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RADEČE - V lanskem letu v Prevzgojni dom Radeče, ki 
deluje pod okriljem Uprave RS za izvrševanje kazenskih 
sankcij oziroma sodi pod pravosodno ministrstvo, niso 
sprejeli niti enega novega gojenca, zato so se pojavile 
informacije, da namerava Vlada radeški prevzgojni dom 
ukiniti. 

Nekdanji župan občine Radeče in sedanji poslanec Matjaž 
Han je v zvezi s tem v lanskem juliju postavil ustno poslan-
sko vprašanje ministru za pravosodje in javno upravo dr. 
Senku Pličaniču, ki je pred dobrega pol leta to možnost od-
ločno zanikal. Govorice niso potihnile in Matjaž Han je v le-
tošnjem januarju naslovil na ministra za pravosodje in javno 
upravo dr. Senka Pličaniča, državnega sekretarja Helmuta 
Hartmana ter generalnega direktorja Uprave RS za izvrše-
vanje kazenskih sankcij Dušana Valentinčiča odprto pismo. 
»V luči zgolj ekonomske logike, z izgovorom varčevanja ter 
racionalizacije tako vlada kot tudi resorno ministrstvo zopet 
hazardirata z eksistenco mnogo katere družine v Radečah. 
Več kot 250 zaposlenih v Papirnici Radeče je na vladni ru-
leti neoliberalne ekonomske politike (naj nevidna roka trga 
opravi svoje) že izgubilo svoj kruh, sedaj pa je na udaru več 
kot 50 delavk in delavcev prevzgojnega doma. Res je, Pre-
vzgojni dom Radeče ni ustanova profitabilnega tipa, od ka-
tere bi vlada imela koristi, je »žal« samo mesto, v katerem 
se zaposleni že desetletja spopadajo z vzgojo naših mladih 
ljudi, ki jih je življenje zaneslo na napačna pota. Tako se le 
še utrjuje dejstvo, da je vladno politiko - daleč od oči, da-

leč od srca - najlažje udejanjiti prav na področjih, ki se že 
tako soočajo s katastrofalno ekonomsko in socialno sliko,« je 
del vsebine pisma, ki ga lahko v celoti preberete na str. 36. 

Glede predloga ukinitve prevzgojnega doma v Radečah je na-
pisala pred dnevi pismo ministru Pličaniču tudi radeška župa-
nja Rafaela Pintarič. »Problematiko zaprtja takšnega zavo-
da – ki je, kot gotovo veste, edini zavod te vrste v Sloveniji 
– za širšo družbo v prihodnje naj ocenjuje (in verjetno tudi 
bo) stroka, moje razmišljanje pa podajam samo v razmislek. 
Poznana vam je prostorska stiska slovenskih zaporov, sedaj 
pa bomo mladoletne gojence radeškega doma prestavili v 
te prezasedene kapacitete in s tem rešili proračun oz. osta-
le zavode za izvrševanje kazenskih sankcij, da jim ne bo po-
trebno razmišljati o varčevalnih ukrepih?« je del pogleda na 
pomen obstoja prevzgojnega doma, ki je začel s svojim delo-
vanjem leta 1951 kot vzgojno-poboljševalni dom za mladino. 

Eden od razlogov za morebitno zaprtje doma naj bi bila v 
luči aktualnih varčevalnih ukrepov Vlade tudi mesečna naje-
mnina v višini 10.887 evrov, ki jo prejema Družba hčere kr-
ščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega, ki je po zaklju-
čenem denacionalizacijskem postopku leta 2008 ponovno 
postala lastnik in je za poslopja ter zemljišča začel zaraču-
navati najemnino. Ravno danes, 17. januarja, se bo zaradi 
omenjene problematike na izredni seji sestal Občinski svet 
Občine Radeče, pripravlja pa se tudi peticija proti zaprtju 
radeškega prevzgojnega doma.
 Smilja Radi

Se obeta še ukinitev 
prevzgojnega doma?

Prevzgojni dom Radeče – mu grozi ukinitev?
V Krškem in Kostanjevici 
15-odstotna podražitev

Za območje občin Krško in 
Kostanjevica na Krki, kjer 
komunalne storitve na podla-
gi koncesijske pogodbe opra-
vlja podjetje Kostak, je z no-
vim letom začela veljati 15 
% podražitev ravnanja z od-
padki, prav tako se nekoliko 
zvišujejo cene na področju 
vodooskrbe. Za gospodinj-
stvo, ki mesečno porabi 15 
m3 vode in je priključeno na 
javno kanalizacijsko omrež-
je, ki se zaključuje s čistil-
no napravo, predvideno po-
višanje predstavlja 1,081 
evra (brez DDV) oziroma 3 
odstotke na celotno položni-
co. Zadnje povišanje cen za 
ravnanje z odpadki je bilo 
sprejeto v letu 2008, in sicer 
zaradi odlaganja ostanka od-
padkov na regijsko odlagali-
šče CeROD pri Novem mestu. 
Za dejavnost ravnanja z od-
padki je veljavna cena (de-
cember 2012) 11,21 evrov/
m3 (brez DDV), kar pri odvo-

Nove cene komunalnih storitev

Praktično povsod se obetajo 
podražitve komunale
POSAVJE – S 1. januarjem je stopila v veljavo nova uredba o metodologiji za do-
ločanje cen komunalnih storitev, s katero se končuje večletno obdobje zamr-
znjenih cen na tem področju. Občine po novem lahko samostojno oblikujejo 
cene komunalnih storitev, brez soglasja resornega ministrstva, ki je potrebno le 
ob več kot 30-odstotni podražitvi. Preverili smo, kaj se na podlagi te uredbe obe-
ta občankam in občanom posavskih občin oz. katere že sprejete, a doslej zamr-
znjene podražitve bodo sedaj uveljavljene, katere morda na novo sprejete.

zu 160-litrske posode zna-
ša 7,1744 evrov (brez DDV) 
na mesec. Sklep o podraži-
tvah cen ravnanja z odpadki 
v višini 15 odstotkov sta kr-
ški in kostanjeviški občinski 
svet sprejela že v leta 2011, 
a ju zaradi zamrznitve cen ni 
bilo mogoče uveljaviti. Cene 
ostalih komunalnih storitev 
do nadaljnjega ostajajo ne-
spremenjene. 
Glede ostalih dejavnosti go-
spodarskih javnih služb sta 
občinska sveta skladno s te-
daj veljavnim pravilnikom že 
pred leti sprejela sklepa o 
zaračunavanju omrežnine, ki 
ju do sedaj prav tako ni bilo 
mogoče uveljaviti. V prime-
ru realizacije sklepov iz leta 
2010 oz. 2011 bi se znesek 
povprečne položnice zvišal 
do 9 evrov na povprečno po-
ložnico v krški občini in do 7 
evrov v kostanjeviški občini, 
vendar bodo na podlagi nove 
uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen pripravljeni 
novi predlogi, o katerih bosta 
občinska sveta v obeh obči-

nah odločala na enih od na-
slednjih sej. 

V Brežicah podražitev  
s februarjem
V občini Brežice so bile cene 
komunalnih storitev nespre-
menjene od l. 2004 (oskrba s 
pitno vodo, odvajanje odpa-
dnih voda, ravnanje z odpad-
ki) oz. od l. 2008 (čiščenje 
odpadnih voda), v letošnjem 
letu pa bo, zaradi nove me-
todologije določanja cen, 
prišlo do sprememb cen. Po 
novem bo obračunana cena 
na položnici sestavljena iz 
omrežnine (stroški javne in-
frastrukture v višini amorti-
zacije) in stroška opravljanja 
storitve. Strošek opravljanja 
storitve se bo znižal pri oskr-
bi s pitno vodo in odvajanju 
ter čiščenju odpadnih voda, 
zvišal pa pri storitvi ravnanja 
z odpadki (37 %), saj je bila 
do sedaj veljavna cena izra-
čunana v času, ko so se zbra-
ni odpadki odlagali še na de-
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Zimska idila v Posavju 15. januarja 2013. Foto: Marija Kalčič
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Alternative pravzaprav ni vi-
deti, meni dr. Urban Veho-
var, in letošnje leto bo za 
Slovenijo najusodnejše v 
zgodovini. Tudi lustracija, 
protesti ne prinašajo prave 
razvojne in politične alter-
native, saj so premalo orga-
nizirani, poštenje v Sloveni-
ji, kakor so pokazala zadnja 
dogajanja ob objavi poro-
čil Komisije za preprečeva-
nje korupcije, pa se nanaša 
le na malega človeka in ne 
oligarhijo. Ta pa si je v dveh 
desetletjih preko privatizacij 
prilastila in podredila gospo-
darstvo in denarne tokove 
preko večjih podjetij, bank 
in ostalih institucij, poveza-
nih z denarnimi tokovi, zato 
preiskave in obsodbe po sis-
temu „roka roko umije“ niso 
v interesu nobene večje po-
litične stranke v Državnem 
zboru, saj so vse, kot je de-

Dr. Urban Vehovar: Slabo kaže, 
a morda še ni vse izgubljeno
KRŠKO – Z javnimi kritičnimi nastopi si je sociolog dr. Urban Vehovar, predavatelj na Pedagoški fakulte-
ti Univerze na Primorskem, Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici ter zunanji sodelavec 
Komisije za preprečevanje korupcije, prislužil naziv "sociolog katastrofe". Žal pa se slednji, v kolikor ne 
bomo sposobni počistiti s skorumpirano politično elito in sistemom ter vzpostavili demokracijo in tržno 
gospodarstvo, ne bomo mogli izogniti, je dejal 10. januarja na predavanju v krškem kulturnem domu.

jal dr. Vehovar, globoko sko-
rumpirane in jih obvladuje-
jo lobisti. 

Vse od osamosvojitve, pa 
tudi pred tem, je slovenski 
delavec ohranjal mednaro-
dno konkurenčnost ne z gla-
vo, temveč s trdim delom, 
z rokami. Relativno dobra 
blaginja je bila zagotovlje-

na preko opravljanja doda-
tnih del ob službi, naj si gre 
za kmetijsko-živilske dejav-
nosti, dopolnilno delo, z de-
lom na črno. A ta socialistič-
ni model se je izčrpal, danes  
je obolevnost slovenskih de-
lavcev na račun trdega dela 
najvišja v Evropski uniji, po-
sledice tega in divje privati-
zacije, managementa, ki iz-
črpava dobra podjetja, pa se 
odražajo preko izredno niz-
kih pokojnin, ko se breme re-
vščine prenaša na potomce, 
na neosamosvojitveno spo-
sobnost mladih ali njihov beg 
v tujino, zaradi nizkih dohod-
kov in visokih cen na nepre-
mičninskih trgih slabi mobil-
nost, sociologija stanovanj 
kaže, da so ta slabo vzdrže-
vana itd. Podražitve, ki so 
že napovedane, bodo posta-
le nevzdržne, zato se utegne 
prebivalstvo v roku enega do 

dveh let znajti v razmerah, s 
katerimi se soočajo v Grčiji. 

Kot je zaključil dr. Vehovar 
po dobri dve uri trajajočem 
predavanju, ki je potekalo 
v organizaciji krške Lokal-
ne akcijske skupine, Mladin-
skega centra in Kulturne-
ga doma, nam resda slabo 
kaže, a morda ni še vse iz-
gubljeno. V prvi vrsti bi bilo 
potrebno preko nenehnega 
upora in pritiska v naslednjih 
mesecih vzpostaviti temelje 
nove družbe, pravne države 
in  učinkovitega sodstva ter 
prekiniti vez med politiko in 
kapitalom, razbiti monopo-
le ter okrepiti malo in sre-
dnje gospodarstvo, sicer bo 
Slovenija obsojena na dalj-
še obdobje negotovosti, iz-
gubo suverenosti in še pada-
jočo blaginjo.
 Bojana Mavsar

Dr. Urban Vehovar

CERKLJE OB KRKI – V Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob 
Krki so 11. januarja obeležili dan slovenskega vojaške-
ga letalstva, ki ga Slovenska vojska (SV) praznuje v spo-
min na prvi bojni polet pilotov ljubljanske letalske stotni-
je 12. januarja 1919.

Ob slovesnem postroju pripadnikov Brigade zračne obrambe 
in letalstva (BRZOL) je zbrane najprej nagovoril poveljnik BR-
ZOL-a polkovnik Jani Topolovec, za njim pa je na govorniški 
oder stopil osrednji govornik prireditve, namestnik načelni-
ka Generalštaba SV-ja brigadir Andrej Osterman. Slednji je 
izpostavil pomen letalstva, ki po njegovem predstavlja po-
memben segment SV-ja, nudi podporo drugim enotam SV-ja, 
sodeluje v mednarodnih operacijah ter v sistemu zaščite in re-
ševanja. Osterman je izpostavil tudi uspešno izvedene naloge 
v preteklem letu, med drugim tudi v zadnjih letih pridoblje-
no sodobno letališko infrastrukturo, ki predstavlja pomembno 
operativno zmogljivost. Poudaril je tudi pomen usposabljanja 
s področja helikopterskega reševanja v gorah, saj je bilo prav 
zaradi visoke stopnje usposobljenosti letalcev rešeno marsi-
katero človeško življenje. Kot je dejal, letošnje leto v SV-ju 
prinaša določene transformacijske spremembe, ki bodo zaje-
le tudi letalske enote. Cilj preoblikovanja je tako doseči ve-
čjo operativno zmogljivost celotnega SV-ja.
Slovenska vojska je po novem bogatejša za osem pilotov, ki so 
uspešno zaključili usposabljanje v Letalski šoli SV-ja in si ob 
tej priložnosti tudi pridobili nov znak na letalski jakni. Polkov-
nik Topolovec je najzaslužnejšim pripadnicam in pripadnikom 
letalskih enot SV-ja izročil priznanja enote, med drugim tudi 
zlati letalski znak BRZOL-a, ki sta ga prejela polkovnik Bran-
ko Rek in major Rudolf Velnar. Prireditev sta kulturno pope-
strila kvintet Orkestra SV-ja in kantavtor Peter Dirnbek. Ob 
koncu slovesnosti je bil sicer predviden še letalski program z 
letali in helikopterji, vendar so zaradi slabe vidljivosti ostali 
na tleh. R. Retelj

Obeležili dan vojaškega letalstva

Novi piloti Slovenske vojske

ponijo v Dobovi, medtem se je zakonodaja vmes spremenila 
in odpadki iz občine se že nekaj let odvažajo na odlagališče 
v Novo mesto (CeROD). V skladu s sedaj veljavno zakonodajo 
morajo končni uporabniki s ceno storitve ravnanja z odpad-
ki pokriti tudi odvoz kosovnih odpadkov ter odlaganje in ob-
delavo odpadkov, za kar je Občina letno namenjala 400.000 
evrov neposredno izvajalcu gospodarskih javnih služb. Za-
radi vsega naštetega se bodo zneski na položnicah nekoliko 
zvišali, čeprav bodo občinskemu svetu predlagali subvenci-
jo omrežnine v višini 60 %, kar bo predstavljajo popust pri 
končni ceni. Tako bo za uporabnika, ki ni priključen na ka-
nalizacijo in čistilno napravo, položnica za komunalne sto-
ritve višja za 1,36 evra na družinskega člana, za uporabnika 
z vsemi storitvami (kanalizacija, ČN, oskrba z vodo in zbira-
nje odpadkov) pa bo znesek na položnici višji za 2,23 evra 
na družinskega člana. Nove cene komunalnih storitev naj bi 
stopile v veljavo 1. februarja.

Sevnica: korekcije cen še v pripravi

V občini Sevnica se z letom 2013 cene niso spremenile, po-
treba po korekcijah cen glede na novo sprejeto metodologijo 
pa je v pripravi. Po veljavnih cenah iz leta 2006 vodarina na 
območju občine Sevnica znaša za gospodinjstva 0,6040 evra/
m3 (brez DDV); cena kanalščine, ki je bila povišana leta 2008, 
znaša za gospodinjstva 0,4397 evra/m3 (brez DDV), čiščenje 
odpadnih voda, prav tako iz leta 2008, znaša 0,5200 evra/m3 

(brez DDV). Zadnje povišanje cene za ravnanje z odpadki, ki 
se porazdeli na zbiranje, predelavo in odlaganje odpadkov v 
gospodinjstvih, je bilo sprejeto v letu 2007, in sicer ta zna-
ša povprečno na gospodinjstvo 19,9917 evrov/m3 (brez DDV).
Na občini Sevnica zaenkrat ocenjujejo, da se sama voda ne 
bo podražila, so pa možne korekcije pri omrežnini zaradi in-
tenzivnih novogradenj in obnov vodovodnih sistemov, ki jih 
izvajata Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica in Občina 
Sevnica. Višina zneska na položnici je za občane različna gle-
de na obseg storitev. Zagotovo se ne bo spremenila vrednost 
vseh, ampak manjšega dela postavk. Zato bo odstotek dviga 
na celotni položnici bistveno nižji kot odstotek dviga na do-
ločeni posamezni postavki. 

Podražitev tudi v Radečah

V občini Radeče je zadnje povišanje cen na področju odvoza 
bioloških odpadkov stopilo v veljavo z začetkom letošnjega 
leta, pred tem pa je bila uveljavljena cena zbiranja in odvo-
za odpadkov iz marca 2010. Zbiranje odpadkov na območju 
občine Radeče se obračunava na mesec po 1,8057 evra na 
osebo, deponiranje po 1,4622 evra/mesec/osebo, javna in-
frastruktura po 0,0534 evra/mesec/osebo, okoljska dajatev 
pa po 0,1196 evra/mesec/osebo. Komunala Radeče je z le-
tošnjim letom cene za zbiranje bioloških odpadkov skupno 
dvignila za 30 odstotkov, na podlagi tega pa so položnice za 
področje dejavnosti ravnanja z odpadki v povprečju za tri 
osebe v gospodinjstvu višje za okoli 2,2 evra. 
Prav tako niso bile vse od leta 2010 na območju občine Ra-
deče dvignjene cene vodarine, cene kanalizacije pa so v mi-
rovanju vse od leta 2006. Obstoječe cene vodarine znašajo 
0,5700 evra/m3, omrežnina za DN13 - 1,7671 evra in vzdr-
ževanje priključka za DN13 - 0,4640 evra. Storitev odvaja-
nja odpadnih voda znaša 0,1168 evra/m3, okoljska dajatev 
0,5283 evra/m3; v primeru komunalne čistilne naprave pa 
ima v skladu z uredbo uporabnik 90 odstotkov cene oprošče-
ne. Zaenkrat dviga cen vodarine ne načrtujejo.

V Bistrici še nejasno, kdaj in kolikšna podražitev

V bistriški občini, kjer komunalne storitve opravlja podjetje 
OKP Rogaška Slatina, so bile do sedaj že sprejete, a neuve-
ljavljene cene za nove storitve: zbiranje in odvoz biološko 
razgradljivih odpadkov s kompostiranjem (za uporabnike, 
ki jim to storitev izvaja javno podjetje), prevoz, obdela-
va in odlaganje odpadkov na RCERO Celje ter zvišanje cene 
za zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov. Zadnja 
podražitev je bila uveljavljena 1. 12. 2008, obstoječa cena 
za zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov z okoljsko daja-
tvijo in DDV pa znaša 2,14 evra na osebo na mesec. Če bi 
lahko uveljavili že potrjene cene, bi to za uporabnike, ki 
jim podjetje odvaža biološke odpadke, pomenilo povišanje 
za 2,67 evra na osebo na mesec, za uporabnike, ki biolo-
ške odpadke kompostirajo, pa 2,08 evra na osebo na me-
sec. Kdaj naj bi nove cene stopile v veljavo, na občini še ne 
vedo, saj zaradi omejitve dviga cen za največ 30 % še ča-
kajo na pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Tako 
o točnem datumu uveljavitve cen kot tudi o dejanski višini 
cen še ne morejo govoriti, sprememba cen vodarine pa za-
enkrat ni predvidena. 
 Peter Pavlovič,
 Bojana Mavsar

Praktično povsod se obetajo 
podražitve komunale

BREŽICE – Danes, 17. januarja, se bodo na 20. redni seji zbra-
li člani in članice brežiškega občinskega sveta. Dnevni red si-
cer ni pretirano dolg, saj vsebuje le 13 točk, med njimi pa je 
tudi Predlog za določitev cen obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja v skladu z Uredbo o metodo-
logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja oz. določitev novih cen 
komunalnih storitev. Obravnavali bodo tudi Odlok o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Brežice 
za leto 2013 ter potrditev dopolnjenega osnutka OPN Breži-
ce in sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve in jav-
ne obravnave za OPN Brežice.  P. P.

Danes že seja v Brežicah

BISTRICA OB SOTLI – Tamkajšnji občinski svetniki so 15. ja-
nuarja skozi prvo obravnavo pospremili občinski proračun za 
letošnje leto, ki znaša 3,6 milijone evrov, ter sprejeli sklep, 
da gre do 31. januarja v javno obravnavo. Seznanili so se še 
z varnostjo v občini, ki je zadovoljiva. Oceno je podal vodja 
policijskega okoliša PP Šmarje pri Jelšah Franc Fon. 

Torkovo 17. redno sejo bistriškega občinskega sveta je vodil 
župan Franjo Debelak, ki je pri obravnavi občinskega pro-
računa za leto 2013 svetnikom dejal, da je proračun ambici-
ozno naravnan. „Nekatere zadeve se prenašajo iz leta 2012 
in jih bomo letos realizirali. Na odhodkovni strani bo prora-
čun znašal 3,6 milijone evrov, na prihodkovni nekaj manj, ker 
smo v letu 2012 prihranili 450.000 evrov. Na vrsti je energet-
ska sanacija osnovne šole, ki bo znašala 360.000 evrov, vklju-
čuje pa izolacijo strehe, fasado, instalacije in energetiko. 
Dobra novica je še, da smo blizu dogovora o lastninski ure-
ditvi celotnega kulturnega doma, poleg tega so pripravlje-
ni projekti za južno mejo. To so vodovodi, ki so za nas zelo 
pomembna zadeva, pa še dva projekta na komunalni infra-
strukturi. Občina Bistrica ob Sotli je minimalno zadolžena, 
glavnica, ki jo odplačujemo, je 180.000 evrov, letni strošek 
znaša okrog 17.000 evrov. Tudi letos, kakor je proračun zasta-
vljen, bi lahko bili brez zadolžitev, kvečjemu pride v poštev 
kakšen premostitveni kredit, če bi se zgodil zamik pri izpla-
čilu evropskih sredstev,“ je še obrazložil Debelak. 
Kot je povedal v nadaljevanju, pa se bo proračun skozi leto 
še nekoliko spremenil, saj je v načrtu izvedba projekta Seme-
na prihodnosti, ki ga bo izvajalo bistriško Mladinsko društvo 
v povezavi z LAS Posavje. Projekt, katerega vrednost zna-
ša 90.000 evrov in bo 80-odstotno sofinanciran preko evrop-
skih razpisov, je predstavila Irena Černelč, usmerjen pa je 
v spodbujanje podjetništva mladih, v sodelovanje z osnov-
nimi šolami, pa tudi s kmetijami.  Marija Kalčič

Proračun še v javno obravnavo
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Drage bralke, spoštovani bralci Posavskega obzornika!
Ko sem pred petimi leti v pogovoru z dolgoletno sodelavko 
in znano brežiško radijko Natjo Jenko Sunčič kot odgovor-
ni urednik časopisa za vas opisoval dotedanjo, že desetle-
tno pot Posavskega obzornika, seveda nisem mogel vedeti, 
kaj čaka posavski tiskani medij v naslednjih letih. Ker smo 
se takrat, ko se je sicer gospodarska kriza sedanjih razmer 
šele napovedovala, že nahajali v za medije zelo negotovih 
časih, sem lahko govoril le o naših načrtih in željah za leto 
ali dve. V imenu tedanjega uredništva sem se leta 2007 po-
hvalil s 37.000 rednimi bralci, kolikor jih je pokazala Nacio-
nalna raziskava branosti, hkrati pa izrazil bojazen tako pred 
vse bolj vsiljivimi apetiti velikih medijev po prevzemanju ali 
uničevanju manjših lokalnih medijev kot pred vse bolj oči-
tno konkurenco elektronskih, zlasti spletnih tehnologij na 
področju obveščanja.

V odgovoru na eno izmed vprašanj sem tudi poudaril, da 
s(m)o bili ljudje od vsega začetka največji kapital »projek-
ta« Posavski obzornik in da smo se po tem precej razlikova-
li od drugih medijev v Posavju. Zaradi tega nam je bilo po-
gosto težje, vendar se je pokazalo, da imamo najbolj iskren 
interes za ustvarjanje in obstoj domačega medija, ki ga ima-
mo za pomemben prispevek in sestavni del kvalitete življe-
nja v Posavju. Še marsikaj iz članka v decembrski številki leta 
2007 bi lahko potrdili tudi danes, a poglejmo, kaj je pet let 
kasneje in poldrugo desetletje po začetku izhajanja druga-
če, s čim smo zadovoljni in česa se nadejamo v prihodnosti.

»Časopis - dober prijatelj ter nadvse 
dobrodošel gost« (Ivan Molan, predsednik 
Sveta regije Posavje)
Najprej seveda nekaj številk, ki so skoraj nujni sestavni del 
vsake bilance. Čeprav smo naklado časopisa povečali le za 
nekaj tisoč izvodov, je branost časopisa v dveh letih narasla 
za približno eno četrtino in že v letu 2010 presegla za nas ma-
gično mejo 50.000, saj je januarja 2010 objavljena raziskava 
pokazala, da nas je že v letu 2009 redno bralo 52.000 bralcev 
od 10. do 75. leta starosti. Ti podatki so bili pomembni tudi 
zato, ker so pokazali, da visoka pokritost terena, t. j. naše 
regije, avtomatsko ne pomeni tudi visoke branosti, kar nam 
kot brezplačniku pogosto očitajo tudi posamezniki iz (pogoj-
no) konkurenčnih medijev. Skok branosti s 37.000 na 52.000 
se je zgodil namreč ob povečanju naklade za samo nekaj več 
kot 2.000 izvodov in to je bil najboljši pokazatelj uredništvu, 
da se časopis vse bolj »prijemlje« in da ga posavske družine 

jemljejo za svojega. Odločitev uredništva, da začne dosta-
vljati časopis tudi gospodinjstvom v preostalih občinah ra-
zvojne regije Posavje – v Radeče (2008) in v Bistrico ob Sotli 
(2010) - ter ti dve območji tudi po svojih močeh novinarsko 
pokriva, se je prav tako pokazala za pravilno. Nacionalna raz-
iskava je za leto 2010 zabeležila še en skok branosti – na kar 
58.000 bralcev! Ta stopnja branosti je bila potrjena tudi za 
polletje 2011, kar je pomenilo, da je Posavski obzornik zelo 
verjetno dosegel svojo zgornjo mejo v dosegu znotraj regije, 
zato je bila naloga uredništva za naslednja leta, da posku-
si predvsem povečevati stopnjo zadovoljstva svojih bralcev. 
Ker je navedeni rezultat pomenil, da časopis bere več kot 
tri četrtine prebivalcev v že omenjenem starostnem razpo-
nu, se je odgovornost uredništva in zavedanje vseh dimenzij 
takega dosega samo še povečevala, hkrati pa pomenila pri-
ložnost tako za politike in upravljavce dejavnosti kakor tudi 
za gospodarske subjekte v regiji in izven nje.

Zelo samoljubno bi zvenelo, če bi vse zasluge za takšne re-
zultate pripisali le sebi in svojemu delu, saj so nam zagoto-
vo ustrezale tudi druge okoliščine, kot je bila ukinitev konku-
renčnega tednika v regiji, pa tudi vse več prebivalcev Posavja 

si je vse težje privoščilo plačevanje naročnin ali je moralo 
opustiti do tedaj običajne nakupe drugih časopisov. Vendar 
bi tem razlogom lahko pripisali le manjšo vlogo, saj je bila 
rast priljubljenosti Posavskega obzornika tako hitra in tako 
očitna, da je iz meseca v mesec samo še potrjevala pravil-
nost vsebinske zasnove in poslovnega modela regionalnega 
štirinajstdnevnika za Posavje.

»Imamo časopis z dušo …« (Fonzi Žibert, 
župnik)
Kakor je bil Posavski obzornik eden prvih slovenskih brez-
plačnikov z razmeroma visoko naklado, je bil edinstven tudi 
po svoji vsebinski zasnovi in predvsem uredniški politiki, ki 
je vse od začetkov do danes, za razliko od prevladujoče sen-
zacionalne oz. t. i. rumene usmeritve, skušala dajati pred-
nost pozitivnim primerom dosežkov posameznikov in orga-
nizacij ter kvaliteti življenja v Posavju. Tudi ta usmeritev se 
je pokazala za pravilno in jo prav v zadnjem času potrjuje-
jo odločitve nekaterih uredništev doma in tudi v svetu, ki v 
takem pristopu vidijo celo prihodnost in možnost preživetja 
za svoje medije.

K boljšemu medsebojnemu spoznavanju ljudi in krajev v Po-
savju so pripomogle dodatne tematske strani ali priloge, ki 
smo jih pripravili pod skupnim naslovom Živeti v Posavju ali 
pa druge, kot so bile Sava, kakršne več ne bo, Pota mladih v 
Posavju, Majhni kraji, veliki ljudje, Naši najmanjši kraji itd. 
Na izreden odmev je naletela akcija Najlepši vrt in balkon 
Posavja, medtem ko smo z izborom Miss Posavja 2006 poka-
zali, da se lahko dokažemo tudi kot organizatorji kvalitetnih 
zabavnih prireditev.

Seveda je potrebno omeniti, da ima tudi takšna uredniška 
politika in tak pozitivni pristop svoje posledice, ki se vidijo 
tudi v tem, da lahko marsikatera kritična misel ali beseda 
povzroči šok pri tistih, ki imajo časopis za preveč »svojega« 
in ko morajo, kljub mnogokrat izrečeni »pihalno-trobilni« 
vlogi Posavskega obzornika ter drugih omalovažujočih ozna-
kah, spoznati, da gre v resnici za enega najbolj neodvisnih 
tiskanih medijev v državi. Za razliko od drugih, tudi najve-
čjih slovenskih medijev, pri nas ne poznamo nikogar, ki bi ga 
morali za vsako ceno ubogati. Česa takega k sreči ne posku-
šajo niti župani, ki se vsako leto znova odločijo, ali bodo o 
dejavnostih in programih občine obveščali preko strani do-
mačega časopisa in s tem omogočili, da bo časopis prišel naj-
bolj hitro in zanesljivo do njihovih občanov. 

Zaradi tega skoraj ni teme, kraja ali dogodka, ki ne bi bil 
zanimiv za uredništvo, vendar je žal tako, da se hkrati z ra-
stjo časopisa in širjenjem kroga bralcev zaradi strmo nara-
ščajočih stroškov zožujejo tudi možnosti, da bi vsakdo na-
šel svoj prostor v časopisu. Pri tem širjenju časopisa, števila 
strani in dodatnih rubrik, ki bi nedvomno še povečevali pri-
ljubljenost časopisa, namreč hitro zadenemo ob omejitve 
glede števila strani, ki jih je potrebno natisniti in teže po-
šiljke, ki jo je treba dostaviti posavskim domovom, kar ima 
tudi svojo ceno. »Umetnost možnega« bi lahko poimenova-
li naše krmarjenje med željami bralcev, predvsem pa števil-
nih organizatorjev in izvajalcev različnih prireditev na eni 
ter cenami storitev zunanjih izvajalcev in seveda tudi osta-
lih lastnih stroškov na drugi strani.
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Petnajst let - za pet milijonov izvodov
in petdeset tisoč rednih bralcev
»V petnajstih letih vašega obstoja
vam je uspelo povezati Posavje bolj,
kot si je kdorkoli lahko predstavljal …«

(Rafaela Pintarič, županja občine Radeče)

»Dobra regija potrebuje dober časopis« 
(Tomaž Lisec, poslanec v DZ RS)

Zaradi tega vedno znova ponavljam pomen odločitve, ki so 
jo po sicer precej dolgem prigovarjanju poleti 2005 bili spo-
sobni tedanji trije posavski župani Franci Bogovič, Kristijan 
Janc in Andrej Vizjak (zanimivo, vsi so postali tudi poslanci 
in dva tudi ministra), da so podprli mojo idejo o posavskem 
časopisu, ki ga bodo prejemala vsa gospodinjstva v regiji, če 
bodo občine z zakupom strani, ki so namenjene obveščanju 
občanov o delovanju občinskih svetov, uprave in župana za-
gotovile pokrivanje poštnine. In res, čeprav je to pomenilo 
le okoli petine vseh stroškov časopisa, po dobrih sedmih le-
tih lahko rečemo, da je bila to ena izmed boljših odločitev 
naših politikov, ki ji njihovi sedanji nasledniki z razumeva-
njem sledijo, zato se njene pozitivne posledice in seveda 
vsega vloženega dela našega kolektiva ter prispevkov vseh 
ostalih podpornikov zrcalijo tudi v številnih pohvalah in pri-
znanjih naših sogovornikov na straneh današnje priloge, ki 
je posvečena 15-letnemu jubileju časopisa.

Lahko namreč trdimo, da že ves čas, zadnja leta pa še po-
sebno vztrajno in odločno soustvarjamo, sooblikujemo in 
utrjujemo pokrajino Posavje. Zgodba o Posavskem obzor-
niku se namreč časovno povsem pokriva z novejšimi priza-
devanji Posavcev za svojo pokrajino, ki jih nekako določajo 
sklepi Sveta posavskih občin iz leta 1997, podpis Deklaracije 
o pokrajini Posavje v Krškem leta 1998 in predlog zakona o 
pokrajini Posavje, ki sta ga leta 2000 v Državni zbor vložila 
poslanca Jože Avšič in Branko Janc. Veseli me, da je zlasti v 
zadnjem času, pa tudi v izjavah ob jubileju vse večkrat po-
udarjena ta »programska« usmerjenost našega medija, ka-
tere rezultate je očitno moč zaznati v vsakdanjem življenju 
in delovanju posavskih politikov ter organizacij. Ob tem na-
mreč ne smemo pozabiti, da v »posavski zgodbi« vztrajamo 
tudi takrat, ko nam v Posavju v tem pogledu ne gre najbo-
lje ali nas, zlasti pred volitvami, politiki poskušajo nekoli-
ko spreti, vendar to nima več tako globokih ali celo trajnih 
posledic, kot se je dogajalo pred leti.

»Posavski obzornik je uspel najti in ohraniti 
medijski prostor ter zgraditi zaupanje …« 
(Vladislav Krošelj, direktor ARAO)

Ni čudno, da je Posavski obzornik že kmalu potem, ko se je 
pokazalo, da njegove ambicije presegajo sanje prvotne sku-
pinice literarnih zanesenjakov in nameravajo prestopiti kr-
ške občinske meje, naletel na prve poskuse oviranja in zelo 
resne aktivnosti za njegovo ukinitev. Interesi so bili sprva 
predvsem politične narave, saj so si ga hotele prilastiti tako 
rekoč vse politične opcije, po odmevnih rezultatih branosti 
pa je bil vse bolj napoti konkurenčnim medijem in njihovim 
v dobiček usmerjenim lastnikom.

Časopis, kot je Posavski obzornik in njegov izdajatelj, tudi 
nima nikogar drugega, komur bi se lahko zares potožil, za-
upal ali tudi pohvalil, razen svojih bralcev in seveda rednih 
ali občasnih sodelavcev. Vendar pa tokratno pisanje ni na-
menjeno tarnanju in jadikovanju, ki spremljajo večino ži-
vljenjepisov podobnih projektov, še sploh pa medijev v tem 
prostoru, pri čemer tudi naš ni bil izjema. Četudi moramo in 
je prav, da opozorimo na dejanske in potencialne probleme 
projekta Posavski obzornik, ga danes vidimo predvsem kot 
pozitiven zgled sodelovanja v regiji, ki je šele v zadnjem de-
setletju spet dosegla nekoliko opaznejši gospodarski razvoj. 
Očitno pa je s tem regija postala še zanimivejša tako za po-
litiko kot tudi za medije iz sosednjih regij in večje medijske 
hiše, a bolj kot zaradi same vsebine žal predvsem kot po-
tencialni vir financiranja medijskih in založniških projektov.

Drži, da je prav tem zunanjim oziroma njihovim lačnim la-
stnikom Posavski obzornik kot eden najbolj neodvisnih medi-
jev v državi očitno že nekaj časa trn v peti, zato so mu med 
drugim z združenimi močmi odtegnili možnost pridobitve si-
cer opravljenih rezultatov nacionalne raziskave branosti. In 
to v trenutku, ko je postajalo jasno, da potencialni konkuren-
ti iz sosednjih regij izgubljajo še tisto malo možnosti v pri-
merjavi z najbolj domačim časopisom. Pomanjkanje najbolj 
svežih podatkov o dosegu našega časopisa so več kot uspešno 
nadomestila številna mnenja naših sogovornikov v priložno-
stni »anketi«, ki me kot urednika navdušuje zaradi razume-
vanja našega poslanstva, celotni ekipi Posavskega obzornika 
pa je lahko najboljši kažipot za naprej.

Mislim, da navedbe iz naslova tega razmišljanja - petnajst 
let, pet milijonov izvodov in petdeset tisoč rednih bralcev, 
same po sebi dovolj zgovorno govorijo o trdoživosti naše-
ga medija in so hkrati nam in vam, našim bralcem, najbolj-
ši obet – za njegovih naslednjih pet, deset, ja, zakaj pa ne 
tudi petnajst let?!

 Silvester Mavsar, 
 odgovorni urednik od leta 1997

Silvester Mavsar
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Z organizacijo prireditve za 
nakup inkubatorja brežiški 
porodnišnici in dogodka svo-
ji članici Martini v čast so 
se izkazali člani Vinogradni-
ško-turističnega društva Ga-
dova peč, občinstvo pa so 
na dogodku zabavali: Pihal-
na orkestra Kapele in Loče 
z mažoretkami, Citrarski or-
kester Glasbene šole Breži-
ce, Klapa Parangal, Toni So-
tošek z družino, Ansambel 
Potep z Natalijo Hočevar, 
Mladi Dolenci z Mamo Man-
ko, Vinko Šimek, Ansambel 
Roka Žlindre, Miran Rudan, 
Rok‘n Band, družinski An-
sambel Toneta Rusa, prire-

Dobrodelno slovo vinske kraljice
BREŽICE - V petek, 4. januarja, si je v Večnamenski športni dvorani v Brežicah okoli 1800 ljudi ogledalo 
več kot triurno dobrodelno glasbeno prireditev Slovo od krone, s katero se je vinska kraljica Slovenije, 
Martina Baškovič, poslovila od svojega enoletnega kraljevanja. 

ditev pa sta zaključila Mar-
ko Vozelj in Nuša Derenda. 
Niti dogodka sta povezovala 
Cveto Bahč in Jasna Kuljaj. 
Zbranih 11.251,20 evrov za 
nakup inkubatorja sta direk-
torju Splošne bolnišnice Bre-
žice Draženu Levojeviču 
predala Martina Baškovič in 
predsednik VTD Gadova Peč 
Ivan Urbanč. Martina se se-
daj že podaja novim izzivom 
naproti, hvaležna za boga-
te izkušnje tega leta in dra-
gocena poznanstva. Nekaj 
utrinkov si oglejte tu, foto-
galerijo dogodka pa najdete 
pod zavihkom Panorama na 
www.posavje.info. M. M.

Dvorana je bila polna do zadnjega kotička in z aplavzom 
pozdravila prihod vinske kraljice, ki jo je pod roko pri-
peljal „njen župan“ Ivan Molan. 

Martina Baškovič, Jasna Kuljaj in Cveto Bahč so bili na sceni, v zaodrju pa so se gostje večera prijetno zabavali – 
Toni Sotošek in Mama Manka, mlade citrarke GŠ Brežice.

Prišel je tudi trenutek slovesa od krone - ta čast je bila 
prepuščena ministru Francu Bogoviču. Na koncu je glasno zapelo tudi občinstvo.

Na Tomšetovo vabilo se je od-
zvalo sedem dosedanjih kra-
ljev cvička, in sicer Toni Jar-
kovič iz Avguštin (kralj cvička 
leta 2000 in 2007; član Dru-
štva vinogradnikov Kostanje-
vica na Krki), Franc Gramc iz 
Jablanc (2003; DV Kostanje-
vica na Krki), Slavko Šribar z 
Goleka (2005; DV Veliki Trn), 

Prvič so se zbrali kralji cvička
GLOBOČICE – 11. januarja so se na turistični kmetiji Pri Martinovih v Globočicah, kjer je doma aktualni 
kralj cvička Franc Tomše, na svojem prvem srečanju sestali kralji cvička. 

Marjan Pirc iz Kaplje vasi 
(2006; DV Malkovec), Andrej 
Tratar iz Kaplje vasi (2009; 
DV Malkovec), Marko Cvel-
bar iz Gorenje vasi (2010; 
DV Šmarjeta) in Anton Une-
tič s Slinovc (2011; DV Kosta-
njevica na Krki). Slednji je 
lani krono predal aktualnemu 
kralju cvička Francu Tomše-
tu, ki je sicer član Vinogra-
dniškega, turističnega in kul-
turnega društva Cerklje ob 
Krki ter 21. kralj cvička zapo-
vrstjo. Kralji cvička so se ob 
tej priložnosti skupaj s pred-
sednikom Upravnega odbora 

Zveze društev vinogradnikov 
Dolenjske Jožetom Žuro do-
govorili za nekatere aktivno-
sti v nadaljevanju letošnjega 
leta. Kot je dejal Tomše, je 
bil namen srečanja predvsem 
povezati kralje cvička, da se 
nekajkrat na leto srečajo in 
si izmenjajo izkušnje. Na 
srečanju so sklenili, da se bo 
spodnja meja za kralja cvič-
ka morala nekoliko dvigniti, 
saj ugotavljajo, da je trenu-
tna meja tisoč litrov vina, ki 
ga mora imeti kralj cvička na 
zalogi in ga ponudi priredite-
lju v odkup ter zagotovi do-

ločeno količino za promoci-
jo, za kralja prenizka, saj ta 
količina za eno leto ne zado-
stuje. Prav tako so se dogovo-
rili, da bodo vsako leto odšli 
na strokovno ekskurzijo, fe-
bruarja letos bodo tako obi-
skali Belo krajino. Tomše je 
kralje cvička odpeljal v vin-
sko klet na pokušino vin, kjer 
se jim je pridružil tudi breži-
ški župan Ivan Molan. Sreča-
nje se je nadaljevalo ob spro-
ščenem klepetu in domačih 
dobrotah s kmetije Pri Mar-
tinovih.
 R. Retelj 

Kralji cvička v vinski kleti
Župan Ivan Molan med pogovorom z Jožetom Žuro in Fran-
cem Tomšetom

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

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

STARA VAS NA BIZELJSKEM – Društvo kmetic Brežice je 12. 
januarja pripravilo tradicionalno novoletno srečanje. Na 
njem so opravile nove volitve za predsednico in izvolile 
Zdravko Kampijut.

V gostišču Kocijan v Stari vasi na Bizeljskem je Društvo kme-
tic Brežice ob tradicionalno novoletnem srečanju, ki se ga je 
udeležilo sto šestnajst  članic, opravilo tudi volilni občni zbor. 
Po 20-letnem uspešnem delu se je od predsedniške funkci-
je poslovila Slavka Preskar iz Brežic. Za njeno požrtvovalno 
delo so se ji prisotne zahvalile, med njimi tudi predsednica 
Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. Hkrati so izrekle veliko 
uspeha novi predsednici Zdravki Kampijut, ki je predsedni-
ško funkcijo sprejela za prihodnja štiri leta. Dosedanja pred-
sednica in blagajničarka sta podali poročili o delu v letu 2012, 
delovno predsedstvo pa je predstavilo načrt dela za naprej.  
Za kulturni program so poskrbeli harmonikar Andrej Sotošek 
iz Osnovne šole Bizeljsko, duet Elizabeta in Dragutin Križa-
nič ter glasbenik Marjan Strgar. Prisotne članice so prisluh-
nile tudi predavanju o zdravi prehrani v zimskem času, ki jo 
je pripravila svetovalka za kmečko družino in dopolnilne de-
javnosti Marija Levak. Sledilo je svečano kosilo in družabno 
srečanje ob glasbi.  M. Balon/M. Kalčič

Nova predsednica brežiških 
kmetic je Zdravka Kampijut

Zbor članstva je bil letos volilni. (Foto: L. Babič)

» inštalacije vseh vrst vodovodnih 
in plinskih napeljav

» toplotne oz. centralne inštalacije 
in vzdrževanje

» inštalacije talnega ogrevanja – 
diamantno vrtanje

» čiščenje hišnih in večjih kanalizacij
» dobava in montaža toplotnih  črpalk 

Na predvečer praznika svetih treh kraljev marsikje še 
ohranjajo koledniški obhod po starem ljudskem običaju 
in zbirajo denar za dobrodelne namene. Na zgornji foto-
grafiji (foto: P. P.) ena od dveh koledniških skupin iz žu-
pnije Sv. Križ – Podbočje, na spodnji (foto: H. Murgelj) pa 
koledniki iz Črešnjic, ki delujejo v okviru Turistično špor-
tnega in kulturnega društva. 
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14
januar

PONEDELJEK

15
januar

TOREK

16
januar

SREDA

17
januar

ČETRTEK

18
januar

PETEK

19
januar

SOBOTA

Poleg tega še, samo v naši trgovini, EU-AMBIENT 
za vsa naročila pohištva ALPLES na dan 18.01. 

priznavamo dodatno 10 % popusta. 

EU AMBIENT V BREŽICAH, 
na brežiški obvoznici, Mladinska c. 15 

Januarska razprodaja 
zalog pohištva

jedilniški stoli že od 29,00 EUR
  spalnice že od 299,00 EUR
 klubske mize že od 49,00 EUR
  dnevni regali že od 199,00 EUR

in še in še ... 

Lagea d.o.o., Župančičeva 2a, 8250 Brežice, www.lagea.com

od 14. do 19. januarja

SEVNICA/MALI KA-
MEN - V letošnjem 
letu se bodo že 18. 
leto zapored sreča-
li in poveselili vsi ti-
sti, ki so se rodili v 
vasi Mali Kamen v 
krški občini in vsi ti-
sti, ki so si pridobili 
»domovinsko pravi-
co« s poroko. Sreča-
nje se je pričelo leta 
1995 na pobudo Ma-
rice Deželak, ki že 
vrsto let z družino 
živi Sevnici. Želja, 
da bi ohranila stik 
z domačim krajem, 
je bila zelo močna 
in tako so se Malka-
mljanke in Malka-

mljani začeli redno dobivati enkrat letno. »V vasi ni bilo 
dovolj zemlje za preživetje, blizu tudi ni bilo možnosti za-
poslitve, zato nas je veliko odšlo v svet – tudi v daljne tuje 
kraje. Pred več kot desetletjem se je porodila želja, da se 
vsi enkrat na leto snidemo v domačem okolju, v toplini gnez-
da, kjer so zrasle naše korenine. Nepozabno bo ostalo naše 
prvo srečanje. Odziv je bil presenetljivo velik. Prišli so tudi 
iz mnogih tujih držav, celo iz Avstralije. V naših srcih bo za 
vedno ostal spomin na prisrčen stisk roke in solze sreče v 
očeh. Ni bilo važno, ali je roka žuljava in zgarana ali gladka 
– lepo so se ujemale med seboj,« je tekla pripoved pobudni-
ce srečanja. »Vsa vas je bila ena velika družina. Živeli smo 
skromno, a bili smo zadovoljni in srečni,« je zaključila Ma-
rica Deželak, ki se že veseli letošnjega 18. srečanja Malka-
mljank in Malkamljanov. S. Radi

GRŽEČA VAS – Na prednovoletnem srečanju so se na pobudo 
Nataše Urbanč 28. decembra zbrali vaščani Gržeče vasi. S 
svojim obiskom je zbrane počastil tudi predsednik krajev-
ne skupnosti Franc Nečemer, ki je izrazil posluh za ideje 
mladih, saj je zadovoljen, da se v kraju vedno kaj dogaja. 
Urbančeva je ob tem povedala, da je to že tretje srečanje 
vaščanov. Ker nimajo primernega objekta, postavijo šotor. 
Druženje pa je pomembno za izmenjavo raznih idej in tudi 
za popestritev, saj želijo na tak način oživeti celotno vas 
in pripraviti čim več različnih dogodkov.  M. K.

Malkamljani se redno srečujejo

Marica Deželak in Anica Pacek (od 
desne proti levi) vedno z zanima-
njem prelistata Posavski obzornik, 
ki prinaša novice iz njune rodne po-
krajine.

ARTIČE - V Osnovni šoli Artiče se je 11. januarja popoldne 
zbralo prek 70 starejših krajanov iz Artič, Pečic in Križ, za 
katere so poverjenice artiškega odbora Rdečega križa pri-
pravile družabno srečanje. Dogodek so kulturno bogato, za-
nimivo in pestro dopolnili artiški učenci. Nekaj ljudskih pe-
smi pa so zapeli tudi Fantje artiški. Najstarejša udeleženca 
iz Artič sta bila 90-letni Jože Voljčanšek in 93-letna Marija 
Omerzo, iz Pečic oz. Križ pa sta kot najstarejša prišla 73-le-
tna Klara Simonišek in 83-letni Karel Švajger. 

Zbrane so s svojim obiskom počastili in jih tudi prisrčno poz-
dravili predsednica Zofka Godec, ravnateljica šole Vesna Bo-
govič, brežiška podžupanja Katja Čanžar, predsednica bre-
žiškega Območnega odbora RK Fanika Zaniuk, predsednik 
Krajevne skupnosti Artiče Anton Gajšek, predsednik Društva 
izgnancev Artiče Karel Levak, župnik Matej Užmah in pa-
tronažna sestra artiškega območja Doroteja Zidar. Godčeva 
je ob tem dejala, da s 14 poverjenicami prav rade pripravi-
jo vsakoletno druženje. „Dober občutek je, da za starejše v 
kraju lahko nekaj narediš. Tako smo tudi vseh 11 starostni-
kov, ki bivajo v domovih za starejše občane, v minulem ob-
dobju obiskale, saj se vsako leto zelo razveselijo našega obi-
ska. Prav želijo se pogovoriti, zato si rade vzamemo čas. Vse 
starejše nad 70 let tudi obdarimo s skromnim darilom in jih 
povabimo na srečanje,“ je še povedala Godčeva. Ob pogosti-
tvi in prijetnem klepetu pa je za dodatno vzdušje in plesne 
ritme poskrbel Ansambel bratov Žerjav iz Pohance. 
 M. Kalčič

Starejši krajani na druženju

Dobro razpoloženi starejši krajani so z zanimanjem spre-
mljali kulturni program.

AVTOBUSNI 
PREVOZI

Pripeljemo vas varno, 
udobno in zanesljivo!

 
www.avto-prah.si

      Anton Prah, s. p., Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica

AVTOŠOLA
Organiziramo tečaje CPP za vse kategorije

PRI NAS LAHKO POLEG OSTALIH IZPITOV OPRAVITE TUDI:

TEČAJ VARNO 
DELO S TRAKTORJEM

IZPIT ZA KATEGORIJO 
B S PRIKLOPNIKOM 

IZPIT ZA TOVORNO 
VOZILO S PRIKLOPNIKOM

ORGANIZIRAMO TEČAJE 
ZA VODITELJA ČOLNA

Zbiramo prijave!

SMUČARSKI TEČAJ 
ZA OSNOVNOŠOLCE

Odhodi: 18. - 22. 02. 2013

SMUČANJE V 
NASSFELDU

Odhod: 19. 01. 2013

TEČAJI CPP SE BODO ZAČELI 18. 01. 2013 IN 15. 02. 2013.

GSM: 031 643 338   
Tel: 07/81 62 880   

 E-pošta: 
turizem.prah@siol.net

STUDENEC – Člani Krajevne organizacije Rdečega križa Studenec 
so se odpravili na obisk v domove starejših občanov Loka, Sev-
nica in Impoljca, kjer so obiskali in skromno obdarili krajanke 

in krajane iz KS Studenec ter jim zaželeli zdravja in vse dobro 
v novem letu. V Loki so obiskali Alojzijo Češnjevar, Frančiško 
Novak, Viktorja Mlakarja, Ano Mavčar, Ano Mlakar in Marijo 
Kosančič, v Sevnici Nežo Žnidaršič, Pepco Kramar in Dragico 
Kovačič, na Impoljci pa Jožefo Hočevar.  B. Janc/P. P.

Obiskali sokrajane v domovih

Na enem od obiskov

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

Klima

Odkrijte 
Novi Dacia Sandero in Sandero Stepway

Že za 7.790 EUR

Že za 9.800 EUR

Zanesljiva. Ne glede na vse.www.dacia.si

Dacia sanDero in sanDero sTepway: poraba pri mešanem ciklu 3,9 - 5,9 l/100 km. emisije co2 99 - 137 g/km.

Lahko bi ju fotografirali na neskončno dolgem mostu, v ozadju pa bi padali najčudovitejši slapovi sveta. In sonce bi poudarjalo njune mogočne poteze. Ampak, zakaj? 
Raje ju odkrijte sami v najbližjem salonu vozil Dacia, kjer vas bosta novi Sandero in Sandero Stepway zanesljivo navdušila s sodobnimi linijami zunaj in znotraj, 
klimo, ESP in 4 zračnimi blazinami serijsko ter novim TCE 90 motorjem.

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

*Velja do izpolnitve prvega od dveh pogojev: 5 let ali 100.000 km in ob nakupu z Dacia financiranjem.

39NOVI MEDIJ
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Klima

Odkrijte 
Novi Dacia Sandero in Sandero Stepway

Že za 7.790 EUR

Že za 9.800 EUR

Zanesljiva. Ne glede na vse.www.dacia.si

Dacia sanDero in sanDero sTepway: poraba pri mešanem ciklu 3,9 - 5,9 l/100 km. emisije co2 99 - 137 g/km.

Lahko bi ju fotografirali na neskončno dolgem mostu, v ozadju pa bi padali najčudovitejši slapovi sveta. In sonce bi poudarjalo njune mogočne poteze. Ampak, zakaj? 
Raje ju odkrijte sami v najbližjem salonu vozil Dacia, kjer vas bosta novi Sandero in Sandero Stepway zanesljivo navdušila s sodobnimi linijami zunaj in znotraj, 
klimo, ESP in 4 zračnimi blazinami serijsko ter novim TCE 90 motorjem.

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

*Velja do izpolnitve prvega od dveh pogojev: 5 let ali 100.000 km in ob nakupu z Dacia financiranjem.

TRŽIČ - 12. januarja je v Tržiču potekala delovna skupščina 
Planinske zveze Slovenije, na kateri so med drugim izvoli-
li dva dodatna podpredsednika PZS. Poleg Mira Eržena, čla-
na PD Dovje - Mojstrana, je bil s kar 96,7 odstotkov glasov 
predstavnikov planinskih društev za podpredsednika izvoljen 
tudi Tone Jesenko, predsednik PD Brežice in dolgoletni vo-
dnik z bogatimi izkušnjami razvejane planinske dejavnosti. 
 Vir: PZS/B. M. 

O tem, kako je biti Rusinja v 
Sloveniji ter kako je biti Slo-
venec v Rusiji, sta v pogovo-
ru s knjižničarko Alenko Žu-
gič Jakovina kar številnim 
poslušalcem spregovorila 
umetnica iz Rusije, ki od leta 
2008 živi v Budni vasi pri Šen-
tjanžu, Elena Sigmund in Ko-
stanjevičan Blaž Zagorc, ki 
je del svojega življenja pre-
živel v Rusiji in je poslovno 
še vedno razpet med obema 
državama. Kot je povedala 
Sigmundova, ki je med štu-
dijem umetnosti v domačem 
Smolensku spoznala Franci-
ja Sigmunda in se z njim ka-
sneje poročila, so Slovenci v 
primerjavi z Rusi bolj odprti 
in prijazni ljudje, vedno pri-
pravljeni pomagati, Zagorc, 
ki je v Rusijo prvič odšel po 
služenju vojaškega roka leta 
1989 in tam tudi doštudi-
ral, pa je dejal, da se zna-
jo Rusi bolj poveseliti in pra-
znovati, kot smo tega vajeni 
pri nas, poudaril pa je tudi 
njihovo nagnjenost k obisko-

KRŠKO - 10. januarja je Valvasorjeva knjižnica gostila no-
vinarja, pripovedovalca, fotografa in svetovnega popotni-
ka Zvoneta Šerugo. Pred dobrim desetletjem je ustanovil 
klub popotnikov, v katerem vse, ki so željni novih potovanj 
in odkritij, vodi po plemenskih poteh Azije in Afrike. V zapi-

sih in na fotografijah, nastalih na potovanjih, prikazuje raz-
lične nevsakdanje kulture, ki vedno bolj izginjajo: skorajda 
kameno dobo indonezijske Zahodne Papue, Bušmane v Kala-
hariju, pastirske Himbe na severu Namibije, nomadska ple-
mena v trikotniku Etiopije, Kenije in Ugande … Svoje poti, 
zajete v knjigi Popotnik, nam je predstavil ob projekciji foto-
grafij in predvajanju filma, ki je nastal v režiji Aleša Žemlje.
 M. Vodopivec

V Kostanjevici je zadišalo po Rusiji
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnja osnovna šola in enota Valvasorjeve knjižnice Krško sta 11. januar-
ja v šolskih prostorih pripravili prijeten večer, naslovljen »Rusija je blizu«, na katerem so gostili Rusi-
njo Eleno Sigmund in sokrajana Blaža Zagorca.

vanju umetniških dogodkov. 
Rusijo ima za svojo drugo do-
movino, saj si tam služi kruh 
in si življenja brez nje, kot 
je dejal, ne zna predstavlja-
ti. Sigmundova, ki se v doma-
čem EF Art-Ateljeju posveča 
predvsem izdelovanju vitra-
jev, je dejala še, da je v Slo-
veniji v primerjavi z njeno 
prvo domovino več abstrak-

tne umetnosti, pogreša pa 
tudi šole, ki bi podobno kot 
glasbene šole otroke izobra-

ževale na področju likovne 
umetnosti. Oba sta se stri-
njala, da je kljub geografski 
oddaljenosti Rusija, sicer ve-
lika za 842 Slovenij, v času 
sodobnih komunikacij in pro-
meta dokaj blizu.

V razstavnem prostoru kosta-
njeviške šole so ob tej prilo-
žnosti odprli razstavo vitra-
jev Sigmundove ter razstavo 
njenih slik z naslovom Utrip 
slovenskih mest, prireditev 
pa zaključili s pogostitvijo z 
ruskimi »piroški«. Ruski pri-
dih je večeru z nekaj sklad-
bami na harmoniko dodal še 
Elvis, učenec Glasbene šole 
Krško, Sigmundova pa je ob 
njegovi spremljavi tudi zape-
la. P. Pavlovič

Knjižničarka Alenka Žugič Jakovina, Blaž Zagorc, Elena 
Sigmund in harmonikar Elvis

Druženje s popotnikom Šerugo 

Zvone Šeruga med predavanjem v krški knjižnici Jesenko podpredsednik PZS

Občinski svet Občine Radeče je na svoji 18. redni seji dne 
20. decembra 2012 soglasno in brez amandmajev sprejel Od-
lok o proračunu Občine Radeče za leto 2013 in Odlok o pro-
računu Občine Radeče za leto 2014. Planirani odhodki v letu 
2013 znašajo 6,716.853 EUR, kar je sicer 11,18 % manj, kot 
je bil plan odhodkov proračuna preteklega leta, predvsem 
na račun večjih investicij. Tudi letošnji proračun je investi-
cijsko naravnan – predvsem sta pomembni in že dolgo priča-
kovani Centralna čistilna naprava in seveda TRC Savus, ka-
terega gradnja se bo po mnogih zakonodajnih in birokratskih 
ovirah pričela konec januarja. V letošnjem letu se prične-
jo tudi investicije oziroma projekti, ki se bodo nadaljevali 
v naslednjih letih. Za projekta Energetska sanacija osnovne 
šole, ki bi se izvajala v letih 2014 in 2015 ter projekt Rade-

ška tržnica v okviru skupnega regijskega posavskega projekta 
»Posavska špajza«, ki naj bi se zaključil leta 2014, kandidi-
ramo na razpisih za evropska sredstva in optimistično priča-
kujemo pozitivne rezultate.

Če proračun za leto 2013 razdelamo po področjih porabe, 
največji delež, kar 45,74 % planiranih proračunskih odhodkov 
predstavljajo investicijski odhodki v višini 3,071.809 EUR. 
539.032 EUR ali 8,03 % je namenjenih investicijskim trans-
ferom – največji izdatek v višini 487.255 EUR predstavlja so-
financerski delež v izgradnjo regijske deponije Unično. Glede 
na gospodarsko situacijo v občini so se v primerjavi z lanskim 
proračunom povečali socialni transferji, konkretno denarne 
pomoči so višje za 100 % in so planirane v višini 20,000 EUR. 
Socialno varstvo v celoti znaša 278.000 EUR ali 4,14 % plani-
ranih proračunskih odhodkov. Za 5 % so zmanjšana sredstva 
za razpise društev, kjer so za sofinanciranje kulturnih pro-
gramov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti že razpisa-
na sredstva v višini 40.850 EUR ter za sofinanciranje progra-
mov športa v višini 52.400 EUR. Skupno vsi tekoči transferi, 
ki poleg socialnih transferjev in transferjev neprofitnim or-
ganizacijam in ustanovam zajemajo tudi razne subvencije 
ter druge tekoče transfere izvajalcem javnih služb, znaša-
jo 2,247.854 EUR ali 33,47 % planiranih proračunskih odhod-
kov. Tekoči odhodki, namenjeni plačam in prispevkom, iz-
datkom za blago in storitve, obrestim in rezervam znašajo 
858.158 EUR ali 12,76 %. 

Občinski svet je na decembrski seji obravnaval tudi prošnjo 
zobozdravnika za podelitev koncesije za en zdravstveni tim 
iz zobozdravstvenega varstva odraslih. Po pogovorih in uskla-
jevanjih med prosilcem za koncesijo, občino in Zdravstvenim 
domom Radeče so bili tudi občinskemu svetu predstavljeni 
postopki in pod kakšnimi pogoji se koncesija lahko podeli. S 
pogoji za dodelitev koncesije, ki sta jih občina in zdravstve-
ni dom predstavila vlagatelju, se je le-ta strinjal. Občinski 
svet je sprejel sklep, da naj strokovne službe občine prič-
nejo z vsemi potrebnimi postopki za podelitev koncesije za 
opravljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni na po-
dročju zobozdravstvenega varstva odraslih v Zdravstvenem 
domu Radeče. Tako je potrebno od vlagatelja pridobiti vsa 
potrebna dokazila in listine, od Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje in Zdravniške zbornice je potrebno pridobiti mnenje 
k podelitvi koncesije; po pridobitvi navedenega se občinski 
svet odloča, ali bo koncesijo podelil, po tem pa za soglasje 
zaprosi tudi Ministrstvo za zdravje. Nadaljnje odločanje je 
predvideno po pridobitvi zgoraj navedenih soglasij in mnenj.

Občinski svet soglasno 
sprejel dvoletni proračun 
Občine Radeče

STARA VAS - Združenje za promocijo Bi-
zeljskega je 19. decembra v Vili Istenič v 
Stari vasi na Bizeljskem predstavilo mo-
nografijo „Bizeljsko Sremič, dežela vin-
ske trte, vina in novega življenja“. Knji-
go je napisal Drago Medved, izšla pa je 
v nakladi 500 izvodov v sklopu projek-
ta Vrata turizma. Na predstavitvi knjige 
je avtor dejal, da je nastajala sicer šest 
mesecev, vendar mu pripravljanje gra-
diva ni delalo težav, saj je velik pozna-
valec tega območja. Namenjena je oko-
liškim prebivalcem, prav pa bi bilo, kot 

je še dejal, da bi po njej posegli tudi bralci iz drugih slo-
venskih krajev, saj je zanimiv prikaz nekega okolja. Po av-
torjevih besedah pripoveduje zgodbo območja levega bre-
ga Save, od hrvaške meje in do Sevnice, opisuje naravno in 
kulturno dediščino ter vinogradniško krajino z njeno tradi-
cijo. Nekaj besed je spregovoril tudi Miha Istenič, ki je dal 
idejo za knjigo ter za izid uspel pridobiti po njegovih bese-
dah 75 odstotkov evropskih sredstev za razvoj podeželja v 
sklopu projekta Vrata turizma destinacije Posavje. Monogra-
fija ima naklado 500 izvodov, služila pa naj bi v promocijske 
namene.  M. Kalčič

Bizeljsko-sremiška monografija 

Avtor monografi-
je Drago Medved

www.radece.si
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si

•  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. 3. 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.

SELA PRI DOBOVI – Lanskega decembra je Petrol že drugo 
leto zapored organiziral humanitarno akcijo „Naša energi-
ja povezuje“, v okviru katere so se zaposleni na bencinskih 
servisih odpovedali poslovnim darilom in sredstva namenili 
humanitarnim zgodbam po vsej Sloveniji. Vsi bencinski ser-

visi po Sloveniji so dobili 200 evrov, ki so jih donirali po la-
stni presoji. V Posavju se je združilo osem bencinskih servi-
sov, in sicer BS Krško I, BS Krško II, BS Brežice II, BS Brežice 
III-Rondo, BS Čatež II-J, BS Bizeljsko, BS Dobova, BS Obrež-
je, ki so 1600 evrov namenili družini Pirc iz Sel pri Dobo-
vi, ki ji je konec januarja lani požar popolnoma uničil hišo. 
Vendar so trda volja, medsebojna ljubezen in pomoč dobrih 
ljudi družino Pirc spet „postavile na noge“. S pomočjo šte-
vilnih dobrotnikov, med katerimi so z omenjeno akcijo tudi 
posavski Petrolovi bencinski servisi, so uspeli prej kot v letu 
dni zgraditi in opremiti nov dom. Darja Tomše/R. R.

SEVNICA – Člani Nove generacije SLS Sevnica so po dobro-
delnem dogodku, ki so ga organizirali 1. decembra 2012 ter 
zbrali 555 evrov sredstev za mlade folkloriste z Razborja in 
Osnovno šolo s posebnimi potrebami Ana Gale Sevnica, sle-
dnji podarili 255 evrov. Sredstva bodo na šoli porabili za dru-
žabne dejavnosti - za organizacijo kakšnega izleta oz. ogleda 

kulturnega dogodka, preostala sredstva pa so predali mladim 
folkloristom. Obiska članov NG SLS Sevnica so bili izjemno 
veseli otroci na čelu z ravnateljem Brankom Terašem. Pred-
sednik NG SLS Sevnica David Divjak je uvodoma predstavil 
potek dobrodelnega dogodka in se ob tem še enkrat zahvalil 
vsem, ki so pri dogodku sodelovali. Na predaji sta bili tudi 
aktualna miss Panonike harmonike Natalija Hočevar in cvič-
kova princesa Tjaša Metelko, ki sta poskrbeli, da so se vsi 
skupaj zavrteli in zapeli ob zvokih harmonike. Na koncu so 
otroci poskrbeli za presenečenje, saj so članom NG SLS Sev-
nica podarili darilca in jim zaželeli vse lepo v novem letu. 
 Vir: NG SLS Sevnica 

Podmladek SLS predal donacijo

Predaja sredstev OŠ Ana Gale Sevnica

Petrol razveselil družino Pirc

Predstavniki posavskih Petrolovih bencinskih servisov 
med predajo donacije družini Pirc

KRŠKO - Ljudska univerza Kr-
ško je 9. januarja v Dvora-
ni v parku Krško organizirala 
slavnostno podelitev javno-
veljavnih potrdil za uspešno 
zaključen 60-urni program  
Računalniška pismenost za 
odrasle v projektu Dvig rav-
ni pismenosti in za program 
učenje tujega jezika z ime-
nom Znam nemško v pro-
jektu Splošno in neformalno 
izobraževanje odraslih. Potr-
dila je prejelo 35 udeležen-
cev računalniškega programa 
RPO, ki je potekal od okto-
bra do decembra 2012 na 
treh lokacijah: v Koprivni-
ci, na Raki in v Kostanjevici. 
Ljudska univerza Krško izvaja 
projekt računalniškega opi-
smenjevanja že od leta 2010 
in je do sedaj vanj vključila 
že 20 skupin in več kot 250 
udeležencev na devetih loka-
cijah v Posavju. V okviru pro-
jekta Splošno in neformalno 
izobraževanje odraslih je po-

BREŽICE - Višja strokovna šola Brežice je pripravila svečano po-
delitev diplom novi generaciji ekonomistov in komercialistov. 
Zbrane diplomante, njihove spremljevalce, predavateljski zbor 
in ostale delavce šole je nagovoril ravnatelj Višje strokovne šole 
mag. Jože Kranjc. Diplomante je pohvalil za vztrajnost in do-
sežen uspeh, predavateljem in ostalim sodelavcem pa se je za-

hvalil za mentorstva, podporo in pomoč pri študiju. Uspešnim di-
plomantom je nato čestital tudi direktor Ekonomske in trgovske 
šole Brežice Martin Šoško, ki je poudaril pomen pridobitve ka-
kovostnega in uporabnega znanja ter usposobitve študentov za 
samostojno, kakovostno in ustvarjalno delo. Sledila je svečana 
podelitev 29 diplom rednim in izrednim študentom, med kate-
rimi sta posebni priznanji in nagradi za najboljši študijski uspeh 
prejela Renata Peternelj za redni in Marko Hribar za izredni 
študij. Kulturni program so pod mentorstvom Alenke P. Kranjec 
pripravili dijaki šole - kitarist Simon Roguljić, Hana Volčanšek 
in Sara Juršič,  prireditev pa je z izbranimi besedami povezoval 
Tilen Abram. Mag. Metka Galič/P. P.
 Foto: Foto Molan

Diplome 29 novim ekonomistom

Uspešno zaključili izobraževanje

Novi diplomanti z ravnateljem, direktorjem in mentorji 

Skupinska fotografija po podelitvi

SEVNICA - Študentski klub Sevnica je decembra v sodelova-
nju z Rdečim križem Slovenije organiziral zbiranje paketov 
živil za pomoč socialno ogroženim družinam v občini Sevnica. 
S pomočjo donatorjev so zbrali 160 kilogramov živil in dru-
gih osnovnih sredstev, ki so jih razdelili med osem socialno 
ogroženih družin z majhnimi otroki na območju celotne ob-
čine. Nad odzivom in solidarnostjo donatorjev so bili prije-
tno presenečeni, zato se ob tej priložnosti iskreno zahvalju-
jejo vsem posameznikom in lokalnim podjetjem za darovana 
sredstva, ki so jih prejele družine v stiski. Kot pravijo v ŠKS, 
si želijo tudi v prihodnje izpeljati podobne projekte v duhu 
prostovoljstva in solidarnosti.

ŠKS-jev mesec dobrodelnosti

trdila prejelo 14 brezposel-
nih oseb iz Posavja za zače-
tno učenje nemškega jezika 
v 50-urnem programu z ime-
nom Znam nemško. Oba pro-
grama sta bila za udeležen-
ce brezplačna, saj finančna 
sredstva v okviru navedenih 

projektov zagotavljata Mi-
nistrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport ter 
Evropski socialni sklad. V kul-
turnem programu na podeli-
tvi so sodelovali učenci Glas-
bene šole Krško.
 Monika Novšak

ČATEŽ OB SAVI - Za Lions klubom Brežice je še en uspešen do-
godek. Konec decembra so v Termah Čatež pripravili Termalni 
panč, festival balkanske stand-up komedije s komiki iz Sloveni-
je, Hrvaške ter Srbije. Zbrana sredstva od prireditve bodo name-
nili otrokom socialno ogroženih družin, in sicer za nakup šolskih 
potrebščin, učnih pripomočkov ter računalniško pismenost. Kot 
je poudaril predsednik brežiških lionsov Bogdan Planinc, so ak-
tivnosti kluba že od začetka delovanja usmerjene v pomoč otro-
kom in s tem bodo tudi nadaljevali, saj menijo, da znanje pred-
stavlja rešitev, ki nas lahko reši iz primeža socialne ogroženosti. 
Dogodka sta se udeležila tudi župan občine Brežice Ivan Molan 
in guverner Lions distrikt Slovenije Zoran Vodopija.  L. Z.

S smehom za nasmeh otrok
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PROIZVODNJA – DECEMBER 2012 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – DECEMBER 2012

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 292 400 47 100 0 2

PB2 ZP - - 236 300 10 100 - -

PB2 KOEL - - 352 400 33 100 2 2

PB3 ZP - - 229 300 19 100 - -

PB3 KOEL - - 360 400 22 100 2 2

PB4 KOEL 5 - 89 400 26 100 0 2

PB5 ZP 8 - 124 300 13 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

730.160 17 8

Eko sklad za leto 2013 razpisal subvencije 
za vgradnjo energijsko varčnih 

sistemov ogrevanja in prezračevanja

Cankarjeva c. 63, 8281 Senovo

GSM: 051 302 889, 041 606 730,
e-mail: info@centros.si, www.centros.si

• dobava in montaža varčnih sistemov ogrevanja 
(toplotne črpalke, ogrevanje na biomaso, 
sončni kolektorji)

• instalacije ogrevanja (talno ogrevanje, 
radiatorsko, stensko ...)

• rekuperacijsko prezračevanje
• centralno sesalni sistemi
• vodovodne instalacije

Eko sklad je 11.1.2013 razpisal nepovratne 
finančne spodbude za naložbe in ukrepe v 
zmanjšanje rabe energije, in sicer za:

• vgradnja solarnega ogrevalnega sistema  
v stanovanjski stavbi 
(do 200 eur subvencij na m2 kolektorja)

• vgradnjo toplovodne kurilne naprave za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso 
(do 2000 eur subvencij)

• vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe in/ali pripravo sanitarne tople 
vode 
(do 2500 eur subvencij)

• vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi 
(do 2500 eur subvencij)

Podjetje CENTROS d.o.o. vam nudi kompletno 
ponudbo na področju vgradnje sodobnih energijsko 
varčnih sistemov ogrevanja in prezračevanja. 
Nudimo vam svetovanje, ogled na objektu, izdelavo 
ponudbe ter kvalitetno izvedbo, našim strankam 
pa brezplačno pripravimo vso dokumentacijo za 
pridobitev nepovratnih finančnih spodbud.

Kot je povedal kletar krške 
kleti Rudi Kos, so namreč do 
sedaj najvišji rang predikatov 
pridelovali samo iz belih vin-
skih sort, predvsem sauvigno-
na in laškega rizlinga, tokrat 
pa se bodo prvič lotili pride-
lave predikata iz modre sor-

Prvi predikat iz modre sorte
KRŠKO – Na vinogradniških površinah na Sremiču, teh obdelujejo na tem območju osem hektarjev, so v 
Kmečki zadrugi Krško 10. januarja opravili posebno trgatev modre frankinje. Domala povsem posušene 
jagode so potrgali z 2.400 trt, iz iztisnjene vsebine pa bodo pridelali vino najvišjega ranga – suhi jago-
dni izbor. In prvič bo ta rdeče barve.

te. Iz okoli dveh ton pobranih 
grozdov modre frankinje bodo 
pridobili 10 do 15 odstoten iz-
plen, to pomeni med 250 in 
300 litri mošta. Najmanj dvo-
mesečno fermentacijo, ki bo 
potekala med 10 in 15 stopi-
njami Celzija, bodo ustavi-
li, ko bo dosežena želena sto-
pnja alkohola in bo v predikatu 
ostalo še veliko neprevretega 
sladkorja (ob trgatvi je vseb-
nost sladkorja v grozdnih ja-
godah znašala med 160 in 180 
oechslov). S pridelanim pre-
dikatom bodo zapolnili naj-
več 800 0,3-litrskih steklenic 
(cene tovrstnega predikata 
znašajo med 50 in 200 evri). 
Po besedah Kosa so se v KZ Kr-
ško sicer nadejali prave ledene 
trgatve, a bi nanjo spričo re-
lativno toplega začetka mese-

ca januarja morali še počaka-
ti, kar pa je bilo, v kolikor so 
hoteli ohraniti zadostno koli-
čino grozdov na trtah, doma-
la neizvedljivo, saj je na trtah 

po „roparskih pohodih“ srnjadi 
iz bližnjega gozda ostajalo iz 
dneva v dan manj jagod.
 B. Mavsar, 
 foto: Klemen Mirt 

Rudi Kos

Okoli 15 trgačev je potrgalo grozdje v dobrih dveh urah.

BREŽICE - V petek, 18. januarja, ob 18. uri bo v prvem nad-
stropju Mestne hiše potekala slavnostna podelitev diplom vi-
narjem, katerih vina so na 1. ocenjevanju vin brežiške občine 
zbrala največ točk, vrhunec večera pa bo izbor županovega 
vina. Izmed vseh vzorcev vin, ki so sodelovala na ocenjevanju, 
bo župan občine Brežice Ivan Molan enemu podelil časten na-
ziv »županovo vino 2012«. Po uradnem delu prireditve se bo 
druženje nadaljevalo v pritličju Mestne hiše, kjer bodo zain-
teresirani lahko preizkušali odlična vina iz mestne vinoteke.

Razglasili bodo županovo vino

PAVLOVA VAS - Preteklo soboto smo tudi pri Černelčevih v Pa-
vlovi vasi pri Pišecah obrali grozdje, in sicer laški rizling in 
beli pinot, ki je dozorelo v suhi jagodni izbor. V dveh urah 
je dvanajst obiračev obralo cca 800 trt laškega rizlinga in 
500 trt belega pinota. Iz nabranega grozdja je priteklo sko-
raj 100 litrov mošta laškega rizlinga in okoli 70 litrov belega 

pinota, nam je sporočila Ivica Černelč Cizel. Kot je še zapi-
sala, sta obe sorti primerni za suhi jagodni izbor, saj vsebu-
jeta okoli 200 Oe stopinj sladkorja, čemur pripomore izre-
dna lega vinograda pri Sveti Jedrti v osrčju Orlice (povprečna 
nadm. višina 420 m) in primerna večletna "nega" trt. „Načr-
tovana ledena trgatev v decembru ni uspela, ker na tej legi 
ni bilo dovolj mrzlo, zato pa je sedanja zrelost dosegla naj-
višji nivo predikatov. Toda sedaj se je iztekel šele prvi pol-
čas. Dragoceno tekočino bo potrebno še nekaj let skrbno 
negovati, da bo popolnoma pripravljena na konzumacijo in 
trg. Se pa že razgledujemo in razvijamo ideje, kako to iz-

ČATEŽ OB SAVI - V času no-
voletnih praznikov - od 28. 
do 31. decembra 2012 - so 
v Termah Čatež domači in 
tuji gostje realizirali rekor-
dnih 11.697 nočitev, so spo-
ročili iz čateške službe za od-
nose z javnostmi. V enakem 
obdobju predlanskega leta je 
bilo realiziranih 9.571 noči-
tev, kar pomeni, da so bili to-
kratni novoletni prazniki za 
22 % uspešnejši od predlan-
skih. V hotelih je bilo reali-
ziranih 3.759 nočitev, kar je 
kar za 36 % več kot med pre-
dlanskimi novoletnimi pra-
zniki. Kamp se lahko pohvali 
s 6.596 nočitvami oz. s 14 % 
več kot predlani. Uspešni 
prazniki so bili doseženi tudi 
s prodajo 3.809 kopaliških 
kart enodnevnim kopalcem.

Zimska trgatev v osrčju Orlice

S trgatvijo so pričeli tik pred sončnim vzhodom.

Rekorden 
novoletni obisk

jemno kapljico všečno uste-
kleničiti in opremiti. Toda to 
se že slajše skrbi,“ je še do-
dala Černelč Cizlova.
 P. P., 
 Foto: I. Černelč Cizel

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

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

RADEČE - Predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Ja-
nez Posedi in nekdanji predsednik sindikata Radeče papir 
v stečaju Stane Klanšek sta s skupne novinarske konferen-
ce 15. januarja na banke upnice (med največjimi so NKBM, 
NLB, Abanka Vipa in avstrijska Raiffeisenlandesbank) naslo-
vila poziv, da zagotovijo potrebnih okoli pet milijonov evrov 
sredstev za zagon papirnega stroja 4. Okoli 230 delavcem, 
prijavljenim na Zavodu za zaposlovanje, se namreč iztekajo 
pravice iz naslova brezposelnosti, v primeru zagona papirne-
ga stroja pa bi lahko delo dobilo okoli sto ljudi. Sindikalista 
sta tudi mnenja, da bi bila obratujoča papirnica bolj zanimi-
va za potencialne kupce kot pa je v mirovanju. 
 B. M. 

Banke naj zagotovijo kapital
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Že več kot 5 let Hranilnice LON v Brežicah:
Za vas skrbi odlična ekipa

Hranilnica LON je v Brežicah prisotna že več kot 5 let in v tem času so zaposleni pomagali že marsikateremu podjetniku in podjetju do
uresničitve njihove poslovne ideje. Veliko varčevalcem so pomagali oplemenititi njihove prihranke. Na splošno pa se ves čas trudijo stranke
postreči na Ljubezniv Oseben Način. Hranilnica nudi celoten spekter bančnih storitev, kljub tradicionalni usmerjenosti v varčevanja, pa
je vse bolj poznana po dostopnih kreditih, ugodnemu plačilu položnic (za plačila položnic Komunale Brežice celo brezplačno) ter 
najugodnejšemu poslovanju s podjetniki. 

Uroš Bizjak, 
blagajniško poslovanje: 

“Novost v enoti je, da lahko stranke
plačujejo položnice Komunale
Brežice brez provizije. Opažamo,
da ljudje vedno bolj koristijo to
ugodnost .

Tudi drugače se trudimo, da osta-
jamo ugoden ponudnik bančnih
storitev – vedno več zadovoljnih strank nam to tudi
potrjuje.” 

Novo v Hranilnici LON:

Špela Kimovec, 
svetovalka za kredite prebivalstva: 

“Vedno poskušamo najti neko reši-
tev za stranko. S široko ponudbo
kreditov – stanovanjski, avto, potro-
šniški, počitniški krediti, … –  se
lahko precej prilagajamo strankam.
Tako omogočamo različne oblike
zavarovanj, daljše ročnosti (tudi do

30 let), ter možnosti večih plačnikov kredita.” 

Robert Žerjav, 
vodja PE Brežice: 

“V Hranilnici LON se trudimo, da
svojim strankam ponudimo naj-
boljše storitve. Naša glavna pred-
nost je individualna obravnava
naših komitentov. Trenutno smo
najbolj ponosni na segment poslo-
vanja s pravnimi osebami, kjer

nudimo najugodnejše poslovanje s samostojnimi podjet-
niki. Na nas pa se obrača tudi vedno več podjetij, nudimo
jim ugodno kreditiranje poslovanja in investicij. Na koncu
dneva je zadovoljna stranka tisto, kar odtehta vse ostale
zadeve.”

Anita Sajevec, 
svetovalka za varčevanja:

“Široka depozitna ponudba z
različnimi ročnostmi ter obrestnimi
merami tudi do 5,00 % je tisto, kar
varčevalce najbolj pogosto zanima.
Ne smemo pa pozabiti tudi na os-
tala varčevanja kot so Lonijevo
varčevanje za otroke, Varčevanje
PLUS, Rentno varčevanje, varčevalna knjižica Zlata Re-
zerva, … Za vsa naša varčevanja je značilno, da so varna,
saj spadajo v shemo zajamčenih vlog, hkrati pa so dovolj
donosna, da se varčevanje več kot izplača!”

Ob plačilu položnic s kuponom je 
vsaka druga položnica brez plačila provizije.

KUPON UGODNOSTI



Podjetniški paket
- vodenje poslovnega računa 4,10 EUR

(prvo leto brezplačno)
- vodenje el. banke Poslovni eLON 1,30 EUR
- eksterni elektronski nalogi 0,35 EUR
- brezplačni interni elektronski nalogi
- brezplačni prilivi (eksterni in interni)

Najugodnejše poslovanje za s.p.

Plačilo položnic Komunale Brežicbrez plačila provizije!

posavski_clanek_Layout 1  14.1.2013  15:39  Page 1

LJUBLJANA – V organizaciji Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar – Po-
družnica Posavje, Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško in Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško je tudi v letošnjem šolskem letu,  z namenom ohranjanja bogate kulturne dedišči-
ne Posavja, potekal že peti likovno-literarni natečaj »Na obisku pri Juriju Dalmatinu«. 
Natečaj se je zaključil novembra s prireditvijo na Osnovni šoli Bistrica ob Sotli, ki je 
bila tokrat šola gostiteljica. 20. decembra pa so se sodelujoči učenci in mentorji z raz-
ličnih posavskih osnovnih šol odpravili na nagradno strokovno ekskurzijo v Ljubljano. 
Udeleženci ekskurzije so prisostvovali prireditvi »Vrnimo ljudem knjigo 2012«, ki je 
ob 412. obletnici požiga prvih slovenskih knjig potekala v organizaciji Mestne občine 
Ljubljana in Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, si ogledali film o Pri-
možu Trubarju in obiskali evangeličansko cerkev. P. B.

Njihov „paradni konj“ je pro-
jekt Youth&Media, ki je uvr-
ščen med dobre evropske pra-
kse, v okviru tega projekta pa 
so v Krško prišle tudi prosto-
voljke iz Belorusije, Španije, 
Francije in Portugalske, ki so 
prav tako spregovorile na do-
godku in z obiskovalci delile 
svoje vtise o Krškem, njego-
vi okolici in Sloveniji. Vodja 
projekta Tom Gomizelj pra-
vi: „Naši prostovoljci so redno 
hodili na delavnice v Kerinov 
Grm in Drnovo. To je zani-
miva izkušnja, ko pride nek-
do, ki ne pozna našega jezi-
ka. Niso romski otroci, ki ne 
znajo slovensko, ampak pri-
de kdaj tudi k njim kdo, ki 
ne zna slovensko in se znaj-
de v podobni situacij. Neki 
mali koraki so pomembni na-
sploh - ne samo v sodelovanju 
z romsko skupnostjo, ampak 
tudi na splošno. Zavedamo se, 

Predstavili program Evropske 
prostovoljne službe
KRŠKO – V prostorih MC Krško je Društvo zaveznikov mehkega pristanka 12. 
januarja pripravilo predstavitev programa Evropske prostovoljne službe EVS, 
ki je del programa EU Mladi v akciji in ga DZMP izvaja že deset let. 

da ne bomo naredili ‚revolu-
cije‘, ampak če bi vsi naredili 
en majhen korak, bi lahko pri-
šli dlje.“ Po Gomizljevem pre-
pričanju mladi preko prosto-
voljnega dela dobijo ključne 
kompetence, ki jim nato po-
magajo pri študiju, službi ipd. 
„Tudi lokalna skupnost nekaj 

pridobi s tem. Zagotovo je to 
tudi obogatitev prostora, vi-
diš, kako drugi gledajo na nas. 
DZMP-ju to prinese veliko in 
brez podpore oz. sodelovanja 
teh evropskih prostovoljcev 
tudi mi ne bi bili tako uspe-
šni pri našem delu,“ dodaja. 
 Klemen Mirt

Predstavitev ene od gostujočih prostovoljk

KRŠKO – Učenke in učenci 
OŠ Blanca so si 12. januar-
ja v okviru izbirnega pred-
meta Raziskujem preteklost 

BISTRICA OB SOTLI - Poleg 
snežne je 14. januarja v Bi-
strici ob Sotli za otroke po-
tekala tudi poučna zabava. 
Hiša eksperimentov iz Lju-
bljane je v sklopu aktivnosti 
»Bliža znanosti se cesta, nje 
se, ljubca! veselim« obiska-
la Osnovno šolo Bistrica ob 
Sotli. V dopoldanskem delu 
sta potujoča demonstrator-
ja prikazala dve dogodivšči-

Na raziskovanju preteklosti
domačega kraja v sodelova-
nju z Dnevnim centrom Zve-
ze prijateljev mladine Krško 
ogledali stari del Krškega in 

obiskali Mestni 
muzej Krško. 
Ogled je vodil 
strokovni sode-
lavec ZPM Kr-
ško Uroš Bre-
zovšek, ki je 
na zanimiv na-
čin predsta-
vil bogato zgo-
dovino Krškega 
in Vidma na le-

vem bregu Save. Zanimiv je 
bil tudi predstavitveni film 
Med vinorodnimi griči in kr-
ško ravnjo: Razglednica ob-
čine Krško. Posebno doži-
vetje je bil ogled Galerije 
Krško, ki domuje v nekda-
nji cerkvi sv. Duha. V njej 
je trenutno razstava z na-
slovom Mlada umetnost na 
starem prizorišču. Omenje-
no razstavo so pripravile 
najmlajše generacije kipar-
jev: Tomislav Blaževič, Bo-
ris Beja, Gal Košnik in Bri-
na Ivanetič.  M. K. K.

Poučna zabava v Hiši eksperimentov

ni: prvo za radovedne osnov-
nošolce, drugo pa so priredili 

za učitelje, saj lahko tovr-
stni eksperimenti služijo kot 
pomoč pri slikovitejšemu 
razlaganju učne snovi. Po-
poldanski del pa je bil name-
njen lokalnim prebivalcem, 
kjer so lahko mali radove-
dneži v spremstvu staršev 
kodrali možgane in se vklju-
čevali v eksperimentalne do-
godivščine »jajčkologije« in 
»vojnologije«.  I. Č.
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Življenjska zgodba avtorja, 
ki se je rodil pred 68 leti v va-
sici Zabukovje v sevniški ob-
čini, je v prisotnih vzbudila 
veliko občudovanje. Ernest 
Jazbinšek si je pri devetih 
letih tako hudo poškodoval 
levo nogo, ko je skočil z do-
mače češnje, da je po šte-
vilnih zdravniških pregledih 
in po osemnajstih operacijah 
ostal brez nje. Star komaj 19 
let se je odločil, da ne bo v 
breme svojim domačim in iz-
bral je svojo pot. V času re-
habilitacije, ko se je odločil 
za amputacijo noge v kolku, 
se je zaposlil in svojo poklic-
no pot zaključil kot direktor 
Mladinskega doma v Bohinju. 
Ob delu je dokončal še Višjo 
upravno šolo in na FDV-ju di-
plomiral iz sociologije.

Ernest Jazbinšek svojo ži-
vljenjsko izkušnjo, ki ga je 
zaznamovala za celo življe-
nje, jemlje kot izziv in z ne-
verjetno energijo ter s po-
gumom uresničuje želje, ki 
so ga popeljale tudi na pot 

Sem Ernest, vendar ne Hemingway

uspešnega športnega invali-
da. Kot član slovenske držav-
ne reprezentance se je štiri-
krat udeležil paraolimpijskih 
iger, še posebej pa je pono-
sen na osebni podvig, ko je s 
prijateljem Ivanom Gindici-

oskim (prav tako invalidom) 
ob pomoči izkušenih sloven-
skih alpinistov preplezal leta 
1989 slovensko smer v sever-
ni triglavski steni, t. i. steno 
smrti. Vzpon je bil skozi kra-
tek dokumentaren film pred-
stavljen v sevniški knjižnici, 
kjer je v pogovoru z direkto-
rice knjižnice Anito Šiško na 
kratko predstavil tudi vsebi-
no svojega knjižnega prven-
ca Dekle s Polane. Osrednja 
literarna lika v pripovedi, ki 
temelji na življenjski zgod-
bi avtorjevega sopacienta v 
bolnišnici, sta oče Jure in sin 
Peter. V besedilu (odlomek 
je prebrala Tina Radej) je 
mnogo bogatih opisov nara-
ve, zelo doživeti odnosi med 
ljudmi in mnoge tople misli. 
»V knjigo sem vnesel poziti-
ven pogled na življenje, kar 
pomaga človeku v stiski,« 
je dejal Ernest Jazbinšek in 
dodal, da od vsake kupljene 
knjige 2 evra podari v dobro-
delne namene.
 S. Radi, 
 foto: L. Motore

Ernest Jazbinšek je bil po-
čaščen, da se je predsta-
vitve njegovega knjižnega 
prvenca udeležilo mnogo 
njegovih nekdanjih krajank 
in krajanov iz Zabukovja.

Ponovoletni koncert sta tra-
dicionalno podprli Občina Kr-
ško in Krajevna skupnost me-
sta Krško, v imenu katere je 
ob novoletnem voščilu obi-
skovalcem zaželela prijeten 
večer predsednica sveta KS 
Jožica Mikulanc, pridelano 
kapljico rujnega, s katero so 
po zaključenem koncert naz-
dravili nastopajoči in zbrani, 
pa je prispeval vinar veče-
ra Ivan Pečnik iz Brestanice. 
Med prepevanjem 15 opernih 
melodij je izvajalce presta-
vila Branka Jenžur, ki je iz-
postavila, da je vsem izvajal-
cem skupno, da jih je glasba 
pritegnila že v zgodnjih otro-
ških letih in da so ljubezen do 
petja nadgrajevali s prepeva-
njem v pevskih zborih in za-
sedbah. Tako tenorist Marko 
Železnik med drugim že 30 
let prepeva v Moškem pev-
skem zboru Svoboda Bresta-
nica, v Glasbeni šoli Krško pa 
je pri prof. Janku Volčanšku 

V objemu opernih melodij
SEVNICA – V sevniški knjižnici je 4. decembra Ernest Jazbinšek na predstavitvi 
svojega knjižnega prvenca Dekle s Polane, ki je 1. del trilogije Zavita steza ži-
vljenja, z nasmehom na obrazu dejal: »Sem Ernest, vendar nisem Hemingway.« 

KRŠKO – Že osmo leto zapored je tenorist Marko Železnik v prvem tednu ja-
nuarja v Dvorani v parku s soizvajalci izvedel koncert, tokrat naslovljen 
„Srečno novo leto v objemu opernih melodij“. Ob spremljavi violinistke Jer-
neje Vakselj, Tanje Topol na violončelu in pianista Martina Šušteršiča sta ob 
Železniku prepevala še baritonist Jernej Železnik in mlada sopranistka Anja 
Žabkar iz Krškega.

zaključil študij solo petja. Je 
tudi član Tria MTM Rožmarin, 
ki ga tvorita še violončelist-
ka Tanja Topol in brestaniški 
vsestranski glasbenik Matevž 
Mato Zakonjšek. Sopranistka 
Anja Žabkar je od nedavnega 
članica Vokalne zasedbe Aves 
in obiskuje zadnji letnik solo 
petja pri prof. Aljažu Fara-

sinu, Jernej Železnik, sin 
Marka Železnika, pa je med 
študijem gradbeništva v Mari-
boru prepeval v tamkajšnjem 
Akademskem pevskem zboru, 
sedaj pa je član Pevske sku-
pine Lavrencij z Rake in obi-
skuje 3. letnik solo petja pri 
prof. Mateji Volčanšek.
 B. Mavsar 

Dobro pevsko in družabno razpoloženi so Anja, Marko in 
Jernej po zaključku koncerta še nazdravili z obiskovalci.

VELIKI TRN - Žarek božične noči je na zadnjo soboto v letu 
2012 posijal tudi na Velikem Trnu, kjer smo pevke ženske-
ga pevskega zbora Femina Cantat priredile prijeten božični 
koncert z gosti kvartetom Škrjanček, z inštrumentalno dru-
žino Kamplet in povezovalkama programa Sergejo Bogovič 

in malo Mijo. Skupaj smo prižgali tisoč iskric in vpregli bo-
žične sani, ki so nas popeljale v noč, ko je na svet prišel Je-
zus. Božični čas je čas lepih želja in misli in tako je bil tudi 
namen tega večera, da bi s pesmijo angelov vsem obiskoval-
cem pričarali toplino in mir v srcu ter jim zaželeli lep božič 
in srečno tudi v novem letu, ki prihaja.  M. P.

BOŠTANJ - Na tretji sveti večer, kot nekateri še vedno radi 
imenujejo večer pred dnevom svetih treh kraljev, se je od-
vijal v župnijski cerkvi v Boštanju božični koncert MePZ Zvon 
pod vodstvom zborovodkinje Marjete Sojar. Članice in čla-
ni zbora, ki so lanskega 26. decembra že navdušili v sevniški 

cerkvi sv. Nikolaja, so tudi v prvem sobotnem večeru nove-
ga leta uspešno pričarali spomin na božič in na toplo doma-
če ognjišče. Kot solisti so se predstavili Maja Požun, Marjan 
Hribar in Tine Bec. Močan aplavz je prejela za svoj uvodni 
nastop tudi violinistka Mojca Bec, ki jo je na klavirju spre-
mljal brat Tine. »Hvala, ker ste nam polepšali tretji sveti ve-
čer,« se je zahvalil nastopajočim in zbranim v cerkvi doma-
či župnik Fonzi Žibert. S. R.

ČATEŽ OB SAVI - Pihalni orkester Kapele je 23. decembra pod 
dirigentsko palico Francija Arha v Termah Čatež izvedel gala 
koncert. S Pihalnim orkestrom Kapele so zapeli Pevska sku-
pina Lavrencij z Rake in Helena Blagne, program pa je po-
vezoval Tilen Artač. Orkester in sodelujoči so se predstavili 

z različnim repertoarjem - od koncertnih skladb do praznič-
nih in božičnih pesmi. V imenu orkestra je prisotne pozdravil 
predsednik Ivan Urek, k zdravici in čestitki pa sta pristopila 
tudi župan občine Brežice Ivan Molan in 16. slovenska vinska 
kraljica Martina Baškovič. Seveda je sledilo povabilo vsem 
prisotnim na božično novoletni koncert konec leta 2013.
 S. Rožman

DOLENJA VAS - Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je na prvo no-
voletno sobotno popoldne v dvorani domačega večnamenskega 
doma pripravilo letni koncert Ženskega pevskega zbora Prepe-
lice. Glasbeni dogodek so času primerno poimenovali „Veselo v 
novo leto“. Z obiskom so jih bogato nagradili tudi obiskovalci, 

ki so se naužili prijetnih in do srca segajočih melodij, ki so jih 
prepevale domače pevke pod taktirko zborovodkinje Mire Der-
nač Hajtnik. Za popestritev so kot gostje nastopili Mariachi Fi-
esta en Jalisco ter še dodatno začinili koncertni utrip in zlasti 
ljubiteljem mehiške glasbe privabili tudi nasmeh na usta, saj so 
jih z bučnim aplavzom, kakor tudi gostiteljice večera, bogato 
nagradili. Smeh je iz občinstva z domiselnimi dovtipi izvabljal 
tudi humorist Jezični dohtar, ni pa pozabil niti na očarljive ko-
stume, ki so njegovemu povezovalnemu duhu dodali zaključno 
pikico. Ta se je po prireditvi končala z družabnim srečanjem in 
snovanjem novih glasbenih dosežkov ter v preddverju ob obču-
dovanju fotografske razstave zborovodkinje Dernač Hajtnikove 
in Sama Hajtnika.  M. Kalčič

Božični koncert na Velikem Trnu

Domači zbor Femina Cantat

Božični koncert MePZ Zvon

MePZ Zvon, ustanovljen v lanskem letu, je polepšal tre-
tji sveti večer skupaj z gosti.

Gala koncert kapelskega orkestra

Zahvala predsednika orkestra Ivana Ureka Heleni Blagne 
(foto: Marko Adamič)

Prepelice s pesmijo v novo leto

Dolenjevaške pevke so v domačem kraju pripravile no-
voletni koncert.   

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V prostorih tukajšnje šole je Kra-
jevna skupnost Leskovec pri Krškem družno s krajani 27. de-
cembra leto zaokrožila s koncertom Praznično voščilo kra-
janom. Koncert sta izvedli dve gostujoči zasedbi, in sicer 
Oktet Zven, ki od leta 1999 kot sekcija deluje pri KUD Svo-
boda Črnuče in ga vodi Vinko Jager ter prav tako ljubljan-

ska Vokalna skupina Pasijonka. Ženski kvartet, ustanovljen v 
letu 2011, sestavljajo štiri sopranistke: Barbara Jager, ki je 
tudi umetniška vodja skupine, Doroteja Gričnik, Jana Hri-
bernik in Anja Debelak.
 B. M., foto: Monika Žokalj

Praznično voščilo Leskovčanom

V Oktetu Zven so leta 2006 izdali tudi zgoščenko Majol-
ka bod‘ pozdravljena.

BISTRICA OB SOTLI - Naša dobra znanca s televizijskih zaslonov 
Jure Godler in Tilen Artač svojega slovesa s predstavami, kot 
je bila 6. januarja v Bistrici ob Sotli, zagotovo ne bosta mogla 
zlahka zapraviti. Dogodek v tamkajšnjem kulturnem domu je 
organiziralo Kulturno društvo Bistrica ob Sotli. Hudomušni pre-

plet virtuoznih in zabavljaških klasično-glasbenih vložkov, nekaj 
klasičnih čarovniških trikov ter seveda komična govorjena vsebi-
na občinstva ni pustilo ravnodušnega. Kot je obetal letak, ki je 
vabil člane bistriških gospodinjstev na z glasbo precej navdih-
njeno predstavo, super zabava v debelo uro trajajočem nasto-
pu ni izostala. Veliko smeha so poleg dovršenih komičnih točk 
izzvale tudi dobro odmerjene spontane situacije, ki jih mlada 
talenta lepo vprežeta v svoj nastop. David Černelč

GodArt v Bistrici ob Sotli

Godler in Artač na bistriškem odru



Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica 
Posavski obzornik v našem skupnem pro-
storu že 15 let uresničuje eno osrednjih 
pravic in hkrati temeljev družbe – dobro 
informiranost javnosti. V vse posavske do-
move prinaša nabor aktualnih dogodkov, 
tematik in vprašanj, ki se v večjem ali 

manjšem obsegu dotikajo vseh nas. Ob pomembnem ju-
bileju celotni ekipi Posavskega obzornika iskreno česti-
tam ter tudi v bodoče želim veliko kreativnosti in uspehov 
pri ustvarjanju osrednjega posavskega tiskanega medija.

Mag. Miran Stanko, župan občine Krško
Vsak čas, vsako ozemlje ima svoje značil-
nosti, ki ga določajo. Med značilnostmi Po-
savcev je gotovo ta, da tukaj ljudje be-
remo Posavski obzornik. Pogled na minula 
leta govori o njegovi drugačnosti od veči-
ne slovenskih medijev. Posavski obzornik 

ni žaljiv, je pa kritičen, ni v neprestanem lovu za senza-
cijami, ampak odgovoren in iskren do javnosti, izogiba se 
poenostavljeni logiki, da je zanimiva novica le slaba novi-
ca, ni uničevalen, ampak povezovalen, saj presega meje 
ene občine in jih združuje med seboj. Jim poroča o nas in 
nam o njih. Njegove zgodbe so aktualne, učinkovite, hkrati 
pa vedno znova potrjujejo spoznanje, da je lokalna novi-
ca kraljica. In res. Kako zelo vredno je, da se v svojih  pri-
spevkih ozira tudi »k malemu človeku«. Odstira zgodbe, o 
katerih bi sicer le redko izvedeli. 
Posavskemu obzorniku za 15 let dobrih novic, tehtnih član-
kov, izvirnih komentarjev in zanimivega branja v imenu 
Občine Krško iskreno čestitam in se zahvaljujem za sode-
lovanje, ki s časopisom poteka že skoraj od njegove usta-
novitve. Čestitam njegovim vestnim ustvarjalcem, odgo-
vornemu uredniku in pobudniku Silvestru Mavsarju, pa tudi 
vsem, ki Posavski obzornik redno prebirajo in so ga vze-
li za svojega. Naj nam ostane zanesljiv prijatelj in dober 
sogovornik za še mnoga štirinajstdnevna »četrtkova« sre-
čanja v prihodnosti.

Rafaela Pintarič, županja občine Radeče
Spoštovani ustvarjalci Posavskega obzorni-
ka, v petnajstih letih vašega obstoja vam 
je uspelo povezati Posavje bolj, kot si je 
kdor koli lahko predstavljal, saj je Posavski 
obzornik v tem času postal cenjen družin-
ski član posavskih gospodinjstev in kot tak 

dragocen vir informacij o dogajanju v celotnem Posavju. 
Uspešno sodelovanje z občinami, ki smo v vašem časopisu 
prepoznale edinstveno možnost obveščanja naših občanov, 
je le eden izmed dokazov vaše uspešnosti. Ob tem časti-
tljivem jubileju vam v prepričanju, da bo naše sodelova-
nje tako učinkovito tudi v prihodnosti, iskreno čestitam! 

Ivan Molan, župan občine Brežice
Spoštovani ustvarjalke in ustvarjalci našega 
regijskega časopisa Posavski obzornik! Časo-
pis se je v 15 letih spreminjal, razvijal in utr-
jeval svojo povezanost z bralkami in bralci. 
Postal je dober prijatelj ter nadvse dobro-
došel gost, ki vsakih 14 dni obišče vsa posa-

vska gospodinjstva in prinese novice ne le o tem, kaj se je v 
Posavju zgodilo, temveč tudi to, kdo smo Posavci in kaj že-
limo. Eno največjih priznanj časopisu je, da smo ga Posavci 
vzeli za svojega, saj je eden redkih medijev, ki v času rume-
no obarvanih tem posveča svoj prostor obveščanju bralcev 
o aktivnostih in dosežkih naših številnih društev. Iskrene če-
stitke in zahvala za vaše predano delo ob poldrugem dese-
tletju izdajanja časopisa. Želim vam še mnogo novih številk, 
zadovoljnih bralcev in ustvarjalnega elana!

Posavski obzornik - mejniki
• 1997 - V decembru izide revija Posavski obzornik (PO); izdajatelj je KD 

Obzorje, natisne jo Rabzelj grafika Krško v začetni nakladi 3.000 izvodov.
• 1998 – Selitev uredništva z Vidma (Strma pot 11) na Valvasorjevo nabrež-

je 5 v starem Krškem.
• 1998 - V septembru prevzame tisk revije Grafit Senovo; prvič je objavlje-

na priloga Informacije občine Krško.
• 1999 - Tisk prevzame Grafika Bucik Semič, pripravo izvaja Špes grafika v No-

vem mestu, naklada 9.000 izvodov, revija postane brezplačna (september); 
decembrska (praznična) številka izide v izredni nakladi 20.000 izvodov.

• 2000 - Revijo v nakladi 15.000 izvodov začne tiskati na časopisnem papir-
ju Delo TČR Ljubljana.

• 2001 - Uredništvo PO se preseli na Trg Matije Gubca 3 (hotel Sremič), kjer 
ima sedež tudi novi zavod Neviodunum, ki prevzame izdajateljske pravi-
ce; zavod ustanovi tudi TV Krško.

• 2002 – V juniju začne oblikovanje in pripravo časopisa za tisk opravljati 
Zavod Neviodunum.

• 2003 – Izideta posavski literarni zbornik Fanfare kot formalno prva knjiga 
založbe Neviodunum in prvi Almanah občine Krško.

• 2004 - Zagon spletnega portala www.posavje.info. 
• 2005 – 14. julija PO prvič izide v časopisni obliki in nakladi 23.000 izvodov, 

tisk prevzame Delo d.d. Ljubljana; Občini Krško in Sevnica v PO objavita 
svoje strani, zatem še občina Brežice.

• 2006 - Prva Nacionalna raziskava branosti pokaže, da ima PO 30.000 bralcev.
• 2007 - Branost PO poraste na 42.000; otvoritev dopisništva PO in drugih 

medijev ZN v Brežicah.
• 2008 - PO začnejo prejemati vsa gospodinjstva občine Radeče, branost PO 

po NRB zraste na 49.000.
• 2009 - PO prvič doseže branost preko 50.000 bralcev.
• 2010 - PO začnejo prejemati vsa gospodinjstva občine Bistrica ob Sotli; 

Posavski obzornik dobi priznanje KS mesta Krško; po NRB ga bere preko 
58.000 bralcev.

• 2011 - Izdajatelj Zavod Neviodunum dobi priznanje – znak občine Krško; 
Posavski obzornik dobi priznanje Bronasti znak Civilne zaščite; NRB potrdi 
visoko branost PO (58.000 bralcev).

Glavnina »ekipe« Posavskega obzornika ob jubileju v decembru 2012. Od leve stoji-
jo: Marija Kalčič, Matjaž Mirt, Peter Pavlovič, Silvester Mavsar, Bojana Kunej, Boja-
na Mavsar. Sedijo: Smilja Radi, Maruša Mavsar, Katarina Jazbec, Rok Retelj, Nathalie 
Letullier. (foto: Boštjan Colarič)

Ko je obmol-
knil tednik 
Naš glas, je 
na našem ob-
močju nasta-
la informa-
cijska tišina. 

Osrednji slovenski mediji, 
ki pokrivajo to področje, so 
svojo pozornost namenjali 
zgolj osrednjim temam, lo-
kalne radijske postaje pa so 
težko nadomeščale vlogo ti-
skanega medija. Zato se je 
skupini zanesenjakov porodi-
la ideja za nov časopis.

In besede so zelo hitro prešle 
v dejanja. Spomin na skro-
mno in toplo uredništvo, z 
optimistično ekipo in lastno 
opremo, še danes živi. Tudi 
izkazane moralne podpo-
re zainteresiranih skupin v 
začetku ni manjkalo. Zago-

Pokrajina brez časopisa ni prava pokrajina
tavljanje delovnih pogojev, 
materialnih in finančnih, je 
bilo v prvih mesecih breme 
izključno izvajalcev, ven-
dar to ni vplivalo na njihovo 
ustvarjalnost.

Zasledovanje osrednjega ci-
lja je bilo na prvem mestu. 
Oblikovati in izdati lokalni 
časopis, ki bo ljudem in pro-
storu redno prinašal zanimi-
vosti in informacije. V da-
našnjem času bi temu lahko 
rekli, da je Posavski obzor-
nik nadomeščal vlogo social-
nega, družbenega in družab-
nega omrežja.

Lokalni časopisi namreč de-
lujejo na ozkem geograf-
skem prostoru, kjer so stiki 
s prebivalstvom, javnim ži-
vljenjem, gospodarstvom in 
nenazadnje tudi s politiko 

precej pogosti, neposredni 
in osebni, kjer vsak vsakega 
pozna. Zato je povezoval-
na vloga zagotovo na strani 
lokalnega tiska, ki posredu-
je informacije o dogajanju 
v domačem kraju, katera so 
za nacionalne medije prema-
lo pomembna. 

Ena najpomembnejši vlog Po-
savskega obzornika od začet-
ka do danes, zagotovo bo tudi 
v prihodnje, je njegova spo-
sobnost prenašanja različnih 

pogledov in stališč posame-
znih interesnih skupin, hkra-
ti pa osvetljevanje in dviganje 
zavedanja o skupnih interesih.

Občina Krško oziroma celot-
no Posavje si domač časopis 
zaslužita in potrebujeta. Ve-
seli me, da se je Posavski ob-
zornik tako uveljavil in ohra-
nil svojo vlogo osrednjega 
lokalnega medija v Posavju. 
Kajti pokrajina brez časopisa 
ni prava pokrajina.
 Aleksander Gelb

Začetki
Posavski obzornik je za-
čel izhajati decembra leta 
1997 v Krškem. V začetku 
je imel obliko revije neko-
liko pomanjšanega formata 
A4 (210 x 280 cm), ovitek je 
bil tiskan v štirih, notranjost 
pa v dveh barvah. Takšnih je 
izšlo blizu sto številk. Vse-
binska zasnova je sicer že od 
samega začetka predvideva-
la splošni informativni zna-
čaj revije, vendar je uredni-
štvo v prvih številkah dajalo 
poudarek kulturi in umetno-
sti ter drugim družbenim po-
dročjem, precej prostora pa 
je namenjalo tudi politiki in 
aktualnim dogodkom v Po-
savju. Posavski obzornik je 
bil z izjemo nekaj poskusov 
v letu 1999 vse do poletja 
2005 mesečnik, na katerega 
naslovnici so bili največkrat 
portreti Posavcev in Posavk, 
ki so s svojimi delom ali re-
zultati na različnih podro-
čjih presegli povprečje in si 
zaslužili tovrstno pozornost.

V začetkih Posavskega ob-
zornika so poleg odgovor-
nega urednika Silvestra 
Mavsarja sodelovali pred-
vsem Aleksander Gelb kot 
glavni urednik, Miloš Ra-
dosavljevič je bil obliko-
valec in je skrbel za grafič-
no pripravo revije, Boštjan 
Colarič kot fotograf in no-
vinar ter Bojana Mavsar 
kot novinarka. Seveda je 
bila tudi dragocena pomoč 
mnogih drugih, še zlasti 
članov Kulturnega društva 
Obzorje. Prvih devet številk 
je natisnil Bojan Rabzelj v 
Krškem, naslednje v letu 
1998 pa Vladimir Abram 
na Senovem. Za tisk višje 
naklade je v letih 1999 in 
delno v letu 2000 skrbe-
la Grafika Bucik v Semiču, 
medtem ko je grafična pri-
prava za tisk potekala pri 
Grafiki Špes v Novem mestu. 
Od septembra 2000 so Posa-
vski obzornik tiskali pri Delu 
TČR v Ljubljani, leta 2006 
pa ga je prevzelo Delo d.d. 
Tiskarsko središče, medtem 
ko grafično pripravo od leta 
2002 opravimo v uredništvu.

Franjo Debelak, župan občine Bistrica 
ob Sotli
Posavski obzornik je že veliko let tudi ča-
sopis, ki s svojimi novicami in zanimivostmi 
prihaja v domove v občini Bistrica ob Sotli. 
Ustvarjalcem tega časopisa je kljub rela-
tivno slabim vzgledom na slovenskem me-

dijskem področju uspelo obdržati dovolj visoko raven poro-
čanja. Še posebej me veseli, da vam s pozitivnim pristopom 
uspeva časopis narediti zanimiv. Ob vašem častitljivem ju-
bileju vam čestitam in želim, da nivo poročanja obdržite 
in s tem zanimanje za vaš in tudi naš časopis še poveča-
te. Ker verjamem v dobro, verjamem, da vam bo uspelo.

Mojmir Pustoslemšek, župan občine Ko-
stanjevica na Krki
Posavski obzornik je časopisni medij na-
šega kraja in regije. Za njim stoji ekipa 
strokovnih oseb, ki s svojim profesional-
nim in korektnim pristopom sooblikuje do-
godke posamezne občine. Za vse to se vam 

ob vaši 15. obletnici iskreno zahvaljujemo in vam vošči-
mo v imenu vseh občank in občanov občine Kostanjevi-
ca na Krki.

tematska priloga ob 15-letnici časopisa, 1997-2012
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popolnoma svežo številko Po-
savskega obzornika. 

Ob koncu našega obiska nam 
je direktor Romih na krat-
ko predstavil še samo podje-
tje, ki se od leta 1998 uradno 
imenuje Delo d.d. – Tiskarsko 
središče. Leta 2004 so začeli 
z lastno distribucijsko pripra-
vo in odpremo, svoje tiskar-
ske zmogljivosti pa so iste-
ga leta dodatno opremili še z 
zmogljivejšo časopisno rotaci-

pisa, in se zaključi z njegovo 
odpremo na pošto. Vsa teorija 
pa ne bi imela nobenega smi-
sla, če ne bi vse skupaj vide-
li še v praksi. Zato se je naša 
ekipa sprehodila skozi prosto-
re, kjer poteka celoten proces 
tiskanja. Bili smo navdušeni in 
hkrati presenečeni nad tem, 
kaj vse zmorejo vsi ti mogočni 
stroji, ki jih imajo v tiskarni. 
Tiskanje se še dobro ni začelo 
in že smo lahko tako rekoč iz 
tiskarskega stroja v roke vzeli 

Ta lepa časopisna cesta
Ali ste se že znašli v situaciji, ko k 
vam pristopi oseba in vas ogovori, 
povpraša, kako ste, kako delo ipd., 
vam pa se tisti hip niti ne sanja, v ka-
teri predalček jo vtakniti? In pričnete 
mrzlično rešetati po malih sivih celi-
cah, ko si prizadevate pogovor kar se 
da speljati v smer, da boste iz nje-
ga lahko izluščili podatke, kot so: iz 

katere občine, kraja, vasi ali mesta je oseba, kje ali kaj 
dela, ali je član kakšnega društva … Skratka, tovrstna si-
tuacija zna biti sila nelagodno neugodna. Zaradi dejstva, 
da se vam to dogaja vse pogosteje, postopoma postajate 
že nekoliko zaskrbljeni za svoje zdravje, kljub temu pa še 
vedno sami pri sebi hipno izgubo spomina opravičujete z 
dejstvom, da se pri delu, ki ga pomnožite še z leti delov-
nega staža, srečujete s tolikšnim številom ljudi, novimi in 
starimi obrazi, da bi bili pravi fenomen, če bi si zapomni-
li prav vse po vrsti. 

Po drugi strani pa moj „ram“ zaseda nič koliko „nebodisi-
gatreba“ podatkov, vezanih na ljudi, kraje in dogodke, ob 
tem pa se znajdejo tudi kakšni biseri, dobesedni citati po-
sameznikov izpred petih, desetih ali še več let, s katerimi 
znam kruto spomniti, opomniti in presenetiti kakšnega so-
govornika. Ušesa imam dovzetna za vse tone in podtone, 
oči pa odprte tudi tedaj, ko so veke spuščene.

Ljudi, s katerimi sodelujem, imam praviloma razvrščene 
v štiri skupine. Lestvica se začne s tistimi, pri katerih mo-
ram zbrati skrajni napor, da lahko sploh komuniciram, če-
tudi se med njimi znajdejo takšni, s katerimi stik sploh 
prvič vzpostavljam. Včasih je že neka gesta, rokovanje do-
volj, da se v meni sproži tihi alarm, ki se zatem oglasi ob 
vsakem ponovnem snidenju. Verjeli ali ne, slej ko prej se 
tudi izkaže, na osebni izkušnji ali iz izkušnje drugih, da so 
bili moji občutki vse prej kot varljivi in tej, na srečo ma-
loštevilni skupini oziroma njenim posameznikom se, če se 
le da, izognem v velikem krogu. Sledijo tisti, ob katerih 
ostajam indiferentna, saj jih, ko jih v konceptu dogodka 
opišem ali izpišem, ne nosim nikoli v glavi domov. Tretjo 
skupino sestavljajo dorečeni in utečeni ljudje, s kateri-
mi več ali manj konstantno sodelujem in imam vzposta-
vljene prijetne, z mnogimi tudi prisrčne odnose. Ob delu 
z njimi se praviloma na dogodku zadržim dlje, tudi pokle-
petam o tem in onem, popijem kavico, občasno si mimo 
službenih obveznosti izmenjamo elektronsko pošto, si vo-
ščimo za rojstni dan ali čestitke ob drugih jubilejih ali do-
sežkih. Zadnjo, četrto skupino, sestavljajo izbranke in iz-
branci, ki se jih je v dolgoletnem stažu nabralo le za prste 
ene roke. Do slednjih gojim iskreno spoštovanje in verja-
mem, da tudi obojestransko zaupanje.

In če se danes ob vseh izkušnjah, ki sem jih pridobila ob 
delu z ljudmi, preko lepih, manj lepih dogodkov, pa tudi 
tragedij, ozrem po tej dolgi časopisni cesti, ki sem jo s so-
delavkami in sodelavci z veliko vloženega dela sotlakova-
la z besedami – lepa je! Bogata! Nenazadnje - tudi večna, 
saj bodo nedvomno po njej kot viru preteklosti, sedanjo-
sti in prihodnosti hodili tudi zanamci.
 Bojana Mavsar

„Zdaj bo pa vsa odgovornost na 
nas!“

Zase bi težko rekel, da mi obletnice, 
takšne in drugačne, kaj veliko pome-
nijo, a človek mimo njih, hočeš ali no-
češ, skorajda ne more, zlasti tistih, v 
katere je osebno ali poklicno močno 
vpet. Poldrugo desetletje Posavske-
ga obzornika je zame že eden takšnih 
mejnikov, saj je vanj „vdelanih“ tudi 
že skoraj deset let mojega dela. Ve-

liko stvari se je od tedaj spremenilo, nenazadnje je Ob-
zornik takrat izhajal mesečno kot revija, sredi leta 2005 
pa je postal štirinajstdnevni časopis, ki je postopoma širil 
tako svoj obseg kot področje vsebin, s prodorom v bistri-
ško in radeško občino pa tudi naš „teritorij“. Spreminjala 
se je tudi zasedba našega uredništva, nekateri večletni so-
delavci so se poslovili, prišli so novi, tako da sem naenkrat 
pristal med „veterani“ naše ekipe. Desetletje dela pri re-
gionalnem časopisu zame osebno pomeni tudi številna po-
znanstva in prijateljstva, zaradi narave dela tudi neizogib-
ne spore in zamere, a če primerjam obe omenjeni plati, 
je prva k sreči v izdatnem vodstvu. Seveda ne smem izpu-
stiti neprecenljivih poklicnih izkušenj, s katerimi se boga-
timo praktično iz dneva v dan.

Prelomnic, ki so zaznamovale moje desetletje pri tem ča-
sopisu, je bilo zagotovo več, kot bi jih lahko v tem kratkem 
sestavku naštel, zato se bom ustavil le pri eni. Bilo je leta 
2007, ko je ugasnil konkurenčni časopis SavaGlas, s kate-
rim smo si do tedaj nekako delili posavsko interesno sfe-
ro, vključno z najpomembnejšim – bralci. Ob zatonu kon-
kurence nisem čutil prav nobenega zmagoslavja ali česa 
podobnega, prej nasprotno. „Zdaj bo pa vsa odgovornost 
na nas,“ ali nekaj takega sem dejal med sodelavci. Kma-
lu se je moja napoved uresničila: pričakovanja prebival-
cev pokrajine Posavje glede obveščanja o raznoraznih do-
godkih, prireditvah in dejavnostih, ki jih prirejajo ali se z 
njimi ukvarjajo posamezniki, številna društva in druge or-
ganizacije, so se čedalje bolj začela zgrinjati na naše ure-
dništvo. Kar nas je po eni strani navdalo z veseljem in po-
nosom, po drugi pa nas postavilo pred nemogočo nalogo: 
z omejenim časopisnim prostorom in občasno tudi še ve-
dno prešibko kadrovsko zasedbo prisluhniti in dati medij-
sko pozornost vsem, ki si jo želijo in zaslužijo. 

Povsem se zavedam, da vseh pričakovanj nikoli nismo in 
jih najbrž tudi ne bomo (zadovoljivo) izpolnili, morda kdaj 
tudi zaradi kakšne napačne presoje, ki jo kdo doživi kot 
krivico, vendar si upam trditi, da se svoje odgovornosti 
zavedamo in se trudimo, da jo – v okviru danih možnosti, 
znotraj katerih je na prvem mestu skrb za preživetje ča-
sopisa – čim bolje izpolnjujemo.

Novinarsko delo nerad jemljem kot kakšno posebno poslan-
stvo, gre le za poklic, ki zahteva veselje do dela in pre-
danost, kot vsak drug. A občasno se le zgodi kaj, kar ti da 
misliti, da morda le gre za nekaj več. Pred približno mese-
cem dni sem nekega četrtka dopoldne na uredništvu spre-
jel klic in gospa me je zaskrbljeno vprašala, ali je danes 
izšel Posavski obzornik. Ker da ga pričakuje, a poštar za-
enkrat ni še nič prinesel … Pojasnil sem ji, da danes pač 
ni „tisti“ četrtek in da nova številka izide čez teden dni. 
Bila je razočarana. „Tako nestrpno ga pričakujem,“ je de-
jala. V tistem trenutku nisem imel časa, da bi razmišljal o 
tem pripetljaju, kasneje pa sem se nanj vendarle še več-
krat spomnil. Ja, lepo je, ko tvoj izdelek nekdo pričakuje 
in se ga veseli. Upam, da bo Posavski obzornik še naprej 
vreden tega pričakovanja. 
 Peter Pavlovič

Franc Bogovič, 
minister za kmetijstvo in okolje
Posavski obzornik deluje že uspešnih 15 
let, na kar sem kot Posavec izredno po-
nosen. Časopis v vseh teh letih podrobno 
spremljam, saj mi nudi izčrpne in zanimi-
ve informacije, ne samo iz Posavja, am-

pak tudi iz drugih delov naše prelepe dežele. Verjamem 
pa tudi, da ga bodo ljudje, ki ga vsa ta leta ustvarjajo in 
tudi novi sodelavci, ki se bodo še pridružili, uspešno pri-
pravljali še naprej.

Tomaž Lisec, poslanec v DZ RS 
Najprej bi želel vsem ustvarjalcem časo-
pisa Posavski obzornik čestitati za uspe-
šno prehojeno pot v preteklih 15-ih letih. 
Ustvarjalno in požrtvovalno delo se kaže 
skozi dejstvo, da mnogi komaj čakajo, da 
izide vsaka nova številka. Saj je Posavski 

obzornik medij, ki postreže z aktualnimi novicami iz raz-
ličnih področij naše regije. Dobra regija – Posavje - potre-
buje dober časopis - Posavski obzornik, zato želim uspe-
šno delo tudi v prihodnje, predvsem dobrih in pozitivnih 
novic za prebivalce Posavja.

Matjaž Han, poslanec v DZ RS
Ob 15-letnici izhajanja želim Posavskemu 
obzorniku in vsem, ki sodelujejo pri nje-
govem soustvarjanju, še veliko uspehov. Z 
objektivnim in korektnim poročanjem si 
je Posavski obzornik skozi leta zgradil sta-
tus, lahko rečem, „glasnika Posavja“. Kot 

dolgoletni župan Radeč in poslanec se zavedam pomemb-
nosti tovrstnih medijev, ki nase prevzemajo veliko odgo-
vornost do izčrpnega informiranja prebivalstva o dogodkih 
posameznih pokrajin, regij, področij. Namreč nemalokrat 
se zdi, da ostanejo ti dogodki v „osrednjih medijih“ nekje 
na obrobju. Glede na odzive Radečanov, ki vestno prebi-
ramo vaš/naš časopis, tudi sam menim, da Posavski obzor-
nik svojo nalogo opravlja več kot odlično. Pogumno naprej!

Dan pred izidom nove števil-
ke je vedno največ dela, saj 
se je treba podrobno posve-
titi še zadnjim popravkom, 
preden gre časopis dokonč-
no v tisk. T. i. »deadline« 
je bil tisto sredo še uro prej 
kot ponavadi, zato smo ime-
li na uredništvu še toliko več 
dela in gneče. Hkrati pa se 
je celotna ekipa že veseli-
la odhoda v Tiskarsko sredi-
šče Delo, kjer je večina od 
nas sploh prvič »v živo« spre-
mljala postopek tiskanja Po-
savskega obzornika. V tiskar-
skem središču so nas direktor 
Bogdan Romih ter vodji pro-
izvodnje Jure Flerin in Miha 
Musek lepo sprejeli. Podrob-
no so nam razložili proizvodni 
proces pri tiskanju, ki se zač-
ne takrat, ko naš oblikovalec 
Matjaž v Tiskarsko središče 
pošlje končno verzijo časo-

Obiskali smo Tiskarsko središče Delo
LJUBLJANA, KRŠKO – Dan pred izidom ene izmed lanskih številk Posavskega obzornika, je bil za ekipo, 
ki sodeluje pri oblikovanju, urejanju in pripravi najbolj branega časopisa v Posavju, malce drugačen kot 
ponavadi. Po zaključeni številki smo se namreč odpravili v Ljubljano, kjer smo obiskali Tiskarsko sre-
dišče Delo, v katerem se v tiskarskem stroju poleg številnih znanih slovenskih časopisov in revij vsaka 
dva tedna znajde tudi Posavski obzornik. 

jo Colorman, ki se je pridruži-
la rotaciji Uniset.

Največja slovenska tiskarna 
ima 63 zaposlenih, na leto 
natisnejo 150 milijonov izvo-
dov, kar pomeni približno 400 
tisoč izvodov tiskovin (60 ton) 
na dan. Imajo lastno vzdrže-
valno službo, ki je prisotna 
skozi celoten čas proizvodnje. 
Do zdaj se je Tiskarsko sredi-
šče Delo že šestkrat znašlo v 
klubu 50 najboljših časopisnih 
tiskarn na svetu, samo tri ti-
skarne na svetu so bile več-
krat v članstvu IFRA Quality 
Club, kar kaže, da je ljubljan-
ska ena najuspešnejših daleč 
naokoli. Tudi naša ekipa je 
bila ob slišanih podatkih zado-
voljna in ponosna, da je lah-
ko del te »tiskarske družine«. 
Želimo si, da bomo tudi v pri-
hodnje uspešno sodelovali s 
Tiskarskim središčem in imeli 
kvalitetno natisnjen časopis, 
ki bo pritegnil naše bralce in 
jih seznanjal z aktualnimi in-
formacijami iz Posavja. 
 R. Retelj 

Najbolj bran časopis v Posavju!
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Bili so vzponi, pa tudi padci
Pri obletnicah in jubilejih se človek 
vedno obrne nazaj, da pobrska po 
spominu, kako je bilo takrat, na za-
četku nečesa, in podzavestno naredi 
primerjavo s »sedaj«. Moj spomin, ve-
zan na Posavski obzornik, seže nazaj 
v leto 2001. To je bilo leto ustanovi-
tve Zavoda Neviodunum in prenos iz-
dajateljskih pravic revije Posavski ob-

zornik na novoustanovljeni neprofitni zavod. To je leto, ko 
me je Silvo Mavsar povabil k sodelovanju. Dobrih deset let, 
z vzponi in padci. To so bili časi. Dobri stari časi? Kaj pa 
vem, če bi jih lahko tako poimenovala. Bili so časi, ki smo 
jih preživeli, ki so nas zaznamovali, oblikovali.

Rada se spominjam dogodkov izpred desetih let, ko sem 
predstavljala idejo in poslanstvo Zavoda Neviodunum 
ključnim ljudem iz gospodarstva, politike, javnih ustanov. 
Bila sem neznanka na neznanem področju, kar mi takrat 
verjetno ni bilo ravno v pomoč, je pa gotovo vzbudilo pri 
mojih sogovornikih neko zanimanje, kdo smo in kakšno 
vlogo bomo igrali v prihodnje. Kot prvo, predstavljala sem 
zavod, ki nosi nenavadno ime, ki ni iz današnjega časa, 
predstavljala sem idejo o sodelovanju gospodarstva in jav-
nega sektorja z lokalnim tiskanim medijem, ki lahko ponu-
di medsebojno sodelovanje po modelu »win – win«. Prav 
tako sem bila tudi sama postavljena pred preizkušnjo, ali 
bom uspešna in ali bom uspela z idejo obveščanja javno-
sti pridobiti pozitivno mnenje sogovornikov, mogoče skle-
niti poslovno sodelovanje. 

Bili so vzponi, pa tudi padci, bilo je težko pridobiti ogla-
ševalce in s tem prepotrebna sredstva za obstoj. Pa ven-
dar, počasi se je Posavski obzornik dobro pozicioniral, re-
dno smo izhajali in ga enkrat na mesec s poštno dostavo 
zagotavljali za vsa gospodinjstva v krški občini. Tako je po-
stal zanimiv tudi za sosednji posavski občini in tako se je 
začela »zgodba o časopisu«. Leta 2005 je Posavski obzor-
nik začel izhajati kot 14-dnevnik v časopisni obliki za vsa 
gospodinjstva treh posavskih občin. Še danes se spomnim 
dneva, ko je padla ta odločitev. Po pravici povedano, bilo 
me je strah, v glavi so se mi zavrtela vprašanja, ali bomo 
zmogli zagotoviti potrebna sredstva za tak projekt.

Ja, jaz sem vedno postavljala »tečna« vprašanja o finanč-
nih planih, zaradi katerih sva bila s Silvom večkrat na raz-
ličnih straneh. Enkrat se je na to temo celo pošalil, da 
mora vsak malo popustiti in da je to prava pot. Vendar pa 
nikoli nisem dvomila, da vsebinsko ne bi zmogli napolniti 
14-dnevnika. Posavski obzornik je bil in še danes je novi-
narsko dobro postavljen, kar nam zagotavlja tudi v priho-
dnje redno izhajanje, objavljanje dogodkov vseh vrst na 
različnih področjih dogajanja v Posavju in s tem dobro iz-
hodišče za trženje.

Z veseljem tudi ugotavljam, da je večina tistih, s kateri-
mi smo začeli, še vedno z nami, da naši partnerji ostajajo 
z nami tudi v težjih časih in da so se jim pridružili še mno-
gi drugi, ki verjamejo, da je Posavski obzornik dober par-
tner, da še vedno delujemo po modelu »win – win« in ure-
sničujemo naše poslanstvo. Vesela sem, da nam je uspelo, 
da lahko danes časopis slavi 15 let izhajanja. V današnjih 
časih tudi 15 let nekaj pomeni, kajne?
 Katarina Jazbec

Od moje prve do stošestdesete 
številke

Ko sem prišel k Posavskem obzorni-
ku, sem imel nekaj izkušenj z grafič-
nim oblikovanjem in prelomom. Ne-
kaj knjig in revija Pesniška tribuna. 
Vendar je prelom časopisa, čeprav šti-
rinajstdnevnika, povsem nekaj druge-
ga. Ker se že nekaj časa nisem ukvar-
jal s tem, sem moral najprej obnoviti 
znanje in se predvsem spoznati z no-

vimi verzijami programske opreme, ki je precej napredo-
vala in se spremenila. Vendar je od številke do številke le 
štirinajst dni in učenje ter privajanje je potekalo kar na 
pravi številki.

V prvih dnevih sem spoznal, koliko različnega dela me v bi-
stvu čaka. Ne gre samo za postavljanje novinarskih člankov 
in fotografij v časopis. Potrebno je tudi oblikovati oglase 
naročnikov in objave pogodbenih partnerjev. Fotografije je 
potrebno predhodno pripraviti za tisk, saj na ekranu lahko 
izgledajo lepe, z živimi barvami, časopisni papir pa je ne-
kaj čisto drugega. Barve postanejo zamolkle, kontrast iz-
gine. Zato se trudim, da bi bile čim bolje reproducirane.

Vendar je časopis le začel dobivati obliko. Silvo mi je ves 
čas stal ob strani, mi dajal napotke, opozarjal na oblikov-
ne posebnosti in predvsem potrpežljivo čakal, da sem za-
ključil posamezne postopke. Že dan pred oddajo časopi-
sa v tiskarno smo uspeli vnesti korekture za večino strani, 
nekaj pa je le ostalo za zadnji dan. Še sedaj dobim potne 
dlani, ko se spomnim, kako sem ga pričakal. Noč je bila 
zelo nemirna. Misli so mi begale od strani do strani, ali so 
barve pri vseh fotografijah pravilno nastavljene, ali so pra-
vi podpisi pri fotografijah. Ali je velikost pisave naslova na 
naslovnici prava … 

Preostali čas do oddaje v tiskarno je minil hitro. Ves na tr-
nju sem čakal na klic iz tiskarne, če je s postavitvijo vse 
v redu. Po kakšni uri so poklicali in potrdili, da je. Seve-
da sem si oddahnil. Vendar le trenutno. Treba bo počakati 
še en dan, da Obzornik primem v roke in se na lastne oči 
prepričam, če je bilo res vse v redu. Čisto preveč stvari 
gre še vedno lahko narobe. Ali so pravilni datumi na stra-
neh? So bile slike dobro obdelane?

Ne morem opisati občutka, ko sem prvič odprl časopis, ki 
sem ga pomagal ustvariti. Obračal sem list po list, zazna-
val vonj po tiskarski barvi in podrobno gledal barve, lini-
je, pisave. Nato še z nestrpnostjo pričakoval komentar Sil-
va in Petra.

Teče sedmo leto, odkar delam v Zavodu Neviodunum, in 
če se ne motim, je to moja 160. številka Posavskega ob-
zornika. V tem času sem pridobil rutino, tako da mi po-
samezni postopki vzamejo veliko manj časa. Tudi popol-
dnevi in vikendi niso več tako pogosti v službi. Se pa šele 
sedaj zavedam, koliko truda in časa so vložili ostali sode-
lavci ob mojih začetkih. 

Vendar rutina ni odplaknila vse napetosti in pričakovanja. 
Še vedno slabo spim vsakih štirinajst dni, ko pričakujem 
dan, ko izide Obzornik. Spanje mi moti listanje strani, 
pregledovanje barvne nasičenosti, ugotavljanje, ali smo 
popravili vse, kar je bilo potrebno. In občutek, ko časo-
pis prinesem na mizo ter ga začnem listati, je še vedno 
isti. Vesel, če je vse v redu, jezen nase, če sem kaj zamo-
čil. Ob tem si večkrat  rečem, da je časopis minljiva stvar. 
Mnogokrat konča v košu že naslednji dan. Da me ne sme 
tako vznemirjati. Pa vendar, zame ima vsekakor čisto dru-
gačno vrednost. 
 Matjaž Mirt

Mag. Andrej Vizjak, minister za delo, 
družino in socialne zadeve 
Posavski obzornik se je v vseh letih svo-
jega medijskega ustvarjanja izoblikoval v 
pomemben medij za informiranje in po-
vezovanje ljudi z regijsko pokritostjo. Ne 
moremo spregledati, da je v posavskem 

okolju vse več raznolikih dogodkov, ki so vredni, da je z nji-
mi seznanjen čim širši krog ljudi. Zato menim, da je imel 
pri tem v letih svojega delovanja Posavski obzornik kot re-
gijski medij pomembno vlogo, ki je ne gre zanemariti. V 
sedanjem gospodarskem in družbeno – političnem razbur-
kanem obdobju pa se je tudi v posavski regiji treba potru-
diti za čim več dobrih razvojnih dejanj, ki bodo omogoči-
la pozitivne novice in s tem še večje želje po napredku pri 
vaših bralcih in tudi širše.

Roman Žveglič, poslanec v DZ RS
Posavski zbornik je v zadnjih petnajstih le-
tih postal stalnica v našem prostoru. Po-
meni enega izmed najpomembnejših virov 
informacij o lokalnem dogajanju, dogod-
kih na terenu. Opazno je tudi, da se z leti 
njegove vsebine širijo, prispevki pa posta-

jajo vse bolj kvalitetni in vsebinsko dodelani, s tem pa tudi 
njegov prispevek k razvoju našega območja. Tako danes že 
velja za nepogrešljivo čtivo vsakega aktivnega prebivalca 
naše regije, ki želi biti v koraku z aktualnim dogajanjem. 
Posavskemu obzorniku v bodoče želim še veliko uspešnih 
let in nadaljnji razvoj vsebin, hkrati pa izražam željo, da 
bi v bodoče izhajal še pogosteje. 

Mag. Damjana Petavar Dobovšek, 
poslanka v DZ RS
Občani in občanke občine Radeče se kljub ne-
sprejeti pokrajinski zakonodaji, kjer smo se 
izrekli ZA pokrajino Posavje, čutimo kot del 
Posavja. Zato je še toliko bolj pomembno, 
da smo preko Posavskega obzornika sezna-

njeni z aktualnimi vestmi, poročili in različnimi informacijami 
o dogajanju na območju Posavja. Kar se tiče informacij prav 
iz mojega lokalnega območja, pogrešam sicer nekaj več novic 
iz občine Radeče, saj smo Radečani zelo dejavni in imamo kaj 
povedati ter pokazati. Kakšen utrinek, zgodba več o življenj-
skih dogodkih posameznih ljudi iz naše občine, npr. o starostnih 
jubilejih, jubilejnih porokah, vsakdanjih zanimivih dogodkih bi 
Posavski obzornik zagotovo še bolj približal Radečanom. Naj 
ob tem pomembnem jubileju izrečem iskrene čestitke vsem 
ustvarjalcem časopisa, ki se že 15 let trudijo, da smo sezna-
njeni s tem, kaj se v Posavju dogaja. Vaši 15-letni ustvarjalni 
poti pa dodajam še željo, da bi še naprej z enakomerno po-
kritostjo ter z raznovrstnimi informacijami prispevali k po-
večevanju obveščenosti vseh prebivalcev v tem delu države. 
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Boštjan Colarič, nekdanji fotograf 
in oblikovalec Posavskega obzornika

Bojana, Silvo, Miloš, Sandi in moja 
malenkost je bila sestava Posavskega 
obzornika, ko smo začeli z izdajo no-
vega časopisa. Delal sem kot fotograf. 
Seveda smo fotografirali še na film, 
filme razvijali pri Foto BB na Vidmu 

in šele nato izbrali nekaj fotografij, ki bi bile primerne za 
objavo. Prve prostore smo imeli na naslovu Pot na Polšco. 
Stara, a prijetna hiša se je spremenila v uredništvo časo-
pisa. Takoj desno se je nahajal Miloš Radosavljević, ki je 
skrbel za podobo in prelom časopisa. Naravnost pa je bil 
največji prostor, kjer je bilo uredništvo. Najboljše pa smo 
se imeli v desni polovici hiše, kjer je bila kuhinja in hla-
dilnik, kjer smo si izmenjavali in se zabavali ob zgodbah 
s terena. Ker nam je to postal neke vrste drugi dom, smo 
bili tam praktično od jutra do večera. Ko pa je bil „finiš“ 
številke, tudi po celo noč. Včasih nas je presenetila Vida 
Ban, ki je prinesla zdolske klobase, da smo lažje prebede-
li noč pred izdajo. Ko so novinarji končali svoje delo, je 
vse bilo v rokah Miloša in Silva, ki sta postavljala zadnje 
tekste, tam nekje do štirih zjutraj. To so bili pionirski časi 
računalniškega stavljenja oziroma preloma časopisa. Pro-
gram, v katerem je delal Miloš, se je imenoval Page ma-
ker, ki je velikokrat „zmrznil“ in imel je še eno posebnost 
– imel je le en popravek oz. „undo“! Kot zanimivost. Ko 
je bil časopis gotov in je bil potreben le še izvoz v pdf oz. 
post script na ZIP medij, ki je imel kapaciteto 100 MB, je 
samo trajalo do dve uri. Ob kakšnih šestih zjutraj pa smo 
se s tem ZIP-om odpravili v Vojnik pri Celju, kjer so nare-
dili filme za nadaljnji tisk.

Drugič sem se pridružil Posavskemu obzorniku okrog leta 
2000, ko se je uredništvo nahajalo na Valvasorjevem na-
brežju. Tam smo si delili prostore z uredništvom POP TV-
ja, kjer je kot dopisnica delovala še Tamara Vonta. Tokrat 
sem bil v dvojni vlogi – kot fotograf in postavljalec časopi-
sa. Tehnologija in programi so že v treh letih zelo napre-
dovali. Nabavili smo prvi digitalni fotoaparat, ki je imel le 
2 mio pixlov in z njim naredili naslovnico z Bernardo Žarn. 
In še nekaj je takrat močno zaznamovalo moje delo pri Po-
savskem obzorniku. Pridružila se nam je sodelavka – novi-
narka Lidija Petrišič, ki se danes piše Lidija Petrišič Colarič 
in s katero imava dva otroka Gašperja in Lučko. :) 

Vida Ban, predsednica KD Obzorje 
leta 1997

Na začetek Posavskega obzornika me 
vežejo lepi spomini. Sodelovala sem 
namreč pri ustanovitvi društva Obzor-
je in programski zasnovi takratne re-
vije Posavski obzornik kot revije za 
kulturo in družbena vprašanja, kate-

re izdajatelj je bilo društvo Obzorje, pobudnik in ustvar-
jalec pa Silvo Mavsar. Takrat so večino ustvarjalcev vseh 
aktivnosti društva in same revije spremljale vrednote pro-
stovoljstva. Spominjam se vseh ustvarjalcev revije še na 
Strmi poti, njihovega zagona in mnogih sodelavcev iz dru-
štev in organizacij, s katerimi smo se veliko pogovarjali o 
pomenu revije in priložnosti, ki jo nudi lokalnemu okolju, 
tako ustvarjalcem kot bralcem. Pozneje je revija prera-
sla v časopis za regijo Posavje in njene prebivalce. S ča-
sopisom sem nato veliko sodelovala kot sekretarka in pro-
gramski vodja ZPM Krško. „Moja“ organizacija, ki je bila v 
tistih časih mnogim „pomembnim“ lokalnim oblastnikom 
oz. vplivnim lokalnim političnim veljakom „stara totalitar-
na organizacija“, je potrebovala širšo promocijo in podpo-
ro pri vseh projektih, ki jih je ustvarjala v novih, spreme-
njenih razmerah, ki so izhajale iz sistemskih sprememb v 
Sloveniji. Sodelovanje z regionalnim časopisom Posavski 
obzornik, ki je prihajal v vsa gospodinjstva in tudi podje-
tja, je bilo koristno, včasih tudi nujno, zato je bilo potreb-
no tudi oglaševanje. Kakor je že januarja 2003 ugotavljala 
izvršna urednica Posavskega obzornika ga. Lidija Petrišič, 
podobno vidim tudi te dni, da se, sicer po razburljivem de-
cembru in prazničnem zatišju že v začetku prvega mese-
ca novega leta v naši deželi marsikaj odvija hitreje, kot je 
najprej kazalo. Želim si, da bi vsi tisti, ki smo „navadni“ 
občani, lahko tudi v bodoče preko edinega lokalnega časo-
pisa, Posavskega obzornika, dobivali objektivne in celovite 
informacije o dogodkih in ljudeh, ki bi prispevali pozitiv-
no energijo, vrednote ter zavzetost za aktivno državljan-
stvo, ki nas bo popeljalo v boljši jutri tudi v našem okolju.

Lidija Petrišič Colarič, nekdanja so-
delavka Posavskega obzornika:

Ena od ključnih prelomnic izhajanja 
zdaj že petnajstletnika je gotovo ju-
lij 2005, ko smo si bili v ekipi enotni z 
idejo odgovornega urednika, da je čas 
za prehod iz revijalne v časopisno obli-
ko, kar je vplivalo na nekoliko druga-

čen način dela, ki pa je vendarle omogočal nove oblike no-
vinarskih zgodb iz domačega okolja. Že ob prvi prenovljeni 
številki, ki je izšla 14. julija 2005 in na katero smo se ta-
krat še posebej pripravljali, tako v vsebinskem kot tehnič-
no-oblikovnem delu, so bili odzivi med posavskimi bralkami 
in bralci, pa tudi pri takratni konkurenci izredno pozitivni. 
Še posebej pa se spomnim izjave enega od takratnih posa-
vskih županov, ki je dejal, da si je Posavje takšen časopis že 
dolgo želelo. Od takrat bo minilo že nekaj manj kot osem 
let in kljub različnim poskusom konkurenčnih tiskanih me-
dijev Posavski obzornik ostaja osrednji posavski štirinajst-
dnevnik, ki ga Posavje potrebuje, ne glede na vse. Lokalna 
novica ima še vedno svojo posebno vrednost. 

Aleksander Gelb, Boštjan Colarič in Miloš Radosavlje-
vič na prvem uredništvu Posavskega obzornika na Str-
mi poti v Krškem

Novinarka Bojana Mavsar je pri Posavskem obzorniku od 
njegovih začetkov.

Zadovoljstvo Vladimirja Abrama ob natisu prve številke 
PO v njegovi tiskarni Grafit na Senovem

Prva leta smo distribucijo opravljali sami, zato je bila 
dobrodošla tudi pomoč Dušana Vodlana.

Odgovorni urednik Silvester Mavsar s skupino učencev 
pred uredništvom na Valvasorjevem nabrežju

Oblikovalec Miloš pri delu s tedanjo opremo

Pred rotacijo je bilo ročno zlaganje.

Prikaz priprave časopisa v KD Krško

Aleksander Gelb v pogovoru z Rafkom Vodebom za prvo 
številko (1997).

Urednik Silvester Mavsar z majorko Fisherjevo in kole-
gom med vajami Nata (1999).
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Darko Gorišek, direktor GZS OZ Krško
S Posavskim obzornikom sem se prvič sre-
čal na prehodu v novo tisočletje, ko me 
je pot pripeljala v Brežice, kjer sem šti-
ri leta vodil eno izmed podjetij v skupini 
TPV. Da so poti do uspeha in razpoznavno-
sti vse prej kot posute z rožicami, mi je 

dobro znano. V vseh teh letih pa do danes, ko spremljam 
časopis, se je Posavski obzornik nenehno vsebinsko in vi-
zualno izboljševal. Danes je to časopis, ki je lahko Posav-
cem in ekipi, ki skrbi za Obzornik, v ponos. V prihodnje pa 
si seveda želim, da bi bilo v obzorniku še več tem s podro-
čja gospodarstva, uspešnih gospodarstvenikih, podjetni-
kih, inovacijah in inovatorjih.

Ivan Špiler, 
direktor splošne administracije NEK
Posavski obzornik posreduje informacije 
z vseh področij življenja in dela v lokal-
nih okoljih. Pomeni možnost seznanjanja z 
novicami, vestmi, aktualnimi dogodki naj-
širšega kroga ljudi, organizacij, institucij, 

društev in združenj ter s tem ustvarjanje nove kakovosti 
vedenj in znanj. Beleži utrip krajev in časa v posavskem 
prostoru, ki bi bili sicer lahko prezrti. Posavskemu obzor-
niku želimo veliko bralcev in uspehov v posavskem medij-
skem prostoru. 

Bogdan Barbič, direktor HESS
Vse več je medijev, ki objavljajo pred-
vsem negativne novice in informacije, po-
sledično pa se tudi zaradi tega celotna 
naša družba usmerja v negativno smer. Ve-
sel sem, da Posavski obzornik ni podlegel 
temu trendu in da je v vseh teh letih uspel 

zadržati krog bralcev predvsem z novicami, ki obveščajo o 
pozitivnih dogodkih iz našega okolja kakor tudi novicami 
o majhnih osebnih ali družabnih praznovanjih, ob katerih 
se veselo nasmehnemo in s tem delimo veselje s tistimi, o 
katerih pišete. Čim več lepih majhnih novic tudi v priho-
dnje! To potrebujemo tudi bralci!

Martin Novšak, direktor GEN energije
Časopis Posavski obzornik ima za našo re-
gijo posebno vrednost. S svojim trdim de-
lom, prizadevanjem vseh ustvarjalcev, 
podporo gospodarstva in lokalne skupno-
sti, si je v petnajstih letih medijskega de-
lovanja pridobil status obveznega člana v 

vsakem gospodinjstvu. Ob tej priložnosti bi želel čestita-
ti celotnem kolektivu, ki z dobrim delom skrbi za kvalite-
tno obveščanje in informiranje. Hkrati bi se želel zahva-
liti za dobro sodelovanje z gospodarstvom in vso izkazano 
podporo. Posavje potrebuje takšen časopis in verjamem, 
da bomo še veliko let čakali na četrtke in z njim na Posa-
vski obzornik. 

Anita Šiško, 
direktorica Knjižnice Sevnica
Knjižnica Sevnica z Zavodom Neviodunum 
sodeluje že nekaj let, poglobljeno pa za-
dnja tri leta na področju objavljanja pri-
spevkov v Posavskem obzorniku o delo-
vanju naše knjižnice. Z objavo različnih 

prispevkov časopis informira in bogati posavski prostor. Po-
savski obzornik pa se je prebivalcem občine Sevnica pri-
bližal tudi na terenu, saj smo v Knjižnici Sevnica odprli 
informativni kotiček, kjer se občani srečajo z novinarko ča-
sopisa; pri njej lahko oddajo male oglase, naročila, opozo-
rijo na pereče zadeve v kraju ipd. Ker v občini Sevnica in v 
širšem Posavju ni lokalnega radia, je obstoj in izdajanje ča-
sopisa ključnega pomena za obveščenost ljudi. Zato časo-
pisu želimo še veliko let uspešnega delovanja in izhajanja.

Mateja Gerjevič, 
direktorica ZPTM Brežice
Osnovna človeška potreba je potreba po 
komunikaciji. Pred iznajdbo tiska je ta po-
tekala od ust do ust, sedaj pa vsaj med 
mladimi prednjači internet. Na žalost so 
tiskani mediji v zatonu, saj je dostop do 

novic po drugih kanalih enostavnejši, lažji, cenejši. Zato 
me še posebej veseli, da kljub trendom Posavski obzor-
nik izhaja in praznuje svojih 15 let. Za nas, ZPTM, Posa-
vski obzornik predstavlja prijatelja, kateremu lahko po-
vemo naše mesečne aktivnosti in za katerega vemo, da 
jih bo kot prijatelj razširil, od ust do ust oz. od nabiralni-
ka do nabiralnika.

Iz fotoarhiva

Vstajenje jutrišnje pokrajine Posavje
Svet posavskih občin, ki ga sestavljajo predstavniki sevniške, kr-
ške in brežiške občine, se je na zadnji seji preimenoval v Svet 
pokrajine Posavje v ustanavljanju. Jože Avšič, brežiški župan in 
poslanec, je predstavil neuradne predloge Zakona o regijah, ki 
zagovarjajo osem, dvanajst ali še več regij. Prav slednja vari-
anta ima največ nasprotnikov, v prvih dveh predlogih pa ni sle-
du o regiji Posavje. Posavske občine so se namreč že leta 1965 
po ukinitvi okrajev neformalno organizirale v okviru Sveta po-
savskih občin kot oblika medobčinskega sodelovanja, ki je bilo 
kar uspešno, saj je bila v Posavju vzpostavljena vrsta državnih in 
gospodarskih inštitucij ter društvenih povezav, ki jih do takrat 
ni bilo. Omenimo samo samostojno posavsko banko, gospodar-
sko zbornico, pokrajinski štab, zavod za zaposlovanje itd. Tudi 
ponovna ustanovitev Sveta posavskih občin leta 1996 je poka-
zala potrebo po skupnem sodelovanju, prva naloga je bila sku-
pna deponija komunalnih odpadkov, čaka se gradnja spodnje-
savske verige hidroelektrarn in še nekatere druge. Razprava je 
pokazala, da je za posavske občine najmanj sprejemljiv predlog 
za samo osem regij, kajti s »cepljenjem« občin po zgodovinskih 
mejah Štajerske in kranjske bi za Posavje pomenilo razpetost 
med dve regiji, in sicer s sedežema v Novem mestu in Celju. To 
pa lahko privede do popolne nemoči oziroma centralizacijo se-
danjih državnih funkcij. (PO št. 1, december 1997)

Boj za Posavje
Prepričan sem, da tokrat ne bomo popustili (mačehi) državi, 
okrog katere se vrtijo grdi strici, ki bi naš življenjski prostor 
radi razdelili na dva dela in nam tako še lažje vsiljevali svo-
je »fore«. Posavje je velik prostor, v katerem živi dobrih 75 
tisoč prebivalcev, kar je za slovenske razmere dovolj, in prav 
neverjetno bi bilo, da se prijatelja iz sosednjega kraja vozi-
ta urejat zadeve v dve različni središči. (A. G., januar 1998)

Med obljubo in dejanji
Kljub temu, da večina prebivalcev posavskih občin izraža po-
trebo po institucijah in ustanovah regijskega pomena, kajti 
ukinitev oziroma preselitev bi najbolj prizadela prav njih, 
je pri posavskih občinskih veljakih opaziti, da imajo radi 
figo v žepu. Ob načelnem soglasju in gasilnem opozarjanju 
na ogroženost Posavja s strani sosednjih regij ima marsikdo 
med njimi pri vsaki zadevi kar nekaj s svojih kadrovskih, po-
litičnih, poslovnih in drugih računic. (S. M., oktober 1998)

Posavski dnevni redi
O nadaljnjem razvoju in sodelovanju namreč obstajajo raz-
lična mnenja. Tako je lani, ob podpisu politične deklaraci-
je o ustanovitvi pokrajine, v neuradnem pogovoru eden od 
strankarskih veljakov iz Brežic dejal, kako je sicer prepri-
čan, da bo krško 50 let tudi formalno središče pokrajine, a 
do takrat bo tekel nenehen boj predvsem med Brežicami in 
Krškim za pridobitev posameznih ustanov, služb in funkcij 
širšega medobčinskega značaja. (S. M., marec 1999)

Deklaracijo o ustanovitvi pokrajine Posavje so 2. febru-
arja 1998 v Krškem podpisali predstavniki vseh tedanjih 
občinskih odborov političnih strank v Posavju. Po podpi-
su pa so seveda tudi nazdravili.

Dotedanji predsednik občinskega sveta Franci Bogovič je 
bil leta 1998 izvoljen za župana občine Krško. Fotoapa-
rat Posavskega obzornika je zabeležil zdravico z obča-
nom iz Velikega Podloga in tako ohranil pomemben korak 
v politični karieri današnjega ministra in najresnejšega 
kandidata za predsednika stranke SLS.

V času začetkov Posavskega obzornika so bili na čelu treh 
posavskih občin župani Jože Avšič (Brežice), Jože Peter-
nel (Sevnica) in Danilo Siter (Krško). Na volitvah leta 1998 
so jih nasledili (na sliki spodaj) Franc Bogovič (Krško), 
Kristijan Janc (Sevnica) in Vladislav Deržič (Brežice).

Na državnih volitvah leta 2000 je Posavje dobilo močno 
zastopstvo kar štirih poslancev, od leve: Jože Avšič, Bran-
ko Kelemina, Andrej Vizjak in Branko Janc.

V času začetkov Posavskega obzornika sta sevniško ob-
čino vodila zdaj že pokojni župan Jože Peternel in zani-
mivo, predsednik občinskega sveta Martin Novšak, seda-
nji direktor GEN energije.
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Matej Drobnič, 
strokovnjak za odnose z javnostmi
Posavski obzornik pomembno sooblikuje 
prostor regije Posavje. V začetku mesečnik 
z manjšo naklado je skozi leta kot štirinaj-
stdnevnik postal povezovalec naših občin in 
krajev, bralci smo ga vzeli za svojega, kar 

potrjujejo tudi rezultati merjenja branosti. V teh petnajstih 
letih bi marsikateri dogodek ostal neopažen, če ga ne bi za-
beležili novinarji posavskega časopisa. Mogoče tudi ideja o 
povezanosti regije ne bi bila več tako prisotna. Ob jubileju 
vsem sodelavcem uredništva iskreno čestitam za uspehe in 
delo, ki ste ga opravili ob vsaki številki posebej, z željo, da 
bi bil posavski medijski prostor tudi v prihodnje obogaten s 
takšnim časopisom, kot je Posavski obzornik.

Vladislav Krošelj, direktor ARAO
Obdobje izhajanja Posavskega obzornika je 
bilo spremenljivo in zahtevno ne le za medi-
je, temveč tudi za uporabnike medijev. Po-
jav novih medijev in novih poti do prejemnika 
informacije, poplava informacij, višjih hitro-
sti prenosa in tudi zastarevanja informacij ter 

možnost interaktivnega odziva bralcev so velik izziv za tiska-
ne medije kot tudi za vse nas, ki preko medijev pristopamo 
do občanov v svojem poslovnem življenju in se tudi kot obča-
ni informiramo o dogajanju v okolju, v katerem živimo. Upo-
rabniki potrebujemo filter, da lahko iz množice izluščimo že-
lene informacije in zaupanje v vir informacije, saj informacijo 
v veliki meri presojamo tudi glede na vir, ki nam informacijo 
prinaša. Posavski obzornik je uspel najti in ohraniti medijski 
prostor ter zgraditi zaupanje v okolju, ki ga pokriva. Vse to mu 
po 15 letih izhajanja daje status zrelega regionalnega medija.

Ivan Čolak, direktor podjetja Elmont
Podjetje Elmont d.o.o. Krško spremlja časo-
pis Posavski obzornik že od samega začetka 
delovanja. V veselje nam je, da smo večkrat 
del regijskega medija, ki v veliki meri poro-
ča o vseh kulturnih, umetnostnih, športnih in 
družbenih področjih, veliko prostora pa je na-

menjeno tudi gospodarstvu v Posavju, iz česar lahko podjetja 
pridobijo ogromno pomembnih informacij. Večkrat se je pod-
jetje Elmont srečalo z novinarsko ekipo Posavskega obzornika, 
ko so nas vključili v različne projekte. Vedno smo imeli z njimi 
pozitivne izkušnje, ki so nam dale potrditev, da v njihovi me-
dijski hiši stvari delujejo tekoče. Celotni ekipi Zavoda Nevio-
dunum podjetje Elmont d.o.o. Krško želi v bodoče veliko novih 
idej in uspešnega delovanja na območju Posavja. Želimo vam, 
da bi bil Posavski obzornik bran v vsakem posavskem domu.

Bogdan Romih, 
direktor Tiskarskega središča Delo d.d.
Ker imam možnost, da spremljam razvoj 
Posavskega obzornika, lahko rečem, da 
ustvarjate dober časopis, katerega uspeh 
se kaže tudi v čisto merljivih pokazateljih. 
Podatka o branosti s preko 50.000 bralci se 

večina najbrž niti ne zaveda in ne dojame, vendar pove 
največ tudi o ekipi, ki pripravlja ta časopis, in ga tudi sam 
z velikim veseljem prebiram. Pomembna se mi zdi tudi vaša 
ostala založniška dejavnost, s katero promovirate Posavje 
v Ljubljani in širše po Sloveniji, zato upam, da bo dobila v 
regiji še večjo podporo.

Cvetko Sršen, 
direktor poslovne enote Pošte
Spoštovani, dovolite mi, da Vam v svojem 
imenu in imenu sodelavcev Pošte PE Novo 
mesto, posebej tistih iz Posavja, ob jubi-
leju  iskreno čestitam. Ko ocenjujem naše 
sodelovanje zadnjih nekaj let, lahko izra-

zim samo zadovoljstvo, da smo lahko Vaš partner, tako v 
prijaznih kot neprijaznih situacijah. Vaše poslanstvo je na 
nek način podobno našemu, zato ga še toliko bolj cenim in 
želim, da traja še dolgo časa. Tudi v prihodnje Vam želim 
veliko poslovnih uspehov, z optimizmom pa gledam tudi na 
naše nadaljnje sodelovanje.

Miljenko Muha, 
predsednik uprave Kostak d.d.
Kolektivu Posavskega obzornika iskre-
no čestitam ob obletnici v želji, da s svo-
jim delom tudi v prihodnje pomagate so-
ustvarjati našo regijo. Gradimo jo skupaj, 
z vlaganji v okolje, gospodarstvo, kulturo 

in šport ter skupnimi prizadevanji za njen nadaljnji obstoj 
in razvoj. Pri tem je izjemnega pomena, da imamo posa-
vska podjetja, organizacije in Posavci svoj časopis, ki nam 
daje možnost, da objavimo pomembna obvestila, predsta-
vimo projekte in obeležimo večje dogodke. Uspešno delo 
želim tudi v prihodnje.

V pričakovanju pomladi
Tudi v regiji je čutiti bližajoče (predvolilne) dogodke, ki jih 
že naznanjajo pogostejši obiski ministrov in sekretarjev … 
Nič konkretnega ni za zdaj slišati v zvezi s projekti, kot so 
hidroelektrarne na Savi in regijska deponija komunalnih od-
padkov. Zdi se, da v teh predvolilnih mesecih popušča pokra-
jinska vnema in da si vsaka od sicer prijateljskih občin hiti 
pridobiti čim več obljub in obetov zase, v kar župane silijo 
tudi vse večje zahteve svetnikov krajevnih skupnosti in tudi 
pomembnih lokalnih lobijev. (S. M., marec 2000) 

Kruha kot še nikoli …
Po drugi strani se je z napredkom in tudi družbenimi spre-
membami, predvsem pa s sprostitvijo trga ter sodobno teh-
nologijo, ponudba kruha tako povečala, da je skoraj nemo-
goče spremljati in poznati vsa imena krušnih izdelkov, ki 
so na polici v eni trgovini, kaj šele v vsem mestu, pokra-
jini ali državi. Kruh dobiva ime po proizvajalcih – pekih in 
pekarnah, po osebnih imenih (Jernejev, Martinov), pokra-
jinah (dolenjski, pohorski), po poklicih (rudarski), letnem 
času, praznikih in še marsičem. A če bi za ocenjevanje raz-
mer ponovno uporabili to nekdanje merilo, kaj bi mogli 
reči? Je kruha res dovolj in povsod za vse? Mar ni zavladal 
čuden čas, ko je kruha veliko, toliko kot še nikoli doslej, a 
postaja spet vse bolj drag in dragocen, (spet) bolj dosto-
pen enim mnogo bolj kot drugim? (S. M., december 2001)

Umirajoče mesto na urgenci
Kljub temu je tako v kraju samem kot v regiji in širšem pro-
storu največ pozornosti vzbudila (ne)pričakovana pobuda 
za delitev občine Krško na več manjših občin. Občinski sve-
tniški »konzilij« (ki v resnici na ljubo premore tudi najmanj 
nega zdravnika, eno medicinsko sestro in doktorja veterine) 
naj bi namreč kar se da hitro ukrepal in upošteval diagnozo 
(dežurnih) poznavalcev zdravstvene slike občinskega sredi-
šča, ki naj bi bilo tako rekoč v zadnjih izdihljajih (»Krško je 
mrtvo mesto!«) in zato nujno potrebno rešilnega kirurškega 
posega … Glede na sestavo in razprave skupine pobudnikov 
bi lahko tudi verjeli, da gre za povsem dobrohotno iniciati-
vo v glavnem upokojenih, a še vedno živahnih, tudi precej 
izkušenih ljudi, ki se v tem obdobju življenja pač najbolj 
zanimajo za stezice, parke, sprehajališča in tudi osvetlitev 
ulic … (S. M., maj 2001)

Predstavljanje Posavk in Posavcev, ki so svojimi dejanji 
in dosežki izstopili iz povprečja, je že od začetka ena iz-
med vsebinskih usmeritev našega medija. Tako smo med 
prvimi obiskali tudi akademskega kiparja Jožeta Marin-
ča na njegovem domu na Dobah pri Kostanjevici na Krki, 
nekaj kasneje pa tudi prvo damo slovenske glasbene sce-
ne Nušo Derenda v Artičah (spodaj).

Posavski obzornik je bil med obiskovalci zelo različnih pri-
reditev in dogodkov, ki so se odvijali tudi ob manj običaj-
nih urah in v različnih vremenskih razmerah. Na posnet-
ku zgoraj koledniki na Malencah pri Kostanjevici na Krki 
(1999), spodaj žegnanje konj na štefanovo v Dobovi (1998).

In še spomin na nekdanji živ žav v malem bazenu v Krškem.

Seveda nismo smeli manjkati niti na športnih prireditvah 
v Posavju, predstavljali smo pomembnejše dosežke po-
savskih športnikov, včasih pa smo na tekmah tudi aktiv-
no sodelovali. Tako je bilo tudi na tradicionalnem mno-
žičnem teku v Bušeči vasi.

Ljubitelje strelstva je razveseljevala Tina Grabnar.

Bili smo priče slovesu dveh legend speedwaya – svetovne-
ga prvaka Hansa Nielsena in domačega asa Kreša Omer-
zela (1999).
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Margareta Marjetič, kulturnica
Nekaj poizkusov izdajanja lokalnih časopi-
sov je bilo v preteklih obdobjih in ko so iz 
takih ali drugačnih vzrokov usahnili, je bilo 
vedno škoda, saj je z njimi presahnil vir in-
formacij o dogajanju v okolju. O tem, kaj 
se dogaja na širšem območju domovine in 

po svetu, nam poročajo drugi viri. Pomembno pa je vedeti, 
kaj se godi tu bliže nas. Spoznati problematiko okolja, utrip 
družbenega, kulturnega, gospodarskega razvoja v domači in 
sosednjih občinah, spoznati težave in uspehe na najrazlič-
nejših področjih, to je bogastvo, ki nam ga ponuja Posavski 
obzornik, ki mu ni le uspelo obstati poldrugo desetletje, 
uspelo mu je bogatiti svoje informacijske prijeme, segati v 
srž dogajanja in zato postati zaželen sodoben časopis v po-
savskem prostoru. Pomembni dogodki, vesti iz občinskih klo-
pi, dosežki v gospodarstvu, jubileji, razpisi, novice iz prav 
vseh področij so vedno nekomu dobrodošle, potrebne. Pri-
spevki niso le obvestilo o dogodku, ljudi povabijo k razmi-
šljanju, primerjanju, vzpodbujajo porajanje novih idej o 
takih in podobnih dejavnostih, zato prispevajo k bogatitvi 
življenjskega utripa na vseh področjih, v tem pa je nadgra-
jena največja vrednost informacijskega sredstva. Vsakdo, 
naj bo star ali mlad, posameznik ali društvo, je vesel po-
zornosti, ki se ji potem pridruži še pohvala, odobravanje. 
Prav v tem z informiranjem o dogodkih na raznih področjih 
ustvarjanja Obzornik pripomore k prepoznavnosti in zado-
voljstvu, ki sta pogosto najvrednejši nagradi za delovanje, 
predvsem ljubiteljsko. Želim, da bi Obzornik tudi v bodoče 
ostal naša stalnica na informacijskem nebu, da bi Vam, nje-
govim ustvarjalcem, ne zmanjkalo idej, časa, volje in ino-
vativnosti, s katero boste bogatili svoje poslanstvo. Iskre-
ne čestitke ob jubileju in še veliko novih izdaj Obzornika!

Ivan Vizlar, vinogradnik in podjetnik 
Vesel sem, da imamo tak časnik, ki tako 
kakovostno in korektno spremlja vse do-
godke na področju naše regije Posavje, 
tako v tisku kakor tudi na spletu. S tem 
se širijo informacije, novice o delovanju 
in napredku naše regije. Iskrene čestitke 

Posavskemu obzorniku ob 15-letnici delovanja in želim še 
veliko, predvsem dobrih informacij, poslanih v svet.

Peter Dirnbek, kantavtor
Najti pravo mero je večno vprašanje in s 
spretnostjo vrvohodca s svojim jubilejem 
dokazujete, da vam uspeva. Po eni stra-
ni opravljate vlogo kronista, po drugi na-
stavljate kritično ogledalo družbenemu in 
političnemu dogajanju, kar v nestrpnih in 

negotovih časih gotovo ni lahko. V vašem časopisu, ki ga 
željno pričakujem, se lahko pregledno seznanim z dogaja-
njem v regiji, seveda pa obvezno rešim tudi križanko. Vem, 
da nas je veliko posavskih ustvarjalcev, ki smo z vašo po-
močjo naredili prve korake v javnem nastopanju, od moje-
ga prvega intervjuja pa letos mineva deset let. Še na mno-
go uspehov in iskrene prakse!

Franci Černelč, kulturnik
Beseda. Njenega pomena se menda ne za-
vedamo dovolj. Zapisana je močnejša od 
izgovorjene. V takšni in drugačni obliki je 
ohranila naš maloštevilen narod in ga v 
marsičem postavila v družbo velikih. Tega 
se zaveda tudi sodobna družba in seveda 

njena visoka izpostava – politika. Ampak menim, da je naša 
dežela danes že ogrožena s poplavo medijev. K sreči neka-
terim med njimi uspeva gojiti zdravo besedo neodvisno od 
zapovedane dnevne politike in cenenega prilagajanja v nuji 
preživetja. Pokrajina Posavje je za nas iz njenega skrajne-
ga obrobja prav s časopisom Posavski obzornik postala tudi 
naša. Primerno naši majhnosti je pač naše ogledalo in s tem 
vzpodbuda za povečevanje opaznosti in prisotnosti v go-
spodarskih, kulturnih in drugih sferah te vitalne pokrajine.

»Njihovi« in »naši« posli
K sreči je v našem prostoru še nekaj podjetij, ki okolju izdat-
no pomagajo v obliki sponzorstev, kulturnih dotacij in finan-
ciranja društev ter klubov, skrbijo za počitniško delo, prakse, 
štipendije, prisluhnejo prošnjam umetnikov itd. Zato se na 
mizah njihovih poslovodstev nabira vsak dan več prošenj in 
pričakovanja so vse večja. Če ne bi imeli, ne bi mogli daja-
ti, pravijo o tem nekateri. Žal ni čisto tako. So namreč tudi 
podjetja,ki imajo zelo visoke prihodke (z malo zaposlenimi), 
a temu okolju poleg rednih obveznosti ne dajejo tako rekoč 
ničesar. Na pomisleke ob številnih zavrnjenih prošnjah od-
govarjajo, da tudi njim okolje ni ničesar podarilo in da so 
morali vse krepko plačati … (S. M., julij 2002)

Dobri možje za vse leto?
… Obljubljali pa so tudi dober mesec nazaj. Možje in tudi 
nekaj žensk. Državljani in občani pa tudi krajani smo enim 
in drugim dali svoj glas, prepričani, da gre za dobre može 
(ali ženske). Pa naj gre za člane krajevnih skupnosti, občin-
ske svetnike, župane ali predsednika. Pa tega, ali smo se res 
določili za dobre može (ali ženske), ne bomo vedeli prej, 
preden ne bodo naleteli na naše konkretne »želje«, »pis-
ma«, »pozive« in ko bodo ali pa ne te želje izpolnili kot po-
samezniki ali pa s skupnimi močmi. (L. P., december 2002)

Kaj in komu verjamemo …
Podatki popisa za leto 2002 kažejo, da smo se Posavci pre-
težno (kar krepko čez polovico vseh) opredelili za katolike, 
kar seveda ne preseneča. Zanimivi pa so drugi podatki. Več 
kot štiri tisoč Posavcev se je opredelilo za ateiste, sledi pa 
nekaj manj kot dva tisoč tistih, ki so sicer verniki, a ne pri-
padajo nobeni veroizpovedi, in seveda pravoslavci. Nekaj več 
kot deset tisoč Posavcev pa državi ni želelo zaupati, kate-
ri veroizpovedi pripadajo ali če ji sploh. (L. P., april 2003)

Posavje – le prijeten oddih za konec tedna?
Očitno bo potrebno naslednjim generacijam ponuditi nekaj 
več, da ne bodo že ob študiju kupovali le enosmerne vozov-
nice ter se v domačo regijo vračali le ob koncih tedna na od-
dih. Ena izmed posavskih političnih strank je v svojem prog-
ramu pred volitvami 2002 zapisala slogan »Posavje (mladih) 
priložnosti«. Ne vem, kje so in kaj delajo zdaj. Upam, da 
imajo polne roke dela in da bo že naslednja generacija za-
ključila študij v dobro Posavja in izkoristila vse priložnosti, 
ki jih bo regija ponudila. (L. P., januar 2004)

Posavski obzornik je bil v svojih začetkih najbolj priso-
ten v krški občini, vendar so se njegovi ustvarjalci trudi-
li biti čim bolj posavski. Tako jih je pot zanesla tudi na 
znamenite razborske večere v sevniški občini.

V Kostanjevici na Krki so začeli z rednimi srečanji ljubi-
telji domačih dobrot, ki pa se ob našem obisku niso da-
li motiti.

Že v prvi številki smo obširno poročali o otvoritvi disko-
teke Pacific v Krškem (1997).

Družabne in zabavne prireditve so del življenja v Po-
savju, zato tudi na straneh takratne revije niso manjka-
le. Obzornik je podprl prvi posavski uradni izbor lepoti-
ce za Miss Slovenije 2000 (zgoraj), na gradu Rajhenburg 
pa se je že dve leti prej začelo tekmovanje harmoni-
kark (1998).

Akustični cerkveni ambient je pogosto izkoristil za svoje 
nastope tudi MePZ Viva iz Brežic.

Vsa leta spremljamo tradicionalna srečanja duhovnikov 
s posavskimi župani. Na sliki srečanje sevniških duhovni-
kov z županom Peternelom (1998).

V Jesenicah na Dolenjskem smo takole srečali škofa in ka-
snejšega kardinala Franca Rodeta.

Sandi Lekše, podjetnik in coach
Ljudje so prejemanje Posavskega obzorni-
ka v zadnjih letih vzeli kot nekaj samou-
mevnega. Da tako pač je. Zavedati pa se 
moramo, da za časopisom stojijo ljudje z 
imeni in priimki, ki s svojim delom in po-
žrtvovalnostjo že petnajst let pišejo zgod-

bo o Posavju in njegovih prebivalcih. Vedno rad preberem 
vsako dobro novico iz domačih krajev! Zato se ob 15-letni-
ci velja zahvaliti in čestitati ljudem, ki živijo in dihajo za 
to, kar lahko mi beremo. Pomena Posavskega obzornika bi 
se verjetno zavedli šele takrat, ko ga nekega četrtkovega 
dne poštar ne bi več dostavil. Upam, da se to ne bo zgodi-
lo, in si želim, da bi nas vsebina najbolj branega časopisa 
v Posavju razveseljevala še mnoga desetletja. Zato vsem, 
ki ustvarjate in podpirate ta izjemen časopis, ki povezuje 
tako »štajerce« kot »kranjce« na obeh straneh Save – ker 
na koncu smo vsi Posavci – iskrena hvala!
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Nuša Derenda, pevka
Praznovanja so vselej lepa. Z veseljem 
lahko povem, da tako kot Posavski obzor-
nik tudi sama letos obeležujem 15-letnico 
pevske kariere, ki jo bom počastila juni-
ja s koncertom v Križankah. Vaš časopis je 
ves ta čas spremljal moje glasbene dosež-

ke. Pred kratkim ste me razveselili tudi z objavo prispevka 
o mojem sinu. Vesela sem, da imamo v Posavju svoj časo-
pis. Tudi z njegovo pomočjo se ohranja naša regija. Zdi se 
mi, da je kar nepogrešljiv sopotnik v našem okolju in tako 
časopisu kot tistim, ki ga ustvarjate, želim še veliko uspe-
ha. Ob jubileju izrekam tudi prisrčne čestitke! 

Dragutin Križanić, upokojeni prof. glas-
bene vzgoje in ravnatelj GŠ Brežice, di-
rigent
Pri vašem delu poročanja je zelo pomemb-
no, kako poročate. V mediju, kot je Posa-
vski obzornik, nosite veliko odgovornost pri 
ustvarjanju mnenja o nekom, glede na to, 

da ljudje nismo takšni, kakor mislimo, da smo, ampak smo 
takšni, kakršne nas vidijo drugi. Takšen medij, kot je vaš 
in naš, ima posebno vlogo, saj ustvarja mnenje o ljudeh 
in dogodkih. To pomeni, da je ta medij imel vedno druga-
čen odnos, pozitivnejši odnos do dogajanj, kot ga na pri-
mer imajo veliki mediji, ki pokrivajo vso državo. Kar po-
meni, da vaše poročanje izhaja iz boljšega poznavanja in 
razumevanja našega manjšega, lokalnega sveta. Želim še 
veliko lepih in ponosnih rojstnih dni, saj opozarjate, da se 
je nekaj zgodilo. Zaslužene čestitke!

Urška Klajn, režiserka amaterske gleda-
liške skupine PD Vrhovo
Spoštovani, iskrene čestitke ob rojstnem 
dnevu Posavskega obzornika. Ob vstopu v 
najbolj razburkana najstniška leta časo-
pisu želim polne strani dobrih novic in za-
nimivih zgodb. Vsem nam želim, da tudi v 

času težkih družbenih razmer ne bi ugasnili luči kulturi, 
zato se vam zahvaljujemo za sodelovanje, ki si ga želimo 
tudi v prihodnje. Vse bralce in bralke pa vljudno vabim na 
pestre prireditve v Vrhovem.

Jaro Kovačič, športnik
Prek medijev športniki širši množici predsta-
vljamo marsikomu nepoznane športne aktiv-
nosti in dosežke. Tako je tudi nam, lokalnim 
začetnikom triatlona, uspelo predstaviti Po-
savju šport, ki postaja v svetu vse bolj pre-
poznaven in popularen. Posavski obzornik je 

izredno pripomogel k promociji triatlona v Posavju in ljudi se-
znanjal z aktivnostmi Športnega društva Posavje, prav tako je 
javnost vestno obveščal o dosežkih društva tako doma kot v 
tujini. Rezultat delovanja medijev na športnem področju pa se 
kaže v porastu športnih navdušencev v naši regiji. Sam sem si 
zadal cilj, da približam triatlon čim večji populaciji in k vad-
bi privabim ljudi vseh generacij. Tudi v prihodnosti si želimo 
prek različnih športnih aktivnosti ljudi osveščati o pomemb-
nosti športa in zdravega načina življenja in zato prav tu vi-
dim pomembno vez našega društva s Posavskim obzornikom.

Ferdo Barachini, 
predsednik Ribiške družine Radeče
Kot redni bralec Posavskega obzornika lahko 
rečem, da so bili prispevki iz vseh šestih ob-
čin vedno zanimivi za branje. Občina Radeče 
je bila sicer nekoliko manj prisotna na straneh 
tega časopisa - morda je bilo temu vzrok go-

spodarsko stanje v občini, saj smo z ukinitvijo nekoč paradne-
ga konja v radeškem gospodarstvu, papirnico, izgubili še zadnje 
podjetje, ki je rezalo kruh mnogim družinam. Sicer pa Posavski 
obzornik pokriva poleg gospodarstva tudi vsa ostala področja in 
ravno zaradi tega je zanimiv za tako veliko število bralcev. Spo-
štovani ustvarjalci časopisa, čestitke ob 15-letnici, z željo, da 
se trudite še naprej v zadovoljstvo vaših bralcev. 

Posavske žoge
Kljub temu pa ostaja dejstvo, da ima Posavje kot bodoča re-
gija (!) le malonogometnega prvoligaša, ne pa nogometnega 
niti rokometnega niti košarkarskega niti kakšnega drugega 
iz kategorije (medijsko) elitnih športov. Kar nekaj uspeš-
nih mladih športnikov v posamičnih panogah zaradi iznaj-
dljivosti in volje klubov ohranja Posavje na zemljevidu Slo-
venije, toda športna moč regije je v veliki meri odvisna od 
dvoranskih ekipnih športov. To bi pač moralo zaskrbeti od-
govorne, saj si najbrž tudi oni želijo, da se posamezne žoge 
brcajo, mečejo ali odbijajo ne le v nižjih, ampak tudi v prvih 
ali vsaj v drugih ligah. (P. P., februar 2004)

Si sever res želi postati jug?
Že dolgo velja, da je sever razvit in jug njegovo nasprotje. 
»Razviti« srkajo denar in ga plemenitijo, »razviti« imajo naj-
boljše šole, že kmalu zmamijo najboljše kadre, od milosti 
»razvitih« so odvisna sredstva za oživljanje tradicij, kulture 
in dediščine v provincah. Za naše »razvite« smo mi v Posav-
ju onesnaženi in, no malo pa že, radioaktivni, v očeh naših 
»razvitih« smo predvsem tako ali drugače nesposobni reše-
vati lastne (pokrajinske) probleme in zato bodo trikrat pre-
mislili, ali nam bodo dovolili, da odločamo o čem več, kot 
smo minula desetletja. (M. M., julij 2005)

Posavski štrikeraj
Uboge naše šivilje. Če bo šlo tako naprej, bodo kmalu so-
dile le še na sejme stare obrti in poklicev, njihovi stroji pa 
v Posavski muzej. Kako naj ženske pri štiridesetih, petde-
setih najdejo drugo delo, ne ve nihče. Med jezo nad drža-
vo in politiko, ki sta poleg Kitajcev večinoma krivi za nji-
hovo usodo, jim je morda lahko nekoliko v tolažbo, da tudi 
nekateri nekdanji oblastniki te dni iščejo delo. Med njimi 
trije bivši poslanci – dva Brankota in en Jožko ... A kakor 
sem slišala prejšnji teden, ko sem bila po dolgem času na 
kavici v Krškem v bifeju »Pri visečem lulčku«, je njim zdaj 
skupna kar trojna bol: kako se odvaditi lepe poslanske pla-
če, kako ali sploh lotiti se županskih volitev, ker bi bil mo-
rebitni (ne)uspeh lahko njihova dokončna politična smrt, 
in tretja zagata: kako in kje se lotiti konkretnega dela. 
(A. M., avgust 2005)

Tadej Baškovč, član VTKD Cerklje
V veselje mi je, da sem v teh 15-ih letih 
Posavskega obzornika bil del njega s svoji-
mi članki, v katerih sem opisoval dogaja-
nje in življenje v podgorjanski vasici Žej-
no, različne aktivnosti v Vinogradniškem, 
turističnem in kulturnem društvu Cerklje 

ob Krki ter tudi na drugih področjih. Posavski obzornik je 
bil v preteklosti in želim si, da v prihodnosti, glas Posavja. 
Vsakih štirinajst dni nas polni z različnimi vsebinami in za-
nimivostmi. Zame, kot za bralca, je še vedno tiskana izda-
ja časopisa nekaj, kar rad vzamem v roke in upam, da bo 
kljub poplavi internetnih medijev tako tudi v prihodnosti. 
Vsem ustvarjalcem časopisa želim še veliko uspešnih tiska-
nih izdaj, veliko energije, novih idej in zanimivih člankov, 
ki bodo navduševale bralce.

Pevke Aktiva kmečkih žena Kostanjevica na Krki

Takole pa so izgledali nekdaj popularni KUT Gas.

Dve generaciji maturantov brežiške gimnazije leta 2000

Rekreacija na igrišču v Koprivnici

Pokojni predsednik vlade Andrej Bajuk si je leta 2000 
ogledal jedrsko elektrarno.

Člani posavskih občinskih svetov na skupni seji

V Brežicah so evropsko zastavo izobesili že leta 1998 
(župan Jože Avšič in direktor Posavskega muzeja Tomaž 
Teropšič).

Župani, ki so kasneje podprli idejo Posavski obzornik v 
vsak dom – Bogovič, Vizjak in Janc (2002).
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S preprostim geslom „Knjige iz Posav-
ja“ je pod roke dobre literature željnih 
bralcev in na knjižne police slovenskih 
knjižnic ter knjigarn doslej prispelo že 
skoraj 40 zanimivih, kvalitetnih del iz-
virne knjižne produkcije avtorjev iz Po-
savja. 

Založništvo oziroma izdajateljstvo je 
poglavitna dejavnost neprofitnega 
Zavoda Neviodunum v Krškem. Že ob 
ustanovitvi poleti 2001 smo si v okviru 
založniške dejavnosti poleg izdajanja 
medijev (časopisa Posavski obzornik) 
v programu dela kot pomembno po-
slanstvo zastavili izdajanje knjig, kar 
smo počasi, a vztrajno iz leta v leto 
tudi uresničevali pod okriljem Založbe 
Neviodunum. V nadaljevanju boste 
spoznali pestro vsebinsko in žanrsko 
paleto izdanih del, največ poudarka pa 
smo namenili:

• izvirnemu leposlovju in publicistiki,
• lokalni zgodovini,
• knjigam o zgodovini športa in kot 

edini slovenski založnik knjigam  
o speedwayu,

• bogatim monografijam iz zbirke 
Stoletje na razglednicah,

• izvirnim slikanicam za otroke in 
mladino,

• strokovni zbirki Brežiške študije,
• kvalitetnim ponatisom javnosti že 

nedosegljivih starih knjižnih izdaj,
• učbenikom in priročnikom,
• leksikografskim delom,
• zbirki Almanahi občine Krško,
• poeziji,
• darilnemu programu.

Vse že izdane knjige iz Založbe Nevi-
odunum so bile pri bralcih doslej lepo 
sprejete, kar nam je v poseben ponos, 
v zadovoljstvo pa nam je tudi, da so 
knjige v pogledu oblike in celotne iz-
vedbe vedno znova pohvaljene. 

„Med vašimi knjigami 
človek začuti, da še 
verjamete v poslanstvo 
knjig!“

Stavek, ki ga je izrekla obiskovalka stoj-
nice Založbe Neviodunum na Sloven-
skem knjižnem sejmu, smo razumeli 
kot potrditev naše vizije: že od samega 
začetka imamo namreč iskreno ambici-
jo, da bi povezali posavsko založniško 
dejavnost, vztrajali pri kvaliteti del in 
knjigam iz Posavja pomagali najti pot 
do širšega kroga bralcev, saj si to tudi 
zaslužijo. 

In kateri so pravzaprav najpomemb-
nejši cilji knjižnega programa Založbe 
Neviodunum:

• vzpodbujanje domače literarne 
ustvarjalnosti z uredniškim delom, 
izdajanjem in promocijo najkvalite-
tnejših del posavskih avtorjev, 

• afirmacija posavskih piscev, ilustra-
torjev, oblikovalcev in drugih avtor-
jev ter njihovih del v širši javnosti,

• ohranjanje in promocija kulturno-
zgodovinskih vrednosti in naravnih 
posebnosti s prostora Posavja sko-
zi publiciranje različnih tiskanih in 
elektronskih medijev,

• ohranjanje in posredovanje zanimi-
vih del iz preteklosti, katerih avtorji 
so bili s prostora Posavja, zlasti s 
ponatisi knjižnih izdaj in drugih pu-
blikacij, 

• pomoč in sodelovanje pri zahtev-
nejših založniških projektih drugih 
izdajateljev iz Posavja, s tem pa dvi-
ganje knjižno-založniške kulture v 
regiji.

Iz navedenega je razvidno, da si je 
izdajatelj zadal pomembne izzive na 
področju, ki ga organizirano ne po-
kriva noben drug ne javni ne zasebni 
izvajalec v Posavju, pač pa je ta de-
javnost zelo razpršena med različni-
mi organizacijami ali posamezniki. V 
Zavodu Neviodunum smo prepričani, 
da je organizirana založniška dejav-
nost nepogrešljiv element v gradi-
tvi ter afirmaciji kulturne in splošne 
identitete Slovenije ter vsake regije 
oziroma pokrajine in tako tudi Po-
savja.

Kakovost izdanih knjig je 
na prvem mestu

Slovenska knjižna produkcija je obil-
na in hiter razvoj različnih, predvsem 
elektronskih tehnik priprave besedila 
za tisk ter cenovna dostopnost pro-
dukcije se odražata v že skoraj ne-
pregledni množici publikacij, ki jih 
izdajajo različne organizacije, društva 
ali posamezniki v samozaložbi. Ob 
odločitvi, da naše knjige podpirajo 
regionalno knjižno ustvarjanje pa za-
vestno nismo pristali na nižanje krite-
rijev glede kvalitete del, ki pod našim 
okriljem razveseljujejo nove bralce. 
Na to smo še posebej ponosni, rele-
vantnost del za slovenski knjižni trg 
in po našem mnenju velik pomen 
naših knjižnih izdaj za prihodnost pa 
bo, kot se to dogaja v naravi, najja-
sneje pokazal čas.

V Založbi Neviodunum verjamemo v 
knjige, v podpornike slovenske knji-
žne dejavnosti in v njihove bralce, ki 

nas vedno znova presenečajo s spod-
budami. V upanju, da bomo svoje 
poslanstvo lahko uresničevali tudi 
naprej, vam v nadaljevanju na kratko 
predstavljamo knjižni svet posavskih 
avtorjev ter vas seveda lepo vabimo 
k nakupu raznovrstnih in zanimivih – 
knjig iz Posavja.

 Založba Neviodunum

Knjige iz Posavja
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško - mob.: 040 634 783 - tel.: 07 49 05 780 

e-pošta: zalozba@posavje.info - www.neviodunum.si

•	 Almanahi	občine	Krško	2003-2012

•	 Brežice	-	stoletje	na	razglednicah

•	 Brinove	zgodbe

•	 Čas	pelje	mimo	(Te	moje	pesmi)

•	 Čez	mavrico	-	Iz	Ljubljane	skozi		
krške	oči

•	 Fanfare

•	 Fanfare	2

•	 Gospa,	če	ni	dobro,	ni	treba	nič	plačat

•	 Jugoslovanski	dirt	track	in	speedway	
1920	-	1991

•	 Krško	-	stoletje	na	razglednicah			
(2.	izdaja)

•	 Krško	-	Življenje	z	reko	Savo

•	 Krško	in	Krčani

•	 Kruh	in	pecivo	po	domače

•	 Melisa

•	 Mesečevi	kažipoti

•	 Neviodunum	-	Izgubljeno	mesto

•	 Posavski	biografski	leksikon

•	 Potepanja	po	gorah

•	 Prešite	Besede

•	 Proizvodnja	električne	energije

•	 Reaktorska	sredica

•	 Samobeg

•	 Sevnica	-	stoletje	na	razglednicah

•	 Slovenski	Speedway	1992	-	2012

•	 Speedway	v	Krškem	-	Speedway	in	
Krško

•	 Temeljna	znanja	iz	jedrske	tehnike

•	 Vrtiljak

•	 Vsi	slovenski	župani	(1990	-	2010)

•	 Zajtrk	smehljajev

•	 Zarjavela	od	vsakdanjosti

•	 Zbrana	dela	Viktorja	Tillerja

•	 Zdole	skozi	stoletja

•	 ZPM	Krško	-	55	let	za	srečnejše	
otroštvo

Rudi Stopar Franci Tomažič Ivan Tomše Oskar Zoran Zelič 

Maruša Mavsar Silvo Mavsar Alenka Mirt IskraPolona Brenčič Slavica Jarkovič Urška Jekler Marija Kalčič Marjanca Kočevar Tea Oršanič

Uroš SadekRobert Rožman

Peter Pavlovič

Franci Planinc Ljudmila ŠribarŽivko Šebek Boštjan Špiler 

Avtorji založbe Neviodunum
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Po izdaji dela Ivana Lapajneta Krško in Krčani smo se lotili tudi po-
novne izdaje Brežičana dr. Viktorja Tillerja (1878 – 1961), zgodovi-
narja in geografa, ki se je ukvarjal predvsem s krajevno zgodovino 
Posavja. Ob 70-letnici izida zadnje izmed štirih poljudnih brošur 
smo leta 2011 za ponovni natis pripravili vse štiri in jih povezali v 
komplet: Brežice z okolico (1937), Krško in okolica (1938), Sevnica 
in okolica (1938), Dekanija Videm v brežiškem okraju (1939).

Zbrana dela Viktorja Tillerja 
(ponatis štirih knjižic iz let 1937-1939)

Zgodovina

128 strani, 230 x 280 mm, trda vezava, ščitni ovitek 
● ISBN 978-961-6784-00-9 ● 25,00 €

Knjiga dobrega poznavalca krške preteklosti prinaša vpogled v ži-
vljenje ob reki Savi od časov, ko je bila ta še plovna, in vse do 
današnjih dni, ko njena dolina zaradi izrabe v energetske namene 
dobiva povsem drugačno podobo. Knjiga obravnava ladijsko plovbo 
v Krškem od Rimljanov do konca 19. stoletja, t.j. splavarstvo, krške 
brodove, plavajoče mline, mostove in urejanje rečnega toka. Opi-
suje tudi mestno kopališče in načrte za gradnjo elektrarn, ribolov 
na Savi itd. Knjiga s preko 100 fotografijami in skicami je dragocena 
priča zanimive preteklosti, ki je morda tudi del vaših spominov.

Krško - Življenje z reko Savo 
Živko Šebek

272 strani, 260 x 285 mm, trda vezava, ščitni ovitek 
● ISBN 978-961-6784-11-5 ● 38,00 €

224 strani, 260 x 285 mm, trda vezava, ščitni ovitek 
● ISBN 978-961-91198-1-5 ● 35,00 €

216 strani, 260 x 285 mm, trda vezava, ščitni ovitek 
● ISBN 978-961-6784-04-7 ● 35,00 €

Že leta 2003 smo zasnovali edinstveno zbirko Stoletje na razgledni-
cah, v kateri naj bi skozi slike in sporočila s starih razglednic bolje 
spoznali naše kraje v obdobju od konca 19. do konca 20. stoletja, 
t.j. v času, ko je bila ta oblika komuniciranja med ljudmi najbolj 
v uporabi. Knjiga Brežice – stoletje na razglednicah je tretja po 
vrsti, a hkrati najobsežnejša, saj poleg bogate predstavitve mesta 
Brežice vsebuje tudi razglednice in opise vseh drugih večjih krajev 
v današnji občini Brežice, pa tudi zanimivi poglavji o gradu Mokrice 
in Čateških toplicah.

Prva izdaja knjige iz zbirke Stoletje na razglednicah z več kot 200 
razglednicami Krškega in Vidma iz obdobja 1897 do 1997, ki jih 
spremljajo zapisi Polone Brenčič, Ljudmile Šribar in Silva Mavsar-
ja (Krško od druge polovice 19. stoletja do razpada Avstro-Ogrske, 
Krško med obema vojnama, Krško po drugi svetovni vojni, Od prvih 
razglednic do sms sporočil) s številnimi drugimi podatki iz več kot 
50 različnih virov ter z zanimivi odlomki iz literarnih in zgodovinskih 
del o Krškem je bila razprodana. Po sedmih letih smo leta 2010 
pripravili drugo, dopolnjeno izdajo!

V knjigi je objavljenih preko 200 razglednic iz obdobja od 1897 do 
današnjega dne. Najbolj pogost motiv je veduta Sevnice, med bolj 
zanimivimi motivi pa najdemo tudi glavni trg, gostilne in trgovine, 
hotel in restavracije, cerkve, grad, industrijske obrate, železni-
ško postajo, cestni in železniški most, spomenike in še marsikaj. 
Vsako izmed petih poglavij vsebuje zgodovinski pregled s prikazom 
življenjskega utripa kraja v posameznem obdobju, pri tem pa so 
nekatere podrobnosti sploh prvič objavljene.

Brežice - stoletje na razglednicah 
Polona Brenčič, Silvo Mavsar

Krško - stoletje na razglednicah (2. izdaja) 
Polona Brenčič, Ljudmila Šribar, Silvo Mavsar

Sevnica - stoletje na razglednicah 
Oskar Zoran Zelič

192 strani, 170 x 240 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-6784-05-4 
● 15,00 €

Zbornik z besedo in sliko popelje bralca skozi čas 55 let in odraža 
ekonomsko, socialno in politično sliko obdobja. Govori o pričakova-
njih in veselju mladih, o generacijah prostovoljcev, o letovanjih na 
morju, taborjenjih, gradnji igrišč, organizacijah družabnih in kul-
turnih prireditev, vzpodbujanju športnih aktivnosti, medgeneracij-
skem sodelovanju, skrbi za okolje in uveljavljanju vrednot, družbe-
nih norm ter državljanskih svoboščin mladih. Edinstven dokument o 
organizaciji, ki je postavila temelje mnogim današnjim izobraževal-
nim, vzgojnim, humanitarnim in drugim programom.

ZPM KRŠKO - 55 LET za srečnejše 
otroštvo Več avtorjev

Poezija

96 strani, 170 x 200 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-6784-18-4 
● 15,00 €

Do sedaj sta izšli dve pesniški zbirki avtorice, in sicer Mah (2008) 
ter Počasnost dneva v deževanju (2010), v soavtorstvu pa je izdala 
tudi dve prozni deli. Pred nami je njena tretja pesniška zbirka, 
prva, ki je nastala v sodelovanju z založbo Neviodunum ... Prepad 
med človekom in naravo (ter nasploh okolico) je najbrž večji kot 
kdajkoli prej v zgodovini. Edini posrednik med nami in njo pa so 
naši čuti. Zanje imamo besede, s katerimi si lahko občutke izme-
njujemo in prav posredovanje čutenj je ena od največjih odlik 
Teine poezije. Ob branju bomo začutili strast, ki jo lahko prinaša 
igra svetlobe in sence ali dveh teles, zadrhteli bomo ob lepoti spu-
ščajočega se mraka ali barvitosti jutranje zore ter se zmrazili med 
sprehodi po sobanah notranjih peklov ali ob obisku onostranstva. 
(Iz spremne besede)

Prešite Besede Tea Oršanič

128 strani, 170 x 200 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-6784-08-5 
● 15,00 €

Ta naloga se zdi v primeru vsestranskega pesnika, kiparja, grafika 
in še kaj - po eni strani lažja, saj je glas o njegovi silni ustvarjal-
ni energiji segel že v sleherni del posavske regije, njegova dela 
poznajo ali celo imajo v svojih zbirkah v večini drugih slovenskih 
pokrajin. Malo pa je tudi ljudi iz Posavja, ki bi s sadovi svojega 
dela in iskrenim človeškim odnosom »osvojili« toliko tujih dežel. 
Pri svojem izrazu ne pozablja korenin - naj si bodo slovenska ali 
čezoceanska občinstva, ambasador dobre volje in pozitivne ener-
gije jim prinaša v doživljanje tudi svoje ustvarjalno okolje, te lepe 
kotičke ob spodnji Savi. (Iz spremne besede)

Čas pelje mimo (Te moje pesmi) 
Rudi Stopar

64 strani, 120 x 180 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-6784-16-0  
● 12,00 €

Decembra 20012 je minilo 30 let, kar je v Krškem izšla pesniška 
zbirka z izvirnim naslovom Samobeg, ki jo je napisal pesnik Silvo 
Mavsar. Ta je s svojimi pesmimi in uredniškim delom, zlasti v okviru 
Literarnega kluba Krško, opazno vplival na ostale posavske ustvar-
jalce osemdesetih let in tudi pozneje. Z zanimivimi ilustracijami 
urednika in pesnika Nika Kešeta, ki je zbirko likovno opremil, je 
bila ta knjiga tudi v širšem prostoru opažen kulturni dosežek, zato 
smo ocenili, da je ob jubileju vreden ponovitve.

Samobeg Silvo Mavsar

392 strani, 170 x 240 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-6784-06-1 
● 28,00 €

Tretja knjiga v zbirki Brežiške študije je celovit pogled na trgo-
vino v Brežicah. Zbornik recenziranih razprav odgrinja tančico z 
življenj posameznikov, ki jim je trgovina predstavljala temeljni ali 
dopolnilni vir zaslužka. Ta je namreč omogočila rast in napredek 
naselja ter ključno prispevala k njegovemu razvoju v mesto in sre-
dišče spodnjega Posavja. Ugodna zemljepisna lega, ki je predvsem 
brežiškim trgovcem omogočila vključitev v regionalne in medna-
rodne trgovske tokove, pa je prispevala ne le h gmotni pač ampak 
tudi kulturni in duhovni bogatitvi meščanov.

Gospa, če ni dobro, ni treba nič plačat 
(Brežiške študije 3) Več avtorjev, uredil Jože Škofljanec

156 strani, 155 x 220 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-91198-2-2

Pripravljamo drugi ponatis knjige, ki jo je leta 1894 izdal »Odbor 
za olepšanje mesta Krško« V njej je avtor na strokoven, včasih pa 
tudi na poljuden in zabaven način skušal prikazati razvoj mesta, 
nekatere njegove značilnosti, od mestne uprave, brodarstva, pu-
stnih šeg, imenitnih gostiln, ob katerih so se ustavljali brodarji, 
razvoja cerkve, oblačilne kulture, šolstva, rokodelskih zadrug, 
sodnih procesov proti »coprnicam«, ki so resno ogrozili mestno 
ekonomijo, življenjepisov znanih Krčanov ter še vrsto zanimivosti 
iz starega mesta ob Savi.

Krško in Krčani Ivan LapajnePOnaTiS 
V PRiPRaVi

Zdole skozi stoletja
Polona Brenčič, Boštjan Špiler

464 strani, 230 x 290 mm, preko 400 fotografij trda vezava 
● ISBN 978-961-6784-20-7 ● 39,00 €

V letu 2008 je minilo 760 let, kar je bilo v starih dokumentih (ur-
barji) prvič omenjeno naselje Zdole (Villa in Monte Suppani Santi 
Georgii) pri Krškem ter okroglih 700 let od prve omembe okoliških 
naselij oziroma vasi. Raziskovalno delo dveh domačih zgodovinarjev 
v javnih in zasebnih arhivih ter knjižnicah, preučevanje različnih 
zbirk (stara šola) ter na desetine pogovorov z najstarejšimi krajani 
– vse to je pripeljalo do presenetljivih odkritij in podatkov, ki bodo 
v knjigi prvič objavljeni in gotovo zanimivi bralcem. Kuhar Ivan Iva-
čič, pisatelj in politik Beno Zupančič ter prevajalec Branimir Kozinc 
pa sodijo med znane Slovence, zato bo knjiga zanimiva tudi širšemu 
krogu bralcev.

zadnji izvodi

Ponatis štirih knjižic: ● ISBN 978-961-6784-15-3 ● 17,00 €

Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško 
Mob.: 040 634 783 - Tel.: 07 49 05 780

e-pošta: zalozba@posavje.info - www.neviodunum.si
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Proza

Mesečevi kažipoti Marjanca Kočevar

Zajtrk smehljajev Slavica Jarkovič

So trenutki, ko se ustavim, pomislim na drage mi ljudi, misel se do-
takne besed, ki se mi kar same pretočijo v pesmice; napišem jih na 
razglednice, pošljem sporočilca, toliko jih je že, da si jih zapišem 
v majhno zlato beležnico. Pa jih razdajam za srečo pomnožiti, za 
žalost potolažiti, praznike z njimi odišaviti. V pretemnih nočeh z 
mesecem pot osvetljujejo, dan s soncem pozlatijo. Kristalni vrč je 
bil prepoln, zato sem svoje verze v to knjižico iz njega pretočila. 
Iz srca vam jih podarjam in tudi vi jih darujte naprej, vsem tistim, 
ki se jih misel z ljubeznijo dotakne. (Iz spremne besede avtorice)

Pesnica Marjanca Kočevar je o prvencu Jarkovičeve med drugim 
zapisala: »Zajtrk smehljajev je pesničina subjektivna in subtilna 
izpoved, kjer je narava angel miru in zavetja, saj tam najde zato-
čišče in kolizijo v sebi, ko se ta iznenada pojavi na pragu med hre-
penenjem in do konca izživeto erotiko, umiri in nadomesti s simboli 
iz narave, ali spet izzveni v sanjarjenje o svojem ljubem. Šele proti 
koncu knjige postane nekoliko drznejša, kot bi tako kot ženska a 
tudi pesnica dozorevala skozi svojo izpoved ...«

32 strani, 150 x 150 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-6784-02-3 
● 7,00 €

64 strani, 170 x 200 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-91198-6-0

160 strani, 160 x 230 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-6784-14-6 
● 15,00 €

176 strani, 140 x 200 mm, broširano ● ISBN 978-961-6353-65-6 
● 10,00 €

Nova izdaja antologijskega izbora novejših literarnih del prinaša 
pesmi in prozo 20 avtoric in avtorjev iz Posavja in nadaljuje pred 
osmimi leti začeti založniški projekt pod naslovom Fanfare. V knji-
go, ki jo je uredil Silvester Mavsar, so svoja dela prispevali: Marija 
BAJT, Janez BRŠEC, Sara DIRNBEK, Nuška GOLOBIČ, Karmen HRI-
BAR, Slavica JARKOVIČ, Marija KALČIČ, Vera KUSTEC, Tatjana LA-
PUH, Asta MALAVAŠIČ, Rudi MLINAR, Tea ORŠANIČ, Ana ROSTOHAR, 
Urška SKALICKY, Rudi STOPAR, Dragomila ŠEŠKO, Miro TIČAR, Ivan 
UMEK, Ivanka VATOVEC in Tamara VONTA.

Na zalogi imamo še nekaj izvodov proznega prvenca mlade, ob iz-
idu knjige 16-letne pisateljice. Knjiga je bila eno najbolj branih 
del kakega izmed posavskih avtorjev. V spremni besedi je zapisano, 
da se mu pozna vpliv »new age« in da je primer t. i. »magičnega 
realizma«. Roman opisuje Andraževo življenje v treh življenjskih 
obdobjih: v otroških letih, ko trpi zaradi ločitve staršev; v srednje-
šolskih letih, ko je mlada ljubezen osrednje čustvo; v zgodnjih mo-
ških letih, ko je uspešen inženir. Magično plast dogajanja v vseh 
treh obdobjih predstavlja Melisa.

Fanfare 2 Več avtorjev

Melisa Maruša Mavsar

Poezija

Zarjavela od vsakdanjosti Marija K. Mirtič

Druga knjiga te avtorice pred bralca kot na oder postavi štiri ci-
kle Upam s pravljicami, Nabiram spomine, Šepetam s samoto in 
Sestavljam mozaik, ki so urejeni v dramski lok. Tako se pred nami 
razgrne knjiga kot odrska slika v štirih dejanjih, a zdi se, kot da je 
scena ves čas enaka: narava v vseh letnih časih in v njo umeščena 
prvoosebna pripovedovalka svojih navidezno samoumevnih vsakda-
njosti, ki se pretakajo iz pesmi v pesem kot arhetipska vezenina 
odnosa ženske in moškega ter njunih vsakdanjih opravil … 
(Iz spremne besede)

72 strani, 160 x 230 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-91198-3-9 

176 strani, 130 x 220 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-6784-03-0 
● 13,00 €

Alenka Mirt Iskra ima rada ljudi, največ ji pomenijo prijazni med-
človeški odnosi in dobrota, ki se ne razkazuje in napihuje, ampak 
čisto preprosto – je. V njenih ljudeh. In v njej, ki »hodim naokoli z 
odprtim srcem in paleto razpoloženj na obrazu.« Hodi z utripajo-
čim, toplim srcem. S srcem, ki ljubi in je ljubljeno. Zato doživlja 
življenje z žlahtno preprostostjo in presunljivo globino. S spoštlji-
vostjo in hvaležnostjo, ki se nas dotakne in nas poboža z najlepšim 
darom med darovi – s človeško bližino. Življenje je lepo, pričuje 
sleherna njena beseda, četudi kdaj utrujena, žalostna, samotno 
tiha. (Iz spremne besede dr. Mance Košir)

Čez mavrico - Iz Ljubljane skozi krške 
oči Alenka Mirt Iskra

120 strani, 120 x 200 cm, trda vezava ● ISBN 978-961-91198-4-6 
● 9,00 €

Knjiga kratkih zgodb pisatelja, ki jo krasijo mnogi elementi dobre 
kratke proze, predvsem pa je ta vse prej kot hermetična, saj osva-
ja z jasnostjo izraza in s svežino pripovedi, bralcem všečna pa bo 
tudi tematika sodobnega življenja mlade generacije (20 – 30 let), 
ki jo avtor zapisuje v prvi osebi in je prepričljivo avtobiografska. 
Pisec uvaja bralca v knjigo s »predzgodbo«, ki je nekakšna uvertu-
ra in moto, piščev kredo, v katerem pojasnjuje, zakaj se je odločil 
za pisanje in ne za kako drugo početje. Nato spremljamo junakove 
dogodivščine v »sončnih« in »senčnih« zgodbah.

Vrtiljak Uroš Sadek

Proza

Šport in rekreacija

216 strani, 210 x 280 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-6784-09-2 
● 32,00 €

Potepanja po gorah Ivan Tomše

Ivan Tomše ima za seboj pestra leta. Sledil je izzivom časa in se 
preizkusil v različnih delovnih okoljih: v šolstvu, v politiki, v gospo-
darstvu. Najdemo ga med člani prvega izvršnega sveta občine Bre-
žice, med delegati občinske in republiške skupščine, bil je predse-
dnik Skupščine občine Brežice, delal je v Termah Čatež. Stalnica 
pa je bilo njegovo članstvo in delo v Planinskem društvu Brežice. 
Planinska zveza Slovenije mu je podelila bronasti, srebrni in zlati 
častni znak, prejel je tudi posebno priznanje kot zaslužni planinski 
vodnik. (Iz spremne besede)

304 strani, 210 x 300 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-91198-5-3 

Avtor je v več kot štirih desetletjih spremljanja te sicer manj zna-
ne, a zelo atraktivne moto discipline, uspel zbrati izredno boga-
to slikovno gradivo (več kot 500 fotografij), s katerim je slikovito 
ilustriral številne posamezne dogodke na speedwayskih stezah 
in predstavil tekmovalce dirt tracka in speed waya. Malokatera 
sodobna knjiga o športu je tako obširno dokumentirana: v njej 
boste dejansko našli številne, doslej še neobjavljene podatke o 
jugoslovanskih, slovenskih in tudi svetovnih dirkah ter uvrstitvah 
speedwayistov.

Jugoslovanski dirt track in speedway 
1920 - 1991 Franci Tomažič

Slovenski Speedway 1992 - 2012 
Franci Tomažič

392 strani, veliki format (220 x 290 mm), trda vezava, barvni 
tisk, 400 fotografij ● ISBN 978-961-6784-21-4 ● 35,00 €

Osrednji del vsebine nove knjige Francija Tomažiča je namenjen 
pregledu dogodkov v 20-letni zgodovini tega športa pri nas ter dir-
kačem, med katerimi imajo posebno mesto tvorci največjih uspe-
hov tega športa (G. Pintar, M. Ferjan, M. Žagar, I. Šantej idr.). 
Avtor tudi ni pozabil na organizatorje številnih prireditev, med 
katerimi so tako društva in klubi kot številni posamezniki, ki so 
prispevali svoj delež k temu, da je Slovenija v tem času gostila 
tudi športne dogodke najvišjega evropskega in svetovnega ranga. 

razprodano

razprodano

razprodano

144 strani, 160 x 230 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-91198-0-8 
● 15,00 €

Fanfare Več avtorjev (2002)

Literarni zbornik, ki je kot prva izdaja Založništva Neviodunum pri-
nesel izbor novejših literarnih del 19 avtorjev iz Posavja, izmed 
katerih je večina že izdala vsaj po eno svojo knjigo. Vsekakor do-
brodošla in redka priložnost za tiste ljubitelje literarne ustvarjal-
nosti, ki jih poleg osrednjih zanimajo tudi dogajanja na obrobju 
slovenskega kulturnega prostora. Na voljo bo tudi nekaj kompletov 
obeh izdaj.

zadnji izvodi

zadnji izvodi

148 strani, 210 x 280 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-238-072-4 
● 25,00 €

Prva slovenska knjiga o speedwayu! V knjigi je zajet zgodovinski 
pregled razvoja tega športa v svetu, v Sloveniji in še posebej v 
Krškem kot zibelki in najbolj množičnem centru tega športa pri 
nas - od začetkov do danes. Posebej so predstavljene nekatere 
pomembnejše prireditve in najuspešnejši krški tekmovalci. Knjiga 
vsebuje preko 150 barvnih fotografij. Ker je besedilo v slovenskem 
in angleškem jeziku, bo lahko tudi lepo darilo za prijatelje in po-
slovne partnerje v tujini, še posebej dragocena pa je ljubiteljem 
speedwaya.

Speedway v Krškem - Speedway in 
Krško Silvo Mavsar (slov.-angl.)zadnji izvodi

Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško 
Mob.: 040 634 783 - Tel.: 07 49 05 780

e-pošta: zalozba@posavje.info - www.neviodunum.si
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Reaktorska sredica  Robert Rožman

Knjiga avtorja učnega inovativnega modula in knjige Temeljna zna-
nja iz jedrske tehnike prinaša še več vsebin o jedrski tehnologiji in 
s tem zaokrožuje vsebinsko celoto. Vsebine so bolj usmerjene na 
jedrsko in reaktorsko fiziko, vendar knjiga ne vsebuje veliko enačb, 
pač pa je snov podana z razumljivo razlago in s slikovnimi prikazi. 
Tudi pri ustvarjanju te knjige je imel avtor ves čas v mislih dijaka in 
njegovo dojemanje vsebine, zato se je trudil biti čim razumljivejši. 
Glavna poglavja v knjigi so Atomska zgradba snovi, Radioaktivnost, 
Nevtroni, Reaktorska sredica in Detekcija sevanja.

160 strani, 210 x 300 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-6784-12-2

Proizvodnja električne energije 
Robert Rožman

152 strani, 205 x 265 mm, trda vezava ● ISBN: 978-961-6784-19-1 
● 20,00 €

Energija je nujno potrebna za odvijanje vseh procesov v naravi. Je 
neuničljiva. Med vire primarne energije uvrščamo premog, nafto, 
zemeljski plin, vodo in jedrsko energijo. Sekundarno energijo pri-
dobivamo s pretvorbo iz primarne energije (npr. električno energijo 
v TE, NEK, PE ...), končno energijo pa dobi uporabnik. Posebno vlo-
go v energetiki ima električna energija, ki je najuporabnejša vrsta 
energije v sodobnem svetu. (Iz uvoda avtorja)

Za otroke

Brinove zgodbe 
Maruša Mavsar, Urška Jekler

BRIN IN ALEKS AFRIKA ISBN 978-961-91198-7-7  9,00 €
BRIN IN ZAJEC KAROL ISBN 978-961-91198-9-1  9,00 €
BRIN IN POSKOČNI JAN ISBN 978-961-91198-8-4  9,00 €

V slikanicah mladih posavskih avtoric z naslovom BRINOVE ZGODBE, 
ki so namenjene tako najmlajšim kot malo starejšim otrokom, lah-
ko sledimo dogodivščinam malega Brina, simpatičnega, prebrisane-
ga in tudi malce nagajivega dečka, ki kot mnogi njegovi vrstniki živi 
v stanovanjskem bloku, hodi v vrtec in na zanimiv način spoznava 
svet okoli sebe. V knjigi z naslovom BRIN IN ALEKS AFRIKA se sreča 
s sneženim možem, katerega največja želja je obiskati Afriko. Ta se 
na koncu tudi uresniči s pomočjo dedka Mraza. V knjigi z naslovom 
BRIN IN ZAJEC KAROL se Brin s svojim kosmatim in strahopetnim 
prijateljem zajčkom Karolom odpravi na pustolovščino – iz teme 
pod posteljo rešita nekaj nekdaj najljubših Brinovih igrač. V tretji 
knjigi BRIN IN POSKOČNI JAN pa se deček odpravi z mamico v me-
sto, kjer pa se v vrvežu izgubi, reši pa ga brezdomni ulični glasbenik 
Poskočni Jan, ki postane njegov novi prijatelj.

3 x 24 strani, 210 x 280 mm, trda vezava 
● Cena kompleta je 21,00 €

Vsi slovenski župani (1990 - 2010)

368 strani, veliki format (210 x 280 mm), 
trda vezava, barvni tisk, 500 fotografij ● načrtovani Izid: 2013

Knjiga bo vsebovala predstavitve vseh slovenskih županov v sa-
mostojni Sloveniji s kratkimi biografskimi zapisi in fotografijami 
- portreti ter osnovnimi podatki o vseh 211 občinah, ki so bile 
ustanovljene doslej. 
Poleg uvoda o razvoju funkcije župana v slovenski zgodovini in še 
posebno v novejšem času, bo zajela tudi predstavitve nekdanjih 
predsednikov občinskih skupščin, ki so bili izvoljeni leta 1990 in so 
vodili tedanje občine v času osamosvojitve oziroma do leta 1994.

Posavski biografski leksikon
Skupina avtorjev

700 strani, veliki format (170 x 240 mm), trda vezava, barvni 
tisk, več sto portretov ● načrtovani Izid: 2013

V knjigi bodo prvič na enem mestu zbrani osnovni biografski po-
datki o pomembnih osebnostih z območja današnje statistične in 
razvojne regije Posavje in tistih, ki so bili po svojem delu, življe-
nju ali smrti povezani s tem prostorom. Preko 1500 biografskih 
opisov imen osebnosti, ki so soustvarjale dediščino posavskih kra-
jev in celotnega naroda skozi stoletja - od rimskih časov do danes 
- bo bralcu omogočilo spoznavanje njihovih usod, predvsem pa ga 
na zanimiv način seznanilo s časom, v katerem so ti ljudje živeli in 
ustvarjali. Knjiga bo uporabna pri učenju in raziskovanju preteklo-
sti in sedanjosti. Posavje bo ena prvih slovenskih pokrajin, ki bo 
dobila tako delo v knjižni obliki. 

Učbeniki

Knjiga je plod avtorjevih dolgoletnih izkušenj, napisana pa je 
tako, da si izdelki oziroma recepti sledijo od lažjih do težjih re-
ceptur, od navadnih kruhov in peciva do pletenic in prazničnih 
kruhov. Veliko uporabnih receptov na enem mestu, knjiga pa vas 
po korakih vodi od osnov do končnih izdelkov. Za lažje razumeva-
nje napotkov je avtor poslikal proces priprave in posamezne faze 
dela ter seveda tudi končne izdelke. Recepti v knjigi nas vračajo 
k pripravi kruha brez kemičnih dodatkov in aditivov, v zameno pa 
nam ponujajo male pekovske skrivnosti, ki poudarijo vse dobre 
lastnosti domačega kruha. (Iz spremne besede)

Kruh in pecivo po domače 
Peka brez umetnih dodatkov 
Franci Planinc

Kuharice

Knjige v pripravi

razprodano

zadnji izvodi

Temeljna znanja iz jedrske tehnike 
Robert Rožman

Delo je bilo  najprej načrtovano kot skripta za interno uporabo, 
nato pa je preraslo v učbenik, katerega namen je tudi obveščanje 
širše javnosti o jedrski tehnologiji.  Knjiga je razdeljena na pet 
vsebinskih sklopov ter opremljena s preko 50 fotografijami, grafi in 
tabelami. Učbenik je sicer namenjen predvsem dijakom srednjih 
šol, vendar pa bo zaradi svoje zanimive in pregledne vsebine (od 
fizikalnih osnov jedrske tehnike do vpliva jedrske elektrarne na 
okolje) ter obilice slikovnega gradiva gotovo zanimiv tudi širšemu 
krogu bralcev. Knjigo je uredila dr. Metka Kralj z Agencije za radi-
oaktivne odpadke. 

144 strani, 210 x 300 mm, broširano ● ISBN 978-961-6784-01-6

razprodano

Neviodunum - Izgubljeno mesto
Ljudmila Šribar

416 strani, veliki format (230 x 280 mm), trda vezava, barvni 
tisk, 400 fotografij ● načrtovani izid: februar 2013

O Neviodunumu, v času Rimljanov središču prostora današnjega 
Posavja, Dolenjske in Bele krajine kljub večstoletnim izkopava-
njem do danes ni domače, poljudno predstavljene monografije, ki 
bi pritegnila védenje o njem za širši krog prebivalstva. Monografi-
ja temelji na raziskani arheološki dediščini, vendar vključuje tudi 
ljudsko izročilo, kot so lokalna (ledinska) imena, rimsko verovanje 
v več bogov in njihovo čaščenje. Na terenu smo odkrili nekatere 
še strokovno neraziskane rimske ostaline in našli tudi take, ki ve-
ljajo za izgubljene. Posebno poglavje smo namenili raziskavam v 
60. letih 20. stoletja in obnovi prezentacije najdb na Drnovem v 
začetku 80. let. Besedila so dopolnjena s fotografijami in risbami 
kot enakovrednimi dokumentarnimi vrstami zapisa. 

120 strani, 210 x 280 mm, trda vezava ● ISBN 978-961-6784-10-8 
● 25,00 €

Almanahi

Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško 
Mob.: 040 634 783 - Tel.: 07 49 05 780

e-pošta: zalozba@posavje.info - www.neviodunum.si

Almanah občine Krško 2012

242 strani, 190 x 220 mm, trda vezava ● 11,00 €

Z desetim zvezkom iz serije publikacij Almanah občine Krško za leto 2012 je 
zaokroženo desetletno delo, katerega rezultat je svojevrstna kronika najve-
čje posavske lokalne skupnosti. Vsebina obsežne zbirke s skupno kar 2.116 
stranmi in preko 4.000 fotografijami, ki zajema predvsem dogodke s podro-
čja politike, gospodarstva, dejavnosti društev, klubov in ustanov, kulture, 
športa ter tudi najbolj odmevnih neprijetnih dogodkov in vremenskih razmer, 
je rezultat sistematičnega in vztrajnega spremljanja življenja v mestu ob 
reki Savi in celotne krške občine s 16 krajevnimi skupnostmi. Na razpolago je 
še tudi nekaj izvodov prejšnjih izdaj. Kot je razvidno iz vseh desetih almana-
hov je Občina Krško v tem času naredila nesluten razvoj, prav tako je svoje 
največje rezultate dosegel tudi Zavod Neviodunum, kateremu je to eden 
prepoznavnejših založniških projektov.
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Fonzi Žibert, župnik iz Boštanja 
Nič ne vem o tem, kako je prišlo do sedanje-
ga koncepta Posavskega obzornika. Vidim pa, 
da je usmeritev pozitivna in spodbudna. Ob-
zornik poleg „visokih“ dogodkov zajema ti-
ste drobne stvari, iz katerih je v resnici se-
stavljen naš vsakdan. Dobro dene, ker časopis 

vključuje vse vidike našega življenja, tudi religiozno in socialno 
razsežnost, ki sta danes morda ključni za etičnost našega oko-
lja. V tem smislu bi rekel, da imamo časopis z dušo; časopis, ki z 
vključevanjem različnih vidikov našega življenja presega (p)ra-
zne delitve in na ta način tiho opravlja vzgojno poslanstvo – ži-
veti vključenost in ne razdeljenost. Ja, čestitke - in hvala za tak 
zdravilen pristop, ki ga v Sloveniji tako potrebujemo.

Tjaša Metelko, cvičkova princesa
Najprej bi se rada zahvalila za povabilo k 
sodelovanju in seveda čestitke ob 15-letni-
ci časopisa Posavski obzornik. Sama, kot štu-
dentka, opažam, da danes brez časopisa, ra-
dia, televizije in še posebej interneta ne bi 
šlo. Seveda pa so zgodbe poznanih ljudi, so-

krajanov in sosednjih občin najbolj zanimive in tukaj ima Po-
savski obzornik veliko prednost. Rada preberem ta časopis, 
tudi vsebine so mi zanimive, saj so zgodbe iz mojega oziro-
ma bližnjega okolja in tako lahko izvem kaj novega o sose-
du, ki ga malokdaj vidim. Všeč mi je, da zajema teme na 
vseh področjih, še posebej mi je pri srcu tematika o vino-
gradništvu in Cvičku. Lep pozdrav vsem bralcem, na zdravje!

Margareta Megi Sotlar, 
glasbenica, profesorica
Ko dobimo domov Posavski obzornik, me 
najbolj pritegnejo predvsem članki iz ob-
čine Sevnica, ljudje, ki jih bolje poznam, v 
posavskem merilu pa rada preberem pred-
vsem vse novice s področja kulture. Do-

bro je, da imamo regionalni časopis, ki poroča tudi, kaj se 
dogaja v najmanjših krajih, saj bi v nacionalne medije le 
redko zašli, pa še to samo, če bi se zgodilo nekaj res veli-
kega, pompoznega ali slabega. Lahko rečem tudi v imenu 
Septeta Fortuna, da je vedno prijetno, ko nas preseneti-
te na kakšnem koncertu. Petnajst let se mi zdi že res lepo 
obdobje kontinuiranega delovanja, se veselimo z vami!

Sebastjan Popelar, kulturnik, umetnik
Vsekakor je kulturno, da uvodoma česti-
tam uredništvu časopisa ob jubileju, pa 
tudi za vztrajno in požrtvovalno delo, ki 
je dostikrat nujno potrebno, če želimo pu-
ščati sledi, biti ažurni, pravzaprav obsta-
ti in obstajati. Po letu 2011/12, ko sem v 

občini Sevnica nosil naziv ambasadorja kulture in sem se 
z novinarji Posavskega obzornika srečeval pogosteje, bom 
kot ustvarjalec in hkrati avtor projekta toplART galerija, 
tudi v letu 2013, bolj aktiven v Mirnski dolini in včasih ob-
žalujem, da porečje Mirne ni več Posavje, pa vendar, šalo 
na stran. Vsekakor ni meja, kar dokazujejo tudi vsebine 
Posavskega obzornika, sploh pa ne, ko gre za dobra dela, 
dobro voljo, dobre novice in zveste bralce. Želim uspešno 
tudi v prihodnje in še naprej dolge vrste zadovoljnih in ne-
učakanih bralcev.

Vanja Lendaro, športnica
„Spet je tu,“ pravi mož in iz hišnega na-
biralnika vzame Posavski obzornik. In tako 
je vsakih 14 dni. Vzeli smo ga za svojega, 
saj je v njem vedno mnogo zanimivih stva-
ri, za nas športne navdušence je na prvem 
mestu seveda šport. Veseli smo, da se je 

v poplavi najrazličnejših časopisov uspelo Posavskemu ob-
zorniku obdržati 15 let, kar je dolga doba. Mislim, da po-
trebujemo časopis, ki pokriva naše Posavje, saj se tudi v 
našem okolju dogaja veliko zanimivih stvari in veliko je 
športnih dosežkov, ki brez Posavskega obzornika ne bi bili 
poznani tako širokemu krogu Posavcev. Ob vašem prazni-
ku vam želimo obilo uspehov, da bi se krog bralcev večal 
iz leta v leto in da ostanete tako zanimivi in raznoliki. Po-
nosni smo, da smo z objavljenimi članki tudi mi del vaše 
zgodbe o uspehu.

1
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Leto VI, številka 55, junij 2002, cena 1 SIT

naš gost:naš gost:

Stane Rožman
Posavski svetniki 

prvič na skupni seji

Intervju:
Bernarda Žarn
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Posavje po lokalnih volitvah

Leto VI, številka 60, november 2002, cena 1 SIT

5 let

Posavje – razcvet civilnih iniciativ!?
»Pokrajina prihodnosti«, pokrajina priložnosti«, majhna po-
krajina velikih priložnosti« - so naslovi, s katerimi s(m)o me-
diji pospremili spomladanski obisk slovenske vlade v naši 
regiji. Veliki državni projekti, izmed katerih nekateri že te-
čejo, drugi pa naj bi se zgodili v nekaj letih, obetajo resnično 
velike spremembe našega fizičnega in naravnega okolja, prav 
tako pomembna ali še bolj pa je pripravljenost prebivalcev, 
da bi jih sprejeli za svoje. Zdi se, da sorazmerno z vse ve-
čjim številom posegov v prostor Posavja raste tudi občutlji-
vost tukajšnjih ljudi; svoja stališča pa vse pogosteje izražajo 
izven običajnih institucionalnih oblik ... (S. M., maj 2006)

Košar‘ca z jurčki
Že petnajst, morda eno leto manj, stari in bivši delavci bre-
žiškega radia, ob vsem osamosvojitvenem napihovanju z ra-
znimi zaslugami samo še malo ugibamo, ali je bilo vse naše 
delo ob tem zgodovinskem dogodku res tako ničevno, da ga 
nihče nikjer ves ta čas ni omenil niti z eno samo besedo. Pa 
smo več kot tri mesece dežurali štiriindvajset ur dnevno, 
ažurno poročali. Poslušalci so menili, da zelo dobro in da 
brez nas sploh ne bi vedli, kaj se dogaja na tem obrobnem 
posavskem terenu in pred nosom JLA in cerkljanskega leta-
lišča. (N. J. S., julij 2006)

Zbogom, gospa celuloza!
Nastala je prava mala kolonija, razpršena ob boku tovarne. 
Ampak ljudje so bili srečni, bili so delavci, imeli so delo, 
stanovanja, počitnice, ogrevan vazen, smeh in sonce. Prav 
tovarna je tu ustvarila nov sloj, sloj delavcev, ki so prav po-
nosno povedali, da so celulozarji ... Stara gospa, res je, da 
si skoraj že odšla, le malo še, da te »izpihnejo« do konca. 
Vseeno te bomo malce pogrešali, manjkal nam bo pogled na 
valeči se dim iz dolgih dimnikov, ki se staplja z oblaki, in 
vonj po kavi, ki nas je vsakič spomnil na to, da prihajamo 
domov, v Krško. (P. B., avgust 2006)

Iz Ljubljane skozi krške oči
Je pa hec, če imaš korenine drugod, nikoli se zares ne iden-
tificiraš s prebivalci, nikoli zares na hitro ne odgovoriš na 
vprašanje, od kod pa si … Sama malo postanem in rečem: 
»Živim v Ljubljani, sem pa iz Krškega.« Na to sem ponosna. 
Brez sentimentalnosti, brez patetike. Krško mi je dalo okvir, 
osnovo in vzletno stezo. Tipična ženska manjšega kraja sem. 
Pozdravljam vse po vrsti, se nasmiham ljudem in jih prežar-
čujem z nuklearno energijo. In zvesto branim pravice vseh, 
ki ste ostali doma. (A. M., marec 2007)

Vlasta Curhalek, jamarka
Vsa leta, kolikor prebiram Posavski ob-
zornik, mi le-ta pomeni stik z lokalnimi 
dogodki. Bodisi s tistimi, ki so se zgodi-
li ali s tistimi, ki se še bodo, saj je napo-
vednik dogodkov primerno lokalno aktu-
alen. Vsebina je raznovrstna, tako da je 

branje vedno zanimivo. Časopis mi je všeč, ker so novi-
ce in informacije napisane tako, kot so se dogodki zgodili, 
brez pristranskih ali nepristranskih komentarjev. Vsa leta 
je čutiti nenehno željo po izboljšanju in napredku časopi-
sa, kar mu tudi uspeva. In to ga bogati in mu povečuje po-
men v lokalnem okolju.

Poplave leta 1998 so precej opustošile Krško in druge 
kraje ob Savi.

Prvo posavsko krožišče je bilo odprto na Vidmu leta 1998.

Na mestu nekdanje mitnice pri starem lesenem mostu v 
Krškem danes ni več sledi.

Nekoč je bila v Sevnici zgradba, ki so ji rekli Partizan.

Prihod plina v mesto Krško je veliko obetal (2000).

V poldrugem desetletju je zraslo veliko trgovskih centrov.

Dogajali so se tudi protesti (pred zgradbo občine Krško).

Še en tovor stoletja – prevoz uparjalnika za NEK skozi 
Krško (1999).
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Posavski obzornik skozi vaše oči
Posavski obzornik spremlja in poroča o dogajanju v po-
krajini že desetletje in pol. Naključno izbrane sogovor-
nike smo tokrat spraševali, ali berejo Posavski obzornik, 
kaj ponavadi najraje preberejo in kaj morda pogrešajo, 
pa tudi, kaj jim pomeni domač časopis?

Ivanka Černelič Jurečič, Podbočje: 
Posavski obzornik najbolj pričakujem ta-
krat, kadar vem, da bom v njem našla ka-
kšno novico iz Podbočja. Drugače pa pre-
gledam aktualne dogodke, strani s kulturo 
in kolumne. Preredko preberem intervju 
in napovednik dogodkov. Mogoče pogrešam 

kakšen nov oblikovalski pristop pri časopisu. Sem pa vese-
la, ker tudi tako spoznavam, da imamo Posavci ogromno 
energije, volje in idej. 

Saša Plevel, Radeče: 
Vesela sem vsake nove številke časopisa, 
saj prinaša veliko svežih novic iz domače-
ga in sosednjih krajev. Redno pogledam ru-
briko Kam v Posavju. Pogrešam rubriko za 
najmlajše. Dobrodošla bi bila rubrika, na-
menjena okroglim obletnicam športnih, 

kulturnih in drugih društev. Zelo sem vesela, da še vedno 
skrbite, da je časopis dostopen vsaki družini in vam želim 
uspešno delo še naprej.

Marjan Piltaver, Krška vas: ‚Posavca‘ rad 
vzamem iz nabiralnika, ker je to edini ne-
politični tiskani medij, ki ga še prenašam. 
Najprej preberem novice iz naših krajev in 
kulturne dogodke, v nedeljo ob kavi pa še 
vse ostalo, kar me zanima. Dodal bi vsaj 
dve udarni strani pozitivnih in optimistič-

nih novic, ki jih v Posavju ne manjka, pa jih mediji ne zna-
jo ali celo nočejo poiskati, kaj šele objaviti. 

Jože Pavlovič, ravnatelj SPSŠ Krško
Zaradi aktualne in regionalno obarvane te-
matike iz različnih področij, v zadnjih le-
tih pa tudi spremenjene grafične podobe, 
Posavski obzornik preprosto rad vzamem v 
roke in ga vedno znova z veseljem prebe-
rem. Osebno bi bil vesel več prispevkov s 

področja izobraževanja, znanosti in tehnologije, ki bi na 
primerih dobrih praks lahko zlasti mladim pokazali, da se 
s pravo idejo, predvsem pa z znanjem in inovativnostjo da 
doseči marsikaj - potrebna sta le pogum in volja. Prav sle-
dnje pa še naprej želim tudi ekipi Posavskega obzornika in 
jim ob jubileju tudi iskreno čestitam.

Sava, kakršne več ne bo …
V času izhajanja Posavskega obzornika je dozorela in zažive-
la skoraj stoletje stara zamisel o zajezitvi reke za pridobiva-
nje električne energije v njenem spodnjem toku. Vsi ti pose-
gi, kljub pozitivnim pridobitvam za družbo, pomenijo hkrati 
tudi velike spremembe v podobi in značaju najdaljše sloven-
ske reke, ki nikoli več ne bo taka, kakršna je bila stoletja in 
celo tisočletja. Ko hodimo oziroma se predvsem vozimo ob 
njenih bregovih, se niti ne zavedamo, da smo priča velikim 
spremembam in da smo pravzaprav zadnja generacija, ki jo 
je videla v njeni prvotni podobi … (S. M., september 2007)

Adijo in tudi zbogom pokrajina Posavje?
Po dolgih letih prizadevanj in konkretnega sodelovanja zno-
traj regije, formalno pa po desetletju od znamenite Deklara-
cije o ustanovitvi pokrajine Posavje se tej ideji obeta dokaj 
klavrn konec. Ob predpostavki, da se sedanji občinski stran-
karski odbori povečini zavzemajo za lastno pokrajino, lahko 
ugotovimo, da njihova mnenja nimajo posebne teže oziro-
ma se nanje strankarske centrale v Ljubljani ne ozirajo ve-
liko. Res pa je tudi, da tako enotnega nastopa strankarskih 
odborov, kot smo mu bili priča leta 1998, za zdaj (še) nismo 
doživeli. (S. M., april 2008)

Posavje – kolateralna škoda bitke za 
pokrajine?
Seveda pa za morebiten neuspeh pokrajinske zgodbe ne gre 
vse krivde naprtiti le opoziciji in upokojenski stranki. Vse 
bolj očitno postaja tudi, da nesojena Posavska pokrajina po-
stala nekakšna »kolateralna škoda« mešetarjenja s številom, 
območji in imeni pokrajin, ki smo jim bili priča predvsem v 
zadnji tednih in mesecih. Povedano drugače: ker si marsikje 
drugje po Sloveniji niso na jasnem, če in kakšno pokrajino si 
želijo, bo njihovo nedoloč(e)nost – nič krivo nič dolžno – na 
žalost plačalo tudi Posavje. (P. P., maj 2008)

Posavje v letu 2008
Tudi v Posavju samem pogosto pozabimo, da že iz začetka 
devetdesetih let živimo v eni izmed dvanajstih uradno pri-
znanih statističnih pokrajin (ena od tedanjih pridobitev so 
tudi registracijske oznake za avtomobile), ki se res imenuje 
Spodnje Posavje, a zato razpolagamo s točnimi statistični-
mi podatki za vsa ta leta. Po tem vzorcu so bile oblikovanje 
tudi t.i. razvojne regije in še marsikatera pomembna reč. 
Marca so posavski župani in poslanci sporočili slovenski jav-
nosti, da rajši izberejo zdajšnje stanje brez pokrajin, kot da 
se Posavje priključi kateri drugi regiji. (S. M., januar 2009)

Florijan Bergant, upokojeni ravnatelj, 
član posavskih seniorjev
Biti informiran je ena od osnovnih človekovih 
pravic, kar nam zagotavljata Splošna deklara-
cija o človekovih pravicah in Listina evropske 
unije o temeljnih pravicah in zagotovo še ka-
kšen predpis, zato nisem mogel razumeti, da 

dolga leta v sedanji regiji Posavje ni uspelo za dlje časa za-
gnati katerega od medijev, ki bi nas prebivalce tega področja 
informiral o dogajanjih v njem. Bili so lokalni poskusi z radij-
skimi postajami in časopisi. Na tako majhnem področju se me-
diji brez zunanje pomoči zelo težko obdržijo, zato pričakujem 
od vsakokratnih oblasti v Posavju dogovor in tudi konkretno 
pomoč izbranemu mediju, a brez vnaprej postavljenih meja, 
predvsem političnih. Kako se Posavskemu obzorniku uspeva ob-
držati v teh izredno težkih ekonomskih pogojih, ne vem. Vem 
pa, da nam pomeni biti informiran o dogajanjih v naši okolici 
in možnost dati informacijo okolici o mojem (našem) delu, o 
mojih (naših) uspehih tako v tiskani kot elektronski obliki, ve-
liko. Zato pričakujem in upam, da bo vodstvu Posavskega ob-
zornika uspelo obdržati to dejavnost vsaj še naslednjih pet-
najst let; za preteklo obdobje pa izrekam iskrene čestitke.

Elizabeta Križanić, upokojena prof. 
glasbene vzgoje, dirigentka, pevka
Posavski obzornik je moj dober znanec že 
od njegovega rojstva. Kar nekaj let je bila 
moja naloga, da sem v glasbenem kotičku 
poročala bralcem, kaj se je dogajalo in kaj 
se še bo v Glasbeni šoli Krško. To je bilo 

eno zelo prijetno sodelovanje. Vsi, ki se ukvarjamo s kul-
turo poklicno ali ljubiteljsko, ki delamo za današnji lepši 
in kvalitetnejši čas, istočasno delamo, ustvarjamo zapušči-
no zanamcem. Kako in koliko smo v tem uspeli, pa vsi vi, 
ki delate v Posavskem obzorniku, to zapisujete ter doku-
mentirate z besedo in sliko. Zato gre vsem hvala z veliko 
začetnico. Ob vašem lepem jubileju želim, da na tem od-
govornem delu s plemenitim poslanstvom vztrajate in naj-
dete veliko zadovoljstva. Vsem iskrene čestitke!

Po dolgoletnih prizadevanjih je bil cviček uradno priznan 
leta 2000.

Tudi dedek Mraz je nadaljeval svoje obiske v organiza-
ciji ZPM Krško.

Posavski komunalci kot zgled sodelovanja – na športnih 
igrah.

Za Posavski obzornik je takole zaigrala kraljica sloven-
skega sadja Anita Pavlovič.

Nadaljevalo se je prijateljsko sodelovanje z nemško obči-
no Obrigheim, Posavski obzornik je dobil vabilo na obisk 
samo enkrat in ostala je ta fotografija.

Leta 2000 s(m)o poskušali ustanoviti tudi (svojo) Univer-
zo za jugovzhodno Slovenijo, kar pa za zdaj ni uspelo, 
imamo pa že kar tri fakultete.
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Delovni pogoji in razvade naših svetnikov
Dragi bralci, čeprav vas politika v tem poletnem počitniškem 
času ne zanima preveč, smo se odločili, da tvegamo in vam v 
(kratkočasno?) branje ponudimo izsledke Obzornikovega inšti-
tuta za raziskavo obnašanja (občinskih) svetnikov. Še preden se 
lotite branja, vas opozarjamo, d sta ponatis ali drugačna (zlo)
raba poročila dovoljena le na podlagi pisnega dovoljenja naše-
ga uredništva. 

KAJ PIJEJO? V Sevnici jim je vedno na voljo gosti sok v flaškah, 
tudi redki sokovi in kisla voda, V Brežicah dobijo pravo kavo, 
eksotične sokove in brezalkoholne pijače z mehurčki, za ostale 
pa je na voljo ledeno hladna Zala iz cisterne, ki je nameščena 
kar v sejni sobi (!). Najbolj skopa je s pijačo najbogatejša ob-
čina, v Krškem namreč ne odprejo niti občinske kuhinje, ki je 
nasproti sejne sobe, svetnikom dajo pavzo, da lahko skočijo k 
bližnjemu Murkotu ali pa kam dlje na osvežitev. A ker smo že 
pri reprezentanci: svetniki v Brežicah in Sevnici dokaj pogosto 
povabijo (vse) prisotne za rojstni dan ali ob podobnih priložno-
stih na zakusko, v Krškem se to skoraj ne zgodi ali pa je name-
njeno le izbrani družbi.

DELOVNI ČAS: V Sevnici začnejo seje ob 15. uri, končajo pa ob 
19. uri in jih tudi skoraj brez izjeme dokončajo. V Brežicah zač-
nejo ob 15. uri, končajo pa ob 19. uri, vendar pa jih skoraj ni-
koli ne dokončajo v prvem sklicu. V Krškem začenjajo pozneje, 
ob pol štirih, a tudi redko končajo, pogosto sedijo do poznih ur.

DNEVNI REDI: Ti v povprečju sicer povsod obsegajo od 11 do 14 
točk, vendar jih nadevajo tudi preko 20. Pobud in vprašanj ima-
jo največ v Brežicah, samo v Brežicah takoj po dnevnem redu, 
kar močno zavleče sejo. Zanimivo je, da samo v Brežicah župan 
poroča o svojem delu od seje do seje.

OPREMA IN TEHNIKA: V Sevnici ni ozvočenih razprav, donedav-
na so imeli tudi nemogoče prostore, zdaj še vedno sedijo sve-
tniki v krogu kot vitezi okrogle mize (saj so na gradu), za ogro-
mno ovalno mizo. V nekakšnem krogu so tudi Brežičani, čeprav 
je nekoliko oglato omizje, v Krškem pa je povsem predavatelj-
ski sistem sedenja, ozvočenje je sramotno za atomsko občino, 
tudi pisanje ni ravno udobno. V Brežicah stopi vsakdo za govor-
niški oder, edino v Brežicah najdete v zapisnikih stenograme 
razprav, drugje le povzetke, v Sevnici so citirane le pobude.

GLASOVANJE: V Brežicah glasujejo s kartončki zelene, rdeče 
ali rumene barve. V Sevnici dvigajo roke, ki jih šteje strokovna 
sodelavka. V Krškem dvigajo roke, strokovni delavci jih štejejo 

že dolga leta, eden 
spredaj, drugi zadaj in 
včasih tudi povprek, ko 
si svetniki vmes premis-
lijo ali se zgolj utrudijo.

ODMOR: V Sevnici dela-
jo zelo hitro in kar brez 
odmorov, v Krškem da 
ponavadi župan odmor, 
sicer si ga vzamejo sve-
tniki kar sami, tudi v 
Brežicah imajo ponavadi 
en odmor in nato pohi-
tijo ob sedmih domov …

Prihodnjič dalje: BRAL-
NE, DUHOVNE IN SPALNE 
NAVADE POSAVSKIH SVE-
TNIKOV! 
 (PO, julij 1999)
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Mateja Deržič, Laze: Posavskega obzorni-
ka se vsaka dva tedna razveselim, saj lahko 
v njem zasledim zanimive dogodke iz moje 
občine in tudi domačega kraja. V časopi-
su pregledam predvsem aktualne dogod-
ke, razvedrilo in napovednik dogodkov, na 
podlagi katerega se odločim, katerih prire-

ditev bi se bilo vredno udeležiti. Menim, da so vsa področja 
v časopisu dobro pokrita, zato ne bi ničesar spreminjala.

Vida Vukčevič, Globočice: Posavski obzor-
nik redno prebiram, prinaša zanimive teme 
iz tega okoliša. Všeč mi je, da objavljate 
napovednik prireditev s krožki Ljudske uni-
verze, upokojenci iz tega veliko izvemo. 
Rada preberem, kaj se dogaja v drugih kra-
jih in jih tako primerjam s Kostanjevico. 

Pogrešam več vsebine iz naše občine in kakšno rubriko, ki bi 
bolj aktivirala upokojence k druženju in izmenjavi mnenj.

Morana Polovič, Brežice
Rada ga prebiram. Po navadi naprej poiščem, 
kar me najbolj zanima. Ker sem soustvarja-
la dogajanje na turističnem področju regije, 
me že spontano najprej pritegnejo novice o 
dogajanju na področju razvoja turizma, infor-
macije o raznih zanimivih prireditvah, aktu-

alne teme, preberem Marušino kolumno in drugo. Po mojem 
mnenju se spodobi, da spremljamo dogajanje v naših krajih, s 
tem časopisom pa najlaže zajamemo največ dogajanja hkrati. 

Jožica Levar, Dečno selo: Vaš časopis re-
dno prebiram. Vesela sem, da izhaja, ker 
je domač. V njem so objavljene aktual-
ne zadeve, ki jih res rada berem. Z ve-
seljem rešujem križanko, spremljam do-
godke, pogledam pa tudi rubriko Kam v 
Posavju. Zanimive so fotografije poročnih 

parov, pa tudi rubrika Rojstva. Mogoče bi lahko pripravili 
kakšen nasvet za nego starejših, napotek za sprostitev in 
kuharske recepte. 

Zdenka Pinterič, Mostec: 
Ko ujamem čas, rada preberem Posavski 
obzornik. V njem je veliko novic iz naših 
krajev, tudi katere prireditve so bile ter 
katere še bodo. Zelo pomembno je, da je 
na našem območju tiskan medij, saj je že 
skoraj tako, da če prireditev ni objavlje-

na, kakor da je ni bilo. Sem tudi nova upokojenka in bi si 
želela, da bi bila kakšna vsebina več za tretje življenj-
sko obdobje. 

Andrej Lisec, Boštanj: Vsakega izida ča-
sopisa Posavski obzornik se razveselim. Re-
dno ga prelistam in preberem, kar se mi zdi 
zanimivo. V prihodnje bi morda več pozor-
nosti posvetili  šolstvu, saj je v Posavju kar 
nekaj tovrstnih institucij in bilo bi smisel-
no, da smo bralci o njih informirani in tudi 

o dogodkih v povezavi z njimi. S tem morda lahko prepre-
čimo »beg možganov« iz naših krajev. 

Šani Kovač, Krško: Časopis redno in v ce-
loti preberem. Preko vsebine se seznanim 
z dogodki na območju Posavja, seveda pa 
so mi kot Krčanu najbolj zanimivi članki 
iz krške občine. Morda bi bilo lahko več 
gospodarskih novic, predstavitev uspešnih 
podjetnikov, informacij o delu ali možnih 

zaposlitvah, subvencioniranju stanovanj ipd. Nasploh pa: 
le tako naprej, ostanite takšni, kot ste ali pa še boljši!

Mirela Kunst, Bistrica ob Sotli
Vsako številko Posavskega obzornika preli-
stam. Zanimive vsebine preletim, zelo pa 
se razveselim, ko je kakšen objavljen pri-
spevek iz dogodkov v našem kraju ali pri-
spevek o novih dosežkih občanov občine 
Bistrice ob Sotli. 

Aleksander Strnišnik, Ravne pri Zdolah: 
Posavski obzornik berem, najraje članke 
o športu in  gradnjah v Posavju, predvsem 
o hidroelektrarnah. Takšni prispevki so mi 
všeč, ker sem bolj tehnični tip. Všeč so 
mi tudi poročila z dogodkov, ki sem se jih 
udeležil, in zapisi o novih knjižnih izdajah 

založbe Neviodunum. Bil bi vesel tudi bolj globalnih tem, 
a potem bi najbrž morali spremeniti tudi ime časopisa …

V Posavju lahko naredimo še veliko …
Z veseljem sem sprejel povabilo Posavskega obzornika, da 
z redno rubriko predstavim lastno videnje aktualnih dogod-
kov, z bralci delim lastne izkušnje ter predstavim poglede 
in predloge za naprej. Večina dogodkov na nacionalni ravni 
tako ali drugače zadeva Posavje, razvoj naših občin in življe-
nje naših ljudi. Prav je, da te dogodke osvetlimo s kar naj-
več plati, izluščimo ion, izkoristimo priložnosti ter posvari-
mo in se izognemo nevarnostim. Vprašanja uvedbe pokrajin 
v Sloveniji, razvoja gospodarskih dejavnosti (zlasti energe-
tike, logistike, turizma, kmetijstva …), družbenih dejavno-
sti (šolstvo, kultura, šport … ), življenja ob šengenski meji 
so izjemno pomembna razvojna vprašanja za Posavje. Prav 
je, da so se med posavskimi občinami večkrat odprto kresa-
la mnenja in različni pogledi do nekaterih notranjih oziroma 
medobčinskih vprašanj, hkrati pa smo znali stopiti skupaj in 
oblikovati skupna stališča, ko so bili pod vprašajem »posa-
vski« interesi in razvoj naše regije v slovenskem prostoru. 
Želim si, da bi bil tudi v prihodnje v ospredju skupni interes 
ohraniti enotnost in razvijati Posavje. (A. V., februar 2009)

Kako čim bolj (nes)pametno porabiti 
jedrsko rento?
Vsakomur bi moralo biti jasno, da smo pred odločitvami, ki 
na dolgi rok postavljajo in pravzaprav prvič dajejo tudi traj-
no domovinsko pravico kakemu jedrskemu objektu, čeprav 
gre, glede na dejanski in potencialni vpliv na okolje, za naj-
manj pomembnega med njimi. Morda doslej le ni bilo vlo-
ženega dovolj napora, da bi k razpravi pritegnili tudi dovolj 
razgledane ljudi in (ne le tehnično) izobražene ljudi, ki si-
cer niso politično angažirani, a imajo dovolj vizionarske po-
glede, da bi povedali svoje mnenje o pameti porabi jedrske 
rente. Vsekakor pa gre za preveč pomembne in dolgoročne 
odločitve, da bi smele biti odvisne od peščice posameznikov, 
kaj šele orodje v rokah strankarskih aktivistov za bližnje lo-
kalne volitve. (S. M., januar 2010)

Posavje, kdo bo tebe ljubil?
V obrambi Posavja v resnici ne gre za upor proti državi ali 
njeni vladi, kajti v odločitvah na ravni ministrstev se skri-
vajo povsem konkretni interesi posameznikov ali interesnih 
skupin – ne le državne administracije, ki skuša čim bolj od-
makniti morebitno odločitev, da bi prišlo do zmanjševanja 
ali vsaj selitve nekaterih služb iz Ljubljane na periferijo. V 
njih lahko prepoznamo tudi ljudi iz sosednjih pokrajin, ki 
bi si tako zagotovili večji vpliv in na to smo premalo pozor-
ni ali pa so med nami taki, ki jim je to sprejemljivo, zato se 
že pripravljajo na svojo vlogo v tako imenovani »subregiji«. 
(S. M., november 2010)

Preden nas boste »racionalizirali«, 
ponovite zemljepis!
Vendar nekatere izjave potrjujejo, da ljubljanski birokra-
ti delajo kabinetno in da ne vedo, kje je Posavje in kje Do-
lenjska, kaj šele, v kakšnem vrstnem redu si s tokom Save 
navzdol sledijo kraji, kot Sevnica, Krško in Brežice … V moji 
dolgoletni praksi se je nabralo nič koliko primerov, ki doka-
zujejo vzvišenost in neznanje služb, agencij in posamezni-
kov s sedežem v Ljubljani. Ti iz dneva v dan potrjujejo, da 
je še tako majhna Slovenija prevelika za mnoge »strokovnja-
ke«. Dejstvo je, da ne ločijo Zasavja od Posavja, da je zanje 
vse od Trebnjega in Kočevja na eni in do Bizeljskega na dru-
gi strani – Dolenjska. (S. M., januar 2011)

Posavje – dolina miru?
Če je namreč soditi po zadnjih policijskih poročilih iz Nove-
ga mesta, se v Posavju že nekaj dni ne dogaja nič omembe 
vrednega. Medtem ko v Novem mestu, Semiču in Črnomlju 
vlamljajo in kradejo, v Dolenjskih Toplicah in Trebnjem pa 
vozijo pod vlivom alkohola in delajo druge prometne pre-
krške, je v naših krajih očitno vse kot v pravljici. Že nekaj 
dni ni nobene omembe vrednih prekrškov, niti dogodkov na 
meddržavni meji ali ob njej ... Takšna informacijska bloka-
da utegne biti morda tudi del komunikacijske strategije Mi-
nistrstva za notranje zadeve do uporne regije ali pa zgolj 
posebna oblika racionalizacije, saj poročila iz Novega me-
sta krajšajo tako, da »pozabljajo« na dogodke v Posavju. 
(S. M., junij 2011)

Dobili smo tudi najbolj organizirano in takrat najbolj glasno navijaško skupino (2002). Matija Gubec v navijaški opremi
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Vsi smo Posavski obzornik!
Res mi ni v navadi, da bi preklinjala. 
Takrat pa sem, preklinjala in kričala 
ter s solznimi očmi prisegla: „Nikoli 
več ne bom pisala, nikoli!“

Pa dajmo, črno na belem, tudi to je 
eden izmed spominov. Na sam zače-
tek mojega pisanja za Posavski obzor-
nik. Ko sem kot 14-letno dekletce do-

živela grozljivo tožbo zaradi enega mojih člankov in, to je 
gotovo še huje, nejeverno opazovala razbite črepinje svo-
jih idealov o družbi, kulturi in poštenih ljudeh. Prepričana 
sem bila, da s člankom „Podgane in miši v Mencingerjevi 
hiši“ jaz, zaprisežena ljubiteljica pisane besede in sloven-
skih pisateljev, vsaj malenkost popravljam krivico velikemu 
pisatelju in hkrati ogorčeno pozivam moje mesto, Krško, 
da naj za božjo voljo nekaj ukrene in pomaga pri tem, da 
zapuščina Janeza Mencingerja ne bo tako nemarno propa-
dala na očeh (in vesti!) vseh.

„Bravo, napisala si čisto resnico, ki si je nihče ne upa po-
vedati na glas. To je novinarstvo!“ so hvalili pomembneži. 
Potem, ko je prišla tožba, pa so, ti isti, potuhnjeno obr-
nili hrbet in se zbali zase. Torej, kaj se zgodi, ko napišeš, 
kar opaziš na lastne oči in to potrdiš s fotografijami? „Vse 
je res, samo, saj veš ...,“ so dejali. Vem? Vem kaj? Da sem 
se bliskovito naučila, da svet nikakor ni tak, za kakršnega 
sem ga imela? Da dober namen ne rodi vedno dobrega? Da 
je novinarstvo v naši Sloveniji en cirkus, poln samocenzu-
re? Kako naj, za boga, potem še kdaj kaj napišem? In v kaj, 
koga naj sploh še verjamem? Tu sledi tisti „nikoli več!“ iz 
prvega odstavka. 

Ampak, kar najbolj veste moji redni bralci, moji dobri pri-
jatelji na daljavo: zarečenega kruha se res največ poje! Pi-
sana beseda, stavki, črke mi tečejo po žilah in kmalu sem 
si morala priznati, da občutim neizmerno srečo, ko pišem. 
In za tem je prišla še ena ugotovitev – da imam, kljub gren-
kim izkušnjam – izredno rada ljudi! In temu, pisanju, sode-
lovanju in povezovanju ljudi, sem se predala. 

Zdaj vem. Posavski obzornik je toliko več kot samo časopis. 
Je skupnost vseh nas v regiji in mnogih izven, ki se veseli-
jo novih časopisnih vrstic vsak drugi četrtek. Spomnim se, 
da sem pred dvema letoma želela v brežiških blokih zbrati 
nekaj izvodov Posavskega obzornika, ki bi jih ljudje mor-
da zavrgli, jaz pa bi jih spravila v svoj arhiv, ker sem zbi-
rala vse v zvezi z vrtnarsko akcijo „Najlepši vrt in balkon 
Posavja“. Hodila sem po predprostorih in iskala, iskala, a 
sem v šestih blokih našla le en zavržen izvod časopisa. En 
izvod! Ampak jaz bi jih potrebovala več, zato sem vpraša-
la mimoidočo gospo srednjih let: „Pozdravljeni, pred enim 
tednom je izšel nov Posavski obzornik, jaz pa zbiram sta-
re številke – a ste mogoče videli kakšnega med starim pa-
pirjem?“ Gospa je nejevoljno povzdignila glas, češ, kaj se 
grem: „Ne, jaz vam svojega ne dam, ker ga redno pošiljam 
prijateljici v Nemčijo, tale spodnji sosed izrezuje članke 
za vnuke, družina levo beleži objavljene športne dosežke 
svojih sinov, družina preko pa je aktivna v društvu in tudi 
zbirajo vse o svojih dogodkih. Veste, to pač ni nek star pa-
pir.“ Pokimala sem in smejalo se mi je še vso pot do doma. 

Toliko lepih izkušenj, srečanj, ko so mi bralci močno sti-
snili roko, me objeli, pohvalili in tudi pograjali, a vedno 
presenetili s svojo odprtostjo. Neprecenljiva izkušnja je 
bila tudi že omenjena časopisna akcija, ko smo izbirali 
najlepši vrt in balkon regije. Ko sem spoznala, da je v Po-
savju ogromno ljudi, ki se kljub vsemu trudijo spremeniti 
svojo okolico na bolje. Ki se ne vdajo ne bolezni ne brez-
poselnosti ne težkim razmeram, ampak se borijo! Imajo 
urejen vrt in urejeno glavo, ne obremenjujejo se s politi-
ko in mešetarjenji, ampak raje zavihajo rokave. Naredi-
li smo več sto kilometrov po Posavju, od ene hiše do dru-
ge, a nismo prišli k rožam, prišli smo k ljudem. Povsod so 
mi dali vedeti, da jih časopis osrečuje, pisma so deževala 
tudi po zaključku akcije, naj pripišem na primer besede 
gospe Fanike iz Tržišča: „Podarili ste mi neizmerno vese-
lje in v mislih so se mi takoj porodile nove ideje k še lep-
šemu ustvarjanju mojega doma. To priznanje mi je seglo 
res globoko v srce. Hvala vam, prisrčna hvala za lepe že-
lje in darilo.“ Hvala vam, Fanika, in hvala vsem ostalim, 
ki ste soustvarjali te čarobne vezi. 

Pristaviti moram piko, čim prej, ker vtisi vrvijo in bi lah-
ko popisala vseh 40 strani z dogodki iz terena, tistimi na 
uredništvu in pogovori, ko vam prisluhnem preko telefo-
na. Pa še tole – dragi časopis, njegovi ustvarjalci, nekda-
nji in sedanji, dragi bralci - čestitke ob tem prazniku! Veli-
kokrat je bilo zelo težko in nihče si ne bi upal napovedati, 
da časopis za Posavje sploh lahko obstoji in da bo nekoč 
tako priljubljen. Zdaj vemo - vse šteje, vsak šteje, vsi mi 
smo Posavski obzornik.
 Maruša Mavsar

Ta otrok …
No, to dete, ki pride na hišne števil-
ke, v domove, vsakih štirinajst dni. To 
dete, ta otrok, ki ga pričakujemo tako 
vi kot mi. Težko razložim, kdo bolj. 
Ali vi, ki ga pričakujete z vsebinami, 
ali mi, ki ga pišemo, ga ustvarjamo. Z 
vsebinami iz vašega kraja, z vsebina-
mi iz drugih vam bolj oddaljenih po-
dročij. Saj smo s »pokrivanjem« do-

godkov presegli meje Posavja. In zakaj »ta otrok, to dete«, 
ki je Posavski obzornik? Preprosto, ker je za nas vsaka nova 
številka našega skupnega časopisa kot nekakšno novo roj-
stvo. Kot rojstvo otroka.

Petnajst let izhajanja! Ali res lahko čas izmeri to petnaj-
stletno obdobje razmišljanj in rasti, silnih idej in (ne)
ustvarjenih želja, nekaterih razočaranj in »morda« več 
veselih trenutkov? Kajti, razveseljivo je pisati o lepem in 
dobrem, manj hvaležno, sploh nehvaležno pa o grobih in 
krutih dogodkih. V vsakem primeru pa je vedno treba po-
iskati pravo mero, se odločiti za ustrezne besede, ki bodo 
oblikovale razumljiv stavek, odstavek in nenazadnje celo-
tno besedilo. Ki naj ne bi žalilo. V besu in razočaranju pa 
si prav hitro na spolzkih tleh.

Mi, torej Posavski obzornik, nismo bombastični niti nismo 
»rumeni«. Tako je zastavljena uredniška politika, ki tega 
ne dovoljuje. Pa si kdaj kdo od bralcev v navalu hudega in 
krivic to tudi želi! Ne rečem, da tudi nas, avtorje, veliko-
krat pograbi sveta jeza - s katero bi najraje sikal na vse 
strani. Da zmehčam sikanje: pred štirimi leti sva s Polono 
pisali o najmanjših krajih na oni strani Save, na Kranjskem. 
Delovni vaščani so nama pripovedovali, da komaj čakajo 
nove številke Obzornika, ki jih od številke do številke pre-
berejo od začetka do konca.

Ob projektu sva srečali mnogo prijetnih domačinov, ki so z 
ljubeznijo pripovedovali o zgodovini svojega kraja, o svo-
jih ljudeh. Pa o uresničenih načrtih, tudi o neuresničenih, 
ki so se zagozdili in željah, željah. Posebno ljub projekt je 
bila priloga o Slovenskem domu Zagreb. O zagrebških Slo-
vencih, ki so kulturno in znanstveno oblikovali Hrvaško in 
Zagreb. Josip Bobi Marotti, Ivica Kunej, če ju izpostavim; 
pa predsednik doma Darko Šonc, podpredsednik Franc Stra-
šek, po rodu neimenovani številni Slovenci, ki tam ohra-
njajo slovenski jezik …

Spominjam se sladkega zlato rumenega projekta o pišeški 
marelici, o široko srčnih Pišečanih, spremljanje in pisanje 
o živi ustvarjalnosti brežiške glasbene šole … Zares mnogo 
spominov o vsebinah v Posavskem obzorniku. Spomini so za 
spominjanje. K sreči, tu in zdaj, se je nekaterih polastila 
pozaba, saj sem na straneh Obzornika tudi sama že skoraj 
petnajst let. Kjer se dobro počutim. Kot dopisnica obča-
sno pogrešam živ utrip kolektiva. Živo izmenjavo mnenj, 
predlogov, kritičnih pogledov …

Ampak vse to znamo rešiti, ker je kolektiv ena duša, eno 
srce, eno hotenje, eno skupno življenje »od otroka do otro-
ka«, ko si za ta rojevanja brez dvoma vsak od nas želi ne-
predstavljivo več. V prid skupnega zadovoljstva. Vašega 
in našega, jasno. Ampak, iluzorno je pričakovati, da bomo 
mi sploh kdaj povsem zadovoljni. Ja, in hvala, ker nas ra-
dovedno redno pričakujete. In berete. Kar je priznanje. 
Priznanja se ne da plačati. A daje pogum, podpira voljo, 
daje vetra v krila … Za novega in novega otroka … za naš 
način življenja … 

In nenazadnje: ta, tako zaresni otrok, ki ga pravkar pre-
listavate, se je v petnajstih letih moral izogibati raznoli-
kim čerem, da je lahko zajemal zrak in da diha – še danes. 

 Natja Jenko Sunčič 

Posavski obzornik še bliže

Posavski obzornik je poleg rednih vsebin in raznovrstnih ru-
brik skozi leta ponudil tudi veliko časopisnih akcij, s kate-
rimi smo dokazovali, da tiskani medij nikakor ne pomeni 
enostranske komunikacije, ampak živ organizem. Akcije smo 
okronali tudi z odmevnimi prireditvami, ki so združile različ-
ne generacije. Morda se boste še spomnili, da je ravno Posa-
vski obzornik soorganiziral izbor Miss Posavja za Miss Slove-
nije? Ali da smo dve leti zapored s komisijo potovali po vsem 
Posavju in obiskovali najprizadevnejše posavske ljubiteljske 
vrtnarje? Ali da smo v akciji „Preobrazi-me“ narisali samoza-
vesten nasmeh na lica naših bralk? Omenjena akcija Najlepši 
vrt in balkon Posavja je vzbudila še posebej veliko zanima-
nja in prinesla obilo veselja, novega znanja in pozitivnega 
spodbujanja med bralci, saj smo s kratkimi, barvitimi pred-
stavitvami iz številke v številko in v različnih letnih časih lju-
dem približevali ne le posamezne vrtove, ampak predvsem 
življenjske zgodbe naših bralcev-vrtnarjev. Za piko na i smo 
poskrbeli z ganljivo prireditvijo na Senovem ter nizom pre-
davanj o urejanju vrta in negi rastlin v Krškem. 

Velik odziv na naše akcije, nagradne igre, križanke, številna 
pisma bralcev, s katerimi opozarjate na pereča vprašanja in 
dobre prakse, vaši domiselni pripisi na mnogih dopisnicah, 
v katerih nam sporočate vaše želje in misli – vse to samo še 
potrjuje, da smo si blizu. 

Najlepsi vrt in balkon Posavja
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Najprej od torka do torka, zdaj 
od četrtka do četrtka …

Moja pot učenja in zorenja na zavodu 
Neviodunum se je pričela pred enaj-
stimi leti, ko me je kot radovedno 
študentko, polno energije in delov-
ne vneme pot zanesla nazaj v domači 
kraj in ravno takrat se je rojevala tudi 
ideja o televiziji TV Krško. Tako se mi 
je ponudila priložnost, da se preizku-
sim kot voditeljica nove tedenske in-

formativne oddaje Od torka do torka. Ponudba je bila za-
nimiva, nekaj izkušenj z vodenjem oddaje sem prinesla iz 
Ljubljane s TV3 in seveda je bilo vredno poskusiti, saj so 
izzivi v študentskih časih vedno dobrodošli.

Tako me na prva leta dela v Neviodunumu vežejo zelo pri-
jetni spomini. Začela sem z vodenjem oddaje in ker je za 
mano stala dobra ekipa, nam je bilo tudi delo v veselje in 
izziv. Oddaje smo snemali pretežno zunaj, tako smo bili 
z ekipo tudi veliko na terenu in v tistem času prepotovali 
kar dobršen del Posavja. Vzdušje pri snemanju na terenu 
je bilo vedno sproščeno in nasmejano, delo pa kljub temu 
dobro opravljeno. In še danes se mi zgodi, da me kdo pocu-
ka za rokav in povpraša o naši oddaji, ki je ni zdaj že štiri 
leta. Ali pa se ljudem zdim tako nekako znana in ne vedo, 
kje neki smo se že srečali ali kam bi me dali …

In tako so bile moje začetne delovne izkušnje dokaj lepe 
in brezskrbne, spomini pa so neobremenjeni s težavami, 
ki jih sčasoma prinese življenje vsakogar in tako tudi orga-
nizacije. Prepustila sem se toku rasti našega zavoda, bila 
vedno pripravljena poprijeti za vsakršno delo in »gristi«, 
dokler ni bilo opravljeno. Tako še sama ne vem, kdaj je 
moje študentsko delo, ki se je pričelo z vodenjem odda-
je, kasneje pa tudi kot pomoč v administraciji zavoda in 
trženju oglasnega prostora na TV Krško in v Posavskem ob-
zorniku, preraslo v redno zaposlitev. Ker se nisem ustraši-
la izzivov, novega znanja, širjenja obzorja in spoznavan-
ja novih področij dela, sem z razvojem dejavnosti našega 
zavoda tudi sama poprijela za nove naloge.

Posavski obzornik, ki je nekakšen paradni konj našega za-
voda, je tako postal vse bolj tudi moja skrb, vedno pa sem 
po svojih močeh z veseljem sodelovala tudi pri drugih pro-
jektih, ki so se rojevali zlasti v okviru naše založbe. V zve-
zi s tem se mi je zdela še posebej pomembna naša vloga 
pri spodbujanju in ohranjanju domače literarne ustvarjal-
nosti ter podpori nastajanju novih knjižnih del iz Posav-
ja, četudi v večini primerov ne gre za dela s pozitivnimi 
finančnimi izidi.

Vendar, življenje je sestavljeno iz vzponov in padcev in 
vsak dan, žal, tudi pri nas ne sije sonce. Naše dejavnosti 
se morajo prilagajati razmeram v okolju, vendar kljub tež-
kim časom še vedno verjamemo in sledimo našemu poslan-
stvu. In tako Posavski obzornik že petnajsto leto razvesel-
juje posavske bralce, lačne domačih novic. Četudi nisem 
toliko na terenu kot sodelavci novinarji, pa se od številke 
do številke, od četrtka do četrtka, ko izide časopis, tudi 
jaz preko telefona, elektronske pošte ali osebno srečujem 
z mnogimi ljudmi iz Posavja in tudi izven njega, s katerimi 
lahko pravzaprav le skupaj nadaljujemo idejo, ki je bila 
zastavljena pred poldrugim desetletjem in je bila dovolj 
dobra, da je preživela do danes.

Ob tem z zadovoljstvom ugotavljam, da se še danes rada 
zbujam z mislimi na prve delovne obveznosti, saj se za-
vedam, da ne pomenijo le bremena vsakdanjosti, pač pa 
tudi izzive, ki me bogatijo, z njimi pa rastem tudi sama. 
Saj te le tako delo osrečuje in šele ko si zadovoljen, lahko 
to zadovoljstvo tudi deliš, tako v službi kot doma med svo-
jimi najdražjimi. Sicer pa je danes veselje in sreča delati 
v podjetju, v katerega poslanstvo in produkte verjameš.

 Bojana Kunej

Pisane mavrične prireditve
Nekje iz jutra je vstala brežiška Vr-
bina, kjer je dehteče cvetel bezeg in 
nad katero je domačno oživel Mestni 
atrij. Od tu sem pršela na pestro pa-
leto prireditev, ki so kot gobe po dež-
ju vznikale v raznih prostorih, dvora-
nah, sobah, šotorih, kozolcih, igriščih 
in tudi na domovih. Opremljena z va-
bilom, nalivnikom, beležko, diktafo-

nom in tudi s fotoaparatom sem „pokrivala“ dogodek, ki 
se je končal šele z objavo ali na spletu ali v časopisu. Tudi 
čas sem si vzela za sproščene klepete, ko se je organiza-
cija prevešala v družabni del. Nekaj časa je bila stalnica 
tudi kamera, saj je bila naša oddaja Od torka do torka na 
kabelskem sistemu, ki se je predvajal v Krškem in v Bre-
žicah, močno gledana, komentirana in zaželena, da traja. 

Spoznala sem mnogo prijetnih ljudi, ki so z nasmehom na 
ustnicah pripovedovali, kako veliko jim pomeni Posavski 
obzornik. Tudi malce negotovo so poskušali priti do kon-
takta, saj so imeli v mislih, kako lepo bi bilo, da se ponov-
no srečamo, ko bo v kraju zopet kakšna prireditev. To je 
pomenilo, da bo moja prisotnost ponovno obrodila obja-
vo v časopisu. Nasmeh in prijetna beseda sta bila kot bal-
zam, ko so se iz leta v leto tkale nevidne niti in so se skle-
pala „službena prijateljstva“. Bilo je tudi nekaj grenkih 
spoznanj, da smo si ljudje zelo različni in nekateri sami 
sebi namen. A dihamo zato, da preživimo. Zato je bilo po-
trebno včasih globlje vdihniti in narediti daljši korak ter v 
spomin priklicati prijetnejše trenutke. Ti so ostali, kot še 
mnogo drugega, kar kliče po zapisovanju, a nekje je po-
trebno narediti mejo. 

Ko takole razmišljam o vseh društvih, ustanovah, podje-
tjih in seveda o osebah, ki so tvorci njihovega obstoja, 
sem zadovoljna, da sem tudi sama del te zgodbe našega 
Posavja. Sicer smo kot na prepihu in ne vemo, kdaj nas bo 
ujel prehlad. A s skupnimi mislimi, idejami in zagnanostjo 
bomo ohranili avtonomijo našega območja. Sicer je čuti-
ti skoraj rahlo naveličanost in sprijaznjenje, da se kaj več 
ne da narediti. A mi imamo bogato zgodovinsko preteklost 
in na njenih lovorikah lahko kujemo dalje. Le vedeti mo-
ramo, kaj želimo, kaj hočemo v prihodnosti. Naj odmeva 
ubrano ljudsko petje, naj se sliši prijetna melodija otro-
škega orkestra, naj doni mogočen zven moških glasov, naj 
bodo odrske deske polne prahu zaradi vaj, ki jih bodo iz 
tedna v teden pripravljali ljubitelji umetnosti. Do izraza 
naj pridejo še vse razstave in kopica priložnostnih prire-
ditev, ki ohranjajo našo dediščino in so pričevalke dana-
šnjega časa. Vsa socialna nota naj globoko zareže in ob-
stane v tankočutnosti, da bomo stali drug ob drugem in ne 
vsak na svojem bregu. 

Hvala vsem, ki z mano delite vaše prireditve in ki vam ne-
kaj pomeni, da so kot kronisti časa zapisane za prihodnost 
v posavskem časopisu. Vse se zgodi z namenom, tudi moja 
zgodba v časopisu, ko se spominjam njegovih začetkov. A 
vse se tudi spreminja. Pa naj tako ostane. Le časopis naj 
bo nepogrešljiv spremljevalec pisanih mavričnih priredi-
tev tudi v bodoče, ker vsi tako želimo.
 Marija Kalčič 

Obzornikova mlajša "sestra"
TV Krško

Ko je Zavod Neviodunum jeseni 2001 prevzel izdajanje Po-
savskega obzornika, je postalo jasno, da je potrebno nove 
prostorske, kadrovske in tehnične možnosti izkoristiti v večji 
meri, kot jih terja zgolj pripravljanje tiskanega mesečnika. 
Po soglasju z družbo Ansat, ki je razpolagala z obstoječim ka-
belskim sistemom v Krškem in okolici, so se kmalu začele pri-
prave za oddajanje internega televizijskega programa v obliki 
video strani, pravi program pa je stekel s 1. januarjem 2002, 
ko smo na kanalu KTV Krško predvajali posnetek silvestrova-
nja na Trgu Matije Gubca v Krškem, ter 8. januarja, ko je bila 
predvajana prva informativna oddaja z naslovom Od torka do 
torka. Ta je s svojimi preko 300 ponovitvami postala sinonim 
za lokalno televizijo v Krškem, radi pa so jo gledali tudi v so-
sednjih krajih in Brežicah. Večino vsebin so pripravljali novi-
narji in uredniki Posavskega obzornika, za tehnično izvedbo 
pa so skrbeli tudi nekateri novi redni in honorarni sodelavci.

Tehnika za pripravo programa je bila skromna, zato pa 
ekipa toliko bolj zagnana in iznajdljiva. Na fotografiji: 
Boštjan Colarič.

Med snemanjem dokumentarnega filma o Alfonzu Gspa-
nu v Ljubljani

Prvi studio za snemanje informativnih oddaj smo si uredi-
li v Brežicah. Na fotografiji: Manca Kerin in Bojana Kunej.

Program TV Krško smo oddajali iz zgradbe hotela Sre-
mič (zdaj City), kjer je tudi uredništvo Posavskega ob-
zornika. Na fotografiji: voditeljica Bojana med snema-
njem pustne oddaje.

Veliko večino oddaj Od torka do torka je vodila Boja-
na Kunej, prve napovedi pa so bile posnete kar na stre-
hi hotela Sremič.

Prvo ekipo TV Krško sta predstavljala snemalec in monta-
žer Boštjan Colarič in novinarka Bojana Mavsar. Na sliki 
v pogovoru z režiserjem Damjanom Kozoletom med sne-
manjem filma Rezervni deli.



2828 OBZORNIKOVIH 15 LET Posavski obzornik - leto XVII, številka 2, četrtek, 17. 1. 2013

Magična moč besede
Besede imajo magično moč. Z njimi 
lahko osrečujemo, blažimo žalost, pre-
ganjamo strah, vlivamo upanje, vra-
čamo zaupanje … Z besedami lahko 
tudi žalimo, izkrivljamo resnico, trosi-
mo laži … Moč besede je neizmerljiva, 
zato je zelo pomembno, kako jo upo-
rabljamo, s kakšnimi nameni. Moč iz-
govorjene besede s časom zbledi, za-

pisane ostane. 

Eno izmed najlepših daril ob vstopu v novo leto, v katerem 
obeležujemo 15-letnico izhajanja regionalnega časopisa Po-
savski obzornik - tiskanega medija, ki se trudi celovito in ko-
rektno beležiti dogodke v Posavju in tudi širše, so bile zapisa-
ne besede v obliki SMS sporočila: »Hvala za res lep prispevek 
o našem koncertu. To je največja nagrada za naše ustvar-
janje.« Hvala za takšna darila - za vse spodbudne besede 
in dobrohotna mnenja, drage bralke in dragi bralci. Ste kot 
ogledalo, v katerem lahko ustvarjalke in ustvarjalci časopi-
sa opazujemo vaš in naš obraz.

Pisati o ljudeh, krajih, dogodkih in še o marsičem drugem 
je velika odgovornost, posebna izkušnja, enkratno doživetje 
in vedno znova izziv. Rezultati so vidni – zapisani in berljivi. 
Mnogim so zapisane besede všeč, redkim niso. Na svoji poti 
vsakodnevno srečujem(o) mnogo ljudi z različnimi zgodba-
mi, življenjskimi preizkušnjami, znanji, sposobnostmi in vr-
linami. Eden najlepših komplimentov so bile besede: »Niko-
li se nisem kaj prida zanimal za kulturo, sedaj tvoje članke 
z zanimanjem berem.« Poseben ustvarjalni izziv so intervju-
ji, kjer je pomembna izbira sogovornice oz. sogovornika in 
tema pogovora, ki mora pritegniti k branju. Naloga je zah-
tevna, a doslej je bila še vedno uspešno izpeljana. Vsi do-
sedanji sogovorniki in sogovornice so bili v svojih odgovorih 
odkritosrčni in pripravljeni odgovarjati tudi na osebna vpra-
šanja, kar je dalo besedilu poseben čar. Nekateri še čaka-
jo, da obelodanim(o) njihovo zgodbo. Nekateri bodo z zani-
manjem prelistali prihodnjo številko Posavskega obzornika 
v upanju, da bodo v njej našli članek, ki so ga sami sesta-
vili. Žal vseh prispevkov ni mogoče objaviti v regionalnem 
časopisu, a v tolažbo je spletna stran posavje.info. Na njej 
so objavljeni vsi prispevki in skoraj vedno vse fotografije. 

Vsi skupaj soustvarjamo današnji in jutrišnji dan, zato se je 
vredno potruditi in z zapisano besedo ter s fotografijo iztr-
gati pozabi dogodek, za kar se trudimo tudi pri časopisu, ki 
vsak drugi četrtek vstopa v vaše domove in vam prinaša no-
vice iz domače regije. 
 Smilja Radi

Posavski obzornik je moja 
odskočna deska

Ko sem se moral v tretjem letniku štu-
dija novinarstva odločiti, pri katerem 
mediju bom opravljal obvezno prakso, 
moja odločitev ni bila pretežka. Gle-
de na to, da sem bil v stiku s Posavskim 
obzornikom že prej – vsake toliko časa 
sem poslal kakšen prispevek o dogod-
ku iz mojega domačega kraja, ki so mi 
ga, sicer kdaj tudi z malo zamude, za-

gotovo objavili in sem bil seveda zelo vesel in tudi malo po-
nosen, da lahko zasledim svoje ime v časopisu – ni bilo nobe-
ne bojazni, da me ne bi za kakšen mesec tudi vzeli. In tako 
se je tudi zgodilo. V večnem spominu mi bo ostalo, da sem 
s prakso začel ravno na svoj rojstni dan. Ne, ni bilo nobene-
ga praznovanja, ampak sem se moral že takoj resno lotiti 
dela – z glavnim urednikom sva odšla na predstavitev knji-
ge in sem moral tudi takoj delati zapiske. Kasneje sem to 
tudi spravil v določeno obliko in tako je nastal moj prvi no-
vinarski prispevek. 

In potem se je počasi začelo. Iz dneva v dan sem bil aktiv-
nejši. Priznam, na začetku sem imel nek nenavaden obču-
tek, mogoče malce tudi treme, ko so me nadrejeni posla-
li, da „pokrijem“ določen dogodek. Kot edini sem zastopal 
Posavski obzornik, nisem še poznal novinarskih kolegov iz 
drugih medijev in tudi ostalih ljudi, s katerimi sem se prvič 
srečal. Vendar pa je v moje delo kmalu prišla sproščenost, 
saj sem ugotovil, da je delo novinarja nekaj, kar ti razšir-
ja obzorje, vsakodnevno prinaša nove izkušnje in spozna-
nja, omogoča spoznavanje novih ljudi, nenazadnje pa se 
tudi ogromno naučiš, pa naj bo to pri samem novinarskem 
delu ali pa od različnih sogovornikov, ki jih srečaš na do-
godkih. Tako je moje delo po določenem času postalo že 
kar rutina, tudi ko sem v zadnjem letniku novinarstva pri 
Posavskem obzorniku opravljal še drugi del prakse. In ker 
sem bil nad delom navdušen, prav tako pa so bili z mano 
zadovoljni tudi ostali na uredništvu, sem pri najbolj bra-
nem posavskem časopisu ostal do današnjega dne.

Sedaj sem že dobri dve leti in pol bolj kot ne v stalnem sti-
ku s Posavskim obzornikom, v tem obdobju pa se je zgo-
dilo že toliko prijetnih in nepozabnih stvari. Če k temu 
dodam še odličen kolektiv, s katerim sem se vedno dobro 
razumel, je stvar zares popolna. Skupni večeri z igranjem 
bow linga, skupno kosilo ob zaključku leta, praznovanja roj-
stnih dnevov sodelavcev, obisk tiskarne Delo, kjer se tiska 
naš časopis, udeležba na predstavitvah knjig iz naše za-
ložbe, veliko smeha in dobre volje na delovnem mestu – 
to so samo nekateri poudarki, ki te enostavno vlečejo, da 
greš vsak dan z veseljem na uredništvo v prvem nadstro-
pju krškega hotela. 

Pa da ne boste mislili, da se pri Posavskem obzorniku samo 
zabavamo in nič ne delamo. Kombinacija trdega dela in 
sproščenosti pripelje do uspeha. Uspeha, ki ga je v 15 le-
tih dosegel naš časopis. Vesel sem, da lahko v zadnjih le-
tih s svojim delom tudi sam dodajam kamenček v ta ča-
sopisni mozaik. Nihče sicer ne ve, kaj bo čez naslednjih 
15 let, upam pa, da bo takrat Posavski obzornik na veliko 
obeležil svoja tri desetletja obstoja. Sam bom takrat ver-
jetno član kakšnega slovenskega športnega uredništva, ta-
kšne so vsaj moje ambicije. Moja želja pa je, da se takrat 
udeležim prireditve ob 30-letnici, se srečam z bivšimi so-
delavci in si rečem: ‚Posavski obzornik je bil moja odskoč-
na deska za to, kar počnem sedaj!‘
 Rok Retelj

Posavski obzornik - 
doma in po svetu:

… z našo bralko na Kitajskem zidu …

... v »vitaminskem« tihožitju …

… z britanskima vojakoma med vajami NATO pakta …

… z bralkami s črne celine (foto: Jure Urek) …

… kot »senčnik« ob vznožju bazilike v Parizu …

… z Vanjo med poziranjem za jumbo plakat …

Ekipa Posavskega obzornika po rekreaciji v bowling cen-
tru Deluxe v Sevnici (2011)

Kolektiv Neviodunuma in TV Ropot na pikinku v Kališev-
cu nad Senovim

Urednik izroča pokal zmagovalni ekipi na nogometnem 
turnirju za pokal Posavskega obzornika (1999).

Zdravica ob prvi številki v časopisni obliki (julij 2005) na 
terasi hotela Sremič

Tematska priloga 
ob 15-letnici časopisa Posavski obzornik, 1997-2012

Fotografije: arhiv Posavskega obzornika

Naklada: 26.300 izvodov

Krško, 17. januar 2013
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Dragi bralci, v nagradnih igrah in številnih križankah Posavskega obzornika smo 

v teh letih razveselili več tisoč zvestih bralcev. In ker vas radi razveseljujemo 

tako s časopisom kot pozornostmi, bomo tudi ob priložnosti posebne jubilejne 

številke v sodelovanju s poslovnimi partnerji podelili simpatične nagrade. Vas zanima, 

kakšno je tokratno nagradno vprašanje? Glasi se takole:

Katerega leta je izšla prva številKa 

časopisa posavsKi obzorniK? 

(pravilen je eden izmed spodnjih odgovorov)

a) leta 2005

b) leta 2000

c) leta 1997

Odgovor, ki je po vašem mnenju pravilen, nam skupaj s kontaktnimi 

podatki: ime, priimek, naslov (lahko tudi telefonska številka) 

pošljite na naslov:

za jubilejno igro

Posavski obzornik

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

Pravilen odgovor s svojimi kontaktnimi podatki pa nam lahko 

pošljete tudi preko elektronske pošte na naslov: 

nagradna.igra@posavje.info

Vaše odgovore sprejemamo do vključno 26.1.2013.

Čudovite nagrade, kajne? 

Sodelujte v naši nagradni 

igri in si pričarajte nekaj 

nepozabnih trenutkov, ker 

si jih več kot zaslužite!

Hvala tudi vsem partnerjem, 

ki boste skupaj z nami z 

lepimi nagradami vnesli 

prijetne trenutke v življenja 

naših bralcev.

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba (razen zaposleni v Zavodu Neviodunum), v nagradni igri je lahko 
posameznik izžreban le enkrat, nagrade pa niso izplačljive v denarju. Dobitnike nagrad bomo po navadni ali elektronski 
pošti (v kolikor so navedli podatek, pa po telefonu), obvestili, kje in kako lahko nagrado prevzamejo. Pravilnik jubilejne 
nagradne igre je dostopen na sedežu uredništva, Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, kjer si ga 
lahko ogledate vsak delovni dan od 8. – 16. ure in na spletnem naslovu www.neviodunum.si

S Sodelovanjem in nekaj Sreče boSte prejeli lepo nagrado. in kaj podarjamo izžrebancem?

Založba Neviodunum podarja 
3 x otroška slikanica Brin in 
Aleks Afrika (M. Mavsar in U. 
Jekler)
3 x otroška slikanica Brin in 
Zajec Karol
3 x otroška slikanica Brin in 
Poskočni Jan 
3 x knjiga, ki prijetno poboža 
žensko dušo, Čez mavrico (A. 
Mirt)
3 x drobne pesmi za različne 
priložnosti in posvetila Mesečevi 
kažipoti (M. Kočevar)
3 x Zbrana dela Viktorja Tillerja

Eventim Slovenija,  
www.eventim.si podarja:
12 vstopnic: Vid Valič, Denis 
Avdić - Udar po moško! v 
Termah Čatež (16. februar) 
2 vstopnici: Novi fosili & 
Srebrna krila (15. februar)
2 vstopnici: Zoran Predin - Po 
stopinjah nežnega spomina (9. 
februar)
2 vstopnici: Masters of Dirt v 
Stožicah (1. april)
2 vstopnici: Veliki koncert Marka 
Knopflerja (4. maj) 
2 vstopnici: Mišo Kovač (16. 
februar)

Sava avto Sevnica podarja 
1 x bowling paket (1 ura 
steze, 1 žirafa piva, 1 pizza) v 
vrednosti 40 € 
1 x bon v vrednosti 25 € 
vnovčljiv v trgovini BLISS 
Sevnica

Fitnes Požun podarja 
1 x 3 obiske fitnesa
1 x obisk solarija
1 x obisk savne

Vinoteka - Mestna hiša 
Brežice podarja:
1 x modra frankinja (Nujec)
1 x cviček (Marjan Preskar)
1 x renski rizling (Anton Ajster)

Foto123.si podarja
2 x koledar 32 x 47 cm s 13 
stranmi, ki si ga po svojih željah 
oblikujete sami
1 x fotoknjiga A4 Panorama 
Pro s 40 stranmi, fotoknjigo 
preprosto ustvarite s svojimi 
fotografijami

Fotografika podarja 
2 x fotografiranje za dokumente
2 x presnemavanje VHS na DVD
1 x izpis 20 fotografij 15 x 20 
cm
1 x skeniranje 36 diapozitivov 
ali negativov
1 x studijsko fotografiranje 
otroka

Klub jamarjev Kostanjevica 
na Krki podarja 
1 x voden ogled kostanjeviške 
jame za 4 osebe

Restavracija City podarja
1 x nedeljsko kosilo za 2 osebi
5 x tortica po izbiri

Apolon podarja 
3 x palačinke Apolon za 2 osebi 
z vročimi višnjami in sladoledom

Hiša narave podarja 
3 x svetovalno nego obraza in 
ličenje z minerali

Pizzeria Italia Brežice podarja
1 x nedeljsko kosilo za 2 osebi

Papirnica Lindič Cvetka 
podarja
1 x bon v vrednosti 30 € za 
nakup šolskih potrebščin ali 
izdelkov iz papirja

Raceland - Restavracija 
Adrenalina podarja 
1 x pica po izbiri
1 x piramida Adrenalina

Raceland - Karting podarja
2 x 10 min karting vožnje

Hotel Ajdovec, Sevnica 
podarja 
3 x nedeljsko kosilo za 2 osebi

Gostilna Senica podarja 
1 uro bowlinga

Restavracija Silvester Raka 
podarja
1 x nedeljsko kosilo za 2 osebi

Hotel & Terme Paradiso 
podarja 
2 x po dve vstopnici za kopanje

Cvetličarna Kerin podarja 
3 x darilni bon v vrednosti 10 €

POSAVC podarja
1 x komplet prve pomoči za v 
avto

Frizerstvo Hairstyle podarja
3 x striženje in oblikovanje las

Darila Don podarja
1 x lepa vaza v vrednosti 30 €

Ambienta Krško podarja 
1 x kristalno skledo

Evroelektron Krško podarja 
1 x digitalni fotoaparat Olympus 
C370

Urarstvo Megas podarja 
1 x unikatno stensko uro
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Kolegij Mreže Prstan, ki združuje posavske nevladne 
organizacije (NVO) in deluje v okviru Lokalne razvojne 
fundacije Posavja, je sprejel nekatera izhodišča v zvezi 
s pripravami na sprejem Regionalnega razvojnega 
programa regije Posavje za obdobje 2014-2020. 

Posavske NVO težijo k temu, da se bo v okviru razvojnih 
prioritet, ki jih bo RRP 2014-2020 skozi programsko 
obdobje podpiral, izoblikovala prioriteta, ki bi načrtno 
podpirala razvoj NVO v Posavju. Namen, ki ga zasledujemo, 
je vzpostavitev in ohranjanje učinkovitega podpornega 
okolja, ki kot skupna platforma vseh posavskih NVO skrbi 
za civilni dialog ter nudi tehnično, programsko in finančno 
podporo delovanju NVO.
 
Vse to, izhajajoč iz sprejete Strategije delovanja NVO 
Posavja, predstavlja ugodno okolje za razvoj novih NVO ter 
novih dejavnosti na socialnem in gospodarskem področju, 
kar vključuje tudi inventivne rešitve na vseh področjih 
delovanja družbe, kjer zaradi potreb nastajajo nove oblike 
civilno družbenih gibanj, ki posledično prehajajo v pravno 
formalno trdnejše in trajnejše oblike delovanja. Posebno 
skrb in podporo je potrebno posvetiti tistim NVO, ki 
so akcijsko naravnane in v posavsko družbeno okolje 
prinašajo nove inventivne rešitve. 
Več na spletni strani www.prstan.eu.

30. januar 2013 ob 17. uri
Mestna hiša Brežice, CPB 22

Pridite na tortico!

Vse tiste, ki želite, da vam v naši 
organizaciji pripravimo zaključni račun 
ter obračun davka od dohodka pravnih 
oseb,  pozivamo, da nam predložite 
dokumentacijo najkasneje do 15. 2. 
2013. Več informacij najdete na naši 
spletni strani www.prstan.eu.

Kasneje pridobljeno dokumentacijo 
bomo sicer sprejemali, vendar se zaradi 
prekomernega obsega dela v tem 
časovnem obdobju ne bomo obvezali, da 
jo bomo oddali v zakonsko predpisanem 
roku.

Vsi tisti, ki boste že imeli pripravljen 
zaključni račun ter obračun davka od 
dohodka pravnih oseb in nas boste 
potrebovali le pri oddaji v elektronski 
obliki, pa nam lahko dokumente (bilanco 
stanja, izkaz poslovnega  izida, letno 
poročilo, pojasnila k računovodskim 
izkazom, obračun DDPO) dostavite 
najkasneje do 15. 3. 2013.

Vsebina:
•	 postavitev spletne strani v programu joomla
•	 urejanje spletne strani v programu joomla 

(osveževanje podatkov, obveščanje o aktivnostih, 
dodajanje fotografij …)

 
Število mest je omejeno.
Prijave zbiramo na tjasa.penev@prstan.eu.

NVO v akciji

PRSTaNov 4. ROJSTNI DAN!

Priprava zaključnega računa 
za društva

Delavnica Opismenjevanje
v programu Joomla
24.1.2013 ob 16h v MC Brežice (Gubčeva 10a)

www.prstan.eu

Lokalna  razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice

gsm 059 955 046
e-mail info@prstan.eu
www.prstan.eu
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Za vsebino informacij odgovarja LAS Posavje. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za 
obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje  

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

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
novelacije Zazidalnega načrta Trnje Brežice (SDZN),

ki bo potekala od 29. 01. 2013 do 13. 02. 2013 na Oddel-
ku za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice in v 
prostorih Krajevne skupnosti Zakot – Bukošek - Trnje, kjer 
bo tudi knjiga pripomb. Ker predvidena sprememba pro-
storskega akta ne vpliva na celovitost prostorske ureditve 
ter rabo sosednjih zemljišč in objektov, se sprememba in 
dopolnitev predmetnega akta skladno z 61a. členom ZPNa-
črt-a vodi po skrajšanem postopku, kar pomeni, da javna 
razgrnitev traja 15 dni.

Predmetni dopolnjeni osnutek SDZN se nanaša na spre-
membo tipologije zazidave na parcelnih številkah 26/49, 
26/48, 26/47, 26/46 in 26/45, vse k.o. Trnje, in sicer se na-
mesto vrstnih hiš, predvidenih po veljavnem ZN, umestijo 
v prostor samostoječe stanovanjske hiše. Predmetno obmo-
čje je infrastrukturno že urejeno, saj je investitor skladno 
s pogodbo o opremljanju izvedel cesto, pločnik, javno raz-
svetljavo, kanalizacijo, vodovod, plinsko omrežje, NN in SN 
elektro omrežje ter TK omrežje.
Javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopol-
nitev novelacije zazidalnega načrta se lahko udeležite dne 
06. 02. 2013 ob 16.00 uri v sejni sobi na Občini Brežice. 

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

Župan občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Namera o prodaji nepremičnin v lasti 
Občine Brežice

Občina Brežice namerava prodati večje število nepremičnin, 
predvsem kmetijskih in gozdnih zemljišč, v delu tudi stavb-
nih. Vse zainteresirane občanke in občane ter širšo javnost 
vabimo, da spremljajo občinsko spletno stran 
http://www.brezice.si/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/ ,
kjer je objavljen seznam nepremičnin za prodajo in vloga za 
nakup nepremičnine, ki jo izpolnjeno zainteresirani za na-
kup pošljejo na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice. 

MALI VRH, GLOBOKO – V me-
secu januarju je praznova-
la Ana Juratovec z Malega 
Vrha. Čila devetdesetletni-
ca živi sama in vsakodnevno 
še vedno z zanimanjem spre-
mlja novice doma in po svetu 
preko radijskih oddaj in ča-
sopisov. Ob visokem jubileju 
je gospe Ani voščil tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan in 
ji ob tej priložnosti zaželel 
zdravja in zadovoljstva še 
vsaj do 100. rojstnega dne-
va. Slavljenko sta ob njenem 
rojstnem dnevu obiskali tudi 
predstavnica Društva invali-
dov Globoko Rezika Petan in 
predstavnica Krajevnega od-
bora Rdečega križa Globoko 
Darinka Pajdaš. 

Ana Juratovec se je rodila 
11.1.1923 v družini Mavsar 
z Gore nad Krškim kot četr-
ta izmed osmih otrok. Njeno 

Športna dvorana in 
pričetek študija na 
Fakulteti za turizem
Župan Ivan Molan je pred-
stavil realizirane projekte 
Občine Brežice v letu 2012, 
med večjimi investicijami 
dokončanje Večnamenske 
športne dvorane Brežice, ob-
novo gradu Brežice, obnovo 
lokalnih cest in vodovodov, 
energetsko prenovo javne 
razsvetljave in številne dru-
ge.  Na področju družbe-
nih dejavnosti so bili v pre-
teklem letu poenoteni členi 
odlokov javnih zavodov, ka-
terih ustanoviteljica je obči-
na, na Fakulteti za turizem 
se izobražuje prva genera-
cija študentk in študentov, 
brežiški vrtci pa so pričeli s 
programom enotne eviden-
ce vpisa, ki omogoča spre-
mljanje stanja po posame-
znih vrtcih. 

S predstavniki javnih zavodov 
o načrtih za l. 2013
BIZELJSKO – Župan občine Brežice Ivan Molan se v januarju tradicionalno sreča s predstavniki javnih zavo-
dov in jim ob tej priložnosti predstavi delo Občine v preteklem letu ter načrte za prihodnje. Vsakoletna 
srečanja so tudi priložnost za izmenjavo mnenj in pogovor o delu na področju družbenih dejavnosti.

V 2013 gradnja 
vrtca, energetske 
sanacije, priprava 
projektne 
dokumentacije
V tem letu je na področju 
šolstva v brežiški občini na-
črtovan začetek gradnje vrt-
ca Brežice in izvedba 1. faze 
zunanjega igrišča pri OŠ Do-
bova, za sredstva sofinanci-
ranja bo Občina projekt pri-
javila tudi na razpis. Občinski 
svet Občine Brežice je v pre-
teklem letu sprejel sklep o 
določitvi vrstnega reda inve-
sticij na področju vzgoje in 
izobraževanja, saj so zara-
di nižanja državnih sredstev 
in pomanjkanja razpisov re-
konstrukcije in gradnje šol 
odvisne predvsem od mo-
žnosti Občine, da z lastnimi 
sredstvi izvede investicije. V 
skladu s seznamom, na kate-

rem so OŠ Cerklje ob Krki, OŠ 
Artiče in OŠ Globoko, bo Ob-
čina letos začela pridobiva-
ti idejne zasnove za rekon-

strukcijo in dograditev OŠ 
Cerklje ob Krki. 
 www.brezice.si 

Devet desetletij Ane Juratovec
mladost je kru-
to prekinila 2. 
svetovna voj-
na, saj je bila 
l. 1941 skupaj 
z družino izse-
ljena na prisil-
no delo v Nem-
čijo. Po dolgih 
štirih letih iz-
gnanstva je po-
gumni Ani mar-
ca 1945 uspelo 
pobegnila v do-
movino. Svetla točka v času 
preizkušenj je bilo srečanje 
z Ivanom Juratovcem, ki ga 
je spoznala med vojno, nju-
no znanstvo je preraslo v lju-
bezen in kmalu po vrnitvi do-
mov sta se poročila (16. 7. 
1945) in si ustvarila dom na 
njegovi kmetiji na Malem 
Vrhu. V zakonu se jima je 
rodilo pet otrok – štirje si-
novi: Ivan, Martin, Slav-

ko in Zvonko ter hči Anica. 
Dva sinova sta žal že pokoj-
na, prav tako ji je bolezen l. 
1983 vzela moža Ivana. Od 
takrat Ana živi sama v lese-

ni hiški na Malem Vrhu in se 
veseli obiskov svojih otrok, 
enajstih vnukov in devetih 
pravnukov.

Po težkem življenju v ujetni-
štvu, pomanjkanju in revšči-
ni sedaj Ana zasluženo uživa 
jesen svojega življenja, ob-
krožena s svojimi najdražji-
mi. Še vedno je aktivna in jo 
zanima dogajanje na politič-
nem in družbenem področju. 
Poleg radia in Slovenskih no-
vic zelo rada prebira tudi Po-
savski obzornik, pravi, da ga 
vedno prebere od prve do za-
dnje strani. Ob njenem jubi-
leju ji želimo vse najboljše!

Županovo voščilo 90-letnici

Spoštovani!

Občina	Brežice	in	Zavod	za	podjetništvo,	turizem	in	mladino	
Brežice	vas	vabita	na	uradno	razglasitev rezultatov  
"1. ocenjevanja vin brežiške občine", ki je potekalo 

18.10.2012 na Kmečkem turizmu Črpič- Svetnik.

Podelitev diplom in izbor županovega vina 2012 bo
v petek, 18.1.2013, ob 18. uri 

v 1. nadstropju Mestne hiše Brežice 
(Cesta	prvih	borcev	22,	8250	Brežice).

Po	uradnem	delu	podelitve	vas	vabimo,	da	se	nam	pridružite	
v	pritličju	Mestne	hiše,	

kjer	se	bomo	skupaj	poveselili	ter	poskusili	odlična	vina	iz	
mestne	vinoteke.
Vljudno	vabljeni!

Letno potrebno poskrbeti v 
občini za 50 zapuščenih psov 
in 30 mačk
Po podatkih letnega poroči-
la Meli centra Repče, ki je za 
Občino Brežice izvajal pogod-
beno dejavnost oskrbe in na-
mestitve zapuščenih živali do 
sedaj, je bilo največ zapušče-
nih psov najdenih v obmejnem 
pasu z Republiko Hrvaško in v 
avtocestnem koridorju. Dolo-
čeno število psov je bilo odlo-
vljenih tudi na območju Krške 
vasi in Cerkelj. V lanskem letu 
je omenjeno zavetišče oskrbe-
lo okoli 50 psov in 30 muc iz 
brežiške občine, pri čemer so 
nastali stroški v višini 24.000,00 
evrov. Proračunska postav-
ka je od leta 2010 narasla za 
6.328,00 evrov, zaradi bližine 
lokacije zavetišča pa Občina 
v prihodnje pričakuje nekoli-
ko nižjo postavko za leto 2013. 

Župan obiskal zavetišče za male živali
BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan je skupaj s podžupanjo Katjo Čanžar in strokovnim sodelavcem Ro-
manom Matjašičem obiskal zavetišče za male živali pri Veterinarski bolnici Brežice, ki sprejema prijave o za-
puščenih živalih, zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim, ulov, prevoz, namestitev in 
oskrbo zapuščenih živali ter skrbi za iskanje skrbnikov živalim v občinah Brežice in Krško.

Kako lahko izboljšamo sta-
nje na področju zapuščenih 
živali?
Predvsem z osveščanjem lju-

di in odgovornim lastništvom 
živali. Omejevanje števila 
novih mladičev, za katere ne 
bo nihče skrbel in bodo ostali zapuščeni, je mogoče s ste-

rilizacijo in kastracijo živali. 

Komu lahko prijavim najd-
bo zapuščene živali?
Center za obveščanje na te-
lefonski številki 112.

Zavetišče za male živali Brežice (Veterinarska bolnica Brežice d.o.o.)
Telefonska številka: 07 496 11 56

Uradne ure za obiskovalce so vsak delovnik od 9. do 13. ure.
Sobota, nedelja in prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.
Več o najdenih živalih si lahko ogledate na spletni strani zavetišča: 
http://www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

Objava javnega naznanila o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi 

Občina Brežice obvešča, da bo od 21.1.2013 
na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) 
objavljen javni razpis za sofinanciranje prireditev 

Fašjenk in Motokros v l. 2013.
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Če opazimo izgubljenega psa ali mačko, smo po zakonu dol-
žni ukrepati in najdbo prijaviti. Za izgubljeno oz. zapuščeno 
žival šteje vsaka žival, ki ob sebi nima skrbnika. Najditelj 
živali naj bi v 24 urah o najdbi obvestil pristojno zavetišče, 
s katerim ima Občina sklenjeno pogodbo. Občina Krško je 
pogodbo za izvajanje te dejavnosti za leto 2013 nedavno 
sklenila z Veterinarsko bolnico Brežice, ki bo poskrbela za 
zapuščene in izgubljene živali, najdene na našem območju. 

V lanskem letu je zavetišče oskr-
belo 50 psov in 47 muc z obmo-
čja naše občine. Zakon o zaščiti 
živali za oskrbo v zavetišču pred-
videva 30 dni, če v tem času ži-
vali ne najdejo novega skrbnika, 
zakonodaja predvideva evtanazi-
jo. Vendar se zavetišča tega ne poslužujejo, razen v prime-
rih, ko so živali hudo poškodovane ali iz razlogov, ki jih odre-
di veterinarska inšpekcija. Najditelj živali lahko najdeno žival 
in njeno stanje javi direktno omenjeni veterinarski bolnici, 
lahko se obrne tudi na pristojno veterinarsko postajo ali po-
kliče na Center za obveščanje 112.

Občina Krško je v letu 2012 za oskrbo živali namenila pribli-
žno 22.600 evrov, leto pred tem pa 20.000 evrov, kar je za 
proračun kar velik zalogaj. Zakon lokalnim skupnostim na-
mreč nalaga, da je potrebno najdeno žival oskrbeti, poskr-
beti za ulov, nastanitev, gibanje, zaščito proti bolezni in ško-
dljivcem ter najti novega skrbnika. 

Pomembne telefonske številke na katerih lahko prijavite 
najdbo živali:
• Center za obveščanje: 112 
• Veterinarska bolnica Brežice: 07 49 61 156, 07 49 93 685

Zaključuje se oblikovanje novega stanovanjskega obmo-
čja, ki ga je Občina Krško vzpostavila na Gmajni v Leskov-
cu in s tem zagotovila možnost izgradnje novih stanovanj-
skih objektov. Potem ko je Občina Krško pred tednom dni 
prejela še zadnji uradni dokument - uporabno dovolje-
nje, je sedaj komunalna infrastruktura tudi uradno pre-
dana v uporabo. 

Gradnja novega stanovanjskega območja v naselju Gmajna 
Leskovec, potekala je od leta 2011 do konca leta 2012, zdru-
žuje izgradnjo nove ceste, pločnika in ostale komunalne in-
frastrukture. Istočasno je bila izvedena tudi rekonstrukcija 
ceste na bližnji Vrtnarski ulici.

Projekt je Občina Krško financirala z lastnimi sredstvi in zanj 
zagotovila približno 260.000 evrov. Kot pojasnjuje njegov 
skrbnik Mitja Kožar, je investicija zajemala opremljanje ne-
zazidanih stavbnih zemljišč s sodobno komunalno infrastruk-
turo, ki omogoča gradnjo šestih novih stanovanjskih objektov, 
med katerimi ena hiša že stoji, dvoje zemljišč pa je Občina 
Krško tudi že prodala. Prodaja ostalih treh parcel bo stekla 
še v tem letu, s postopkom javne dražbe.

Kot pojasnjuje vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Jan-
ko Avsec, je s projektom Občina Krško poleg cilja, da ob-
močje komunalno opremi in omogoči individualno gradnjo, 
sledila tudi izpolnitvi zaveze o preselitvi prebivalcev nase-
lja Vrbina, ki izhaja iz sporazuma med Občino Krško in GEN 
energijo, saj je prvi novozgrajen objekt na tem območju 
namenjen prav preselitvi ene od družin iz naselja ob NEK. 

Sodelavci Kulturnega doma 
Krško, enote Grad Rajhen-
burg popeljejo obiskovalce 
na sprehod po najstarejših 
delih gradu, ki segajo v prvo 
polovico 12. stoletja (roman-
ska dvorana, romanska soba 
in romanska kapela), po za-
nimivem 16. stoletju, ki so ga 
sooblikovali pomembni Raj-
henburški, do časa, ko so grad 
leta 1881 kupili trapisti.
Najstarejša obdobja predsta-
vljajo tudi razstavljeni kostu-
mi, ki jih je izdelala mag. Ire-
na Ina Čebular iz Brestanice 
in so razstavljeni ob skicah za 
kostume v renesančnem delu, 
kjer bo nastajala razstava 
Brestanica skozi čas. V baroč-
nem delu pa je v sodelovanju 
z Narodnim muzejem Sloveni-
je na ogled grajsko pohištvo iz 
začetka 19. stoletja, in sicer 
iz gradu Podsmreka pri Višnji 
Gori. Pohištvo z gradu Rajhen-
burg žal ni ohranjeno, v sode-
lovanju z Narodnim muzejem 
Slovenije pa bosta dve sobi po 
delih opremljeni s pohištvom, 
sicer iz drugih slovenskih gra-
dov, a iz časa, ko bi podobno 
pohištvo lahko imeli tudi npr. 
Attemsi, ki so bili lastniki gra-
du med letoma 1721 do 1802.

Na čas, ko je grad postal pre-
selitveno taborišče v času 
druge svetovne vojne in po 
njej, ko so bili v njem ure-
jeni zapori, opominja razsta-
va – kiparska instalacija Polo-
ne Demšar z naslovom 16432, 
kar je bila številka njene ba-
bice, zaprte v Auschwitzu. 
Doživetje izjemne arhitektu-

Od gospodarstva je odvisen 
razvoj celotne regije. Po-
membno je, da lokalna sku-
pnost zanj nudi in ustva-
ri prijazno okolje, je župan 
opisal namen, ki mu je sledil 
pri oblikovanju tokratnega 
srečanja. Kot je poudaril, je 
najlažje ugotoviti, kaj gospo-
darstvo rabi, kadar sede sku-
paj z njegovimi predstavniki. 
Pomembna pa je tudi izme-
njava izkušenj, pretok dobre 
prakse. Ker delamo v istem 
prostoru in za isti cilj, je 
prav, da je sodelovanje čim 
bolj čvrsto in povezano, je še 
povedal. V prvem letu svo-
jega mandata je opazil po-
manjkanje stika med drža-
vo, občino in gospodarstvom, 
zato se je s tem srečanjem 
želel približati nosilcem ra-
zvoja, na nek način »ponu-
diti roko« kot priložnost za 
večjo uresničitev projektov 
in ciljev, ki jih imajo pri svo-
jem delovanju. 

V prvem delu srečanja je go-
spodarstvenike, ki so se od-

Župan se je srečal s predstavniki 
malega gospodarstva
Župan občine Krško mag. Miran Stanko se je prejšnji teden srečal z nekaterimi predstavniki malega go-
spodarstva, ki poslujejo v občini Krško. Podjetnike je na pogovor povabil v želji, da bi izmenjali stali-
šča in mnenja o tem, kakšni so pogledi na razvoj občine Krško, kaj menijo o njenih prostorskih možno-
stih ter kje vidijo rešitve in priložnosti sodelovanja z lokalno skupnostjo, da bi jim ta lahko pomagala 
pri uspešnejšem in stabilnejšem delovanju. 

zvali njegovemu povabilu, 
seznanil s proračunom obči-
ne Krško in z viri prihodkov. 
O položaju krškega gospo-
darstva v primerjavi s Slove-
nijo je spregovoril direktor 
območne gospodarske zbor-
nice Posavje Darko Gorišek. 
Ta je v svoji predstavitvi ob-
čino Krško pohvalil, saj je v 
obdobju 2008-2012 za pospe-
ševanje malega gospodarstva 
namenila nekaj več kot pol 
milijona evrov. Pomanjklji-

vost je le-ta, da namenjena 
sredstva niso prinesla kon-
kretnejše donosnosti, zato 
bi bilo v prihodnje namen-
sko rabo smiselno prilagodi-
ti. Sredstva so bila namreč v 
pretežni meri naložena v na-
kup strojne opreme.
 
V občini Krško številne po-
slovne priložnosti nudijo 
tudi poslovne cone. Predsta-
vila jih je direktorica občin-
ske uprave Melita Čopar, da 

bi opozorila, kje so možno-
sti za razvoj in širjenje po-
slovne dejavnosti na našem 
območju. 

Župan je gospodarstveni-
ke spodbudil k predlogom in 
predstavitvi pričakovanj, ki 
jih imajo do lokalne skupno-
sti. Na srečanju so tako med 
drugim spregovorili tudi o 
tem, kaj lahko za boljše eko-
nomske možnosti stori obči-
na in kaj država, ki bi s spre-
membo sistema na nekaterih 
področjih lahko bolj stimu-
lativno vplivala na razvoj in 
pospeševanje gospodarstva. 

Predstavniki malega gospo-
darstva so srečanje zaključi-
li z željo, da se v letu pred 
nami gospodarske razmere 
vendarle obrnejo v pozitivno 
smer. Morda bo v prihodnje 
kakšne dobre rešitve in opti-
mizem med gospodarstveniki 
spodbudilo prav tokrat ponu-
jeno sodelovanje župana in 
njegovih sodelavcev. 

Župan z gospodarstveniki

Nekaj več kot mesec dni po odprtju obnovljenega 
gradu Rajhenburg, prijazno vabljeni
Grad Rajhenburg je odprt nekaj več kot mesec dni in je v tem času, kljub vremenu in številnim prazni-
kom, sprejel številne obiskovalce in gostil nekaj prireditev. Po odmevnem odprtju 1. decembra 2012 je 
grad odprt od torka do nedelje v času odpiralnih ur, kar nekaj skupin pa ga je obiskalo tudi v poznih po-
poldanskih urah ter z ogledom združilo tudi praznovanje v grajski restavraciji in kavarni, ki jo vodi pri-
znani kuhar Andrej Fric.

re na več kot 4000 m2 dopol-
njuje tudi razstava razglednic 
Rajhenburga oziroma Bresta-
nice od konca 19. stoletja do 
petdesetih let 20. stoletja, ki 
so del zbirke Gradu Rajhen-
burg, pridobljene z donacijo.

Prenova gradu Rajhenburg, ki 
je potekala med letoma 2011 
in 2012, je predstavljena tudi 
s fotografijami na dotikalnih 
ekranih, predvsem pa si lahko 
ogledate tudi film z naslovom 
Stoletja na savskem pomolu.

Tudi letos bodo na gradu or-
ganizirane konservatorsko-re-
stavratorske delavnice, pred-
vidoma maja, ko bodo 
udeleženci spoznavali grad, 
njegovo vzdrževanje ter ure-
janje, s posebnim ozirom na 
urejanje okolice.

Vabljeni na grad, kjer si lahko 
ogledate izjemno arhitekturo, 
spomenik državnega pomena, 
spoznate zgodovino gradu in 
vsebine, se okrepčate ter za 
spomin kupite tudi rokodelske 
izdelke v muzejski trgovini.
 Foto: Nina Sotelšek

ODPIRALNI ČAS:
v zimskem času (od oktobra do marca):

• od torka do petka od 10. do 16. ure, 
• v soboto od 10. do 17. ure,
• v nedeljo od 13. do 17. ure;

v letnem času (od aprila do septembra): 
• od torka do sobote od 10. do 18. ure,
• v nedeljo od 13. do 18. ure.

Zaprto: 
ob ponedeljkih, 1. januar, 1. november ter 24., 25., 26. 
in 31. december.

Ogled gradu in zbirk je možen do najkasneje pol ure pred 
zaprtjem.

Novo stanovanjsko območje 
na Gmajni v Leskovcu

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Janko Avsec in 
skrbnik projekta Mitja Kožar na ogledu terena 

Kako ukrepati, če najdete 
izgubljeno žival
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Zaključena je sanacija plazu na lokalni cesti v Žirovnici na 
območju krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu. Ob 
obilnem deževju v začetku lanskega novembra je namreč 
na odseku cestišča utrgalo desni rob vozišča, zato je Obči-

na Sevnica pristopila k sanaciji plazu z izdelavo skalometa 
v dolžini 25 metrov in globini 6 metrov. Skupna vrednost iz-
vedenih del, ki poleg navedenega zajemajo še zamenjavo 
zgornjega ustroja odseka cestišča s preplastitvijo ter ume-
stitev odbojne ograje, znaša okrog 20.000 evrov. 

Proračun 2013 zagotavlja razvoj 
in ohranja standard

Proračun predvideva 18,17 
milijonov evrov prihodkov, pri 
čemer je dobrih 20 odstotkov 
sredstev predvidenih z naslova 
transfernih prihodkov oziroma 
razvojnih sredstev s strani dr-
žave in Evropske unije. Od-
hodkovna stran znaša 17,82 
milijonov evrov in poleg vseh 
zakonskih obveznosti občine 
in obveznosti do njenih pro-
računskih uporabnikov zaje-
ma tudi investicijske odhod-
ke, za katere bo v letu 2013 
namenjenih dobrih 6,8 milijo-
nov evrov oziroma skoraj 40 
odstotkov proračunskih sred-
stev. Zmanjšuje se letni ob-
seg zadolževanja, skupni ob-
seg servisiranja dosedanjih 
dolgoročno prevzetih obve-
znosti pa zagotavlja fiskalno 
kondicijo za prihajajočo fi-
nančno perspektivo evropskih 
razpisov v obdobju 2014–2020.

Skupna višina proračuna je 
zaradi zaključevanja obse-
žnega projekta gradnje op-
tičnega omrežja in zakonske-
ga znižanja povprečnine za 
vse občine nekoliko nižja kot 
v preteklem letu. Temu nav-
kljub pa proračun zagotavlja 
nadaljevanje cikla že priče-
tih in načrtovanih investicij. 

Občina Sevnica je leto 2013 pričela s sprejetim proračunom, ki kot temeljni finančni dokument zagota-
vlja stabilno poslovanje občine, njenih proračunskih uporabnikov in drugih prejemnikov javnofinančnih 
sredstev ter izvrševanje vseh zakonskih nalog. Strateški dokument občini omogoča prijavo na v začetku 
leta objavljene državne in evropske razpise, katerih viri bodo, skupaj z lastnimi, zagotavljali izvedbo v 
proračunu načrtovanih projektov. 

Po številnih ureditvah na po-
dročju cestne infrastrukture, 
ki so zaznamovale preteklo 
leto in so izboljšale številne 
cestne odseke po celotni ob-
čini, bo večji poudarek v letu 
2013 namenjen gradnji okolj-
ske in družbene infrastruk-
ture. Skladno z napovedanimi 
usmeritvami za pripravo regi-
onalnega razvojnega progra-
ma imata ti področji tudi ve-
čje prednosti za pridobitev 
sofinancerskih virov. Projek-
ti, ki se začenjajo letos, ima-
jo kontinuiteto zagotovljeno 
v načrtu razvojnih programov 
kot delu proračuna.

Med načrtovanimi okoljskimi 
projekti izpostavimo gradnjo 
primarnih vodooskrbnih siste-
mov na levem bregu Save in 
druge ureditve na področju 
vodooskrbe ter investicije na 
področju odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda. Po spreje-
tem občinskem prostorskem 
načrtu je omogočena pripra-
va podrobnejših prostorskih 
aktov, med njimi za stadion 
pri športnem domu, pa tudi 
komunalno urejanje obmo-
čij za stanovanjsko in poslov-
no gradnjo. Izdatna sredstva 
občina namenja za redno in 

investicijsko vzdrževanje 
javnih površin in cestnega 
omrežja. Na družbenem po-
dročju je načrtovana izdela-
va dokumentacije za energet-
ske sanacije javnih objektov, 
pričetek projekta nove osnov-
ne šole v Tržišču ter urejanje 
okolice sevniškega gradu. 

Poleg prej navedenih pro-
jektov bo občina zagotavlja-
la sredstva za vse zakonske 
obveznosti, kot so zagota-
vljanje pogojev za izvajanje 
predšolske in šolske vzgo-
je ter vzdrževanje objektov 
s tega področja, skrb za sta-
rejše in socialno ogrožene, 
ter s sredstvi na posameznih 
razpisih spodbujala družbe-
no udejstvovanje občanov na 
področjih kulture, športa, tu-
rizma in mladinskih dejavno-
sti. Razpisi za sofinanciranje 
programov z naštetih podro-
čij bodo objavljeni še v tem 
mesecu. 

Delovanje krajevnih sku-
pnosti, katerih finančni na-
črti so del občinskega pro-
računa, je s skupno kvoto 

850.000 evrov financirano v 
enakem obsegu kot preteklo 
leto, kljub zmanjšanju sis-
temskih virov s strani drža-
ve. Z novim pravilnikom se 
je financiranje krajevnih sku-
pnosti nekoliko spremenilo, 
ta način pa se je izkazal po-
zitivno, saj občinska uprava 
in krajevne skupnosti učinko-
viteje sodelujejo pri načrto-
vanju in izvedbi projektov, 
jih vsebinsko, terminsko in 
finančno povezujejo ter jim 
dajejo možnost plemenite-
nja z razpisnimi viri. Na tak 
način spodbujamo delo kra-
janov v najožjih skupnostih, 
s skupnim načrtovanjem pa 
temu delu izdatno povečuje-
mo vrednost. 

Proračun Občine Sevnica za 
leto 2013 temelji na realnih 
ocenah višine pričakovanih 
virov in aktualne gospodar-
ske situacije. V preteklih le-
tih doseženi cilji so osnova 
načrtovanja proračuna obči-
ne, aktualni projekti ter po-
trebe občanov in bivanjske-
ga prostora pa vodilo za naše 
nadaljnje delo.

Nekaj poudarkov iz proračuna Občine Sevnica 
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/2012)
Izobraževanje 4.406.658 €
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.115.127 €

Primarno in sekundarno izobraževanje (osnovno, glasbeno 
šolstvo) 1.428.139 €

Pomoči v osnovnem šolstvu (regresiranje prevozov v šolo) 863.392 €

Socialno varstvo 1.046.500 €
Izvajanje programov socialnega varstva 1.006.500 €
Socialno varstvo starih / materialno ogroženih / drugih 
ranljivih skupin 899.270 €

Ostale redne naloge s tega področja 40.000 €

Kultura, šport in nevladne organizacije 1.741.728 €
Ohranjanje kulturne dediščine 700.000 €
Programi v kulturi 540.230 €
Šport in prostočasne aktivnosti (programi za šport in mladino) 491.498 €
Ostale redne naloge s tega področja 10.000 €

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 2.470.774 €
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 975.470 €
Investicijsko vzdrževanje ter gradnja občinskih in državnih cest 658.109 €
Cestna razsvetljava 200.000 €
Ostale redne naloge s tega področja 637.195 €

Varovanje okolja in naravne dediščine  1.296.070 €
Ravnanje z odpadno vodo 1.187.021 €
Zbiranje in ravnanje z odpadki 109.049 €

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna 
dejavnost 2.525.253 €

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija / komunalna dejavnost / 
spodbujanje stanovanjske gradnje /upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 205.300 €

Gospodarstvo 458.994 €
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 338.784 €
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 120.210 €

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 193.958 €
Program reforme kmetijstva in živilstva 193.958 €

Gradnja čistilne naprave 
na Orehovem
Nadaljuje se izvedba projekta gradnje kanalizacijskega sis-
tema in čistilne naprave Orehovo, in sicer z deli na objektu 
čistilne naprave. Ta bo zagotavljala kapaciteto čiščenja za 
300 populacijskih enot, kar pomeni dovoljšnji obseg čiščenja 
tako za obstoječo poselitev naselja Orehovo kot tudi njeno 

morebitno širitev. Gre za mehansko biološki tip čistilne na-
prave, kamor se bodo odvajale komunalne odpadne vode iz 
gospodinjstev tamkajšnjega območja. Za dokončanje investi-
cije je poleg čistilne naprave potrebno zgraditi še manjkajo-
či del kanalizacijskega omrežja in dve črpališči.

Glede na gostoto poseljenosti je obravnavano območje po 
državnem Operativnem programu odvajanja in čiščenja ko-
munalnih odpadnih voda za obdobje 2005–2017 definirano 
kot eno od območij, ki morajo biti najkasneje do leta 2016 
opremljena z javno kanalizacijo in sistemom čiščenja odpa-
dnih voda. Z investicijo bo na Orehovem možnost odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih voda zagotovljena okrog 
50 gospodinjstvom. 

Investicijska vrednost projekta, ki mora biti v skladu s pogod-
bo z izvajalcem, Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevni-
ca, zaključen konec letošnjega junija, znaša okrog 700.000 
evrov. Projekt je Občina Sevnica uspešno prijavila na razpis 
za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev iz naslova re-
gionalnih spodbud, s čimer je bilo odobreno 85-odstotno so-
financiranje upravičenih stroškov operacije.
 Foto: Občina Sevnica

Območje gradnje čistilne naprave.

Energetska pisarna v Sevnici
Vse zainteresirane vabimo k obisku energetske svetovalne 
pisarne, ki je namenjena brezplačnemu svetovanju obča-
nom na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov ener-
gije. Energetska pisarna deluje v Sevnici, in sicer v pisar-
ni podjetniškega inkubatorja v prostorih Javnega podjetja 
Komunala d.o.o. Sevnica. 

Izvajanje svetova-
nja za občane so-
financira Eko sklad 
– slovenski okoljski 
javni sklad, sveto-
vanje pa že skoraj 
dve desetletji izva-
ja Gradbeni inštitut 
ZRMK z usposoblje-
nimi energetskimi 
svetovalci z ustre-
znimi licencami. 

Svetovalna mreža ENSVET povezuje že 36 energetskih pisarn 
po vsej Sloveniji, kar je rezultat dobrega sodelovanja z obči-
nami. Brezplačno svetovanje v Sevnici izvajajo svetovalci iz 
Energetske pisarne Brežice, in sicer vsako drugo in četrto sre-
do v mesecu. Za svetovanje se je potrebno predhodno najavi-
ti, kar občani lahko storijo na Občini Sevnica, kjer se dogovo-
rijo za termin in vsebino razgovora. Razgovor s svetovalcem 
traja 45 minut, nato pa svetovalec pripravi in na dom pošlje 
povzetek razgovora z vsemi podrobnejšimi podatki in navodili. 

Predhodne prijave za energetsko svetovanje na 
Občini Sevnica sprejema in posreduje dodatne 
informacije vodja oddelka za okolje in prostor

Roman Perčič preko telefona oziroma elektronske pošte:
07 81 61 221 in 041 609 616

roman.percic@obcina-sevnica.si

Energetska pisarna. (Foto: Občina 
Sevnica)

Sanacija plazu v Žirovnici 

Sanacija plazu v Žirovnici. (Foto: Občina Sevnica)

VRANJE - Na praznik sv. Štefana, 26. decembra, je v naselju 
Vranje v sevniški občini potekalo tradicionalno, že 21. žegnanje 
konj. Udeležilo se ga je le devet konj in osliček z območja Sev-
nice, Blance, Boštanja, Brestanice in Senovega, saj se je veči-
na konjerejcev malce "ustrašila" precej slabe vremenske napo-
vedi. Z zbirnega mesta ob kmetiji Lončar na Marofu so prispeli 

do cerkve sv. Štefana. Najprej sta vse zbrane pozdravila pred-
sednik društva konjerejcev in konjenikov Sevnica Milan Pavlič 
in sevniški župan Srečko Ocvirk. Nato je sevniški župnik Vinko 
Štrucelj podelil blagoslov konjem ter osličku in njihovim spre-
mljevalcem. Zdrave jih je priporočil v zavetje sv. Štefana, nato 
pa daroval še sv. mašo.   Tanja Košar

21. žegnanje konj v Vranju

Prava atrakcija sta bila letos osliček ter poni, ki sta otro-
kom nudila svoji sedli za fotografiranje.
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Ormož : Krško 
31:27, Sevnica : Velenje 
21:34
Lestvica – 1. Gorenje 32, 11. 
Sevnica 6 12. Krško 3

ČLANI 2. DRL
Rezultati – Brežice : Pomurje 
26:30, 26:24, Radeče : Nova 
Gorica b.b. 10:0
Lestvica - 1. Loka 21, 3. Ra-
deče 19, 6. Brežice 10 

MLADINCI 1.DRL
Rezultat – Trebnje : Krško 
26:27 
Lestvica – 1. Slovan 20, 5. Kr-
ško 15

KADETI – ½ FINALE – SKU-
PINA B
1. krog – Trebnje : Krško 
26:27 

ČLANICE
Rezultat – Brežice : Branik 
26:31
Lestvica - 1. Olimpija 18, 8. 
Brežice 6

KADETINJE
Rezultat – Brežice : Žalec 
27:41
Lestvica - 1. Celje 18, 9. Bre-
žice 2

MALI NOGOMET

ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultat – Ormož : Sevnica 
3:9 (Martič 3, Popovič 2, Ko-
privnjak, Zakšek, Nečemer, 
Isić)
Lestvica - 1. Velenje 31, 6. 
Sevnica 18 

U21 - VZHOD
Rezultat – Benedikt : Sevni-
ca 2:9
Lestvica – 1. Litija 19, 2. Sev-
nica 19

U18 – SKUPINA A
Rezultat – Velenje : Sevni-
ca 7:2
Lestvica – 1. Dobovec 15, 4. 
Sevnica 9

ODBOJKA

3. DOL ČLANICE 
Rezultati – Kočevje : Brestani-
ca 0:3 (20:25, 14:25, 21:25), 
Brestanica : Piran 3:2 (14:25, 
25:19, 19:25, 25:21, 15:13)
Lestvica – 1. Žirovnica 33, 6. 
Kostak-Elmont Brestanica 23

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultati – Krško : Komenda 
86:72, Krško : Medvode 84:71
Lestvica – 1. Krka mladi 20, 
3. Posavje Krško 17

ČLANI 4. SKL
Rezultat – Podbočje : Lenart 
65:74
Lestvica - 1. Ruše 16, 7. Po-
savje Sevnica 10, 8. Posavje 
Podbočje 8

MLADINCI 2. SKL – vzhod 3
Rezultat – Pingvini : Krško 
80:31
Lestvica – 1. Pingvini Ljublja-
na 19, 4. Posavje Krško 13

KADETI 2. SKL – zahod 1
Rezultat – Krško : Kranjski 
Orli 79:69
Lestvica – 1. Črnomelj 14, 3. 
Krško 13

PODBOČJE – V Osnovni šoli Podbočje so 5. januarja gostili 
osnovnošolsko državno prvenstvo v šahu, na katerem se je 
merilo 184 mladih šahistov iz vse Slovenije, ki so se nanj 
uvrstili preko regijskih tekmovanj. 

Pobudo za organizacijo tekmovanja, ki ga prirejata Šahovska 
zveza Slovenije in Zavod za šport RS Planica, je s ciljem, da 
še spodbudijo zanimanje za ta miselni šport v domačem oko-
lju, dal športni pedagog na podboški šoli Luka Luzar. V mno-
žici šahistov, ki so v štirih kategorijah (fantje in dekleta do 12 
in do 15 let) odigrali po devet kol v pospešenem šahu (10 mi-
nut, 5 sekund na potezo), so se dobro odrezali tudi posavski 
šahisti in šahistke. Med mlajšimi dekleti, kjer je bila najbolj-
ša Zala Urh (OŠ Orehek), je Ana Urbanč (OŠ Cerklje ob Krki) 
osvojila 2. mesto, rep deseterice sta med 49 tekmovalkami z 
9. in 10. mestom ujeli Lana Radej (OŠ Adama Bohoriča Bre-
stanica) in domačinka Alja Baškovec, obe z vsega pol točke 
zaostanka za prvimi tremi mesti, Pia Marie Ružič (Brestanica) 
in Tina Urbanč (Cerklje) sta bili 19. in 21. Med starejšimi de-
kleti, kjer je v konkurenci 30 šahistk zmagala Laura Unuk (OŠ 
Nove Jarše Ljubljana), je Petra Pavlič (OŠ Blanca) osvojila 3. 
mesto, njena šolska kolegica Lucija Krošelj je bila 15., Glo-
ria Županc (Brestanica) 21., Leila Lepšina Š. (Cerklje) pa 27. 
Med fanti sta državna prvaka postala Boris Markoja (OŠ Tur-
nišče) v starejši kategoriji in David Brinovec (OŠ Šempeter) v 
mlajši kategoriji. Med slednjimi se je z 8. mestom izkazal Ale-
ksander Bajc (OŠ Leskovec pri Krškem), Peter Kržan (OŠ J. 
Dalmatina Krško) je bil 25., David Turšič (OŠ Raka) 38., Timo-
tej Možgan (Leskovec) pa 39. med 53 tekmovalci. Med starej-
šimi fanti so Matija Krajnc (OŠ S. Kladnika Sevnica), Klemen 
Zupančič (Leskovec) in Matej Požun (OŠ XIV. divizije Senovo) 
osvojili 25., 30. in 32. mesto med 52 šahisti.  P. P.

Tina in Petra med prvimi tremi 

Najmlajše šahistke med tekmovanjem

BOŠTANJ/BUDIMPEŠTA - V lanskem decembru se je končalo 
tekmovanje Centralno evropske cone v gorskih dirkah za sta-

rodobne avtomobile. Tekmovanja se je udeležil tudi Metod 
Papež - Todi iz Boštanja. S starodobnikom Ford escort MK 1, 
RS 2000 je zasedel odlično drugo mesto in na podelitvi na-
grad 15. decembra v Budimpešti prejel pokal. S. R.

Metod Papež drugi na 
mednarodni dirki starodobnikov 

Drugouvrščeni v svojem razredu starodobnikov Metod Pa-
pež s pokalom (tretji z desne)

Kaj te je vodilo v naše kraje, 
v brestaniško odbojko? 
Prihajam iz Ljubljane, kjer 
sem od malega igrala odboj-
ko za Športno društvo Šentvid. 
Po končani srednji šoli sem se 
vpisala na Fakulteto za šport, 
a me je poškodba zaustavila 
tako v študiju kot tudi pri igra-
nju odbojke. Mi je pa tako ži-
vljenje prineslo možnost, da 
sem postala mlada mamica, 
kar sem si vedno želela. Z mo-
žem živiva v Krškem, v bodo-
če pa se nameravam še vrniti k 
študiju na Fakulteto za šport. 
Do prvega stika z OD Bresta-
nica je prišlo preko poznan-
stev iz rekreativnega igranja 
odbojke. Predsednik društva 
Tone Zakšek je bil tisti, ki me 
je na koncu tudi povabil k delu 
v društvu. 

Kako si spoznala ekipo in 
kakšna so bila tvoja priča-
kovanja?
Tone me je seznanil s situaci-
jo v društvu in z dejstvom, da 
se, kar se članske ekipe tiče, 
vse začenja znova. Iz odboj-
karskega vidika sem kasneje 
videla, da ekipi po eni stra-

Manca Dremelj, trenerka OD Brestanica

Dekleta so presenečena, kako 
uspešna so lahko tudi med članicami
BRESTANICA - V Odbojkarskem društvu Brestanica je po pretekli sezoni sledila menjava generacije član-
skih igralk, ki so pustile globok pečat z igranjem v II. državni ligi. Dobro delo z mladimi v preteklosti je 
kaj hitro ponudilo odgovor, kako naprej. Vstop v III. člansko odbojkarsko ligo z mlado ekipo je dal zgod-
bi pozitivno smer. Za razcvet mlade ekipe je zaslužna tudi nova trenerka članske ekipe Manca Dremelj, 
ki je po besedah kapetanke ekipe Nike Zupančič nasploh »fantastična«. Ob pričetku pomladne odboj-
karske sezone vam nudimo, da užijete del njenega športnega trenutka.

ni še dosti manjka, vendar pa 
so imela dekleta veliko zna-
nja in so v teh mesecih zelo 
napredovala. Sedaj vidimo, 
da lahko igramo proti vsake-
mu nasprotniku, ekipa bi lah-
ko bila po svojih sposobnostih 
že letos še višje. Treniramo 
štirikrat v dvorani z žogo plus 
delo v fitnesu enkrat na te-
den, tudi po dvakrat na dan. 
Iz mojih lastnih igralskih iz-
kušenj mi je prišlo v nava-
do, da je potrebno izkoristi-
ti vsako možnost za trening. 
Sama sem imela v ŠD Šent-

vid dva trenerja, s katerima 
smo se igralke zelo različno 
ujele. Z igralkami se zelo ve-
liko pogovarjam o tem, kaj 
se dogaja z njimi. V začetku 
so bile vse zelo presenečene, 
ker tega niso bile navajene. 
Poskušam jim predstaviti po-
gled na to, kako je, če veli-
ko vlagaš, da se ti tudi takrat 
vedno ne izide oz. da je kljub 
zmagam potrebno nadaljnje 
delo. Po vsaki tekmi sledi po-
hvala in graja, dekleta so re-
dno deležne, kakor jih sama 
imenujem, »nagrade« v obli-

ki kratkih šprintov, poskokov 
na klop, izvajanja blokov ... 
Igralke so se s tem sprijazni-
le ali pa pač ne upajo nič reči 
(smeh).
    
Kaj praviš na podporo z do-
mačih tribun?
Dekleta s prvimi tekmami v 
članski konkurenci niso bila 
pripravljena deliti svojih 
predstav s starši in navijači, 
saj so nekako pričakovala, 
da bodo neuspešna. Staršem 
so na nek način »prepove-
dale« obiske na tekmah. 
Tako sta nas v začetku prišli 
spodbujat dve čistilki iz OŠ 
(smeh) ... Organizirala sem 
sestanek s starši, pogovorili 
smo se o podpori deklet na 
tekmah ne glede na rezultat. 
Dekleta so ugotovila, da dru-
gače ne bo šlo, in bila prese-
nečena, kako uspešna so lah-
ko tudi v članski konkurenci. 
Od tedaj imamo bučno pod-
poro s tribun.

(Celoten pogovor z Man-
co Dremelj je objavljen na 
www.posavje.info.)
 Luka Šebek

Brestaniška ekipa, Manca Dremelj levo zadaj

BREŽICE - Mlada brežiška atletinja Lara Omerzu je zopet pre-
stavila svojo rekordno znamko v skoku v višino. Atletski klub 
Brežice je namreč zadnji dan v letu 2012 pripravil mednarodni 
atletski miting „Skok v novo leto“. V kategoriji članic pri skoku 
v višino je prepričljivo zmagala in postavila svoj osebni rekord s 

preskočenimi 176 centimetri. S tem rezultatom je še ne 15-le-
tna Lara postavila tudi nov državni rekord za pionirke do 16 let. 
12. januarja pa je v Ljubljani potrdila svojo odlično formo in z 
rezultatom 173 cm kot prva Slovenka izpolnila normo za olimpij-
ske igre mladih, ki bodo v mesecu juliju na Nizozemskem. Nje-
ni cilji pa segajo že tri leta naprej, ko si želi na mlajše-mladin-
skem svetovnem prvenstvu v Ukrajini osvojiti eno izmed medalj. 

BIZELJSKO - Za hitrohodca Vladimirja Veršca, člana Atlet-
skega kluba Koper in Športnega društva Bizeljsko, se je tek-
movalna sezona končala zelo uspešno. Zmagal je na 54. iz-
vedbi prestižne tekme Muggia - Trieste v Italiji, na kateri so 
pred leti zmagovali tudi nekateri olimpijski prvaki. Progo iz 
Milj proti Trstu, dolgo 11,2 km in s tremi vzponi, je preho-

dil v manj kot eni uri, natančneje 58.19, kar je odlično gle-
de na razmere. Na 5-kilometrski preizkušnji na zagrebškem 
Jarunu je v času 24.09 in konkurenci tekmovalcev iz osmih 
držav zasedel tretje mesto, v skupnem seštevku Alpe-Adria 
race walking cup-a pa zasedel drugo mesto in ponovil uspeh 
iz prejšnje sezone. Nastopil je še na ekipni tekmi 39. Inter-ci-
ty, pokala evropskih mest v nemškem Breisachu, kjer je s ča-
som 50.57 na 10-kilometrski progi prispeval svoj delež k 2. 
mestu ekipe AK Koper.

Prestižna zmaga hitrohodca 
Vladimirja Veršca

Vladimir Veršec (drugi z leve)

Lara Omerzu ponovno rekordna

Lara v akciji

PIŠECE – Na drugo letošnjo soboto je potekal 3. krog MOPi 
lige v badmintonu, na katerem je nastopilo nekaj manj igral-
cev, kot so pričakovali organizatorji, Badminton klub Pišece. 
Kljub temu so se turnirja udeležili najboljši igralci na tre-
nutni lestvici MOPi lige 2012/2013, manjkala sta samo tretji 
Franc Horvat iz Maribora in Jure Kelher iz Celja. V zelo raz-
burljivem finalu sta se pomerila prvi igralec lestvice Gregor 
Pergar iz BK Zagorja proti mladincu Klemnu Kosu iz BK Piše-
ce. Klemen je prvič premagal Zagorjana z rezultatom 21:18, 
20:22 in 26:24 in osvojil svoj prvi turnir, kar je lepa popotni-
ca pred nadaljevanjem sezone. Tudi tretje mesto je prese-
netljivo zasedel še en mladinec iz pišečkega kluba - Urban 
Kovačič. To je bil zadnji turnir pred velikim mastersom, ki 
bo konec marca v veliki dvorani v Brežicah. 

Klemen Kos osvojil prvi turnir
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Kam v Posavju?
Četrtek, 17. 1.

• ob 17.00 v jedilnici OŠ Ra-
deče: delavnica Čebelarski 
turizem, predava Franc Ši-
vic

• ob 17.30 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: Taichi, meditacija 
v gibanju (vstop prost)

• ob 18.00 v KD Krško: Anto-
nov koncert Tonija Sotoška

Petek, 18. 1.

• ob 14.30 v MT Senovo: Ani-
na ustvarjalnica

• ob 15.30 v Knjižnici Šmar-
je pri Jelšah – enota Bistri-
ca ob Sotli: pravljična uri-
ca za najmlajše - Snežaki v 
vrtcu, brala bo Jožica Kunst

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: lego večer

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: razglasitev rezultatov 
1. ocenjevanja vin brežiške 
občine in izbor županovega 
vina 2012 

• ob 18.00 v MT Raka: lov na 
skriti zaklad

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
filmski večer

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert zasedbe Igor Lum-
pert & String Project, za 
jazz-etno abonma in izven

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: stand up – Simon Zajc 
in Jonas Žnidaršič

• ob 21.00 v Klubu Metulj 
v Bistrici ob Sotli: koncert 
skupine Kronika

• ob 21.00 v MC Krško: Seme-
sterfest 2013 

Sobota, 19. 1.

• ob 9.30 v MT Raka: norči-
je na snegu

• ob 10.00 v MT Podbočje: 

ustvarjanje s tempera bar-
vami

• od 10.00 do 13.00 v MC 
Krško: brezplačno sobotno 
varstvo otrok

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: naredimo si snežaka

• ob 17.00 v Večnamen-
skem domu v Dolenji vasi: 
6. Ocvirkijada, na prireditvi 
bodo nastopili ljudski pev-
ci in godci, dramska skupi-
na ter humorist Darko Povše

• ob 19.00 v MC Krško: gle-
dališka predstava »Skriv-
nosti iz šolskega WC-ja« v 
izvedbi gledališke skupine 
Igralski mulci KD Stane Ke-
rin Podbočje

• ob 19.00 v klubu MC Bre-
žice: koncert skupine Di-
ckless Tracy

Nedelja, 20. 1.

• ob 17.00 v dvorani gasil-
skega doma v Cerkljah ob 
Krki: muzikal o Materi Te-
reziji „Svinčnik zanj“

• ob 19.00 v Kulturnem 
domu Bistrica ob Sotli: mo-
nokomedija „Moja briljan-
tna ločitev“

Ponedeljek, 21. 1.

• ob 17.00 na Ljudski univer-
zi Krško: Odkrijmo svoje po-
tenciale (vstop prost)

• ob 19.30 v MC Krško: film-
ski večer – »Sedam i po«

Torek, 22. 1.

• ob 14.00 v MT Senovo: 
ustvarjalne delavnice

Sreda, 23. 1.

• ob 14.30 v MT Senovo: gle-

dališka delavnica (Igrajmo 
se gledališče)

• ob 17.00 v MC Krško: mul-
timedijska delavnica 

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: gledališka pred-
stava „Hrup za odrom“ v 
izvedbi Prosvetnega dru-
štva Vrhovo, gledališki abo-
nma za odrasle in izven 
2012/2013

• ob 20.00 v MC Krško: 
Luksuz filmske srede - krat-
ki filmčki

Četrtek, 24. 1.

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: planinski večer – preda-
vanje Klemna Tilerja o Slo-
venski planinski poti

Petek, 25. 1.

• ob 14.30 v MT Senovo: Ani-
na ustvarjalnica

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: boj med dvema ognje-
ma

• ob 17.00 v telovadnici OŠ 
Bizeljsko: 22. zimski festi-
val

• ob 17.30 v Prosvetnem 
domu Brežice: zimska pro-
dukcija plesnih pripravnic 
PD Imani Brežice z naslo-
vom „Prebivališča živali“

• ob 18.00 v MT Raka: film-
ski večer

• ob 20.00 v MC Krško: ar-
menski večer

Sobota, 26. 1.

• ob 9.00 v dvorani MC Bre-
žice: turnir v namiznem te-
nisu

• ob 9.30 v MT Raka: ustvar-
janje z glino

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
izdelovanje podstavkov za 
skodelice 2

• od 10.00 do 13.00 v MC 
Krško: brezplačno sobotno 
varstvo otrok

• ob 15.00 v MC Krško: ku-
harske delavnice za mlade

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: okrasimo si svojo sko-
delico

• ob 19.00 v KD Krško: muzi-
kal KUD Butnhrupn

Ponedeljek, 28. 1.

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
v Krškem: pogovorni večer 
o življenju v mestu Krško 
pred 55 leti, v okviru foto-
grafske razstave „Ivan Kra-
hulec in Krško“ 

• ob 19.00 v sejni sobi PD Bo-
hor Senovo:  planinski po-
topisni večer – predavanje 
Mojce in Mira Četrtiča o Fi-
lipinih

• ob 19.30 v MC Krško: nem-
ški filmski večer – »Soul kit-
chen«

• ob 20.30 v KD Krško: ko-
medija Slovenska muska od 
A do Ž

Torek, 29. 1.

• ob 18.00 na Gradu Rajhen-
burg: kolokvij „Anton Ale-
ksander grof Auersperg - 
pohištvo Šrajbarskega turna 
in legenda o zibelki“, pre-
davala bo dr. Maja Lozar 
Štamcar, kustosinja za po-
hištvo v Narodnem muzeju 
Slovenije

Sreda, 30. 1.

• ob 8.10 in 10.00 v Domu 
kulture Radeče: predsta-
va „Vike Viking“ v izved-
bi Podružnične šole Svibno, 
otroški gledališki abonma 
2012/2013

• ob 14.30 v MT Senovo: gle-
dališka delavnica (Igrajmo 
se gledališče)

• ob 17.00 v MC Krško: mul-
timedijska delavnica

• ob 20.00 v MC Krško: 
Luksuz filmske srede - krat-
ki filmčki

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

IGOR LUMPERT & 
STRING PROJECT 

jazz koncert
Zasedba: Igor Lumpert - saksofon, kompozicije, 

Masatoshi Kamaguch - bas, bobni, Peter Ugrin – violina, 
Rok Hrvatin – viola, Klemen Bračko – violina, 

Nikolaj Sajko - violončelo.

petek, 18.1., ob 20. uri
Klub KDK, za Jazz-etno abonma in izven

CERKLJE OB KRKI – 10. decembra so se otroci vrtca Pi-
kapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki skupaj s starši odpra-
vili na kratek večerni pohod z lučkami. V vseh oddelkih 
vrtca so izdelali lanternice – lučke, s katerimi so za kra-
tek čas polepšali podobo Cerkelj. Udeleženci pohoda so 
kasneje v šolski telovadnici ob pogledu na tisoče žarečih 
lučk skupaj še zapeli ter se posladkali s piškoti in diše-
čim božičnim čajem. R. R./K. M.

BREŽICE - V vrtcu Mavrica Brežice smo se skupaj z otroki in starši 
podali na tretji tradicionalni pohod z lučkami skozi mesto do bre-
žiškega gradu. V večernih urah smo se zbrali na vrtčevskem dvori-
šču, kjer nas je pozdravila pomočnica ravnateljice Silvija Jelen. 
Polno pisanih, drobnih lučk je migetalo in nam obsvetilo pot skozi 

mesto. Na vhodu v grad 
sta nas dočakala graj-
ska gospodiča, pri pre-
stopu grajskega mostu 
smo se zbudili v pra-
vljičnem svetu. Graj-
sko dvorišče se je le-
sketalo v soju čarobnih 
lučk, slišati je bilo pre-
čudovito klasično glas-

bo, ki je izpopolnila to čarobnost. Dobrodošlico sta nam zažele-
li grajski gospodični, ki sta nam z otvoritvijo veselega decembra 
zaželeli veliko sreče, veselja, radosti in smeha v težko pričako-
vanem, najlepšem mesecu leta. Očarani otroci so ponosno na-
stopali. Oder so obkrožili nasmejani otroški obrazi z iskricami v 
očeh. Po zaključenem programu smo se pogreli s toplim čajem 
in posladkali s piškoti. In tako smo čarobno, zadovoljno ter pri-
jetno utrujeni vstopili v veseli december.
 R. Miljanović, foto: V. Bucalo

Mavrica na pohodu z lučkami

ARTIČE - Na OŠ Artiče so 14. 
decembra poskrbeli za pri-
jetno predpraznično vzduš-
je, saj so pripravili novoletni 
bazar, imenovan Praznikom 
naproti. Na hodnikih šole so 
učenci prodajali številne iz-
delke, ki so jih naredili sami: 
voščilnice, koledarje, nakit, 
novoletne okraske, piško-

te … Poleg tega so na stoj-
nicah ponujali tudi moko, 
med, rabljene igrače in knji-
ge ter druge predmete, ki so 
jih zbrali za ta namen. V kul-
turnem programu so nasto-
pili pevski zbori OŠ Artiče z 
zborovodkinjo Elo Verstov-
šek Tanšek, Mešani pevski 
zbor KUD Oton Župančič Ar-
tiče z zborovodjo Miho Ha-
lerjem in Tamburaški or-
kester KUD Oton Župančič 
Artiče z dirigentom Dragu-
tinom Križanićem. Izkupi-
ček od prodanih izdelkov bo 
namenjen dogodku ob 170. 
obletnici šolstva v Artičah, 
ki jo bodo obeležili v priha-
jajočem letu. K. K.

Praznikom naproti z 
novoletnim bazarjem
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Tudi v novem letu glasba in glasbeniki ne počivajo. V 
tokratnih glasbenih novičkah:

v prejšnji rubriki smo vam predstavili polko Gotof je 
treh članov različnih narodno-zabavnih zasedb in tudi 
sošolcev na fakulteti. No, Martin Juhart s Poskočni-
mi muzikanti, Nejc Šuc z Mladimi upi in iz posavskega 
konca Gregor Sotošek s kvintetom Od oKA so za sklad-
bo posneli še videospot in v njem tudi nastopili s svoji-
mi zasedbami. Snemanje videospota je potekalo 3.de-
cembra, na dan 3. mariborske vstaje v centru Maribora. 
Za režijo so poskrbeli fantje sami, s pomočjo Mitje Gr-
movška in Danijela Pohorca. Ali je omenjeni videospot 
kaj pripomogel k nedavnemu odstopu mariborskega žu-
pana Franca Kanglerja, pa nam še ni uspelo izvedeti.

Spoznajte band iz Posavja, ki preigrava stare rock hite, 
ustvarja pa tudi avtorsko glasbo. Skupina Rumkola (na 
fotografiji) je nastala na koreninah skupine Danger 

Zone, sestavljajo pa jo Andrej Jeličič -Šerif (vokal), 
Alen Miklavž (bas), Jan Rudman (kitara), Marko Gra-
jžl (kitara) in Grega Grajžl (bobni). „Prvič smo nasto-
pali na Roštiljadi v Brežicah in se odločili, da nadalju-
jemo delo v tej zasedbi, kar se je zaenkrat izkazalo kot 
dobra poteza. Od takrat dalje so se vrstili nastopi po 
raznih barih, igrali smo tudi na Fazancu. Načrti za pri-
hodnost so čim več nastopov in ustvarjanje čim boljše 
glasbe,“ pravijo fantje, katerih cilj je ustvariti dober 
žur in vrniti rock v Posavje.

Ob koncu leta posavski orkestri tradicionalno prireja-
jo letne koncerte. Tudi tokrat ni bilo drugače, God-
ba Krško je priredila letni koncert pod taktirko Deja-
na Žnideršiča, med drugim pa so se predstavili solisti 
Žan Tkalec, Peter Gabrič in Robert Pirc. Dan kasneje 
je bil v Termah Čatež gala koncert Pihalnega orkestra 
Kapele z dirigentom Francijem Arhom in gostjo He-
leno Blagne, vokalno skupino Lavrencij in povezoval-
cem Tilnom Artačem. Pihalni orkester DKD Svoboda 
Senovo je 25. decembra priredil koncert z znano mol-
davsko sopranistko Galino Tubeishat. V decembru so 
zabavali tudi Blanški vinogradniki ter Godba Sevnica.

V posavskih koncih pa je bilo na konec leta pestro tudi 
na področju zabavne glasbe. 25. decembra se je v Kr-
škem odvil božični koncert skupine Muff (na fotografi-

ji). Dva dni kasneje so na svoj račun prišli ljubitelji barv 
disca, soula, funka in popa, s priokusom lastne inter-

pretacije, saj je sku-
pina Soul, jazz in jaz 
(na fotografiji), kjer 
poje posavska pev-
ka Anja Hrastovšek, 
nastopila v Brežicah. 
Krčane so v novo leto 
pospremili kvintet 
Od oKA, medtem so 
v Brežicah nastopili 

Uranium Pills Project, na nacionalni televiziji pa so 
gledalce zabavali tudi Nuša Derenda in Leeloojamais. 

Sicer pa vam tudi mi, dragi bralci, želimo uspešno leto 
2013, našim izvajalcem pa čim več glasbenih podvi-
gov in užitkov.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Stanku Hrovatu, Škapino-
va 7, 3000 Celje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1.  (5.) Ans. DONAČKA - Pridi, zapleši
 2.  (3.) GIANNI RIJAVEC & ZIDANIŠKI KVINTET - 
   Trnovo, vas miru in ljubezni
 3.  (6.) Ans. BRATOV POLJANŠEK - Domovini
 4.  (7.) Ans. MINUTKA - Je to tisto pravo
 5.  (4.) Ans. SVETLIN - Spomin na ljubezen
 6.  (1.)  Ans. MAJ - Mladosti nore čas
 7.  (2.)  Ans. APLAVZ - Vinska kraljica
 8.  (10.)  Ans. STANKA PETRIČA - Srce si vnela mi
 9.  (8.)  PRILOŽNOSTNI TRIO - Gotof je!
 10.  (-)  Ans. DOLENJSKI ZVOKI - Ne verjamem
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Potep - Princesa cvička

Kupon št. 137
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, 19. januarja, ob 17. uri

pisma bralcev

O tem sem velikokrat razmišljal? Ampak še danes nisem pre-
pričan, da me lahko kaj preseneti, razen da pade na Slovenijo 
kakšen planet. V Sloveniji komisija odkrije nepravilnosti, ki jih 
zagrešijo politiki, politiki pa takoj odhitijo na sestanke, začne-
jo pisati bloge, novinarjem pojasnjujejo, kaj je prav in kaj ne. 
Vse sem že slišal in videl, zadnje dni pa je »cirkus« zabeljen še z 
demonstracijami, stavko javnega sektorja in še kaj se bo našlo.
Če daš predlog, politik okvalificira, da je to želja, če pa je že-
lja, politik to umesti v širok »kontekst« pravne države in finanč-
nih okvirjev.
Ali nismo že »na kant«? Kolikor lahko razumem, se mora zgoditi 
rek »kolo sreče se obrača«. Se, samo eni se imajo za »poštenja-
ke«, da jim drugi nismo primerljivi in se kolesa držijo kot klopi.
Morda pa bo »vžgalo« »narod naj si piše sodbo sam«. Skupaj se 
bodo zbrali bistroumi in piar strategi in zgodilo se bo. Vsak, pa 
tudi jaz vem, da nekaj zori, vendar prepočasi. 
Nič se ne bo zgodilo, če ne bodo začele delovati ustanove, se že 
ponavljam, ampak sodstvo se mora prvo vzeti v roke. Glas mo-
rajo povzdigniti v gospodarstvu, tisti, ki imajo rezultate, tisti, ki 
so se dokazali in niso le ubogljivi ali dirigirani pijoni.
Tisti, ki imajo sedaj moč, ne slišijo na »gotof si«, oni tudi ne mo-
rejo slišati, ker je večina »prisesanih« na seske, ki onemogoča-
jo pogovor. Posamezniki, ki so se dobro nasesali, še niso na »lo-
kacijah«, ki jim pripadajo, eni so celo uspešni v ustanovah na 
Balkanu. Ma, seveda jaz nimam znanja, da bi razumel, zato pa 
sem presenečen. Komu pa bi lahko jaz služil, če nisem bil po-
slušen, neuk in še cinik povrhu.
Ja, ni samo planet presenečenje, presenečenje smo kar sami, 
ko nas mora nositi ljuba zemlja. Tako malo nas je, pa smo polni 
presenečenj in »neumnih izjav ter razmišljanj«, da ne boli samo 
glava, ampak celo telo. Ne ve se več, kaj je pošten in kaj ne-
pošten, pri nas je pošten nekaj vmes. Vse bliže smo čudežem, 
samo vprašanje je, kdaj nas bodo v Vatikanu razglasili za svetni-
ke. To pa bi bilo zame novo presenečenje, ki bi me vrglo z nog.
Tudi Lahovnik včasih napiše kakšen dober podlistek, vprašanje 
pa je, če ga berejo tisti, ki so jim namenjen in če se jim ob bra-
nju prebudi kakšna boljša misel, kot jih servirajo meni iz dne-
va v dan.
Preprosto in kratko, »dost vas mam«, samo ne me spet prese-
netiti, da me ne prenašate, ker to pa že vem. Izvirnost v pošte-
nosti me bo presenetila.
 Franc Pavlin, Blanca

Osebni »ego« prevladuje povsod in posledica je stanje, kot 
ga imamo ta trenutek vsi državljani v državi Sloveniji. Oseb-
no sem prepričan, da je človek, ki gre v politiko, dolžan skr-
beti za to, da mu nihče ne more očitati izkoriščanja položaja 
v osebne namene. Prav tako so dolžne kontrolne instituci-
je sproti pošteno in vestno preprečevati vsak, tudi najmanj-
ši poizkus deviacije in ga obelodaniti takoj, ko nastane. Kaj 
je delala Komisija za preprečevanje korupcije doslej? Zakaj 
ni ukrepala sproti, vsako leto, vsak mesec, vsak dan? Ali je 
res morala počakati, da pride do enormnih zlorab, da to raz-
krije? Mislim, da je sokriva za stanje, ki ga je raziskovala. Že 
v prvem mandatu sem opazil, da na nekatere nečednosti na-
sprotna politična opcija ali organi ne reagirajo. Take zadeve 
skrbno spremljajo, jih dokumentirajo in »vržejo« na plan, ko 
se jim zdi primeren političen trenutek. Ne zanima jih stvar-
na škoda državi, temveč le politična korist. To je prav tako 
sprevrženo kot samo dejanje kršitelja. Zadeva močno »smr-
di«. V radijski oddaji sem slišal mnenje poslušalca, s katerim 
se popolnoma strinjam. Vsega je kriv sistem pregona in sod-
stva. Mislim, da ta sistem deluje zavestno politično in počasi 
tako, da ima kršitelj zakonov možnost delati napake več let in 
pravočasno počistiti dokaze. Predsednikom strank pa priporo-
čam, da brzdajo osebna izjavljanja. Čim prej naj skupno ugo-
tovijo dejansko stanje in odločijo v prid  Slovenije. Žal dvo-
mim, da so tega zmožni.
 Franc Černelič, Podbočje 

Spoštovani, zadnje dni ponovno odmeva informacija o name-
ri aktualne vlade oziroma ministrstva za pravosodje in javno 
upravo, da se zapre Prevzgojni dom Radeče. To je navseza-
dnje kot realno opcijo potrdil tudi državni sekretar na ministr-
stvu za pravosodje in javno upravo Helmut Hartman. Ministru 
za pravosodje in javno upravo dr. Senku Pličaniču sem julija 
2012, ko so se pojavila prva namigovanja o zaprtju doma, za-
stavil ustno poslansko vprašanje, ali ministrstvo res namera-
va zapreti Prevzgojni dom v Radečah. Minister je informacije 
o tovrstni nameri odločno zanikal. »Gospod Han, naj vas ta-
koj pomirim, ta informacija ni točna, torej na ministrstvu ne 
nameravamo zapreti prevzgojnega doma Radeče in tudi ne 
v bližji prihodnosti«, se je glasil njegov odgovor. Mnogi Ra-
dečani in Radečanke se zato sprašujemo, če se je ta »priho-
dnost« le pol leta po odgovoru že iztekla in čemu smo zopet 
priča nameram, da se občino Radeče postavi za talca, nad ka-
terim znova visi Damoklejev meč uničevalne vladne politike.
Občina Radeče, ki se v zadnjem letu spopada z najtežjo soci-
alno sliko njenega obstoja in v kateri je brezposelnost z zapr-
tjem papirnice porasla na alarmantnih 20 %, pa je pred novo 
socialno bombo. Kot poslanec državnega zbora in dolgoletni 
župan občine Radeče dobro vem, kako je za majhen kraj, kot 
so Radeče, vsako delovno mesto še kako dragoceno. Že ob pri-
četku "radeške gospodarske tragedije", ko je vrata zaprla ra-
deška papirnica, je bilo ljudem nerazumljivo, da jih vlada pu-
šča na cedilu prav v času, ko bi se moralo napeti vse sile, da 
se ohrani vsaj del proizvodnje v podjetjih, ki jim grozi ste-
čaj. Med Radečankami in Radečani je bilo tedaj zaznati veliko 
upora. Delavke in delavci radeške papirnice so ostro protesti-
rali tudi proti tovrstni politiki te vlade, ki pa je bila in očitno 
ostaja gluha tudi danes.
Preprosto ne morem razumeti, zakaj postaja očitna priorite-
ta vlade, da pušča Radeče in druge kraje, ki so že tako na so-
cialnem in gospodarskem robu, v umiranje na obroke. Med-
narodne in domače izkušnje pa vse bolj kažejo, kako je prav 
takšna radikalna varčevalna politika glavni zaviralni dejavnik 
za ponovno gospodarsko rast.
Začetek kalvarije Prevzgojnega doma Radeče sicer sega že v 
leto 2008. V hitenju sprejetja vseh mogoče populističnih in 
izrazito predvolilno všečnih politik je takratna Janševa vlada, 
pod taktirko bivšega ministra za pravosodje dr. Lovra Šturma, 
tik pred sestopom z oblasti pohitela z denacionalizacijskem 
vračilom v naravi. Poslopja in zemljišča Prevzgojnega doma 
Radeče so tako dobili novega lastnika, t. j. Družbo hčera kr-
ščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega. Z novimi lastniki 
pa so prišle tudi nove skrbi, saj je najemnina za poslopja Pre-
vzgojnega doma Radeče narasla na 10.887 evrov. Zaposleni 
in vsi Radečani smo imeli moč videti že videno, ko se je prav 
v luči denacionalizacijskih apetitov leta 1990 zaprl Kazensko 
prevzgojni dom in ko je zaposlitev izgubilo preko 100 ljudi, 
povečini Radečank in Radečanov. Poslopja bivšega Kazenske-
ga doma pa danes kažejo žalostno podobo propadajočih stavb.
V luči zgolj ekonomske logike, z izgovorom varčevanja ter ra-
cionalizacije, tako vlada kot tudi resorno ministrstvo zopet 

Odprto pismo Matjaža Hana 
(SD) v zvezi z namero zaprtja 
Prevzgojnega doma Radeče

Kaj me lahko še preseneti?

hazardirata z eksistenco mnogo katere družine v Radečah. 
Več kot 250 zaposlenih v Papirnici Radeče je na vladni ruleti 
neoliberalne ekonomske politike (naj nevidna roka trga opra-
vi svoje) že izgubilo svoj kruh, sedaj pa je na udaru več kot 
50 delavk in delavcev Prevzgojnega doma. Res je, Prevzgojni 
dom Radeče ni ustanova profitabilnega tipa, od katere bi vla-
da imela koristi, je "žal" samo mesto, v katerem se zaposleni 
že desetletja spopadajo z vzgojo naših mladih ljudi, ki jih je 
življenje zaneslo na napačna pota. Tako se le še utrjuje dej-
stvo, da je vladno politiko „daleč od oči, daleč od srca“ naj-
lažje udejanjiti prav na področjih, ki se že tako soočajo s ka-
tastrofalno ekonomsko in socialno sliko.
Protesti, ki se vrstijo po Sloveniji, so dokaz, da imajo ljudje 
dovolj. Dovolj vladne arogance, dovolj poigravanja z njihovo 
eksistenco in njihovo prihodnostjo. Tudi Radečani in Radečan-
ke namere, da se zapre prevzgojni dom v Radečah, ne bomo 
prebavili brez uporabe vseh demokratičnih instrumentov. Za 
začetek bom kot občan občine Radeče županji Radeč predla-
gal sklic nujne seje občinskega sveta, na kateri naj se z vse-
mi zainteresiranimi opravi temeljita razprava o Prevzgojnem 
domu Radeče, hkrati pa se že pripravlja peticija proti zapr-
tju radeškega prevzgojnega doma.
Gospod minister, gospod državni sekretar in gospod general-
ni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, vze-
mite moje odprto pismo kot dobronamerno opozorilo, da se 
ponovno razmisli o smiselnosti tega radikalnega in za Radeče 
uničujočega ukrepa. 
 Matjaž Han,
 poslanec Državnega zbora Republike Slovenije

Vsega je kriv sistem pregona 
in sodstva 
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SVEŽE STISNJENI SOKOVI 
OHRANJAJO NAŠE ZDRAVJE

Omogočimo našemu telesu, da se očisti toksinov in si povrne 
moči, da se samo ozdravi. Sveže stisnjeni sokovi so nekaj 
najboljšega za naše zdravje in so čudežno naravno zdra-
vilo. Čistijo kri, nevtralizirajo odpadne snovi in pomagajo 
pri gradnji novih tkiv – imenujemo jih lahko kar „notranje 
kopanje“ za zdravje in vitalnost. Vsebujejo ogromno enci-
mov, vitaminov in mineralov, so brez balastnih snovi, zato so 
lahko prebavljivi. Pitje sveže stisnjenih sokov priporočamo 
vsem, od zdravih do bolnih in do tistih z najtežjimi obolenji. 

Če uporabljate ali kupujete sokovnik, izberite takšnega, ki 
dela počasi (60 obratov na minuto), saj preprečuje segreva-
nje soka, s katerim se lahko uničijo dragoceni encimi, vita-
mini in minerali. Nova generacija počasnih sokovnikov, ki so 
v naši stalni ponudbi, omogoča sočenje vseh vrst mehkega in 
trdega sadja in zelenjave (tudi gomoljnate) ter sočenje ze-
lenolistnate zelenjave (ohrovt, špinača, blitva, pšenična tra-
va ...). Z delovanjem počasnega sokovnika ne prihaja do oksi-
dacije in tako si lahko pripravite sokove z večjo vsebnostjo 
antioksidantov, boljšim okusom, brez drobnih delcev in pene. 
Pri nas pa so na voljo tudi super sokovi, ki jih lahko zelo 
dobro kombinirate z domačimi: 100 % Bio sok Mangostan, 
100 % Bio sok Goji, 100 % Bio sok Aloe vera, 100 % Bio sok 
Acai, 100 % Bio sok Rakitovec, 100 % Bio sok Acerola ... 
Naše priporočilo za „detox sok“: 3 stebla zelene, 2 kumari, 
manjša pest peteršilja, 1 večja pest špinače. Če pa se želite 
razvajati, iztisnite sok enega manga in pol ananasa. Uživajte! 

Upokojenci imate vsak prvi in drugi delovni dan v mesecu 10 % 
gotovinski popust. Nataša Doberšek

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

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

skozi vaš objektiv

Boris iz Brežic nam je poslal fotografijo onesnažene oko-
lice spomenika NOB in kmečkih uporov, ki jo je posnel 3. 
januarja. „Mar ni to sramota za brežiško Komunalo, konč-
no pa tudi za samo mesto Brežice? Verjel sem, da se bo 
kdo od odgovornih zmigal in pospravil te razmetane sme-
ti. Toda zaman!“ je zapisal in dodal, da si je naslednjega 
dne zvečer „znamenitost“ ogledala tudi skupina italijan-
skih turistov. Podoba, ki so jo ugledali, nanje zagotovo ni 
naredila najlepšega vtisa. V nedeljo, 6. januarja, je bila 
nesnaga vendarle pospravljena.  

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Špela Čerpič Varlec, 

Bizeljsko – deklico,
• Simona Kozole, Senovo – 

deklico,
• Sanja Frigelj, Loče - 

deklico,
• Sandra Račič, Gorica - 

dečka,
• Suzana Stopar, Dolenje 

Skopice – deklico,
• Petra Zorko, Leskovec pri 

Krškem, deklico in dečka, 
• Ines Jordanov, Pavlova 

vas – dečka,
• Katja Traven, Sevnica – 

deklico,
• Lidija Klemenčič, Brežice 

– dečka,
• Mirjam Pleterski, Kremen 

– dečka,
• Ivana Krištofić, Vrhek – 

deklico,
• Ksenija Grabnar, Ravno – 

dečka,
• Nataša Božičnik, Veliki 

Kamen – dečka,
• Anica Pikelc, Brežice – 

dečka,
• Mihaela Jevšnik, 

Kostanjek – deklico,
• Mateja Kreačič, Brežice – 

deklico,
• Senija Hodžić, Senovo – 

dečka, 
• Kristina Kolman, Golek – 

dečka,
• Maja Kovačič, Kerinov 

Grm – dečka,

rojstva

• Semir Jusufović in 
Natalija Kandžić, oba s 
Senovega,

• Tomaž Marolt in Tamara 
Lopatič, oba iz Mrzlave 
vasi,

• Srečko Markovič in Jožefa 
Kragelj, oba iz Krmelja,

• Silvester Povh in Kristina 
Dušič, oba iz Žejnega,

• Boštjan Krmelj in 
Jožica Revinšek, oba iz 
Podboršta.

ČESTITAMO!

poroke

• Metka Jurečič, Mali 
Podlog – deklico,

• Nina Slak, Globoko – 
deklico,

• Maja Kostrevc, Krško – 
deklico,

• Tadeja Ris Koler, Brežice 
– dečka,

• Mirjana Janc, Sela pri 
Dobovi – dečka,

• Urška Fink, Mali Obrež – 
dečka,

• Mateja Košmerlj, Gorenja 
vas pri Leskovcu – deklico,

• Marjetka Zorko, Raka – 
deklico,

• Samanta Pirc, Pišece – 
deklico,

• Tina Kuselj, Osredek pri 
Krmelju – dečka,

• Mojca Jene, Tržišče – 
deklico.

ČESTITAMO!

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

Marija Šepetavc iz Župelevca in Robert Stanič iz Je-
reslavca, 15. september 2012, grad Brežice (Foto: 
Foto Molan Brežice)

moja poroka

BRESTANICA – Zadnji četrtek v letu 2012 smo se zbrali učen-
ke in učenci druge generacije popolne osemletke v Brestani-
ci z namenom proslavitve 50-obletnice odhoda iz osnovnošol-
skih klopi. Srečanja sta se udeležila tudi takratni razrednik 
Franc Rakar in tovarišica za biologijo Hilda Lipovšek. Sre-

čanje je bilo v gostilni Pohle in je bilo kljub manjši ude-
ležbi, nekateri so prišli celo iz Nemčije, zelo prijetno in je 
trajalo pozno v noč. Na srečanju smo ob gledanju starih fo-
tografij obujali spomine na takratne čase, ob dobri hrani 
in rujni kapljici pa smo tudi zapeli nekaj slovenskih pesmi. 
V razredu nas je bilo takrat 25 učencev, od tega 12 fantov 
in 13 deklic, žal sta dva že pokojna. Potem ko smo vsi sku-
paj ugotovili in sklenili, da se moramo, seveda ob udelež-
bi vseh še živečih, srečati vsako leto, smo si zaželeli veliko 
sreče in zdravja v letu 2013 ter se vsi zadovoljno razšli.                                                                                                                                          
 M. Bračun

BREŽICE - Na silvestrovo je minilo 50 let, odkar sta v zakon-
ski stan stopila Zinka in Jože Koprivc. Spoznala sta se v ro-
dnih Pišecah in se kmalu zaradi službenih obveznosti preselila 
v Ljubljano. Sredi 60-ih let sta v Brežicah začela graditi hišo 

in tu živita še danes. V zakonu sta se jima rodili dve hčeri, 
danes pa imata še vnukinjo, vnuka in pravnučko, za katero 
v šali pravita, da je njun »najvišji čin«. Vsi trije svoje pro-
ste minute zelo radi preživijo v njuni družbi, saj jih »dedi« 
s svojimi šalami vedno spravi v smeh, »babi« pa poskrbi, da 
so trebuščki polni. Zlato poroko sta proslavila v krogu svojih 
najbližjih.  K. Zorčič

Zlata poroka Koprivčevih

Zlatoporočenca Jože in Zinka Koprivc

Srečanje 50 let potem ...

Zbrani na srečanju

VOLČJE - Na godovni dan sv. Štefana, 26. decembra, sta An-
gela in Ivan Volčanjšek iz Volčjega pri Sromljah v družinskem 
krogu praznovala šest desetletij svojega zakonskega stanu. 
Večno zakonsko zvestobo in veliko spoštovanja ter medse-
bojnega razumevanja sta si namreč obljubila 26. decem-

bra leta 1952. Kot povesta, je bilo njuno življenje pretežno 
obdano z delom, odrekanjem in tudi s skrbmi. Imela pa sta 
veliko trdne volje, zaupanja vase in vero, ki jima je dajala 
moč, da sta skupaj vztrajala v dobrem in slabem. V zakonu 
so se jima rodili sinovi Bojan, Zdravko in Janko, sedaj se je 
družina kar močno povečala, saj imata že pet vnukov in šest 
pravnukov, ki jima na jesen življenja prinašajo srečo in ve-
selje.  M. Kalčič

Volčanjškova 60 let v zakonu 

Zakonca Volčanjšek sta stopila na zakonsko pot 26. 12. 
1952. (Foto: V. Kozole)

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!

V naši ponovno odprti pisarni na glavni ulici v starem mestnem 
jedru Brežic nasproti občine, v Mestnem atriju (CPB 17), lahko 
naročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogleda-
te in naročite knjige založbe Neviodunum. 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
 Uredništvo

SELO - 9. januarja je visok jubilej dopolnila Antonija Zorko 
iz Sela pri Podbočju. Na praznovanju so se zbrali številni so-
rodniki, ki so slavljenki želeli, da bi ji zdravje še dolgo slu-
žilo. Gospa Antonija se je rodila na Prekopi pri Kostanjevici 
na Krki. Leta 1946 se je poročila in z možem Jožetom pre-

selila na njegov dom v Selo. Rodili so se jima trije sinovi in 
hčer. Vsa leta je delala na domači kmetiji in skrbela za dru-
žino. Že 22 let je vdova. Dneve si krajša s poslušanjem ra-
dia. Njeno življenje bogatijo obiski 14 vnukov in 12 pravnu-
kov. Še vedno si sama skuha in skrbi za manjši vrt ob hiši. 
Njen dom krasijo številne rože, katerih velika ljubiteljica je. 
Speče tudi še kruh, za katerega njeni najdražji pravijo, da 
je najboljši.  F. Strojin

90 let Antonije Zorko

Slavljenka z vnuki in pravnuki
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mali oglasi

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

v spomin

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

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

NIZKE CENE!

Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

pon–pet 9:00–19:00
sob 9:00–13:00

Optika Glasmaher
Pleteršnikova 1, 8250 Brežice

070 660 660

Ljudska optika Glasmaher, 
Stušek Dejan s.p.

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

obzornikova oglasna mreža

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

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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- 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,

Nikdar ne bo mogoče razumeti, 
zakaj naš ljubi Blaž,

srečen, mlad, načrtov poln,
ljubezni in nasmeha

moral je umreti.

Tam, kjer si ti, 
ni sonca in ne luči,

le tvoj nasmeh 
nam v srcih še živi. V trenutkih soočenja z nerazumljivo usodo ste nam mnogi izrekli 

sožalje in nam skušali vsak na svoj način omiliti težke dni, ki 
kot ogenj žgejo naša ranjena srca in duše. Mnogo sveč, cvetja, 
sv. maš in denarne pomoči ste nam podarili. Vsak trenutek 
nam dajete vedeti, kako zelo čutite z nami. Hvala Vam, dragi 
sorodniki, prijatelji, sosedje, sošolci, krajani. Posebna zahvala 
gasilcem, Društvu rejcev in ljubiteljev konj in konjenicam, 
Blaževim učiteljem in profesorjem, kolektivu Sava Avto, kolektivu 
KZ Sevnica, govornicam, g. župnikoma za lepo opravljen obred, 
pevcem, igralcu Tišine in pogrebni službi Marije Novak iz 
Žužemberka.

Hvala vsem, ki nam stojite ob strani, kajti z vsemi vami je 
bolečina vendarle lažja.

Žalujoči: mami, ati, brata David in Domen

Vsem, ki se je še spominjate, postojite ob njenem prezgodnjem 
grobu in ji prižgete svečke, iskrena hvala.

Vsi njeni

BLAŽ REMAR

NATAŠA MEDVED

iz Malega Cirnika 12 pri Šentjanžu.

iz Trebeža.

ZAHVALA

V SPOMIN

V cvetu mladosti nas je nenadoma zapustil naš 
ljubljeni sin, brat, vnuk, nečak in bratranec

15. januarja je minilo 10 dolgih let,
odkar te več med nami ni, draga

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je kot svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

(Mihelčič)

18. decembra sta minili dve leti,
odkar te dragi Rafko

ni več med nami,
a v naših srcih si še vedno z nami.

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njenem grobu in 
prižigate svečke v njen spomin.

Vsi, ki jo imamo radi

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

Žalujoči: vsi njegovi

SLAVA KOS

RAFAEL KERIN

V SPOMIN

V SPOMIN

23. januarja bo minilo eno leto, odkar nas je zapustila 
naša draga mami, žena, sestra, babica

iz Črešnjic nad Pijavškim 8

Najboljši krofi 
in slaščice 
v Krškem!
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TRAJNO GLAJENJE LAS
Bojana Černoga s.p.
CKŽ 135c, TC JOB Krško
tel.: 07/488-1-614
GSM: 041/950-529

Nudimo vam nasvet 
za vaš najboljši izgled,

kajti zadovoljna stranka in še več,
pri nas nikoli ni odveč.

Delovni čas: od 7.30 do 20. ure, sobota od 7. do 14. ure
KUPON

10
 %

POPUST

Bojana 
Černoga

 www.ateljeb.si

NEPREMIČNINE

Krška vas, 4-sobna varčna, 
nova hiša, 140 m2, nekaj 
opremljena, izvrstna lokaci-
ja, urejena okolica, vseljiva 
takoj, cena – dogovor. 
Tel.: 041 640 328

Prodam parcelo na Čelah pri 
Krškem v izmeri 2000 m2. Na 
parceli je vinograd s 500 tr-
tami in zidanico. 
Tel.: 041 424 423

Prodam manjši vinograd 
s hramom na vinski gori-
ci Vrhe, k. o. Cirnik, občina 
Šentrupert. Tel.: 031 268 130

Prodam parcelo v Pišecah v 
izmeri 15 arov, z gradbenim 
dovoljenjem, na lepi lokaci-
ji. Tel.: 031 415 826

Prodam ali oddam v najem 
trosobno stanovanje na Ma-
istrovi 2, Brežice. 
Tel.: 041 624 596

V Krškem oddam v najem 
garsonjero, 21,7 m2, ogreva-
nje na trda goriva ali elektri-
ko, cena 150 €/mesec, pred-
plačilo 450 €. Tel.: 031 391 
289, po 17. uri 
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www.agencijaspin.si info@agencijaspin.si
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Izjemno ugodne cene
T R A N S PA R E N T O V

poljubnih dimenzij
s tiskom, odebeljenim robom in kvalitetnim rinkanjem

Pokličite in se prepričajte o kvaliteti naših storitev!

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

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

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.
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MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

Nudimo razrez, prebijanje  
in krivljenje pločevine.

Izdelava in montaža inox ograj 
in drugih izdelkov. 

Izdelava in montaža kovinskih 
vrat, stopnic, ograj. 

Izdelava kovinskih pokrovov 
in rešetk za jaške.

GSM: 051 259 158 (robi)
GSM: 041 690  307 (miha)
email: planincrobert@gmail.com
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V Krškem prodamo dvoinpol-
sobno stanovanje v izmeri 70 
m2, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 681 548

Prodam enosobno stanova-
nje, 36 m2, v Krmelju, pritli-
čje, cena 28.000 €. 
Tel.: 031 382 252

Oddam starejšo hišo, obno-
vljeno, v vasi Ravno, Raka pri 
Krškem, blizu avtoceste Lju-
bljana – Brežice. 
Tel.: 041 357 025

Oddam opremljeno stanova-
nje, 39 m2, na CKŽ 86, Krško, 
najem 200 € + stroški. 
Tel.: 031 653 122

V najem oddamo vinograd v 
Straži, k. o. Cerina, 350 trt. 
Tel.: 041 261 373

V centru Brežic oddam v na-
jem kavarno Aquarius. 
Tel.: 041 624 596

Kupim vinograd ali zazidlji-
vo parcelo za hram v okoli-
ci Krškega. Tel.: 040 754 993

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

Prodam Fiat Uno, letnik 
1997, registriran do avgusta 
2013, nove zimske gume. 
Tel.: 03 56 88 365

Prodam Opel Zafiro 1.7 CDTI, 
l. 2010, 57.000 km, reg. do 
12/2013, in Renault Laguno, 
l. 2001. Tel.. 041 299 420

Kupim Tomosove mopede in 
Rogove Pony expresse, lah-

ko v nevoznem stanju ali ne-
kompletne. Tel.: 041 681 058

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

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

KMETIJSTVO

Prodam traktor Hanomag in 
bukovo oglje, kupim pa mlin 
za mletje žita. 
Tel.: 041 581 731

Prodam prve in kolesne ute-
ži za Zetor 5340 in druge tipe 
ter opeko Novi Bečej, 800 
kom, cena 0,80 €/kom. 
Tel.: 070 618 239

Prodam dvobrazdni plug OLT, 
obračalni, in 2 koša. 
Tel.: 041 772 283

Prodam ročno in traktorsko 
frezo, trifazni cirkular ter 
kobilo križanko ali menjam 
za klavno žrebe. 
Tel.: 041 201 373

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

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

Prodam bukova drva, krat-
ko žagana, kupim pa štedil-
nik na trda goriva, desni pri-
klop. Tel.: 040 840 065

Prodam bukova drva, žagana 
in razcepljena, za štedilnik, 
kamin ali centralno kurjavo, 
možna dostava. 
Tel.: 040 738 059

Prodam 1 leto suha, pokrita 
mešana drva, bukev, hrast, 
cena 55 €, Dolenja vas. 
Tel.: 041 853 302

Prodam bukova drva v hlodih 
ali razžagana in razcepljena. 
Tel.: 041 517 201

Prodam suha bukova drva, 
cena 55 €, okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam kalana bukova drva, 
možna dostava, okolica Bre-
žic. Tel.: 031 594 663, 041 
841 356

Prodam mešana drva, žrebi-
co posavko s papirji, prašiča, 
300 kg, lahko tudi polovico, 
okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam silažne bale, slamo – 
okrogle bale, prašiče, težke 
okoli 70 kg, okolica Brežic, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 560 136

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam cviček ali belo in 
rdeče vino. Tel.: 041 205 
380, Jožica

Prodam vino beli pinot in 
cviček. Tel.: 031 794 497

Kupim rdeče vino, letnik 
2012, po ceni 50-60 centov 
na liter, okolica Brežic. 
Tel.: 031 262 935

Prodam kostanjevo kolje, 
ročno izdelano, dolžina 2,5 
m, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 76 172

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

Prodam Inox cisterno za 
vino, 200 l, malo rabljeno. 
Tel.. 041 389 410

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžine 2,20 m, cena 
1 €. Tel.: 051 380 079

Prodam kalano kostanje-
vo kolje. Tel.: 07 49 57 286, 
zvečer

Prodam jedilni krompir, beli 
in rumeni, ječmen, meso 
svinjske polovice in vino cvi-
ček. Tel.: 031 767 394

Prodam domač Jägermei-
ster. Tel.: 040 750 425

ŽIVALI

Prodam 3 bikce, cikaste pa-
sme, težke 220-250 kg, stare 
6 mesecev, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 81 88 002, 051 809 925

Prodam 2 bikca, stara 2 me-
seca, in prašiče, 25-200 kg, 
možen zakol in dostava. 
Tel.: 051 872 179

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 3 tedne. Tel.: 031 486 076

Prodam telico simentalko, 
staro 9 mesecev, cena po do-
govoru. Tel.: 051 817 219

Prodam teličko simentalko, 
staro 5 mesecev, cena po do-
govoru. Tel.: 031 771 448

Prodam teličko simentalko, 6 
mesecev, križanega bikca, 4 
mesece, in 4 krila vrat. Tel.: 
031 302 355, 07 81 40 008

Prodam brejo oslico ali me-
njam za krmo in bursko kozo. 
Tel.: 041 683 261

Prodam prašiče, 80-200 kg, 
mesnate pasme, domača 
hrana, možen zakol, vsi kup-
ci dobijo petelina. 
Tel.: 031 664 286

Prodam prašiča, težkega 180 
kg, domača hrana, cena 1,80 
€/kg. Tel.: 031 297 025

Prodam 2 prašiča, težka 130 
kg, hranjena z domačo hra-
no. Tel.: 031 504 133

Prodam prašiče, težke cca. 
100 kg po 1,8 €/kg in 45 kg 
po 2,2 €/kg, okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam prašiče, težke 80 kg 
in 120 kg. Tel.: 051 895 099

Prodam pujske, težke od 25 
do 35 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 63 035

Prodam prašiče, težke od 80 
do 120 kg, krmljene z doma-
čo hrano. Tel.: 07 49 67 135

Prodam 2 prašiča, težka oko-
li 140 kg, in enega, težkega 
100 kg. Tel.: 040 774 468 

Prodam polovico svinje, tež-
ko 350 kg, staro 2 leti, za sa-
lame oz. klobase, hranjena z 
domačo hrano. 
Tel.: 041 243 497

Prodam prašiče, krmljene z 
domačo krmo. 
Tel.: 07 49 57 505

Prodam prašiča, težkega 
cca. 240 kg, cena po dogo-
voru. Tel.: 040 898 926

Prodam prašiče, težke od 
110 do 140 kg, cena po do-
govoru. Tel.: 070 743 102

Prodam prašiča, težkega 
cca. 220 kg in jedilni krom-
pir dezire. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Prodam prašiča, težkega 140 
kg, 4 prašiče, težke 50 kg, in 
koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam 2 pujska, težka do 
70 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam prašiče, krmljene 
z domačo pridelano hrano, 
težke 50-120 kg, okolica Sev-
nice. Tel.: 031 434 572

Prodam domače svinje, doma-
ča kuhana hrana, stare 1 leto, 
za zakol ali nadaljnjo rejo, li-
nija 12. Tel.: 07 49 56 009

Prodam prašiča, težkega oko-
li 180 kg, in telico simentalko, 
brejo. Tel.: 051 263 351

Prodam črno-rjave purane 
za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 566 219

Oddam pse, čistokrvne nem-
ške ovčarje brez rodovnika, 
za oddajo bodo 20. januar-
ja. Tel.: 031 585 245

Prodam čistokrvne mladiče, 
pasme nemški ovčar. 
Tel.: 051 345 585

Prodam 10 brejih koz srna-
ste pasme, stare do 6 let, ali 
menjam za govedo. 
Tel.: 07 49 76 147

RAZNO

Prodam novo, že obstoječe kr-
mišče za drobnico ali 5-6 konj, 
v izmeri: tloris 3x10 m, stre-
šne gredi 5x11,7 m, jasli za kr-
mljenje na levi in desni strani, 
ki so pod streho, pokrito z la-
dijskim podom in tegolo. 
Tel.: 031 681 428 (8.-12. ure)

Prodam omaro za prekaje-
vanje mesa, zmogljivosti 120 
kg. Tel.: 031 651 049

Prodam 1000 l kurilnega 
olja, cena 0,80 €/l. 
Tel.: 041 272 545

Ugodno prodam kovinsko ci-
sterno za kurilno olje, 2500 l, 
v dobrem stanju, ali menjam 
za drva. Tel.: 070 866 618

Prodam 1400 kg koruze v zr-
nju za kurjavo, letnik 2010, 
ni za krmljenje, cena 0,15 €/
kg. Tel.: 07 49 67 545

Prodam PVC cisterni, 1000 in 
600 l, čisti in primerni za vse 
tekočine, PVC 200 l sode in 
jumbo vreče. Tel.: 051 350 630

Prodam masivno hrastovo 
mizo s klopmi z nasloni, za 
teraso, dolžine 2 m, in me-
sarski ploh za razrez mesa. 
Tel.: 041 250 744

Nudimo posek, izvlek in od-
kup lesa. Saniramo snegolo-
me, Žaga d.o.o., Savska c. 
24, Sevnica. Tel.: 041 768 
601, 051 633 608

Zbiram članke, karikature, 
karikaturiste: Pustne novice, 
Čateška 13, Čatež, 8250 Bre-
žice, pust1963@gmail.com. 
Tel.: 040 842 710

Prosim, če mi lahko kdo podari 
ali po simbolni ceni proda ko-
tel za žganje. Tel.: 040 989 896

STIKI

62-letni vdovec želi spoznati 
gospo, staro od 55 do 65 let, 
za skupno življenje. 
Tel.: 031 289 319

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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VEDNO RAZPRODANA IN POLNA SMEHA.

ŠTEVILO VSTOPNIC 

JE OMEJENO!

54-letni Branko Slivšek, po 
poklicu strojni delovodja, ki 
je z opravljenim izpitom Edi-
son PLUS kot preglednik in 
merilec električnih instalacij 
na zahtevnih objektih zapo-
slen v družbi Petrol tehnolo-
gija, z družino živi v leskovški 
stanovanjski soseski na Ulcah. 
Vreme, z vremenom poveza-
ni pojavi in podatki so ga pri-
tegnili že v mladostnih letih, 
glede na vse bolj napredujočo 
tehnologijo in tudi že dosto-
pnost profesionalnih vremen-
skih postaj pa je slednjo kupil 
leta 2006 v Franciji. Podatke 
z vremenske postaje Oregon 
Scientific WMR-928 NX, ki jo 
ima postavljeno na dvorišču 
na nadmorski višini 182 m, ki 
meri temperaturo in vlago, je 
povezal z v računalniku name-
ščeno programsko opremo. V 
vseh naslednjih letih je opre-
mo in programe nadgrajeval 
in posodabljal, med drugim je 
na strehi hiše zmontiral vetro-
mer, ki meri hitrost, sunke in 
smer vetra, ter dežemeter, 
pozimi ogrevan, da stopljeni 
sneg pokaže dejansko količi-
no snežnih padavin, in meri-
lec tlaka. Ob navedenih me-
ritvah senzorji poleg zunanje 
temperature in vlažnosti be-
ležijo tudi notranjo tempera-
turo in vlažnost, vsi senzorji 
pa se napajajo s sončno celi-
co in so brezžično povezani z 
matično konzolo LCD. V letu 

Branko Slivšek, ljubiteljski 
preučevalec in merilec vremena
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Četudi so pomenki o vremenu postali že stalnica in ena najpogostejših dnevnih 
tem med sogovorniki, pa naj si bo to zaradi zasebnih, službenih ali drugih načrtovanih opravkov in ak-
tivnosti, je bržkone malo ljudi, ki bi tudi dejansko znali razbrati in razumeti vse vremenske podatke, še 
manj pa takšnih, ki bi imeli vremensko postajo kar doma. A Branko Slivšek iz Leskovca pri Krškem jo ima.

2007 se je včlanil v Vremen-
sko društvo ZEVS, v katerega 
je vključenih 60 ljubiteljskih 
vremenoslovcev z območja 
Slovenije. Večina teh tudi ima 
domače vremenske postaje, 
Brankova pa je edina na ob-
močju Posavja. 

Vse meritve iz Brankove vre-
menske postaje se računal-
niško osvežujejo vsakih de-
set minut in so prikazane tudi 
na njegovi spletni povezavi 
leskovec.zevs.si, kakor tudi 
24-urni grafični prikaz in me-
teogram, to je računska pro-
gnoza vremena, ki bazira na 
računskih predpostavkah pro-
gnostičnega modela. Pri tem 
Branko dodaja, da so ti me-
teorološki podatki neuradni, 
ker njegova vremenska posta-

ja ni del državne mreže ARSO, 
in so zato podatki zgolj infor-
mativni, čeprav se ti le mini-
malno razlikujejo od uradnih 
postaj. Nedvomno pa so dra-
gocene vrednosti že do sedaj 
zbrani šestletni vremenski po-
datki za Leskovec pri Krškem. 
Po številu ledenih dni, teh je 
bilo 18, je bilo do letos naj-
več lani, po številu mrzlih (85) 
in hladnih dni (103) pa leta 
2010. Toplih dni, to je 25 sto-
pinj Celzija ali več, smo naj-
več imeli v letu 2011, bilo jih 
je 135, vročih dni, ki so do-
segli 30 in več stopinj Celzi-
ja, pa je bilo največ v letu 
2012, skupno 61. Nasploh je 
minulo leto med zanimivejši-
mi, saj so bile v njem doseže-
ne tako najnižje kot najvišje 
temperature. Najnižja tem-

peratura v lanskem letu je v 
Leskovcu znašala 9. februar-
ja ob 5.06 uri -17 stopinj Cel-
zija, minimalni občutek tem-
perature pa je dosegel rekord 
teden dni prej, 3. februarja, 
okoli 10.30 ure, in je znašal 
-25,7 stopinj Celzija. Najbolj 
vroč dan je bil 24. avgusta, ko 
se je temperatura ob 15.28 uri 
dvignila na 39,3 stopinj Celzi-
ja, sicer pa je bilo lani 18 le-
denih dni, 75 mrzlih, 79 hla-
dnih, 112 toplih in 61 vročih 
dni. Število dni s padavinami 
je bilo 119. Skupno je lani v 
Leskovcu padlo 935,7 mm pa-
davin, 37 dni je bil kraj prekrit 
s snežno odejo, njena maksi-
malna višina pa je 9. decem-
bra 2012 znašala 25 cm.

Čeprav Branko na podlagi pri-
dobljenih izkušenj in vedenj 
pri preučevanju večletnih 
vremenskih podatkov prijate-
ljem in znancem sicer ne od-
kloni vremenske napovedi, pa 
se temu za širšo javnost raje 
izogne. Kljub temu pa nam je 
še pred obilnimi snežnimi pa-
davinami, ki smo jih deležni 
v tem tednu, te pravilno na-
povedal, povedal pa tudi, da 
bodo tem sledili še zelo mr-
zli dnevi, skratka - zima bo 
še dolga. Vsekakor pa nekaj 
drži ne glede na letni čas, dan 
ali uro: vreme v vsakem pri-
meru bo!
 Bojana Mavsar

Branko Slivšek ob svoji vremenski postaji

BRESTANICA – Plesna sekcija KD Svoboda Brestanica je 4. in 
5. januarja v Domu svobode v Brestanici pripravila plesno 
predstavo Tower pancers night in z njo obeležila desetle-
tje plesnih aktivnosti. Z besedo, s plesom in seveda z glas-
bo, ki je odmevala od vseh strani ter se prepletala z raznimi 
efekti, tako dimnimi kakor svetlobnimi, so plesalci pričarali 

prav posebno doživetje. Projekt si je zamislila in pripravila 
koreografije Anja Kranjc. Plesalci Tower pancers so Matjaž 
Krajnc, Drago Butkovič, Boštjan Železnik, Andrej Resnik 
in Grišo Marić, na pomoč pa so jim priskočile še brhke ple-
salke Babuške rajhenburške Helena Krajnc, Vesna Butkovič, 
Marinka Špiler, Irena Kožuh in Mojca Železnik. Besedne niti 
je igrivo tkal Tomaž Breznikar, da je vse teklo gladko, pa so 
skrbeli: za luči Anže Kump, za ozvočenje Matej Humar, za 
sceno Drago Butkovič, za projekcijo Mojca Kranjec, za ko-
stume Alenka Rakar in Irena Kožuh, za harmoniko Klemen 
Koren, za plakate Rajko Čuber ter za pomoč v ozadju Karin 
Novak, Monika Juh, Tjaša Alegro in Lea Starc.   M. Kalčič

Boštjan Štefanič, ki bo 6. fe-
bruarja praznoval 33. rojstni 
dan, se je svoje drugačno-
sti zavedal, ko je moral kot 
petletni deček v ljubljan-
ski zavod za slepo in slabo-
vidno mladino, kjer je pre-
živel dvanajst let. V Škofji 
Loki se je izšolal za telefo-
nista in bil nato kot brezpo-
selna oseba prijavljen na za-
vodu za zaposlovanje 14 let. 
V tem času je napisal števil-
ne prošnje za zaposlitev – 
žal neuspešno, kajti v naši 
družbi so predsodki do dru-
gačnih še vedno zelo močni. 
»Večino bolj zanima, česa ne 
zmorem,« je dejal, a to mu 
ni vzelo poguma. Po naklju-
čju je na spletni strani odkril 
računalniški program, ki ga 
lahko uporabljajo tudi slepi. 
V lanskem juliju je uspešno 
opravil izpit za pridobitev 
nacionalne poklicne kvalifi-
kacije za poklic knjigovodje 
in nato je oktobra v doma-
čih Radečah odprl svoj knji-
govodski servis Eviras. »Vse 
podatke lahko potencialne 

Tudi v temi je mogoče videti 
RADEČE - V Domu kulture Radeče se je 11. januarja ob pomoči Združenja prijateljev slepih Slovenije 
predstavil Boštjan Štefanič z Močilnega pri Radečah, ki je kot slepa oseba prvi v Sloveniji opravil nacio-
nalno poklicno kvalifikacijo za knjigovodjo, in to kljub temu, da so pravilniki na tem področju za osebe 
s posebnimi potrebami precej diskriminatorni. In čeprav so ga, kot pravi sam, pustile na cedilu vse in-
stitucije, je s svojo vztrajnostjo in trmo na poti mnogih težkih preizkušenj dokazal, da so tudi slepi oz. 
slabovidni sposobni opravljati stvari, ki jim jih nihče ne bi pripisoval.

stranke pošljejo preko in-
terneta ali faksa. Zagoto-
vljeno je popolno elektron-
sko poslovanje,« je opisoval 
in praktično prikazal potek 
dela prvi slovenski slepi knji-
govodja, ki želi rušiti pred-
sodke pred drugačnostjo in 
je 4. januarja letos podpi-
sal prvo pogodbo s stranko 
iz Radeč. 

»Boštjan je most med temo 
in svetlobo,« je dejal Boštja-
nov prijateljev ter nekdanji 
sošolec Sebastjan Kamenik, 
ki uspešno vodi prireditve po 
celotni Sloveniji, čeprav je 

slep. Mnogo toplih, prijaznih 
in spodbudnih besed je na 
prireditvi izrekla Sonja Ši-
nigoj, direktorica podjetja 
SAOP iz Šempetra pri Novi 
Gorici, ki je razvilo računo-
vodski program, ki ga lahko 
uporabljajo tudi slepi. Pred-
sednik Združenja prijateljev 
slepih Slovenije Stane Mele 
je povedal, da so v Združe-
nju ponosni na oba svoja čla-
na – Boštjana in Sebastjana. 
Za pogum, vztrajnost, od-
ločnost in znanje so prve-
mu slovenskemu slepemu 
knjigovodji Boštjanu Štefa-
niču čestitali tudi prijatelji, 

podjetniki in znanci na po-
gostitvi, ki jo je v preddver-
ju kulturnega doma pripra-
vil Jože Roštohar z Blance. 
Na sina, ki se želi preživljati 
s svojim delom, sta ponosna 
tudi starša in sestra, ki svo-
jega slepega brata večkrat 
vpraša za kakšen nasvet pri 
ravnanju z računalnikom. Z 
mnogimi zapetimi pesmimi 
je petkovo predstavitev  po-
lepšala odlična mlada citrar-
ka in pevka Tanja Lončar iz 
Velenja, ki goji posebne sim-
patije do drugačnih in si za-
nje rada vzame čas.
 Smilja Radi

Prijatelja, prvi slovenski 
slepi knjigovodja Boštjan 
Štefanič (levo) in slepi slo-
venski komik Sebastjan Ka-
menik

Slepi knjigovodja Boštjan Štefanič z očetom Marjanom 
in materjo Vido

Brestaniški Tower pancers night

Poskočni Tower pancersi so navduševali tudi s kostumi.

BREŽICE – Nekateri naj-
uspešnejši bivši učenci 
Glasbene šole Brežice so 
21. decembra pričarali iz-
jemen koncert. Na foto-
grafiji Tomaž Zevnik, ki 
je odprl večer, sledili pa 
so mu še Špela Troha, 
Lara Rimac, Marta Sta-
nec, Saša Ivša, Eva Ma-
rija Stopar in Tjaša Zida-
nič.  M. M.

Bivši učenci znova zablesteli


