodelno in 
poučno predstavo z naslovom Najlepše božično darilo. Čla-
ni kulturnega društva Drugi oder so obiskovalce presenetili s 

prepričljivo igro in zanimivo scenografijo. Prisotni so uživa-
li ob zanimivi in zabavni predstavi ter se nasmejali pravljič-
nim likom. Ob koncu so se vsi posladkali z bomboni, ki jih je 
razdelil Božiček. Predstava je vse prijetno presenetila, zato 
so se odločili, da jo bodo zaigrali še učencem od 1. do 3. ra-
zreda Osnovne šole Brežice. Lea Zagmajster Jovanović

Najlepše božično darilo

Božiček med občinstvom na predstaviRADEČE - Ob stoti obletnici rojstva dr. vet. med. Borisa Vah-
tarja je njegova hči Nevenka Vahtar lanskega 12. decembra 
pripravila v razstavnem prostoru Caffe galerije v Radečah pri-
ložnostni izbor njunih slikarskih del. Avtorica izjemnih slik, po 
izobrazbi modna oblikovalka, je o svoji prvi samostojni raz-
stavi dejala: »Predstavljam se s slikami, ki so moja hotenja, 

a tudi lep spomin na mojo povezanost z očetom. Naučil me 
je opazovati naravo, ceniti lepo, živeti v svetlobi, uživati v 
miru, raziskovati in ustvarjati na mnogih področjih.« Razsta-
va je zasnovana tako, da je prvi del namenjen avtoričinemu 
očetu, njegovim risbam, njegovim mladostnim sanjarjenjem 
o arhitekturi, ki se jim je moral zaradi slabega vida odpoveda-
ti; drugi del pa so slike Nevenke Vahtar v tehniki s svinčnikom 
in s pastelom. Oceno razstave akademskega slikarja in profe-
sorja Alojza Konca, ki se odprtja razstave ni mogel udeleži-
ti, je prebral član vrhovškega amaterskega gledališkega Žabe 
gleda&išče Luka Klanšek, bogat glasbeni program so obliko-
vali učenci in učenke GŠ Laško-Radeče. S. R., foto: L. M.

GLOBOKO – 22. decembra se je na 3. letnem koncertu 
predstavil Ženski pevski zbor Globoko, ki je na začetku 
deloval pod taktirko Franca Keneta, lani pa je njegovo 
vlogo prevzela zborovodkinja prof. Anita Veršec. Pevke 
so se tokrat predstavile z novim imenom - Vokalna sku-
pina Barbara in s prepevanjem slovenskih ljudskih pesmi 
ter priredbo slovenske popevke v prvem delu koncerta, 
na koncu pa so s prepevanjem božičnih pesmi pričarale 
pravo praznično vzdušje. Njihov koncert so popestrili tu-
di: Lovski pevski zbor Globoko, Otroški pevski zbor Ange-
li, Kvartet Plus ter citrarski duet, ki ga sestavljata Ana-
marija in Ema Agnič. M. Kranjc

Slikarska razstava »Oče in jaz«

Avtorica slik Nevenka Vahtar se za nastop zahvaljuje de-
kliški pevski skupini GŠ Laško-Radeče.

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 6. decembra v Mladin-
skem centru pripravilo razstavo, ki ponuja letni pregled avtor-
skih ustvarjanj. Ta so nastajala na tečajih ali doma pod mentor-
stvom akademskega slikarja Jožeta Marinča, priznanega slikarja 
Jožeta Kotarja ter keramičnih izdelkov pod budnim mentor-
stvom Nevenke Ruškovič. Ob vhodu bodo gledalce sprejela li-
kovna dela v umirjenih in naravnih tonih, preko barvitih in ener-
gijsko bogatih del pa se bodo preselili v drug razstavni prostor, 
kjer se bodo srečali s prijetno modrino piranskega morja do ne-
žnih akvarelov, portretov, jesenskih tihožitij in pokrajin, je zgolj 
povzetek predstavitve razstave predsednice Kristine Bevc. Na 
razgibani razstavi se predstavljajo avtorji: Mija, Rajko in Tadej 
Baškovč, Kristina Bevc, Tilka Binkovski, Branka Ereš, Helena 
Frešer, Verica Goričanac, Marija Jerič, Slavka Klemenčič, So-
nja Kostanjšek, Marija Kukovica, Meta Kuplenik, Edith Lukež, 
Ana Mamilovič, Daniela Meke, Olga Piltaver, Tatjana Potokar, 
Mihelca Prah, Mihaela Prevejšek, Lidija Stipanič, Vladka Su-
mrek, Jože Šterk, Metka Vimpolšek in Anton Zorko; za pope-
stritev dogodka pa so poskrbeli plesalci PD Imani. N. J. S.

Novoletna pregledna razstava
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NEMŠKA VAS - Tradicionalna reja konj v Krškem gričevju in 
na Krškem polju je že zelo zgodaj, verjetno kar kot dedišči-
na rimskega imperija, dobila duhovno središče v cerkvi sv. 
Štefana v Nemški vasi. Leto za letom 26. decembra duhovnik 
leskovške župnije blagoslovi tudi vodo, dobrino, brez katere 
ni življenja niti očiščenja in obnavljanja, in sol ali tisti šče-

pec, ki jed naredi jed. K letošnji slovesnosti se je na hrib-
ček s cerkvijo zgrnilo več kot 250 ljudi, rejci pa so pripeljali 
11 z lepim okrasjem konjske opreme ozaljšanih konj, zlasti 
dvovpreg. Dvojni praznik, cerkveni in državni, je bil tudi nit 
mašne slovesnosti, ki jo je vodil Ludvik Žagar, s praznični-
mi pesmimi spremljal Župnijski pevski zbor, berilo pa je pre-
brala Doroteja Jazbec. Keramik Andrej Čebular je za cer-
kev izdelal novo posodo za blagoslovljeno vodo, saj je bila 
stara, skupaj z nekaterimi drugimi bogoslužnimi predmeti, 
proti koncu leta 2010 ukradena, nekaj dni zatem pa še ba-
kreni strešni žlebovi.  L. Š.

SEVNICA - V grajski kapeli na sevniškem gradu se je 22. de-
cembra odvijal božični koncert, ki so ga lepšali božajoči zvo-
ki kitare, violine, klavirja in citer ter ubrani dekliški glasovi. 
Prva se je predstavila vokalna skupina Cantamus iz Šentru-
perta ob spremljavi kitarista. Njihov nastop so obiskovalke 

in obiskovalci nagradili z močnim aplavzom ter prav tako sa-
mostojni glasbeni nastop brata in sestre, Mojce Bec na violi-
ni in Tineta Beca na klavirju, ko sta zaigrala skladbo Johana 
Sebastiana Bacha Arioso. V nadaljevanju čudovitega predpra-
zničnega glasbenega večera so zapele še Vilinke iz Boštanja 
ob spremljavi citrarke Anje Drstvenšek ter Mojce in Tineta 
Bec. Za zaključek so Vilinke, ki jih poleg sopranistke Tanje 
Žibert sestavljata še mezzosopranistka Mateja Repovž Li-
sec in altistka Maja Repovž, zapele še pesem Zemlja pleše. 
»Odplešimo z njo v novo leto, sredi zvezd, tudi mi in si po-
darjajmo iskrene poglede, stiske rok in dobra dejanja,« pa 
je bila misel, ki je spremljala glasbeni nastop. S. R.

SENOVO - V tamkajšnjem Domu 14. divizije je pod večer božičnega dne Pihalni orke-
ster DKD Svoboda Senovo izvedel tradicionalni božično-novoletni koncert, tokrat z go-
stjo Galino Tubeishat. Operna pevka, solistka Nacionalne opere in baleta v moldavskem 
Kišinjevu, poje lirični koloraturni sopran. Diplomirala je na Akademiji za glasbo v Ki-
šinjevu leta 2000 in magistrirala leta 2005 pri prof. Vladimirju Dragošu. Dodatno se 
je pevsko izpopolnjevala v Bakuju pri prof. Ali Askerov, v Kolnu in v Almaati pri prof. 
Gulzat Duarbajevi. Domačemu občinstvu, v lanskem letu se je namreč kot življenjska 
sopotnica dirigenta pihalnega orkestra Halida Tubeishata priselila na Senovo, se je to-
krat predstavila prvič, in sicer z arijama Elisa iz mjuzikla My Fair Lady in Marice iz 
operete Marice ter libretoma „Quando me’n vo’“ iz opere La Boheme in „Heia, in den 
Bergen“ iz operete Kraljica čardaša. B. M., foto: Boštjan Colarič 

Praznik sv. Štefana v Nemški vasiBožične pesmi v grajski kapeli

V grajski kapeli na sevniškem gradu je potekal koncert z 
najlepšimi božičnimi pesmimi. 

Praznična vprega pri blagoslovu

BLANCA - Na lanskoletni dan samostojnosti in enotnosti je 
Godba Blanški vinogradniki pripravila v športni dvorani OŠ 
Blanca 12. božično-novoletni koncert. Poleg blanških godbe-
nic in godbenikov pod vodstvom dirigentke Jasmine Erjavec 
so nastopili še ansambel Igor in zlati zvoki, Suha solza, Trta, 
kvartet Jarica in pevec Rafko Irgolič, ki se z ženo Nado zelo 
rad vrača v domačo občino. »V Sevnico sem prišel leta 1941 

s Koroške, na Blanci pa nastopam prvič,« je povedal pred 
nastopom na blanškem odru, na katerem je zapel tudi svojo 
najbolj znano skladbo Moj črni konj. V duetu sta zapela še 
domačina, Anja Drstvenšek in Jože Novak. Za smeh in do-
bro razpoloženje je skrbela Mama Manka, ki je navdušila tudi 
s petjem. Prisotne na prireditvi je pozdravila vinska kralji-
ca Martina Baškovič, ki je povabila še na jutrišnji dobrodel-
ni koncert (zbrana sredstva bodo namenjena nakupu inkuba-
torja za brežiško porodnišnico). Vsem nastopajočim se je s 
posebnim spominkom, ki ga je izdelal (tako kot vsa leta do-
slej) Bojan Jankovič, zahvalil predsednik KD Godba Blanški 
vinogradniki Roman Kragl. Vse dobro v novem letu sta izre-
kla ravnatelj OŠ Blanca mag. Vincenc Frece in sevniški pod-
župan Jože Žnidarič.  S. R.

Blanški božično-novoletni koncert 

KD Godba Blanški vinogradniki je pripravilo že 12. božič-
no-novoletni koncert in prav toliko let deluje tudi blan-
ška godba.

ČATEŽ OB SAVI – Dom krajanov na Čatežu ob Savi je bil 22. de-
cembra prizorišče 8. božičnega koncerta, ki ga vsako leto or-
ganizira KUD Anton Kreč Čatež ob Savi. Tudi letos so dom do 
zadnjega kotička napolnili pretežno domačini kot tudi ljubite-
lji zborovskega petja od drugod. Nastopili so MePZ KUD Anton 
Kreč Čatež ob Savi (zborovodja Ignac Slakonja), otroški pev-

ski zbor Lučke s Čateža (zborovodja s. Katarina), Ljudske pev-
ke Žejno, MePZ KUD Brežice (zborovodji Elizabeta in Dragutin 
Križanić), MoPZ Slavček Velika Dolina (zborovodja Ignac Slako-
nja), skupina Trta ter vsakoletni gostje, mešani cerkveni pevski 
zbor Podgrad (zborovodja Stanko Čeh). Zbrane sta pozdravi-
la in jim voščila ob praznikih tudi predsednik KS Čatež ob Savi 
Vinko Baškovč ter čateški župnik Jože Pacek. Za lepe božične 
in novoletne misli med nastopi posameznih zborov pa je poskr-
bela povezovalka koncerta Katarina Sedeljšak. R. R.

KRŠKA VAS – Kulturno društvo Ivan Kobal iz Krške vasi je že tra-
dicionalno dan po božiču v dvorani Krajevne skupnosti, ki je 
bila kljub slabemu vremenu polna, pripravilo božično-novoletni 
koncert, na katerem so nastopile vse sekcije društva in dve go-
stujoči zasedbi. Občinstvu so se predstavili harmonikarska sek-

cija pod vodstvom Roka Topliška (letos so se harmonikarjem v 
sekciji pridružile tudi mlade harmonikarice), člani MoPZ KD Ivan 
Kobal pod vodstvom Vinka Žerjava, Klapa Parangal ter gostje, 
Koledniki iz Bušeče vasi in Ljudske pevke Žejno. Na koncertu, 
ki ga je povezovala Hana Jurečič, je predsednik društva Franc 
Jurečič naknadno podelil priznanje za prizadevno delo v dru-
štvu še dvema članoma moškega pevskega zbora, in sicer Du-
šanu Prahu in Stanetu Volčanjšku, ki sta bila lanskega junija, 
ko je društvo z dvodnevno prireditvijo obeležilo 85 let svojega 
obstoja, odsotna. Prav tako se je predsednik zahvalil PGD Kr-
ška vas in ŠD Krka Krška vas, v imenu katerih sta zahvalo pre-
vzela Dušan Prah in Boštjan Komočar. Kot je še dejal Jurečič, 
so s tem koncertom zaključili uspešno leto, ki je bilo predvsem 
v znamenju društvenega jubileja. R. R.

Božični koncert na Čatežu

Skupen nastop MePZ KUD Anton Kreč in otroškega PZ Lučke

Krškovaški praznični koncert

Mlade harmonikarice KD Ivan Kobal z vodjo Rokom Topli-
škom (drugi z leve)

VELIKA DOLINA - Turistič-
no društvo Jesenice na Do-
lenjskem je krajanom ob 
zaključku leta podarilo bo-
žično-novoletni koncert v 
cerkvi Sv. Marije Magdalene. 
Z velikim veseljem so števil-

ni obiskovalci prisluhnili Eli-
zabeti in Dragutinu Križa-
nić, ki sta oblikovala bogat 
program z naslovom »Kon-
cert ob koncu leta«. Vrsta 
priznanih melodij od blizu 
in daleč je napolnila prostor 
prijetne majhne cerkvice, 
kljub mrazu in dežju je bilo 
z vsako pesmijo vse bolj to-
plo in prijetno in glasba je 
našla svojo pot v vsako srce. 
Strune Dragove kitare in ču-
dovit glas Elizabete so prije-
tno zvenele med oboki cer-
kve, ki se prvič omenja že v 
letu 1444. To je bil že četrti 
božični koncert Turističnega 
društva Jesenice na Dolenj-
skem z vrhunskimi umetni-
ki, kar je dokaz, da je mogo-
če tudi v manjših krajih in s 
skromnimi sredstvi pripravi-
ti odlične kulturne dogodke.
Srečanje krajanov in izme-
njava voščil se je po kon-
certu nadaljevalo v pizzeriji 
Amor v Novi vasi pri Mokri-
cah, kjer so s podporo Kra-
jevne skupnosti Jesenice na 
Dolenjskem in Društva vino-
gradnikov Dolina - Jesenice 
pripravili pogostitev.
 Rajka Križanac

Glasbeno darilo 
krajanom

Dragutin in Elizabeta Kri-
žanić

CERKLJE OB KRKI - V župnij-
ski cerkvi sv. Marka v Cer-
kljah ob Krki se je 27. de-
cembra peto leto zapored 
odvijal božični koncert, ka-
terega organizator je Kultur-
no društvo Planina iz Cerkelj. 
Na njem so nastopili čla-
ni pomlajenega MoPZ Plani-
na Cerklje ob Krki pod vod-
stvom Mihe Halerja (pri eni 
izmed pesmi je bil solist Bo-
jan Kaplan ob orgelski spre-
mljavi Stanke Turšič Pun-
gerčar), Koledniki iz Bušeče 
vasi, Ljudske pevke iz Cer-
kelj, duo Gramc z violinskimi 
citrami in orglicami ter debi-
tanti cerkljanskega koncer-
ta, skupina Vox Posavci. Med 
koncertom je domači župnik 
mag. Janez Žakelj blagoslo-
vil vino 16 domačih vinogra-
dnikov, ki so svojo steklenico 
prinesli v cerkev. Moški pevski 
zbor Planina je sicer nastopil 
kar trikrat, še najbolj pa je 
bilo poslušalstvo prevzeto ob 
pesmih En starček in 12 raz-
bojnikov, pri obeh je bil so-
list Gregor Gramc. Ob koncu 
je predsednik KD Planina Vla-

Jubilejni božični koncert v Cerkljah

do Gramc poleg zahvale vsem 
nastopajočim in voščila obi-
skovalcem le-te povabil tudi 
na februarski veliki koncert 
v brežiški športni dvorani, ki 
ga bo omenjeno društvo or-
ganiziralo prvič. V zadnji toč-
ki koncerta, ki sta ga povezo-

vala Ana Marija Duhanič in 
Rok Retelj, so vsi nastopajo-
či skupaj z občinstvom zape-
li še pesem, ki na božičnem 
koncertu enostavno ne sme 
manjkati – Sveto noč.
 R. R., 
 foto: Dušan Erhovnic

Pomlajeni MoPZ Planina Cerklje ob Krki



Posavski obzornik - leto XVII, številka 1, četrtek, 3. 1. 201310 IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Kr
šk

o

Mencingerjeva hiša, pomemben del mestne zgodovine, v ka-
teri je živel pisatelj, odvetnik in politik Janez Mencinger, je 
celovito obnovljena. Občina Krško je pred novim letom uspe-
šno »prestala« tudi tehnični pregled, s katerim se začenja po-
stopek pridobitve uporabnega dovoljenja, ki ga pričakujejo 
še ta mesec. Temu bo sledila tudi otvoritev te 1600 m2 velike 
znamenitosti, ki jo Občina Krško po obnovi Valvasorjeve hiše 
in gradu Rajhenburg uvršča med največje projekte na podro-
čju obnove zgodovinsko kulturnih spomenikov v zadnjih letih. 

Pomemben in prepoznaven del arhitekturne dediščine mesta bo 
po prenovi služil za poslovne namene, del hiše pa bo posvečen 
predstavitvi Mencingerjevega življenja, rekonstruirana je tudi su-
šilnica sadja iz 19. stoletja, posebej pa bodo predstavljene novo 
odkrite poslikave, portreti iz 16. stoletja. V pritličju bo vzposta-
vljen center nesnovne žive tehnične in industrijske dediščine 
mesta in občine Krško. 
Prenova je zajela obnovo pritličja, prvega nadstropja in podstreš-
ja, strešne kritine ter pročelja z restavracijo fresk. 600 m2 veli-
ka mansarda bo namenjena depoju, ostalih 1000 m2 uporabnih 
površin pa poslovni dejavnosti in muzejskemu prikazu načina ži-
vljenja v 19. stoletju. Bogato srednjeveško preteklost so potrdila 
tudi arheološka izkopavanja. Del odkritij bo predstavljenih tudi 
v kasnejših zbirkah, ki bodo del hiše. Prav tako so restavrirane 
zunanje freske na fasadi in zaključena zunanja ureditev. Projekt 
prenove je izdelal MV Biro, Marija Vlahušič s.p. iz Krškega, nosi-
lec izvedbe pa je bilo podjetje SL Inženiring Boršt d.o.o. 2,5 mi-
lijona evrov vredna obnova se je začela leta 2009 s pridobitvijo 
lastništva objekta in zemljišča. Naložbo v višini 711.000 evrov je 
sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, v okviru Opera-
tivnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2010—2012, preostanek pa je zagotovila Občina Krško. 

Krški skavti so se tudi letos odzvali povabilu Občine Krško 
in v njene prostore prinesli lučko miru iz Betlehema sku-
paj s poslanico, ki luč miru spremlja na poti širom Evro-
pe že dvaindvajseto leto zapored. Letošnja poslanica pri-
naša sporočilo, "da bomo srečnejši in bogatejši takrat, ko 
bomo po svetu stopali z roko v roki..."

Vsem zbranim na Ob-
čini Krško so tako tudi 
tokrat prebrali leto-
šnjo poslanico »Z roko v 
roki« in jo pospremili z 
glasbenim programom. 
Izkupiček letošnje do-
brodelne akcije, zaradi 
katerih je bila luč miru 
prvotno ustanovlje-
na, bo namenjen dru-
žinam, ki so bile priza-
dete v poplavah jeseni 
2012. »Z roko v roki« 
bomo tako lahko poma-
gali drugim ter olajšali 

vsakodnevno življenjem tistim, ki so v največji stiski.
Luč miru so skavti predali županu mag. Miranu Stanku, ki se 
je zahvalil za njihov prispevek k skupnim naporom pri lajša-
nju življenjskih stisk ter pri spodbujanju strpnosti in med-
sebojnega spoštovanja ter jim izrekel najlepše želje za pra-
znike in novo leto 2013. Župan in direktorica Melita Čopar 
sta se ob tej priložnosti zahvalila tudi sodelavcem občinske 
uprave za uspešno delo, ki so ga vsak na svojem področju 
prispevali v dobro občine in občanov. 
Tokratna poslanica torej govori o tem, kako nas odnosi za-
znamujejo, pustijo sled, nas spremenijo …, zato je simbo-
lično sporočilo, ki ga luč miru prinaša med nas in v čas, ki ga 
živimo, še toliko bolj pomenljivo in smiselno. 

O proračunu za leti 2013 in 
2014 je v predstavitvi žu-
pan mag. Miran Stanko de-
jal, da je Občina Krško pro-
račun kljub zahtevnim časom 
uspela investicijsko naravna-
ti in poudaril, da smo lahko 
ponosni, da je proračun or-
ganiziran tako, da bo mogoče 
omogočiti razvoj tudi v pri-
hodnjem času. Letošnje leto 
pri pripravi proračuna na-
mreč ni bilo enostavno, var-
čevalni ukrepi kot posledi-
ca krčenja javnih financ, ki 
jih je sprejela država, pa se 
bodo poznali tudi na občin-
ski ravni.

Med težavami pri pripravi 
proračuna je izpostavil pro-
tokole, saj v letošnjem letu 
ni prišlo do realizacije nobe-
nega od njih. Kot je povedal, 
se Občina Krško trenutno do-
govarja, da bi v prihodnjem 
letu realizirali vsaj protokol 
v višini 3,5 milijona evrov. V 
proračunu leta 2014, v kate-
rem je še nekoliko več ne-
znank kot za naslednje leto, 
pa je občinska uprava vklju-
čila tudi preostalih 5 milijo-
nov evrov iz naslova protoko-
lov. Župan pričakuje, da bo 
proces izgradnje odlagališča 
NSRAO stekel in omogočil, da 
se zaveze, ki jih je s proto-
koli dala država, uresničijo. 

Posledice zakona za 
uravnoteženje javnih 
financ

Pri sestavi proračuna je žu-
pan omenil tudi posledice, 
ki ga prinaša zakon za urav-
noteženje javnih financ, ki 
je prihodke občinskega pro-
računa 2013 iz naslova pri-
merne porabe zmanjšal za 
več kot 300.000 evrov. Ukre-
pi za zmanjšanje državnih 
sredstev pa še niso dokonč-
no izvršeni, obetajo se doda-
tni, ki utegnejo v najslabšem 
primeru prilive zmanjšati za 
3 milijone evrov. "Tak izpad 
sredstev bi predstavljal hud 
udarec za vse slovenske ob-

Občina Krško novo leto začenja 
z novim proračunom
Občina Krško bo novo leto začela z novim proračunom. Občinski svet občine Krško je na svoji zadnji 
lanski seji soglasno sprejel dvoletni proračun, za leti 2013 in 2014. Prvi predvideva za 40 milijonov 
evrov prihodkov, drugi pa za 44 milijonov evrov. Finančni dokument bo sledil uresničitvi že začetih in-
vesticij ter omogočil nemoteno izvajanje tekočih nalog v nadaljevanju leta. 

čine, zato upamo, da bodo 
upoštevane pripombe Sku-
pnosti občin Slovenije, ki jih 
je ta pred kratkim naslovi-
la na Vlado RS, da bi takšno 
zmanjšanje preprečila," je 
pojasnil župan. 

Župan je pred glasovanjem 
podrobneje predstavil tudi 
strukturo proračuna. Povedal 
je, da proračun za leto 2013 
in 2014 iz naslova davčnih 
prihodkov predvideva 19 mi-
lijonov evrov, nedavčni pri-
hodki v prihodnjih dveh letih 
tvorijo 11 milijonov - najve-
čji delež predstavlja nado-
mestilo za omejeno rabo 
prostora, kapitalski prihod-
ki so planirani v višini 1 mili-
jona, transferni prihodki pa 
v višini 9 milijonov evrov, v 
letu 2014 ti znašajo 13 mili-
jonov evrov. 

Med odhodki največji de-
lež v obeh naslednjih letih 
predstavljajo investicije: 
16,3 milijonov in 17,9 mili-
jonov - to je tisti denar, ki ga 
bomo v krški občini nameni-
li razvoju. Največ vlaganj bo 
na področju gospodarske in-
frastrukture in družbenih de-
javnosti.

Ostro proti morebitnemu 
zmanjšanju nadomestila 
za omejeno rabo 
prostora 
Župan je svetnike seznanil 
tudi s predlogom ministr-
stva za kmetijstvo in okolje 

o zmanjšanju nadomestila za 
omejeno rabo prostora, ki ga 
prejemajo posavske občine. 
Na informacijo o zmanjša-
nju je Občina že reagirala in 
v protestu, ki ga je odposla-
la, zapisala, da ne pristaja-
mo na kakršne koli spremem-
be zahteve za omejeno rabo 
prostora. "Do teh sredstev 
smo prišli skozi pogajanja v 
preteklosti in takrat sogla-
šali s tem, da v naše okolje 
sprejmemo odlagališče za 
ceno finančnega nadomesti-
la,« je dejal župan. V kolikor 
se bo omenjena uredba spre-
minjala, Občina Krško zahte-
va vključenost v soodločanje 
in sodelovanje. "Če nekdo v 
tem okolju želi imeti nukle-
arno in odlagališče, je cena 
za prisotnost teh objektov 10 
milijonov evrov, kolikor letno 
skupno prejemajo posavske 
občine," je povedal župan. 
Proti predlogu ministrstva so 
ostro nastopili tudi svetniki 
in omenili celo državno ne-
pokorščino. 

Ob finančnem dokumentu je 
župan izpostavil tudi redno 
odplačevanje dolgov in s tem 
vsako leto uspešno zmanjše-
vanje zadolženosti. 

Sprejet program športa
Občinski svetniki so na tokra-
tni seji sprejeli tudi program 
športa za naslednji dve leti, s 
katerim so natančno določe-
ni programi, ki se bodo finan-
cirali iz javnih sredstev. Letni 
program posebno pozornost 
posveča športni vzgoji otrok 
in mladine, dostopnosti jav-
nih športnih objektov, pro-
mociji rekreacije, razvoju 
strokovnih kadrov, zagota-
vljanju izgradnje in vzdrže-
vanju športnih objektov in 
delovanju Športne zveze.

Svetniki so na tokratni seji 
obravnavali in sprejeli tudi 
predlog sklepa o določi-
tvi vrednosti točke za izra-
čun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na ob-
močju občine Krško v letu 
2013, ki znaša 0,00151 evra/
m2/mesec.

Soglasje k planom 
razvoja in vzdrževanja 
občinskih cest
Svetniki so kot del proračuna 
sprejeli tudi štiriletne plane 
razvoja in vzdrževanja ob-
činskih cest za obdobje 2013-
2016 in 2014-2017. V planih 
so določene prednostne nalo-
ge razvoja in vzdrževanja ob-
činskih cest, viri sredstev za 

njihovo uresničevanje ter le-
tna dinamika uresničevanja. 
Plan kljub zmanjšanju sred-
stev v primerjavi s prejšnji-
mi leti upošteva vse krajevne 
skupnosti v občini. Za inve-
sticijsko vzdrževanje cest je 
v letu 2013 na tem področju 
predvidenih 440.000 evrov, 
za leto 2014 pa 450.000. Ob 
tem so svetniki bili kritič-
ni tudi do države, ki je zelo 
slab vzdrževalec cest, ki so v 
njeni pristojnosti, te so v ve-
liko slabšem stanju kot ob-
činske ceste. Kot zanimivost: 
slednjih je v občini Krško več 
kot 800 km. 

Prav tako so svetniki za pri-
hodnji dve leti sprejeli načr-
te pridobivanja in razpolaga-
nja s stvarnim premoženjem. 

Na dnevnem redu pa je bilo 
tudi odločanje o številu čla-
nov svetov krajevnih skupno-
sti in volilnih enot za volitve 
v svete krajevnih skupnosti v 
občini Krško ter premoženj-
sko pravne zadeve, v okviru 
katerih so svetniki sprejeli 
sklep o brezplačnem preno-
su namakalnega sistema Kal-
ce - Naklo, ki bo po novem 
v upravljanju Občine Krško, 
s čimer bo občanom omogo-
čena prijava na razpis za so-
financiranje druge faze tega 
sistema.

Potrjena je bila tudi novela-
cija investicijskega progra-
ma za celovito prenovo Dal-
matinove ulice, ulice CKŽ in 
ureditev Zatona, ki se hkra-
ti uvršča tudi med pomemb-
nejše investicije prihodnjih 
dveh let. 

Rebalans za leto 2012
Pred sprejemom proračuna 
so svetniki sprejeli rebalans 
za leto 2012, med glavnimi 
razlogi zanj je direktorica 
občinske uprave Melita Čo-
par izpostavila še vedno ne-
rešen način financiranja pro-
tokolov ob umeščanju NSRAO 
v prostor v višini 8,4 milijo-
nov evrov. 

Zahvala svetnikom 
Župan občine Krško je zadnjo 
sejo v letu zaključil z zahva-
lo vsem svetnikom za koope-
rativno sodelovanje in pri-
zadevanja, ki so jih vložili v 
delo in ideje za skupno do-
bro občine in občanov. Za-
hvalo je zaključil z voščilom 
ob novem letu in jim zaže-
lel predvsem zdravja, ki je 
osnovni pogoj za nova uspe-
šna srečevanja in obravnave 
v svetniških klopeh. 

Župan mag. Miran Stanko

Občinski svetniki na zadnji seji v letu 2012

Uspešen tehničnih pregled 
Mencingerjeve hiše

Mencingerjeva hiša

Sprejem luči miru iz Betlehema

S svojim voščilom pa so v prazničnem času iztekajočega se 
leta sodelavce Občine razveselili tudi malčki iz bližnjega vrt-
ca Pravljica, ki so se oglasili z lepimi željami za novo leto in 
zapeli v pozdrav časom, ki prihajajo. Vse najboljše na novih 

poteh mladega leta je najmlajšim in njihovim vzgojiteljicam 
zaželel tudi župan mag. Miran Stanko in jim voščil še veli-
ko brezskrbnih uric in igrivih trenutkov ter se zahvalil, da so 
njega in sodelavce počastili s svojim obiskom.

Sodelavcem Občine Krško voščili 
tudi malčki vrtca Pravljica

Malčki iz vrtca Pravljica na Občini Krško

Luč miru so skavti predali župa-
nu mag. Miranu Stanku.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

BREŽICE – Brežiški župan Ivan Molan je 19. decembra so-
ustvarjalce življenja v občini Brežice povabil na tradicio-
nalno prednovoletno srečanje, ki se je odvijalo v Mladin-
skem centru Brežice.

Vsako leto se z županom srečajo njegovi najožji sodelavci, ob-
činski svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti in različnih dru-
štev, predstavniki javnih zavodov kot tudi vsi tisti, ki na kakršen 
koli način skrbijo, da brežiška občina „živi“. Župan Ivan Molan se 
je v svojem nagovoru najprej dotaknil iztekajočega se leta. Kot 
je dejal, je bilo za marsikoga zelo razburljivo, mogoče tudi pre-
tresljivo, vendar je bilo kljub temu kar nekaj dogodkov, ki so za 
brežiško občino pomembni. Leto 2012 se je začelo z nekaterimi 
kadrovskimi spremembami, saj je ob nastopu nove vlade mag. 
Andrej Vizjak zaradi svoje ministrske funkcije moral prepustiti 
mesto občinskega svetnika Vinku Ogorevcu, prav tako je Patricio 
Čular, do takrat brežiško podžupanjo, zaradi njene nove funkci-
je državne sekretarke zamenjala zdajšnja podžupanja Katja Čan-
žar. „Letošnjega leta se lahko spominjamo tudi po pomembnih 
investicijah, kot sta športna dvorana in obnova brežiškega gradu. 
Za investicije smo sicer namenili skoraj deset milijonov evrov. 
Prav tako je bilo veliko pomembnih dogodkov, na katerih so naši 
občani dosegali velike uspehe. Naj omenim samo atleta Primo-
ža Kozmusa in Barbaro Špiler, vinsko kraljico Slovenije Marti-
no Baškovič, kralja cvička Franca Tomšeta ter prejemnico zelo 
uglednega priznanja na znanstvenem področju dr. Vito Majce,“ 
je povedal ter hkrati izpostavil tudi priznanje Sveta Evrope za 
enega boljših evropskih zavodov, ki ga je prejel ZPTM Brežice, 
in prvo generacijo študentov na Fakulteti za turizem Brežice.
Župan Molan se je zazrl tudi v prihodnost. „Danes smo vsi zelo pe-
simistični, vendar ko pogledam, kaj nas čaka v letu 2013, stanje 
ni tako dramatično in ga lahko pričakujemo z zmernim optimiz-
mom.“ Ob tem je poudaril, da je bil sprejet DPN za HE Brežice 
in HE Mokrice. Ko se bodo začele te več stomilijonske investicije, 
bo to po njegovem mnenju pomenilo tudi nadaljnji razvoj pod-
jetništva. Optimizem za naprej županu daje tudi dejstvo, da so 
tako Občinski svet Občine Brežice kot tudi ostali njegovi sodelav-
ci kljub težki politični situaciji sposobni sprejemati pomembne 
odločitve, in tudi to je eden od razlogov, kot je dejal, da se ob-
čina Brežice razvija in ima manj težav kot druge občine. Župan 
Molan je letos Plaketo Občine Brežice podelil Brežičanu Oskar-
ju Gerjeviču ob njegovi že 40. samostojni fotografski razstavi 
ter v zahvalo za predano dokumentiranje in ohranjanje spomina 
na Brežice in njihove prebivalce. Prireditev so glasbeno in pev-
sko popestrili članice in člani MePZ Viva Brežice z zborovodkinjo 
Simono Rožman Strnad, vloga povezovalke programa pa je pri-
padla Bojani Zevnik. Rok Retelj

BREŽICE – Praznično razpoloženje, veselje in pričakovanja 
so tudi letos na Občino Brežice prinesli brežiški skavtinje in 

skavti. S pesmijo so voščili vesele praznike in vsem zaželeli 
predvsem obilo miru. Po prebrani poslanici so županu obči-
ne Brežice Ivanu Molanu podarili lučko miru in se z njim po-
govorili o svojem poslanstvu ter o načrtih za prihodnje leto.
www.brezice.si 

Vinoteka, trgovina z doma-
čimi izdelki, turistično-in-
formacijska točka – turistič-
na ponudba občine Brežice 
in Posavja na enem mestu.

Prenovljena Mestna hiša je 
v prazničnem decembru od-
prla vrata in predstavila bo-
gat program, ki se bo odvijal 
v njenih prostorih. Poleg vi-
noteke, kjer se odvijajo de-
gustacije posavskih vin, so 
obiskovalcem v trgovini v pri-
tličju na voljo tudi rokodel-
ski in ostali izdelki domače 
obrti ter vino in domače do-
brote, multimedijska soba v 
prvem nadstropju pa ponuja 
ogled predstavitvenega filma 
o turistični ponudbi celotne-
ga Posavja. Namen različnih 
dejavnosti, ki bodo poteka-
le v obnovljenih prostorih, 
je spodbujanje razvoja tu-
rizma in povezovanje posa-
vskih ponudnikov za enoten 
nastop na turističnem trgu.

Obnova mestne hiše - del 
projekta Vrata turizma de-
stinacije Posavje

Projekt Vrata turizma desti-
nacije Posavje, katerega del 
je tudi obnova Mestne hiše, 
temelji na izkoriščanju po-
tencialov za dolgoročni ra-
zvoj turizma in podeželja, 
in sicer na povezovanju ob-
stoječe turistične ponud-
be ter povpraševanja števil-
nih obiskovalcev zdravilišča, 
ki želijo izkusiti tudi lokal-
no ponudbo. Dolgoročni cilji 
projekta so izboljšanje kako-
vosti življenja na podeželju, 
dvig dodane vrednosti lokal-
nim vinom (v vinoteki bodo 
potekale organizirane degu-

Predsednica društva Anica Aj-
lec je dejala, da je bilo sre-
čanje zelo uspešno, imeli so 
se lepo, saj so varovanci za-
plesali na melodije, s kateri-
mi jih je zopet osrečil njihov 
stalni spremljevalec, glas-
benik  Vilko Urek. Povabili 
so tudi goste, ki so se vabi-
lu z veseljem odzvali. V ime-
nu Občine Brežice je zbrane 

Mestna hiša v Brežicah 

stacije in seveda prodaja vin) 
in promovirati turistično po-
nudbo regije. 

Dela obnove Mestne hiše

Rekonstrukcija objekta stare 
Mestne hiše je obsegala posege 
v notranjosti objekta, potreb-
no je bilo obnoviti posamezne 
dele konstrukcije obstoječega 
objekta (stropne konstrukcije, 
preboje in odstranitve delov 
nosilnih zidov, vgradnja jekle-

nih nosilcev 
in izvedbo 
stebrov, od-
s t r a n i t e v 
obstoječe-
ga lesenega 
stopnišča na 
podstrešje in 
izvedbo no-
vega, izved-
bo nove stro-
pne plošče 

v delu nadstropne etaže …). 
Dela rekonstrukcije so pote-
kala tudi pod nadzorom Zavo-
da za varstvo kulturne dedi-
ščine, Območne enote Novo 
mesto. 

Finančna konstrukcija

Projekt je s svojo vsebino uvr-
ščen znotraj Programa razvoja 
podeželja 2007-2013. Vrednost 
projekta znaša 373.901,80 
evrov, od tega predstavljajo 

evropska sredstva iz naslova 
ukrepov LEADER 199.853,49 
evrov, preostali delež pred-
stavljajo lastna sredstva Ob-
čine Brežice. 

Vabljeni na obisk Mestne 
hiše Brežice

Mestna hiša je odprta od po-
nedeljka do sobote od 10. 
do 18. ure, za najavljene 
skupine pa tudi izven delov-
nega časa po predhodnem 
dogovoru. Za več informa-
cij lahko pokličete na tele-
fonsko številko 07 49 66 995 
in mobitel 064 130 082 ali 
pošljete sporočilo po elek-
tronski pošti na mestnahi-
sa@gmail.com. 

Mestno Hišo Brežice najdete 
tudi na družbenem omrežju 
Facebook. 

Prednovoletno srečanje

Letošnji prejemnik Plakete Občine Brežice Oskar Gerje-
vič (desno) z županom Ivanom Molanom

Brežiški skavti prinesli lučko miru 

Odlična udeležba na predbožičnem 
srečanju Sožitja Brežice
MOSTEC - Društvo Sožitje Brežice vsako leto organizira tradicionalno predbožično srečanje za članice in 
člane društva ter njihove družine. Tokrat so skupaj z Božičkom rajali pri Cetinovih na Mostecu, veseli in 
ponosni so na izredno udeležbo povabljenih, saj se je praznovanju pridružilo kar nekaj članov, za kate-
re je bilo to prvo srečanje. 

pozdravila podžupanja Vlad-
ka Kežman, ki je varovan-
ce tudi obdarila s simbolični-
mi darilci.  Kulturno-glasbeni 
program z recitacijo in pesmi-
co so pod mentorstvom Bar-
bare Lužar pripravili otroci 
in mladi, ki obiskujejo Var-
stveno delovni center Breži-
ce. K razgibanemu programu 
so z odličnim petjem in pre-

biranjem verzov o opravilih 
po mesecih v letu prispeva-
li učenci osnovne šole Bizelj-
sko pod mentorstvom Suzane 
Vahtarič. Po kosilu je prišel 
na vrsto tudi težko pričako-
vani obisk Božička, ki je vsa-
kemu prinesel poln nahrbtnik 
daril in prijazno voščilo. 
Srečanje se je zaključilo s 
prepričanjem, da so se varo-

vanci imeli izredno lepo in da 
je bilo tokratno srečanje eno 
najlepših doslej, kar pove ve-
liko, saj se organizatorji vsa-
ko leto izredno potrudijo za 
pripravo praznovanja, polne-
ga veselja in radosti.

Vir: Povzeto po prispev-
ku Anice Ajlec, predsedni-
ce društva Sožitje Brežice
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December je kot zadnji mesec koledarskega leta v orga-
nizacijah, podjetjih in društvih pogosto namenjen analizi 
in oceni opravljenega dela ter vzpostavitvi načrtov za pri-
hodnje. Prednovoletne seje so potekale v svetih krajev-
nih skupnosti, tudi boštanjskega, ki so se mu ob tej prilo-
žnosti pridružili predstavniki boštanjskih društev, podjetij 
in lokalnih ustanov. 

Zbranim sta predsednik Sveta Krajevne skupnosti Boštanj 
Jože Udovč in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk sprego-
vorila o uspešno opravljenih projektih na območju krajevne 
skupnosti, med njimi zaključeni celostni infrastrukturni ure-
ditvi osrednje prometnice skozi Boštanj, zaključevanju del 
ob hidroelektrarni, investicijah v vodovodno omrežje, izgra-
dnji primarnega dela optičnega omrežja in drugih. Seja se je 
sicer pričela s slavnostnim predprazničnim koncertom pev-
skega zbora dijakov gimnazije Ledine iz Ljubljane v boštanj-
ski župnijski cerkvi, nadaljevala pa z družabnim srečanjem v 
dvorani bližnjega TVD Partizana. Foto: KS Boštanj

Slavnostna seja v Boštanju

Pevski zbor dijakov gimnazije Ledine iz Ljubljane.

Župan Srečko Ocvirk in predsednik sveta KS Boštanj Jo-
že Udovč. 

Nova cestna odseka 
v KS Zabukovje 
Velik pomen urejenih in varnih cestnih povezav je še pose-
bej izrazit v višje ležečih območjih. Krajevno skupnost Zabu-
kovje zaznamuje razgibana geografska lega in v skladu s tem 
potekajo tudi redna investicijska vzdrževanja infrastrukture 
in nove ureditve. Mednje sodita v decembru namenu uradno 
predana asfaltirana in celovito urejena cestna odseka jav-
ne poti od Lovskega doma Zabukovje do Trebeža hkrati z od-
sekom javne poti v Stržišču, v skupni dolžini 1.150 metrov. 

Krajevna skupnost Zabukovje je investicijo v skupni vredno-
sti 85.500 evrov uspešno zaključila v sodelovanju z Občino 
Sevnica in krajani, ki so poleg deleža sredstev prispevali tudi 
številne ure prostovoljnega dela. Investicija se je pričela v 
lanskem letu in zaključila letos. Zbrane ob otvoritvenem do-
godku pri lovskem domu so nagovorili predsednik Sveta Kra-
jevne skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher, župan Sreč-
ko Ocvirk in podžupan Jožef Žnidarič, novo pridobitev pa 
je blagoslovil župnik Franc Vidic. Uporabnikom ceste, ki je 
na to območje prinesla pomembno pridobitev, so vsi zažele-
li predvsem varno pot. Foto: Občina Sevnica

Ob prerezu traku.

Prednovoletno srečanje 
z gledališko komedijo

Pred zaključkom leta in v predprazničnem času je župan 
Srečko Ocvirk za poslovne partnerje, sodelavce ter različne 
nosilce gospodarskega, družbenega in političnega življenja 
v občini Sevnica organiziral srečanje z gledališko komedijo z 
naslovom »Pleskarji nimajo spominov« v izvedbi Kulturnega 
društva Studenec. Ob tej priložnosti se je prisotnim zahvalil 
za dobro sodelovanje ter tudi v bodoče zaželel veliko uspe-
hov in vse dobro v novem letu. V prostorih gasilskega doma 
je predstavi sledilo še družabno srečanje s pogostitvijo, ki 
so jo pripravili Aktiv žena Studenec in Društvo vinogradnikov 
Studenec. Foto: Občina Sevnica

V letu 2013 naj vas spremljajo zdravje, uspehi in sreča. 
Dobro medsebojno razumevanje in sodelovanje naj nas 
na skupnih poteh združujeta tudi v bodoče.

Župan Srečko Ocvirk s sodelavci

Komedija »Pleskarji nimajo spominov« je napolnila kul-
turno dvorano.

Zbrane je nagovoril župan Srečko Ocvirk.

Zaradi novonastale tržne situacije glede oskrbe z zemelj-
skim plinom so se v prostorih Občine Sevnica sestali župan 
Srečko Ocvirk s sodelavci, direktor Javnega podjetja Plino-
vod Sevnica Anton Krajnc in predsednik nadzornega sveta 
Matjaž Čamernik. Trenutno stanje podjetja in načrtovane 
aktivnosti za nadaljnje uspešno poslovanje kažejo na dej-
stvo, da Plinovod Sevnica ostaja konkurenčno podjetje, ki 
svojim odjemalcem zagotavlja kakovostne storitve in korek-
ten poslovni odnos. Cena plina je od najugodnejšega ponu-
dnika na trgu trenutno višja za 4 %, o možnostih nudenja še 
ugodnejših pogojev za odjemalce v obliki dodatnega zniža-
nja cene pa se bo podjetje s pogodbenim dobaviteljem pli-
na dogovarjalo v prvih mesecih prihodnjega leta.

Plinovod Sevnica še naprej nudi 
kakovostne storitve 

Koordinacijski sosvet načelnice 
Upravne enote Sevnica

Na sestanku koordinacijskega sosveta načelnice Upravne eno-
te Sevnica mag. Darje Drnovšek so se v decembru sestali 
vodje služb in organov javne uprave iz regije Posavje ter žu-
pana občine Škocjan Jože Kapler in občine Sevnica Srečko 
Ocvirk. Predstavniki institucij so se med drugim podrobne-
je seznanili s stanjem na področju varnosti s poudarkom na 
cestno-prometni varnosti ter gibanjem na trgu dela. Sprego-
vorili so tudi o organizacijskih spremembah v delovanju dr-
žavne uprave.  Foto: Občina Sevnica

Udeleženci koordinacijskega sosveta.

SEVNICA - Območna obrtno podjetniška zbornica Sevnica je 
v mesecu decembru preteklega leta za svoje članice in čla-
ne priredila letno srečanje z ogledom gledališke predstave. 
Ob tem dogodku so že tradicionalno podelili tudi jubilejna 

priznanja za dolgoletno, neprekinjeno opravljanje obrtne 
dejavnosti. Najvišje priznanje - diamantno plaketo je pred-
sednik Območne obrtno podjetniške zbornice Sevnica Dra-
go Krošelj podelil Stanislavu Požunu, ki opravlja kovinarsko 
dejavnost že 40 let; biserno plaketo je prejel Franc Povše 
za 35-letni staž v gradbeni dejavnosti. Prireditev je povezo-
vala Breda Drenek Sotošek. A. P.

Jubilanti obrtne zbornice

Jubilanti Območne obrtno podjetniške zbornice Sevnica s 
predsednikom zbornice in moderatorko podelitve priznanj 

SEVNICA – Zadnji petkov večer v lanskem letu je z božično-no-
voletnim koncertom v športnem domu v Sevnici navdušila 
Godba Sevnica, ki je v goste povabila še izjemnega barito-
nista, člana ljubljanske Opere in umetniškega vodjo Sloven-
skega okteta Jožeta Vidica. Vrhuncev večera je bilo več in 
dlan se je pogosto dotikala dlani – tudi ob zimzeleni skladbi 
Vrača se pomlad, ki jo je zapel Jože Vidic ob spremljavi sev-
niške godbe. Čudovit glasbeni dogodek, ki ga je spretno po-
vezovala Cvetka Šeško, je popestril še igralec, performer in 
producent Grega Močivnik.

V zaključnem delu koncerta je izrekel čestitke za uspešno 
delo sevniški godbi, ki jo sestavlja 50 članic in članov, njiho-
va povprečna starost pa je 21 let, njen novi predsednik Jani 
Šerjak in nato desetim novim članicam oz. članom podelil 
knjižne nagrade. Uspešno delo, veliko entuziazma, veselja, 
ljubezni, sreče, odgovornosti in predvsem zdravja je zaželel 
župan Srečko Ocvirk. Nekdanji dolgoletni predsednik sev-
niške godbe Andrej Štricelj se je za krasen glasbeni večer 
zahvalil v imenu generalnega sponzorja ter dodal, da posta-
ja športni dom kulturna dvorana, saj se v njem odvija vedno 
več kulturnih dogodkov S. R., foto: L. M.

Z Godbo Sevnica poklon velikim

Godba Sevnica je podarila občankam in občanom ob za-
ključku leta praznični koncert, ki ga je povezovala nek-
danja radijska moderatorka Cvetka Šeško. 

SEVNICA - V dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gradu se 
je 21. decembra z novo lutkovno predstavo Grdi raček (prire-
jeno po znani pravljici Hansa Christiana Andersena) predstavi-
lo Grajsko lutkovno gledališče Sevnica in navdušilo najmlajše 
ter njihove starše. Uigrana ekipa je s sceno in z igro približala 
zgodbo o grdem račku, ki je bil v resnici lep labod. Za režijo je 
poskrbela Snježana Pungerčič, ki je v predstavi tudi zaigrala 
skupaj z Marjano Štojs. Estetsko oblikovanje lutk in privlačno 
scenografijo je pripravil Bernard Pungerčič. S. R.

Premierno uprizorili Grdega račka
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Andreju Kirnu, Glonar-

jeva 8, 1110 Ljubljana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 
vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 

strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1.  (4.) Ans. APLAVZ - Vinska kraljica
 2.  (3.) Ans. SVETLIN - Spomin na ljubezen
 3.  (1.) Ans. BRATOV POLJANŠEK - Domovini
 4.  (2.) Ans. GOLTE - Nocoj prižgi mi luč
 5.  (8.) PRILOŽNOSTNI TRIO - Gotof je!
 6.  (7.)  Ans. MAJ - Mladosti nore čas
 7.  (5.)  Ans. MINUTKA - Je to tisto pravo
 8.  (10.)  GIANNI RIJAVEC & ZIDANIŠKI KVINTET - 
   Trnovo, vas miru in ljubezni
 9.  (6.)  ZREŠKA POMLAD - Tebi
 10.  (-)  Ans. DONAČKA - Pridi, zapleši
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Stanka Petriča - Srce si vzela mi

Kupon št. 135
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 6. januarja, ob 17. uri

Kam v Posavju?
Četrtek, 3. 1.

• ob 14.00 v MT Senovo: 
ogled humorističnih serij

Petek, 4. 1.

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: spoznajmo Slovenijo 
in Evropo skozi igro

• ob 18.00 v gostilni Kmečki 
hram v Kostanjevici na Krki: 
tretji sveti večer, predstavi-
tev prazničnih običajev

• ob 18.00 v MT Raka: kviz
• ob 19.00 v novi športni dvo-

rani v Brežicah: dobrodelni 
koncert za nakup inkuba-
torja porodnišnici Brežice 
„Slovo krone od Posavja“, 
nastopajo: Pihalni orkester 
Kapele in Loče z mažoret-
kami, Citrarski orkester GŠ 
Brežice, Klapa Parangal, 
ans. Potep z Natalijo Hoče-
var, Mladi Dolenjci

z Mamo Manko, ans. Ne-
mir, ans. Pogum, Jaka Šrau-
fciger (Vinko Šimek), ans. 
Roka Žlindre, Nuša Derenda 
& Marko Vozelj, Miran Ru-
dan, Rok‘n‘band, ans. Tone-
ta Rusa
• ob 19.00 v MC Brežice: 

otvoritev slikarske razsta-
ve Petra Marolta „Energij-
ske slike“

• ob 21.00 v MC Brežice: sal-
sa party

Sobota, 5. 1.

• ob 9.00 v MC Brežice: uri-
ca samoobrambe in karate-
ja za otroke

• ob 9.30 v MT Raka: temat-
ske delavnice – zima

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
delovanje brošk

• od 10.00 do 13.00 in od 
14.00 do 17.00 v Informa-
cijskem središču GEN v Vr-
bini: sobotne delavnice

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: WII party

• ob 17.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: le-
tni koncert ŽePZ Prepelice 
„Veselo v novo leto“, gostja 

koncerta bo solistka Miha-
ela Komočar ob glasbeni 
spremljavi Lucijana Cetina; 
na ogled bo razstava foto-
grafij Mire in Sama Hajtnika 

• ob 18.00 v župnijski cerkvi 
v Boštanju: božični koncert 
MePZ Zvon

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
v Krškem: novoletni koncert 
v objemu opernih melodij, 
nastopajo: Marko Železnik – 
tenor, Anja Žabkar – sopran, 
Jernej Železnik – bariton, 
Martin Šušteršič – klavir, 
Jerneja Vakselj – violina, 
Tanja Topol – violončelo

• ob 20.00 v MC Brežice: 
swing plesni večer

• ob 21.00 v MC Krško: me-
tal koncert

Ponedeljek, 7. 1.

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

• ob 18.00 v MC Brežice: hi-
tro učenje igranja inštru-
mentov 

• ob 19.00 v sejni sobi PD 
Bohor Senovo: planinski 
potopisni večer: predava-
nje Janeza Levstika iz PD o 
planinah in gorah Romunije

• ob 19.00 v MC Brežice: vad-
ba Hatha joge

• ob 19.30 v MC Krško: ar-
menski filmski večer

Torek, 8. 1.

• ob 18.15 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: Čar zgod-

be – cikel zimskih branj s 
Katjo Plut

Sreda, 9. 1.

• ob 19.30 v MC Brežice: 
zvočna kopel

Četrtek, 10. 1.

• ob 14.00 v MT Senovo: šah
• ob 16.00 v knjižnici v Ko-

stanjevici na Krki: ročna 
dela – pletenje

• ob 17.00 v MC Brežice: 
otroška gledališka predsta-
va „Ojoj,boli!“

• ob 17.00 v igralnici MC Bre-
žice: majhni umetniki – de-
lavnice, info in prijave: 
otroski.mcbrezice@gmail.
com

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Popotnik in 
Zvone Šeruga - potopisno 
predavanje

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
projekt Živimo zdravo: Ku-
hajmo zdravo – predstavitev 
priprave zdrave hrane

• ob 19.00 v KD Krško: preda-
vanje dr. Urbana Vehovar-
ja „Leto 2013 je in bo naj-
usodnejše leto naše skupne 
zgodovine – slabo kaže, a 
morda še ni vse izgubljeno“

• ob 19.30 v MC Krško: po-
ker večer

Petek, 11. 1.

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: minuta do zmage

• ob 18.00 v MT Raka: posli-
kava majic vol. 1

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
Rusija je blizu – otvoritev 
razstave in pogovor z ru-
sko umetnico, priznano iz-
delovalko vitražev Eleno Si-
gmund

• ob 19.30 v KD Krško: gle-
dališka predstava Filumena 
Marturano - poročna melo-
drama po napolitansko, za 
modri abonma in izven

• ob 20.00 v MC Brežice: po-
topisno predavanje: karib-
ska Kolumbija

Številnim strupom se lahko izognemo, ko živimo zavestno, ko 
se dojemamo kot del velikega stvarstva in smo hvaležni. Takrat 
nam tudi naša intuicija veleva, katera tehnika razstrupljanja je 
za nas najustreznejša, katera hrana nam koristi in katero zeli-
šče ima najblagodejnejše učinke na naše telo. Najboljši način 
je vsekakor ustrezna prehrana in zdrav življenjski slog, kar pa 
nam vedno ne uspeva ... Pomagajo nam različne tehnike raz-
strupljanja; najpomembneje je predvsem zadostno pitje vode, 
uživanje zeliščnih pripravkov, dobro nam denejo bazične kope-
li, savnanje, telesna vadba, počitek in notranji mir. Določena 
zelišča, pripravki, začimbe in gobe imajo neverjetne lastnosti, 
da preprečijo vpijanje strupov in obnovijo jetra. Na prvem me-
stu seznama rastlin, ki hitro obnovijo jetra, je seme pegastega 
badlja. Nikomur med nami ne škodi, če jetrom omogočimo, da 
hitreje obnovijo svoje celice. Priporočamo tudi alge, trave, gli-
no in neem, ki na naše telo delujejo bazično, hkrati pa nežno 
in temeljito poberejo veliko ostankov in težkih kovin iz naše-
ga črevesja. Tudi kokosova maščoba veliko prispeva k razstru-
pljanju telesa. Ker se zelo enostavno presnavlja, ne obremenju-
je jeter, žolčnika in slinavke, obenem pa pospeši metabolizem, 
saj deluje proti kvasovkam, zajedavcem in virusom. Zelo iskana 
so hladno stiskana olja, predvsem konopljino, laneno, orehovo, 
oljčno, konopljina, chia in lanena semena, vlaknine indijskega 
trpotca, posušena papaja, različne čajne mešanice in zelišča za 
boljšo prebavo. Naše misli, prehrana in način življenja vpliva-
jo na naše fizično počutje, zato Vam v mesecu januarju v sode-
lovanju z DHARMA STUDIEM pri nakupu izbranih izdelkov za či-
ščenje telesa podarimo enkratno oz. celomesečno vadbo joge. 
Upokojenci imate vsak prvi in drugi delovni dan v mesecu 10 % 
gotovinski popust.
Pa lep začetek leta vsem nam ... Nataša Doberšek

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

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

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

Eduardo de Filippo: 

FILUMENA MARTURANO
poročna melodrama po napolitansko

Produkcija: Gledališče Koper in SNG Nova Gorica,
Igrajo: Saša Pavček, Bine Matoh, Ivo Barišič, 
Teja Glažar, Lara Jankovič, Ajda Toman, Blaž 

Popovski, Igor Štamulak, Rok Matek, Blaž Valič.

petek, 11.1., ob 19.30 uri
ZA MODRI ABONMA IN IZVEN

Lutkovno gledališče Ljubljana: 

SNEGULJČICA 
IN SEDEM VITEZOV

lutkovna predstava za otroke od 3 leta dalje

Igrajo: Asja Kahrimanović, Sonja Kononenko, Irena 
Zubalič Žan, Miha Arh, Karel Brišnik, Jure Lajovic.

torek, 15.1., ob 18. uri
ZA RUMENI ABONMA IN IZVEN

ČAR ZGODBE –  
cikel zimskih branj s Katjo Plut 

• torek, 8., 15., 22. in 29. januar ob 18.15 –  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

V kostanjeviški knjižnici v januarju nadaljujemo z bra-
njem zgodb, ki se nas dotaknejo in dajo misliti.

POPOTNIK in ZVONE ŠERUGA - 
potopisno predavanje 

• četrtek, 10. januar, ob 18. uri – Knjižnica Krško

Zvone Šeruga nam bom s filmom in komentarji predsta-
vil svoje poti, ki jih je zajel v knjigi Popotnik

RUSIJA JE BLIZU –  
otvoritev razstave in pogovor

• petek, 11. januar, ob 18. uri -  
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica

Ob otvoritvi razstave vitrajev ruske umetnice Elene Si-
gmund bomo v pogovoru z umetnico in Kostanjevičanom 
Blažem Zagorcem, ki dobro pozna Rusijo ob glasbeni 
spremljavi spoznavali, kako blizu in daleč je Rusija.

Lepo vabljeni!

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V JANUARJUČIŠČENJE TELESA

• ob 21.00 v MC Krško: otvo-
ritev fotografske razstave 
Jožeta Hvale

Sobota, 12. 1.

• ob 9.30 v MT Raka: poslika-
va majic vol. 2

• ob 10.00 v OŠ Podbočje: 
kuharska delavnica

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: skrivnosti zimskih na-
pitkov

Ponedeljek, 14. 1.

• ob 18.00 v MC Brežice: hi-
tro učenje igranja inštru-
mentov 

• ob 19.00 v MC Brežice: vad-
ba Hatha joge

• ob 19.30 v MC Krško: film-
ski večer Filmofilskega klu-
ba Krško

 Torek, 15. 1.

• ob 14.00 v MT Senovo: re-
citacijski krožek

• ob 18.00 v KD Krško: lut-
kovna predstava za otroke 
od 3. leta dalje „Sneguljči-
ca in sedem vitezov“, za ru-
meni abonma in izven

• ob 18.15 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: Čar zgod-
be – cikel zimskih branj s 
Katjo Plut
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Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

pon–pet 9:00–19:00
sob 9:00–13:00

Optika Glasmaher
Pleteršnikova 1, 8250 Brežice

070 660 660

Ljudska optika Glasmaher, 
Stušek Dejan s.p.

NIZKE CENE!

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

obzornikova oglasna mreža

Oglašujte na JUMBO 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

BODITE
     VIDNI!

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

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

- Bachova cvetna terapija,
- nega in pomoč starejšim,
- pomoč pri učenju.

Delovni čas: ponedeljek - nedelja: po naročilu
Telefon: 040 754 897

Barbara Pelc s.p., Cesta 4, julija 41, Krško

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,

Vsi ljudje so prah.
Nekateri so zlat prah.

Bolečina v naših srcih tli,
a te življenje več ne obudi.

Morda zacelil čas bo rane, bolečine,
spomin nate nikdar ne izgine!

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja ter 
spremstvo na njegovi poti k zadnjemu počitku.

Zahvaljujemo se tudi zdravnikom in sestram kirurškega oddelka 
Splošne bolnišnice Brežice za zdravljenje, negovalnemu oddelku 
za nego in oskrbo v zadnjih dneh.

Lepa hvala tudi gasilcem, govornikoma, Društvu izgnancev in 
župniku za obred.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi 
(žena Vera, sin Rafko in hčerka Veri z družinama)

Nimamo besed ne moči, da bi izrazili zahvalo vsem, ki ste v 
najtežjih trenutkih iskreno sočustvovali z nami, nam v oporo 
stisnili toplo dlan, nudili kakršno koli pomoč in z nami delili 
neizmerno bolečino. Posebna zahvala Romanu Groboljšku, 
Boštjanu Mehu, Janiju Križanovskemu in ostalim prijateljem, ki 
so mu ves čas zdravljenja nesebično stali ob strani. Iskrena hvala 
sorodnikom, znancem in vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi in 
se še zadnjič poklonili njegovemu spominu ter ga pospremili na 
mnogo prerani zadnji poti.

Neutolažljivi: vsi njegovi najdražji

ANTON JUREČIČ
MIRANA BREČKO

Brege 17 a, Leskovec pri Krškem

iz Sevnice

ZAHVALA ZAHVALA

LONČAR MILAN

MAKS GRMŠEK

V SPOMIN

V SPOMIN

Ostal je le še spomin. Spomin, ki je tako živ, kot da odšel si šele 
včeraj. Žvrgolenje ptičkov, pogled okoli hiše, celo šum traktorja, 
so stvari, ki nas vsak dan opomnijo, kako rad si imel življenje ...

Minila so štiri leta, odkar si nas zapustil, vendar v naših srcih živiš 
in boš živel za vedno. Zahvala vsem, ki ste nam stali ob strani. 

Žena Marica, hčerki Mojca in Tanja, vnuk Jan in vnukinja Pika 

Vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu in mu 
prižigate svečke, iskrena hvala.

Njegovi najdražji

iz Sevnice

iz Križ.

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

v spomin

ki nas je prezgodaj, v komaj 54. letu, zapustil, se iskreno 
zahvaljujemo vsem dobrim ljudem, prijateljem, znancem, 
svojcem in sodelavcem, kolektivu Revoza in vsem, ki so ga poznali 
in ki so delili z nami bolečino, za podarjeno cvetje, sveče, vence, 
denarno pomoč, sožalje. Nikoli ga ne bomo pozabili, večno bo v 
naših srcih.

Njegovi užaloščeni: 
žena Dragica s sinovoma Borkom in Brankom

MILIVOJA JELIćA - MILETA 
iz Krškega,

ZAHVALA

V spomin na našega 
ljubega dragega moža, atija

26. decembra je minilo žalostno leto, 
odkar je odšel od nas nam dragi

Smrt je bolečina živih.

ob bridki in nenadomestljivi 
izgubi našega ljubega

SLAVKO KROŠELJ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v dneh 
slovesa izkazali sočutje, pozornost, nam lajšali bolečine s toplimi 
besedami in stiskom roke. Hvala za darovano cvetje, sveče in 
svete maše, župniku Mitji za lepo opravljen obred, govorniku Ivanu 
Učanjšku, pevcem iz Rake, glasbenikom in podjetju Kostak Krško. 
Še enkrat vsem iskrena hvala.

Vsi njegovi

iz Krškega.

V 74. letu starosti nas je zapustil 
dragi mož, ati, deda, brat, stric, boter 

in prijatelj

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

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

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

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

ŽIVALI

Prodam bikca cika, starega 4 
mesece, težkega cca 130 kg. 
Tel.: 041 816 147

Prodam bikca sivca, sta-
rega 4 tedne, in 40 okro-
glih bal slame; kupim bre-
jo telico. Tel.: 070 848 863 

Prodam dve kravi simental-
ki, ena breja 9 mesecev, dru-
ga za meso. Tel.: 031 751 324

Prodam teličko belgijko, sta-
ro 6 tednov, in kunce, žive ali 
očiščene. Tel.: 031 312 613

Prodam teličko limuzin za 
nadaljnjo rejo, 150 kg, in 
suha bukova kalana drva, 15 
m3. Tel.: 041 380 075

Prodam odojke. 
Tel.: 041 784 230 

Prodam tri pujske, težke 
okoli 60 kg. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 030 670 736

Prodam prašiča, težkega 
cca 200 kg, hranjen z doma-
čo hrano, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 657 524

Prodam prašiča, težkega cca 
220 kg, in jedilni krompir desi-
re. Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam prašiča, težkega 140 
kg. Tel.: 07 49 56 406

Prodam prašiče, 50 do 100 
kg, po dogovoru tudi zakolje-
mo. Tel.: 07 81 43 247

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 120 kg, in odojke od 20 
do 25 kg. Tel.: 040 774 468

Prodam 150 kg prašiča, cena 
1,80 €/kg, in predhodno sla-
nino (špeh). Tel.: 031 762 872

Prodam okoli 150 kg težkega 
prašiča, okolica Bizeljskega. 
Tel.: 07 49 51 432

Prodam svinjo, stara 17 me-
secev, težka 240 kg, za koli-
ne. Tel.: 041 385 653

Prodam svinjo, težko cca 
160 kg, krmljeno z domačo 
hrano. Tel.: 031 744 341

RAZNO

Prodam komat 24 col in ben-
cinski agregat 2,4 KW. 
Tel.: 031 292 362

Prodam snežno frezo za Go-
renje-Muta na dva vijaka in 
mulčar Kladivar, 150 cm, za 
prednjo hidravliko. 
Tel.: 030 694 956 

STIKI

35-letni iz okolice Brežic bi 
rad spoznal punco za resno 
zvezo, prijateljstvo, druže-
nje. Tel.: 031 244 105

AVTOMOBILIZEM

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

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

NEPREMIČNINE

V KS Krška vas in okolici na-
jamem za daljšo dobo kme-
tijska zemljišča, plačilo 150-
220 €/ha. Tel.: 041 613 789

KMETIJSTVO

Prodam cisterno Creina - 
2200 l. Tel.: 030 694 956

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

Prodam suha akacijeva drva, 
razžagana na 25 cm. Možna 
dostava. Tel.: 041 842 650

Prodam bukova in mešana 
drva, kratko žagana, in pra-
šiča, težkega 300 kg, okoli-
ca Brežic. Tel.: 07 49 65 331

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam kvalitetno vino mo-
dre frankinje in mešano belo 
vino. Tel.: 040 796 835

mali oglasi

Popusti se ne seštevajo!

Pripravite vaš avto za zimo.  Privoščite mu najboljše!

Akumulatorji Banner
Vzamemo tudi vaš star akumulator.

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

KUPON - 25 %


za nakup novega akumulatorja

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

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

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

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

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

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

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

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


NAROČILO MALEGA OGLASA

Kadar imaš vse, ne vidiš ničesar. 
Spregledaš, ko nimaš nič.

 (William Shakespeare)

Iskreno se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste pokojno spoštovali, darovali 
cvetje, veliko sveč, izrazili sožalje, nam denarno pomagali, 
darovali za svete maše in pokojno v tako velikem številu 
spremili k večnem počitku na pokopališču v Sevnici. Posebno se 
zahvaljujemo osebnemu zdravniku dr. Groboljšku, dežurni službi 
ZD Sevnica, Društvu upokojencev Sevnica, KO DIS Sevnica 1941-
1945, praporščakoma, cvetličarni Fric-Ramovš in Lisci Sevnica. 

Posebna hvala g. župniku za sveto mašo v cerkvi svetega Nikolaja 
v Sevnici, lepo opravljeni obred ter ganljiv poslovilni govor, 
pevcem Dolenjskega kvarteta, pogrebni službi Komunale Sevnica, 
trobentaču Miranu ter hotelu Ajdovec Sevnica. Vsem skupaj in 
vsakemu posebej prav iskrena hvala.

Žalujoči: mož Janez, s katerim bi drugo leto marca praznovala 
zlato obletnico poroke, sinova Blaž in Iztok ter ostalo sorodstvo

ALOJZIJA BLAS
(roj. Puc) iz NHM 15, v Sevnici.

ZAHVALA
JANKO PIBERNIK

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami, nam ustno in 
pisno izrazili sožalje in se udeležili pogrebne svečanosti.
Posebna zahvala govorniku, odvetniku Derstvenšku, Upravnemu 
odboru odvetniške zbornice, zboru odvetnikov v Posavju, ZZZB 
Krško, ge. Mahovnetovi in družini dr. Ladike.
Hvala sosedom iz Papirniške ulice v Krškem, njegovim stanovskim 
kolegom in dobrim znancem, ki so ga spremljali na zadnji poti.

Žena Slavka v imenu sorodnikov

upokojeni odvetnik,

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

V 72. letu starosti nas je 20. decembra 
za vedno zapustila 

naša neutrudna ljuba žena in mama 

Ob boleči izgubi, ko je nenadoma preminil

041 671 323

Obnova cevi in kanalizacije 
brez izkopa.

SANITAR SISTEM d.o.o.
www.sanitar-sistem.si

ČIŠČENJE ODTOKOV, 
KANALIZACIJE 
IN POPRAVILA,
PREGLED CEVI 
S TV KAMERO  
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KRŠKO – V Društvu za zaščito živali Posavja (DZZŽP), v ka-
terega je vključenih 20 članov, so v mesecu oktobru z vrsto 
dogodkov, med drugim so izdali koledar za leto 2013, ročno 
izdelali voščilnice in druga darila ter izvedli akcijo zbiranja 
starega papirja, obeležili peto obletnico delovanja. Hkra-
ti so člani DZZŽP na stojnicah, tudi v prednovoletnem času, 
mimoidoče opozarjali, da je v Posavju vse več podhranjenih 
in zavrženih živali, med njimi največ mačk, ki se prosto raz-
množujejo in so na robu preživetja. Ker nimajo ustrezne ve-
terinarske oskrbe, se med njimi širijo različne bolezni in ne-
katere so lahko potencialno nevarne tudi za ljudi. Lepemu 
številu živali so sicer uspeli najti nove lastnike, a žal je to 
število še vedno nizko, četudi nekateri posamezniki hranijo 
60 in več zapuščenih mačk na različnih lokacijah, v pomoč 
pa sta tudi zavetišči za živali v Brežicah in Sevnici. V društvu 
prejemajo tudi čedalje več klicev občanov o primerih muče-
nja živali, žal pa, kakor pravijo, je na tem področju zakono-
daja še vedno neustrezna in nepopolna, saj pristojne službe 
tudi po prijavi proti kršilcem ne ukrepajo.  B. M.

V Posavju vse več zavrženih 
in trpinčenih živali

KRŠKO – Peti novoletni tek v organizaciji Triatlon kluba Krško 
in Zavoda Regio je 23. decembra že drugič potekal v jedru 
starega dela mesta, z njim pa so znova poskrbeli, da tekmo-
valno rekreativno mrtvilo v tem zimskem obdobju ne bo pre-
dolgo. Pravi športniki in rekreativci sicer ne počivajo niti med 

božično-novoletnim obdobjem, a so rekreativne prireditve v 
tem času vedno ugodna popestritev in motivacija za doda-
tne treninge. Organizatorje je za trud nagradilo 200 tekačev 
in tekačic, ki so se jim letos prvič pridružili tudi pohodniki. V 
tekmovalnem delu so se prireditve udeležili tekači iz Slove-
nije in tujine. Na daljšem 10-kilometrskem teku sta bila naj-
hitrejša Marta Plahuta in Jure Rizmal, s 4-kilometrsko pro-
go pa sta najhitreje opravila Klara Zakšek in Gašper Žerjal. 
V teku so sicer uživali tudi otroci, ki so ob tem še ustvarjali 
na delavnicah Mladinskega centra Krško, družabni del prire-
ditve pa je popestril tudi klovn. Organizatorji so se ponovno 
odločili za dobrodelno naravo teka, saj so zbrano štartnino 
(1500 evrov) predali Centru za socialno delo Krško, ki bo de-
nar razdelil pomoči potrebnim družinam.  L. Šebek

Peti novoletni tek v Krškem

Štart teka odraslih (foto: TK Krško)

Šport v Posavju

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

www.fotografika.si

Boštjan Colarič s.p.
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Tel.: 070/87 87 81

PRESNEMAVANJE 
  z VHS NA DVD

NOVO! PRESNEMAVANJE AVDiO kASEt NA CD

FOTOVIDEO
GRAFIČNISTUDIO

Ostali mediji:
•	 VHS-C
•	 super	in	digital	8
•	 mini	DV
•	 avdio	kasete
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KRŠKO – Praznični božični dan je bil v starem delu Krškega v 
znamenju živih jaslic. Ko se je dan pričel prevešati v mrak, je 
oživelo parkirišče pri krški občinski zgradbi, kamor so z vseh 
strani prihajali obiskovalci, ki so oči upirali v naravno prizori-
šče pod skalami, kamor so tudi letos postavili žive jaslice. Le-
tos so jih skozi besedo, petje in igranje oblikovali pevci Moške-

ga pevskega zbora Svoboda Brestanica, ki so navdušili z izvedbo 
spevoigre Slovenski božič skladatelja Matije Tomca. Delo je v 
celoti za moški zbor in soliste priredil zborovodja brestaniške-
ga zbora Janko Avsenak. Brestaniški pevci so z zborom, soli-
sti, gostjama Sonjo Avsenak in Andrejo Bračun ter ob klavirski 
spremljavi Martina Šušteršiča prikazali dramatizirano božič-
no zgodbo in vnesli v praznični čas nekaj drugačnega, za kar 
so jih obiskovalci nagradili z aplavzom.  M. Kalčič

DOBOVA – Božični dan lanskega leta so številni Dobovčani in 
drugi Posavci izkoristili za ogled živih jaslic, ki so jih že tra-
dicionalno uprizorili na prostoru za župnijsko cerkvijo Mariji-
nega imena v Dobovi. Kulturno društvo Zvezda Dobova in Žu-
pnija Dobova sta v sodelovanju z Občino Brežice, KS Dobova, 

konjerejskim društvom, Aktivom kmečkih žena, likovno dru-
žino Franc Bogovič Dobova, Turističnim društvom Dobova ter 
PGD Mihalovec organizirala ponazoritev evangeljske zgodbe o 
Jezusovem rojstvu. Predstavo je režirala Darinka Cvetko Še-
gota, predsednica KD Zvezda. Za scenarij je bila poleg nje za-
dolžena tudi Jana Golobič. Za kostumografijo je poskrbela Jel-
ka Šetinc, sceno pa sta pripravila Jaka Krivec in Aljaž Božič. 
Igralsko zasedbo so sestavljali: Martin Bevc, Sonja Bevc, Tin 
Martin Bevc, Miran Šetinc, Gorazd in Marko Vašcer, Jože in 
Kristijan Deržič, Janez Marčun, Marko Jurman, Vlado Fuč-
ko, Roman Zemljak, Benjamin Bogovič, Matic Brili, Aleš Ka-
tič, Damjana Roškarič, Alanis Radanovič in Anamarija Der-
žič. Bralca uprizoritve sta bila Natalija Kežman in Aleš Šavrič. 
Za petje je poskrbel mladinski zbor KD Zvezda Dobova z zbo-
rovodjo Aljažem Božičem. Zvoke fanfar pa so zaigrali člani Ga-
silskega pihalnega orkestra Loče. R. Retelj

Na božič oživele dobovske jaslice

Jezusu so se prišli poklonit tudi sveti trije kralji.

Krške žive jaslice s spevoigro

V vlogi Marije je nastopila Sonja Avsenak, v vlogi Jože-
fa pa Marko Železnik. 

VELIKI KAMEN - Veliki Kamen 
se je že šesto leto zapored v 
času okrog božiča lesketal v 
soju bakel. Hribček, na ka-
terem stoji cerkvica svetega 
Martina, je postal pravo malo 
mesto Betlehem, saj smo čla-
ni TD Koprivnica na tem me-
stu 29. decembra zvečer zo-
pet poskrbeli za uprizoritev 
Jezusovega rojstva. Tudi to-
krat so priskočili na pomoč 
krajani, ki so zaigrali Jožefa, 
Marijo, pastirje, angele, Betlehemko in tri kralje. Navdušile 
so tudi ovce in dva oslička, ki sta pritegnila največjo pozor-
nost najmlajših. Na začetku predstave nam je s pesmijo vo-
ščila lepe praznike družina Sotošek, nato pa sta za ubrano 
petje in igranje skozi celo predstavo skrbeli sestrici Anja in 
Klara Drstvenšek, ki sta prav tako navdušili občinstvo. Tudi 
otroški angelski zbor je razveseljeval s svojo pesmijo. Naša 
glasbena gostja je bila tokrat Brigita Šuler, ki je zapela sre-
di predstave živih jaslic Sveto noč, po predstavi pa je ime-
la še krajši glasbeni koncert. Zelo nas je presenetila s svo-
jo energijo, predvsem pa preprostostjo in prijaznostjo. Med 
koncertom smo obiskovalce brezplačno pogostili s kuhanim 
vinom in čajem, da so se vsaj malo zagreli v hladni noči. Ob 
zaključku pa smo pripravili še kratek ognjemet in se poslo-
vili s prijaznim voščilom - ki ga želimo tudi vam - vsega le-
pega v novem letu.  S. Bračun

Žive jaslice na Velikem Kamnu

Sveta družina z glasbeno 
gostjo

V silvestrski zdravstveni ekipi 
babice Marine Lukić, otro-
ške sestre Renate Vidrih, 
višje medicinske sestre Ta-
nje Mlinarič ter zdravnice 
Nataše Kočnar so v brežiški 
porodnišnici dočakali prvega 
novorojenca v Sloveniji, ki je 

na svet privekal 13 minut čez 
polnoč. Rodila ga je 24-letna 
mamica Senija Hodžič s Se-
novega, s 27-letnim očkom 
Adnanom pa sta ga poime-
novala Ajnur. Ob rojstvu je 
tehtal 3.400 g, meril pa 52 
cm. Oba starša sta se na se-
danje domovanje preseli-
la iz Bosne pred nekaj leti, 
vendar je presrečna mamica 
povedala, da se je tudi ona 
rodila prav v brežiški poro-
dnišnici. Ob našem obisku so 
novorojenca obiskali številni 
sorodniki, med njimi babica 
in dedek po mamičini strani 
Ramiza in Muharem, svoje-
ga vnuka pa se v Bosni vese-
lita tudi babica in dedek po 
očkovi strani Šehiza in Fuad. 
Ob eni uri in 55 minut pa so v 
Brežicah pričakali že druge-
ga novorojenca, ki ga je ro-
dila 29-letna mamica Kristi-

Prvi brežiški novorojenček
je bil prvi tudi v Sloveniji
BREŽICE – V brežiški porodnišnici so kot zadnjemu novorojenčku v letu 2012 30. decembra pomagali na 
svet deklici Maji, prvi pa se je rodil deček Ajnur, ki je luč sveta zagledal že v 13. minuti letošnjega leta, 
tako da je bil tudi prvi novorojenec v Sloveniji.

na Kolman iz Krškega. Dečku 
sta z 39-letnim očkom Želj-
kom nadela ime Liam. Ob 
rojstvu je tehtal 3.055 g in 
meril 50 cm.
 
Zadnji novorojenček v letu 
2012 v brežiški porodnišni-

ci pa je bila deklica Maja, ki 
se je rodila 30. decembra ob 
drugi uri in 50 minut. Tehta-
la je 3.600 g ter merila 51 
cm. Kot drugi otrok je osre-
čila 31-letno mamico Mate-
jo Kreačič s Sel pri Dobovi, 
prav tako pa tudi 33-letne-
ga očka Sandija Ajstra, saj 

je privekala na svet prav na 
njegov rojstni dan. Pred dve-
ma letoma in osmimi meseci 
se je 4. aprila, takrat je bila 
velika noč, rodil njen bratec 
Taj. Veselje ob novorojenki 
sta po mamičini strani doži-
veli babica Jožica in dedek 

Bojan ter brat Bojan, po oč-
kovi strani pa babica Karlina 
in dedek Zvonko. Porodniško 
statistiko je kot predzadnji 
novorojenček prav tako za-
ključila deklica, ki se je ro-
dila 29. decembra. Tinkara, 
ki je tehtala 3.650 g in me-

rila 53 cm, je osrečila 33-le-
tno mamico Mihaelo Jevšnik 
z Reštanja in 36-letnega očka 
Zlatka Hlastana, saj je to 
njun prvi otrok. 

Novoletna zdravstvena ekipa 
dr. Kočnarjeve, babice Sane-

le Lukavica, otroške sestre 
Mateje Komočar in višje se-
stre Sonje Klakočar pa je 
pričakovala že tretjega no-
vorojenca, kar je dober obet 
za letošnje porodno leto. Ob 
tem je dr. Kočnarjeva dejala: 
„V brežiški porodnišnici smo 
obenem veseli in tudi prese-
nečeni, da smo dobili prve-
ga novorojenca v Sloveniji. 
Veseli smo tudi, da je porod 
potekal dobro in da sta tako 
mamica kot otrok v redu. V 
času, ko se govori o obsto-
ju majhnih porodnišnic, smo 
srečni, da znamo pri nas po-
kazati kakovost in strokov-
nost na visoki ravni, za kar 
se bomo trudili tudi naprej, 
saj vemo, da ljudem v našem 
okolju naša bolnišnica veliko 
pomeni.“
 Marija Kalčič

Letos smo prvega novorojenčka v Sloveniji pričakali prav 
v Brežicah.

Zadnja novorojenka v lanskem letu je Maja; skupaj z ma-
mico Matejo ter zdravnico Natašo Kočnar in otroško se-
stro Matejo Komočar.

V letu 2012 527 novorojenčkov
Po enaindvajsetih letih je bilo v letu 2012 v brežiški porodni-
šnici rojenih zopet prek 500 novorojencev oz. natančno 527 
otrok v 521 porodih. Od tega je bilo 260 dečkov in 267 deklic, 
dvojčkov se je rodilo šest. Največ porodnic je v brežiški po-
rodnišnici rodilo iz občine Krško - 209, sledi občina Brežice z 
206 porodi, Sevničanke so rodile 46 novorojenčkov, iz Kozje-
ga in Kostanjevice je prišlo 12 porodnic, iz Bistrice ob Sotli 
šest, iz Podčetrtka in Ljubljane po pet, iz Škocjana štiri, iz 
Šentjerneja tri, iz Šmarij pri Jelšah ter s Hrvaške po dve, po 
ena porodnica pa iz Radeč, Rogaške Slatine, Novega mesta, 
Mokronoga, Nazarij, Zreč, Hrastnika, Dravograda in Semiča.

Sredi decembra smo med pri-
jetnim dogodkom presenetili 
članice Aktiva kmečkih žena 
Krško polje - v gospodinj-
ski učilnici leskovške osnov-
ne šole so imele delavnico 
jedi iz ajde. To prepogosto 
prezrto žito obeta odlične 
jedi, za katere pa moramo 
poznati kar nekaj zakonito-
sti pravilne priprave. Sko-
zi vse postopke je marljive 
članice aktiva vodil znani ku-
har in specialist za pripravo 
jedi iz ajde Peter Kotar. Za-
kaj so se v aktivu odločili za 
izvedbo delavnice, nam je 
zaupala Milica Jeler: „Ide-

Prijetno druženje ob jedeh iz ajde
LESKOVEC PRI KRŠKEM - V prazničnem času se je lepo spomniti tudi na svetle primere, ki se prav vsak 
dan dogajajo v našem okolju. Posavje je polno dobrih ljudi, ki se v različnih nevladnih organizacijah in 
združenjih družijo, ustvarjajo in izmenjujejo znanje. Včasih gre za preprosto druženje ob stvareh, ki 
jih imamo radi. Na primer, ob kuhanju. 

ja za takšno kuharsko de-
lavnico ni nova. Z nekateri-
mi jedmi sem se srečala na 
dnevih ajde v Vrhpolju, tam 
jih je pripravil kuharski moj-
ster Peter Kotar. Ajda je žito, 
ki je bilo včasih na Krškem 
polju pogosto posejano, že-
limo, da tudi članice naše-
ga aktiva spoznajo zdrave 
in zanimive jedi iz ajde. De-
lavnico na to temo so že iz-
vedle v Aktivu kmečkih žena 
Koprivnica, sledili pa ji bodo 
še ostali aktivi.“ 
Glavni namen takšnih delav-
nic je torej dragoceni pre-
nos znanja. Med drugim so 

se članice naučile izdelovati 
odlične ajdove štruklje s sku-
to, svinjski flam, nadevan z 
ajdovo kašo, zapečeno ajdo-

vo kašo z mesom, zadišalo je 
tudi po pečeni ajdovi kaši z 
jabolki, kmalu pa se bodo na 
podobni delavnici lotile še 
testenin. Če so se vam ob na-
števanju jedi pocedile sline, 
potem hitro poiščite to srča-
sto oblikovano žito ter izbr-
skajte recepte svojih mam in 
starih mam. Najlepše pri teh 
jedeh je namreč ravno to, 
da nas spomnijo na čas, ko 
se je iz skromne shrambe s 
spretnostjo veščih žensk ro-
dilo veliko dobrih in izdatnih 
jedi iz lokalnih sestavin.
 Maruša Mavsar 


