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Sava združuje, kar je 
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V zadnjem letu dni je tako 
na tnalu več ustanov, predvi-
denih za združevanje v dru-
ga središča ali celo njiho-
va ukinitev, kot denimo že 
za konec tega leta predvide-
no združevanje davčnih ura-
dov in znotraj njih pripojitev 
brežiškega urada pod pristoj-
nost novomeškega, Zavoda za 
gozdove, geodetske uprave, 
upravnih enot, službe nujne 
medicinske pomoči ZD Krško, 
ukinitev porodnega oddelka 
brežiške bolnišnice, zatem 
pa je le še korak za ukinitev 
sodnih ustanov, enot Zavoda 
za zaposlovanje, centrov za 
socialno delo idr. Krški župan 
mag. Miran Stanko je dejal, 
da je vlada s tem, ko preju-
dicira politično in prostorsko 
ureditev, presegla svoje pri-
stojnosti, saj določenega ob-
močja ne moreš na silo pripo-

„Bili smo Kranjci, Štajerci, a Dolenjci nikoli!“
KRŠKO - Krški občinski svet se je 21. novembra sestal na 29. seji, na kateri so člani in povabljeni razpravljavci največ časa nameni-
li poskusom uvajanja novih regij skozi prizmo ukinjanja posameznih javnih služb v Posavju in selitev teh v Novo mesto. Pobudo za 
obravnavo je podal svetnik Rajmund Veber, že na eni izmed prvih sej v novem mandatu pa tudi Peter Žigante, ki je prav zaradi uki-
nitve Policijske uprave Krško v letu 2011 tedaj izstopil iz stranke LDS. 

jiti k drugemu: „Krško in na 
splošno Posavje je bilo vedno 
del Štajerske, nikoli to ni bil 
del Dolenjske in nikakor ne 
moremo pristati, da bi postali 
del tega okraja, ali kot bi re-
kel drugače, bili smo Kranjci, 
Štajerci, a nikoli Dolenjci.“ 
Ob tem je poudaril tudi, da se 
je v praksi že izkazalo, da so 
se s selitvijo ustanov stroški 
delovanja teh zgolj poveča-
li, ne pa zmanjšali, kot so to 
napovedovali pripravljavci. 
Tako naj bi po nekaterih po-
datkih zaradi preselitve poli-
cijske uprave in uslužbencev 
(skupino za reorganizacijo PU 
je tedaj vodil nekdanji Krčan 
Damjan Lah) nastalo za 180 
milijonov dodatnih stroškov. 

Rajmund Veber je kot predla-
gatelj točke izpostavil, da je 
bila regija formirana na pod-

lagi industrijskega in tehnolo-
škega razvoja: „Kljub večkra-
tnim premeščanjem v različne 
regije tako v 50. letih prej-
šnjega st., ko je bilo območje 
iz Okraja Krško priključeno 
Okraju Trbovlje, pa Novemu 
mestu in v 60. letih daljši čas 
Celju, se zatem po 20 letih zo-
pet vrnilo za eno leto v Novo 
mesto, se je nato v letu 1980 
zaradi industrijskega in teh-
nološkega razvoja ustanovila 
regija Posavje.“ Dejal je, da 
smo v tem obdob ju pridobili 
skoraj vse politične, upravne, 
gospodarske, finančne, pra-
vosodne ustanove, policijsko 
upravo in druge ustanove, po-
trebne za delovanje regije, 
da so lokalne oblasti v prete-
klosti delovale modro, ker na 
območju Posavja ni prišlo do 
drobljenja občin na manjše, 
naloga sedanjih pa je, da ne 

Rajmund Veber

dopustijo razbijanja celovi-
tosti Posavja in premeščanja 
zanj pomembnih institucij. 
Peter Žigante je izpostavil, da 
je prav zaradi ukinitve policij-
ske uprave v Krškem izstopil iz 
stranke LDS, ki je bila predla-
gatelj, in da že 30 let dela na 
regionalizaciji. V tem obdo-
bju je sodeloval tako pri pri-
pravi občinskih kot regionalnih 
prostorskih načrtov, kar pome-
ni, da se je Posavje obravna-
valo in razvijalo kot enovito 
prostorsko območje, skladno 
temu pa so se prilagajala tudi 
investicijska vlaganja, izvedba 
skupnih projektov idr. 

Niko Rainer, vodja brežiške 
območne enote Zavoda za 
gozdove, je za naš časopis 
povedal, da v Sloveniji že od 
petdesetih let prejšnjega sto-
letja deluje 14 izpostav, v njih 
pa je skupno 700 zaposlenih. 
Od tega v brežiški enoti 43, 
ki so, razen dveh administra-
tivnih sodelavk, vsi gozdarji, 
s povprečno izobrazbo inže-
nir. Predlog za reorganizaci-
jo jim sicer še ni bil konkre-
tno predstavljen, a naj bi se 
ta načrtovala zaradi pomanj-
kanja sredstev. Kot pravi, la-
stniki gozdov v praksi v prvem 
koraku naj ne bi občutili po-
sledic ukinitve enote, ker bi 
revirni gozdarji pokrivali ob-
močja tudi v prihodnje, po-

temtakem tudi ne bi bila po-
trebna selitev v Novo mesto, 
ampak bi se lahko delo vodi-
lo tudi iz Ljubljane, a da je 
gozdarstvo veliko več od zgolj 
odkazila v gozdovih: „Je skrb 
za celoten prostor, gozdna-
tost našega območja je med 
največjimi, to pomeni, da je 
več kot polovica območja Po-
savja gozdnatega (površina 
območja 135.999,57 ha, po-
vršina gozda 71.094,11 ha 
op.p.), za kar pa je potreb-
no skrbeti. To ni zgolj žigosa-
nje drevja za odsek in izdaja-
nje odločb ter prevoznic, tu 
gre tudi za načrtno gospodar-

MEGADOM KRŠKO
www.megadom.si

MIKLAVŽEVA MEGA CENA
2545€

LESENE SANKE
90 cm

CKŽ 135 f, Krško, tel. št. 07 48 81 203

MOSTEC – Advent, čas pričakovanja božiča, so tretje leto zapored s prižigom sveč-
ke na drugem največjem adventnem vencu v Sloveniji pričeli na Mostecu. Letos so ga 
člani Brodarsko-turističnega društva Mostec in ostali vaščani naredili s prav posebno 
simboliko. Njegov obseg je 55 metrov, ker je na Mostecu prav toliko hiš, sestavljen je 
iz 255 elementov, od tega je 225 gum, toliko pa ima Mostec prebivalcev. Vsako soboto 
zvečer do božiča bodo prižgali dodatno svečko, venec pa bo na ogled vse do začetka 
novega leta. Prižig svečke sodi v sklop prireditve Advent na Mostecu, v okviru katere 
je v vaški cerkvici sv. Fabijana in Sebastijana in na prostoru pred njo med 29. novem-
brom in 1. decembrom potekal pester program, med drugim tudi adventni sejem z 20 
stojnicami, na katerih so se z bogato adventno, božično in novoletno ponudbo izdel-
kov domače obrti predstavili rokodelci iz cele občine in tudi širše. R. R.

Izšel novi Almanah
KRŠKO - Danes je pri posav-
ski založbi Neviodunum izšel 
novi Almanah občine Krško, 
ki v nekoliko prenovljeni 
enajsti izdaji poleg kronike 
dogodkov  minulih 12 mese-
cev (prek 400 fotografij) in 
številnih podatkov o občini 
prinaša tudi dodatek pod na-
slovom Krško in Krčani sko-
zi čas. V rubriki Sodobniki je 
predstavljen Silvester Go-
renc (župan občine Krško v 
letih 1976 – 1982), v rubriki 
Krško se jih spominja pa Le-
opold Turšič, Fran Bonač in 
Rezi Pirc.  Ur.

BREŽICE - V času, ko se moramo resno začeti pogovarja-
ti o prehranski varnosti in odgovornem odnosu do okolja, 
je svoje mesto med posavskimi dogodki zasedel tudi prvi 
Kmetijski forum, ki ga je 2. decembra v dvorani MC Breži-
ce organizirala Občina Brežice. 

Bojana Zevnik, ki je povezovala dogodek, je najprej postre-
gla s podatki o pomembnosti kmetijstva za brežiško občino, 
pomen te panoge za občino, v kateri delež kmetijskih povr-
šin zajema kar 51 % vseh zemljišč, je poudaril tudi župan Ivan 
Molan, nato pa so besedo prevzeli glavni razpravljavci: Zden-
ka Kramar iz KGZ Novo mesto je predstavila možnosti korišče-
nja finančnih sredstev ter najpomembnejše spremembe v pri-
hodnji programski perspektivi Programa za razvoj podeželja 
2014-2020, mladi prevzemnik kmetije Mitja Molan s sadjarske 

Kmetijstvo dobilo svoj forum

»Za posavski gozd in les«
SEVNICA - Takšen naziv namreč nosi strokovni posvet, ki se bo 
odvil v okviru Evropskega tedna gozdov naslednji petek do-
poldan, 13. decembra, v Kulturni dvorani Sevnica. Posvet je 
namenjen »okrepitvi temeljev za boljši izkoristek potenciala 
posavskih gozdov« in doseganju soglasja o tem, ali bosta goz-
darstvo in lesarstvo ne le slovenski perspektivni gospodarski 
panogi, temveč tudi in predvsem posavski. Regija, v kateri več 
kot 50 % površin prekriva gozd, ima po mnenju strokovnjakov 
in predstavnikov gospodarstva izredne možnosti za uveljavi-
tev gozdno-lesne predelovalne verige.  M. M.

nadaljevanje na str. 8
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UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Maruša Mavsar, Rok Retelj, 
Smilja Radi

Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Ljubo Motore, 
Luka Šebek, Simon Uršič

TEHNIČNA PRIPRAVA
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

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

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, v 
Evropski uniji – 33 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.500 izvodov

Naslednja številka (26/2013) bo izšla v 
četrtek, 19. decembra 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
12. december.
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Potrjeni proračun z 28,4 mi-
lijona evrov na prihodkov-
ni in 30,6 milijona evrov na 
odhodkovni strani predsta-
vlja najvišji proračun do-
slej. Primanjkljaj, ki znaša 
dobra dva milijona evrov, bo 
Občina v večini pokrila z na-
jemom kredita v višini dveh 
milijonov evrov in s proda-
jo kapitalske naložbe v druž-
bi KOP d.d. Za investicije bo 
naslednje leto namenjenih 
14 milijonov evrov, gre pa 
večinoma za nadaljevanje 
tekočih projektov - hidra-
vlične izboljšave vodovodne-
ga sistema v občini Brežice, 
izgradnje vrtca Mavrica, ure-
janja industrijsko-poslovnih 
con, v proračunu pa so med 
drugim tudi igrišče pri OŠ Do-
bova ter energetski sanaci-
ji občinske stavbe in Prosve-
tnega doma Artiče. 

Kot je dejal župan Ivan Mo-
lan, je proračun glede na 
trenutne razmere v državi 
in občini optimalen. Obči-
na Brežice je z dolgom 232 
evrov na prebivalca še vedno 
med daleč najmanj zadolže-
nimi slovenskimi občinami. 
Je pa župan opozoril, da se 
sredstva za društva vsako 
leto zmanjšujejo, ker Obči-
na dobiva čedalje več vlog, 
saj društva nimajo več spon-
zorjev, zato vsi pričakujejo 
pomoč samo še od Občine. 
Razprava o proračunu je bila 
dokaj kratka. Med drugim je 
Jureta Pezdirca (PS) zmo-
tilo, da Občina vsako leto 

Proračun 2014 pod streho, 
Zavod za šport brez vodstva
BREŽICE – Brežiški občinski svetniki in svetnice so 25. novembra na 25. redni seji v tekočem mandatu z 
veliko večino potrdili proračun Občine Brežice za leto 2014. Veliko bolj kot proračun pa je prah dvignil 
sklep o podaji soglasja k predlogu za direktorja Zavoda za šport Brežice.

namenja preveč sredstev 
za javno razsvetljavo. Raj-
ka Križanac (SD) se je dota-
knila obnove večnamenske-
ga doma na Jesenicah, ki je 
nujna zaradi zastarelosti gra-
dnje, a že šesto leto zapored 
ni bila uvrščena v proračun, 
pri čemer ji je župan odgo-
voril, da bodo skušali prido-
biti dodatna sredstva in tako 
omenjeno investicijo z re-
balansom naknadno uvrstiti 
v proračun, opozorila pa je 
tudi na zastarelo opremo v 
zobozdravstveni ambulanti 
pri OŠ Velika Dolina. Davor 
Račič (PUM) pa je pripomnil, 
da je premalo sredstev na-
menjenih za prihodnost go-
spodarskega razvoja, preveč 
pa za obnovo infrastrukture, 
cest ipd. 

Občinski svet naj bi odločal 
tudi o kandidatu za direk-
torja Zavoda za šport Bre-
žice, in sicer je Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja svetnikom in 
svetnicam predlagala, da ne 
podajo soglasja k imenova-
nju Zvonka Kržana za di-
rektorja. Negativna ocena 
komisije temelji na poroči-
lu nadzornega odbora. Maja 
letos je bila namreč v Zavo-
du za šport opravljena notra-
nja revizija zunanjega izva-
jalca, na podlagi katere so 
bila ugotovljena neskladja, 
ki se nanašajo na poročanje 
o letni realizaciji, načrtova-
nje dela za tekoče leto, ob-
račun plač, neodzivnost na 

pozive ustanovitelja za do-
stavo zahtevanih podatkov 
ter vodenje evidenc in arhi-
va. Župan konkretno ni pre-
jel letnega poročila z vse-
mi obveznimi sestavinami in 
pojasnili za leto 2012, Zavod 
za šport nima sprejetega fi-
nančnega načrta za leto 2013 
in nima kadrovskega načrta, 
nekatere pogodbe o zaposli-
tvi niso usklajene z veljav-
no zakonodajo, vodenje evi-
denc in arhiva je nepopolno 
in neurejeno. Na seji je od-
stopno izjavo podal predse-
dnik sveta Zavoda za šport 
Aljoša Rovan, ki je obenem 
povedal, da težave, ki so bile 
odkrite po opravljeni revizi-
ji, ne izhajajo iz letošnjega 
leta oz. dela v. d. direktor-
ja Zvonka Kržana, ampak iz 
prejšnjih 16 let, ko je zavod 
vodil nekdo drug. Kot je do-
dal Rovan, sta poleg njega 
odstopila tudi še vsaj dva iz-

med sedmih članov sveta za-
voda. Kržan pa je svetnikom 
dejal, da so, odkar je konec 
leta 2012 nastopil funkcijo v. 
d. direktorja, določene po-
stopke kljub temu izpelja-
li. „Jasno je, da nisem imel 
tako razdelanega finančnega 
načrta, kot bi ga zavod moral 
imeti. Celo leto sem se bo-
ril s tem, da lahko sedaj ob 
koncu leta za vsak objekt re-
čem, kakšne stroške bo imel 
in kako ga bo ta družba pre-
živela. Vidim, da ga bo v taki 
organizaciji zelo težko,“ je 
povedal Kržan in dodal, da 
bo treba narediti dramatično 
reorganizacijo zavoda. „Duh 
iz Aladinove svetilke je ušel. 
Ne želim biti breme županu, 
zato umikam svojo kandida-
turo direktorja in želim od-
preti vrata novim ljudem, ki 
bodo mogoče lažje sodelova-
li z ustanovitelji,“ je zaklju-
čil. Zaradi njegovega umika 
kandidature posledično ni 
bilo svetniške razprave, bo 
pa občinski svet o nadaljnji 
usodi zavoda verjetno odlo-
čal na naslednji seji. 

Naj omenimo še, da so sve-
tniki v svet Splošne bolnišni-
ce Brežice imenovali Patri-
cio Čular, v svet Kozjanskega 
parka Petra Skrivalnika ter 
enoto kulturne dediščine Bu-
kovje na Bizeljskem – Pavi-
ljon Lusthaus razglasili za 
kulturni spomenik lokalnega 
pomena. 

 Rok Retelj

Zvonko Kržan bo funkcijo 
v. d. direktorja Zavoda za 
šport Brežice opravljal sa-
mo še do sredine decembra.

jenje, usmerjanje razvoja gozdov, pisanje načrtov, kako go-
spodariti s prostoživečimi divjimi živalmi, za nadzor v gozdo-
vih, za vrsto opravil.“ 

Roman Novšak, vodja Območne geodetske uprave Sevnica je 
povedal, da je resda predlog racionalizacije in reorganizacije 
že od lanskega novembra v predalu, zato pa še vedno veljaven 
sklep, da se geodetske pisarne, ki imajo manj kot pet zaposle-
nih, ukinejo, kar pa se v prvem koraku ne nanaša na sevniško kot 
eno izmed osmih regionalnih enot, v kateri je 12 zaposlenih: „V 
praksi, v kolikor nas bi priključili k drugi enoti, bi v Sevnici vsee-
no ostala pisarna, a to vsekakor pomeni znižan nivo uslug stran-

kam, pa čeprav te hodijo k nam 
pretežno tedaj, ko so problemi. 
Probleme pa najlažje rešuje ti-
sti, ki pozna lokalne razmere.“ 
Jure Logar, direktor Davčnega 
urada Brežice, je v zagovor na-
črtovane reorganizacije davčnih 
uradov konec tega leta dejal, 
da se v Brežicah ta ne ukinja in 
da se odpuščanj zaradi kadro-
vske podhranjenosti ne predvi-
deva, da se bo spremenil zgolj 
sedež in naslov na tabli, a je Ži-
gante ogorčen odvrnil, da smo 
bili spreminjanju napisov na ta-

bli v preteklosti že priča, tem je sledila preselitev odločanja in 
pristojnosti, zatem pa še fizične preselitve služb. 

Po vrsti razprav so svetniki sprejeli tri sklepe, ki so jih posre-
dovali tudi na vlado, in sicer, da krški občinski svet nasprotuje 
spreminjanju mreže javnih služb in ustanov v Posavju in obči-
ni Krško, da mora vlada pri reorganizaciji upoštevati tudi po-
membno prisotnost v naš prostor umeščenih objektov državne-
ga pomena in da naj prekine s postopki za ustanovitev upravnih 
okrajev, temveč izdela temeljito analizo stanja na področju lo-
kalne samouprave in na podlagi te pristopi k oblikovanju regij. 
Med pomembnejšimi obravnavanimi točkami na seji je bil spre-
jem drugega rebalansa proračuna za leto 2013, ki je posledi-
ca nižjih prihodkov, predvsem na postavki transfernih prihod-
kov za okoli 7 milijonov evrov. Po besedah direktorice občinske 
uprave Melite Čopar se izpad prihodkov nanaša predvsem na 
račun še vedno nerealiziranih protokolov z državo, teh je za 
3,7 milijona evrov, zaradi česar posledično tudi ne bo mogoče 
realizirati vseh načrtovanih investicij, ki bodo zamaknjene v 
prihodnje proračunsko obdobje. Med temi so celovita prenova 
Dalmatinove ulice in Zatona, projekt Posavska špajza – obno-
va videmske tržnice, namakalni sistem Kalce-Naklo, hidravlič-
ne izboljšave vodovodnega omrežja idr. Bojana Mavsar

„Bili smo Kranjci, Štajerci, a 
Dolenjci nikoli!“

Jure Logar

Poslanec v DZ Franc Bogo-
vič je med drugim dejal, da 
v Sloveniji dajemo vtis, da 
se med seboj borita podeže-
lje in urbana središča, a se je 
potrebno zavedati, da mesta 
ni brez podeželja in obratno. 
Reorganizacija in nadgradnja 
lokalne samouprave sta po-
trebni, vendar v smeri, da bi 
približali odločanje na terito-
rialni nivo upravnih enot: „Tu 
imam v mislih prostorsko pla-
niranje, razvoj gospodarstva 
in kmetijstva, kompletno so-
cialno področje, cestno infrastrukturo ipd., kar pomeni, da 
bi morali vrsto pristojnosti iz državne ravni spustiti navzdol, 
nekatere iz občinske ravni pa navzgor.“ Kot je dejal, je po 
desetletju pripravljajoči projekt ustanavljanja pokrajin pro-
padel oz. zastal, dela na tem področju pa potekajo zgolj še 
stihijsko, odločitve se sprejemajo brez jasnih analiz, kakšne 
bodo finančne in razvojne posledice: „Lokalna samouprava 
nima ministra, ki bi jo zagovarjal, ima pa resornega ministra 
dr. Gregorja Viranta, ki ne razume delovanja tega sistema. 
Je profesor prava, principe, pristope in naloge, ki jih opra-
vlja javna uprava in upravne enote, sicer razume, vendar pa 
je princip lokalne samouprave kot živ organizem, delovanje 
občin nekaj povsem drugega kot upravni postopek.“

Franc Bogovič

V uvodu v obravnavo predlo-
ga proračuna Občine Sevnica 
za leto 2014 je župan Sreč-
ko Ocvirk pojasnil, da so v 
njem upoštevane pobude 
na finančnem in vsebinskem 
delu. Direktor sevniške občin-
ske uprave Zvone Košmerl je 
dodal, da je proračun urav-
notežen, da je z njim mogo-
če uresničiti zakonske in ra-
zvojne naloge. Vodja oddelka 
za finance mag. Vlasta Marn 
pa je dodala, da sevniška ob-
čina premoženja za proda-
jo nima. »Zagotovimo teko-
če delo takoj v januarju,« je 
še bila pobuda pred razpra-
vo. Vanjo se je prvi vključil 
Tomaž Lisec, ki je podal ne-
katere nove predloge. Eden 
izmed njih je bila javna bla-
gajna, z ustanovitvijo katere 
občanke in občani ne bi več 
plačevali provizij ob plačilu 
položnic. Predlagal je tudi, 
naj se zagotovijo sredstva v 

Sredstva za lesno predelovalni center
SEVNICA – Na 25. seji sevniškega občinskega sveta, ki je potekala zadnjo sredo v novembru v konfe-
renčni dvorani na sevniškem gradu, so obravnavali 17 točk dnevnega reda. Osrednja tema je bil spre-
jem proračuna za prihodnje leto, ob katerem se je razvila tudi razprava o zagonu lesno predelovalnega 
centra, ki bi pokrival celotno Posavje, sedež pa bi imel v Sevnici.

višini 20.000 evrov za video 
prenos občinskih sej. S sle-
dnjim predlogom se ni strinjal 
Božidar Beci: »Ljudje nima-
jo za položnice, vi pa bi se 
snemali!« Daljša razprava se 
je nato razvila ob predlogu, 
da naj bi se 20.000 evrov na-
menilo za zagon lesno prede-
lovalnega centra. Predlog sta 
podala Drago Krošelj in  Šte-
fan Teraž. Opozorila sta, da 
je v Posavju samo še v Sevnici 
»živa« lesna panoga, ki jo je 
potrebno ohraniti in razvijati. 
»Vsak dan gredo kompozici-
je lesa drugam. Drugje znajo 
z lesom, s hlodovino!« je bil 
jasen Krošelj. Njegove misli 
je dopolnil Štefan Teraž: »Iz-
koriščanje naravnih danosti iz 
obnovljivih virov prepuščamo 
drugim. Finančna sredstva je 
potrebno usmeriti v poveča-
no rabo lesa. Projekt lesno 
predelovalnega centra bi za-
jel celotno Posavje. Lahko bi 

ga razvijali v povezavi z ener-
getskim in turističnim delom, 
vključno z izobraževanjem, 
saj imamo v Sevnici šolo, ki 
ohranja lesarsko stroko.« Ide-
jo projekta o ustanovitvi le-
sno predelovalnega centra, 
pri katerem bi sodelovale 
tudi ostale posavske občine, 
so svetnice in svetniki podprli  
in prav tako proračun, ki bo v 
prihodnjem letu visok dobrih 
18 milijonov evrov.  

Na zadnji seji v letošnjem 
letu so sprejeli še pravilnik o 
dodeljevanju enkratne občin-
ske denarne pomoči ter pra-
vilnik o sofinanciranju letne-
ga programa športa v občini 
Sevnica. Sprejeli so tudi pre-
dlagano višino enkratne de-
narne pomoči za novorojen-
ce, ki bo v prihodnjem letu 
znašala 240 evrov. Obravna-
vali in sprejeli so še letni pro-
gram športa v občini Sevnica 

za leto 2014, po skrajšanem 
postopku pa tudi spremem-
bo odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnih zemljišč, ki 
ostaja nespremenjeno. Pred-
stavniki podjetij Infra in Hi-
droelektrarne na spodnji Savi 
so predstavili potek zaključ-
nih del ob izgradnji verige hi-
droelektrarn na spodnji Savi 
na območju Občine Sevnica 
za obdobje od januarja do 
oktobra letos. Pojasnili so, da 
bodo ureditvena dela v pri-
hodnjem letu v glavnem za-
ključena. Osnovna šola Mila-
na Majcna Šentjanž je v svetu 
šole dobila nove predstavnike 
ustanoviteljice, to so postali 
Petra Majcen, Romana Cvel-
bar Musar in Ivan Orešnik. Po 
odstopu Božidarja Becija iz 
sveta Osnovne šole Sava Kla-
dnika Sevnica je občinski svet 
za predstavnika ustanovitelja 
imenoval Franca Kozinca. 
 Smilja Radi

KRŠKO - Nocoj prihaja na obisk v Krško minister za kmetijstvo 
in okolje mag. Dejan Židan. Najprej bo na Občini Krško sode-
loval pri slavnostnem podpisu pogodbe o sofinanciranju pro-
jekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju 
Posavja, nato pa bo skupaj s svojim predhodnikom na ministr-
skem mestu Francem Bogovičem sodeloval na javni razpravi 
o strategiji razvoja in strateških izzivih kmetijstva in okolja v 
Posavju 2014-2020, ki jo organizira občinski odbor stranke SD.

V Krško prihaja minister Židan
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Cveto Daničič, Mostec: Vse črne gradnje 
bodo slej ko prej prišle na vrsto. Problem je 
v tem, da imajo tisti, ki jim ni treba rušiti, 
dobro plačane odvetnike in zato se zavlaču-
je. Še vedno mislim, da bo naša pravna drža-
va ustrezno poskrbela za ta problem. V moji 
okolici ne poznam nobenega takšnega prime-

ra. Črne gradnje se bolj pojavljajo na atraktivnih lokacijah 
za gradnjo vikendov, npr. na Primorskem.

Roman Kragl, Sevnica: Ne vem, kako je s 
črnimi gradnjami v našem okolju, a ko spre-
mljam dogajanje v širšem slovenskem pro-
storu, opažam, da niso vsi »čnograditelji« 
enako obravnavani. Enim zgradbe porušijo 
takoj, drugim ne. Če se ruši, naj se ruši vse 
črne gradnje oz. naj se da človeku možnost, 

da objekt legalizira. V zakonu pa so in verjetno bodo ve-
dno »luknje«, ki jih znajo izkoristiti posamezniki sebi v prid.  

Tadej Puntar, Krško: Odgovor je jasen, za 
takšno stanje so krivi zakoni oz. tisti, ki so 
jih napisali. Tisti, ki so imeli črne gradnje, so 
povečini še imeli prehoden čas za legalizaci-
jo, sedaj pa je tako, da tistim, ki imajo do-
ločene privilegije in seveda denar, še uspe te 
legalizirati ali uporabiti druge inštrumente, 

da rušenje zaustavijo, navadnega smrtnika pa čez noč spra-
vijo ob streho in dom.

Jani Polovič, Kostanjevica na Krki: V naši 
državi je problem, ker tisti, ki imajo denar, 
vedno uspejo legalizirati črne gradnje, na-
vadnim smrtnikom pa jih porušijo, pravi-
la očitno niso za vse enaka. V našem okolju 
opažam, da ljudje gradijo malenkost preko 
dovoljenih mer, zaprejo kakšno teraso ipd., 

saj se ne gradi več toliko hiš, kot se jih je včasih, vendar pa 
mislim, da kakšnih hujših kršitev ni. 

V zadnjem času je zelo odmevno vprašanje črnih gra-
denj, s katerimi je menda naša država kar na gosto po-
sejana. Kaj menite o tem, da so nekatere črne gradnje 
porušili, nekateri pa so dobili možnost, da jih legalizi-
rajo? Je po vašem mnenju tudi v našem okolju veliko 
črnih gradenj?

anketa

Tudi pri nas gradimo na črno?

Roman Novšak 

Kam vas vodijo najlepši otro-
ški spomini?
Posebne dogodivščine, o ka-
terih bi lahko zelo dolgo pri-
povedoval, so povezane s 
kopanjem v reki Mirni, san-
kanjem po boštanjski Globe-
li in prvimi smučarskimi zavo-
ji na Orehovčevem hribu, pa 
s hojo po mleko v zadružne 
hleve v nekdanjo graščino in 
še marsičem. Naš je bil pro-
stor od Graščine do Mirne in 
od Save do Gavg. Res nepo-
zabno otroštvo.

Vaši spomini so povezani 
tudi s planinstvom.
Pri petih letih sem bil prvič 
peš na Lisci in kmalu zatem 
sem dobil planinsko knjižico 
Planinskega društva Lisca Sev-
nica. Kasneje sem se pogosto 
udeleževal planinskih tabo-
rov, planinskih šol, tečajev, 
izletov, pohodov. Spominjam 
se, da vzpon na Mont Blanc 
ni uspel zaradi vremena. Bil 
sem mladinski planinski vo-
dnik za letne in zimske raz-
mere, mentor planinske vzgo-
je, planinski inštruktor, vodja 
republiškega pionirskega pla-
ninskega tabora, kontrolor, 
traser in organizator orien-
tacijskih tekmovanj ter tudi 
tekmovalec, od občinskega do 
zveznega nivoja. Bil sem član 
upravnega odbora Planinske-
ga društva Lisca Sevnica in se-
kretariata mladinske komisi-
je Planinske zveze Slovenije 
ter predsednik odbora za ori-
entacijo Planinske zveze Slo-
venije. Sem tudi dobitnik bro-
nastega, srebrnega in zlatega 
častnega znaka Planinske zve-
ze Slovenije. Vesel sem, da je 
v okviru domačega boštanj-
skega društva Partizan začela 
delovati pohodniška sekcija in 
za nami je že drugi pohod po 
boštanjskih gričih in dolinah, 
ki smo ga izvedli v preteklem 
nedeljskem dopoldnevu.
 
Zakaj ste se odločili za študij 
geodezije?
Čisto po naključju. Po opra-
vljeni maturi na brežiški gim-
naziji sem razmišljal o študi-
ju matematike, ekonomije ali 
pedagogike. Ravno v tistem 
času je Občina Sevnica raz-
pisala štipendijo za študen-
ta geodezije. Zanimalo me 
je, kaj je to, zato sem vzel v 
roke publikacijo z izbiro viso-
košolskega študija. Pri pregle-
du predmetov sem ugotovil, 
da je to – to. Če bi se moral 
odločiti še enkrat, bi se po-
novno enako odločil. 

Katere so najpogostejše geo-
detske storitve, ki jih potre-
bujejo občanke in občani? 
Stranke potrebujejo našo 
pomoč predvsem na podro-
čju zemljiškega katastra, pri 
urejanju mej in delitvi par-
cel ter evidentiranju zemljišč 
pod stavbo. V zadnjih dese-
tih letih sta se povečala vpis 
stavb v kataster stavb in iz-
mera površin v večstanovanj-
skih objektih za vpis etažne 
lastnine. Seveda je tu še do-
ločanje hišnih številk, izračun 
vrednosti nepremičnin in ne-
nazadnje kartografski izdelki.

Opravite veliko terenskega 
dela? 
Po letu 2000 uslužbenci ge-

Roman Novšak, vodja Območne geodetske uprave Sevnica:

Sava združuje, kar je včasih delila
SEVNICA – Območno geodetsko upravo Sevnica, ki je ena izmed dvanajstih v Sloveniji, vse od ustanovi-
tve leta 1995 vodi univerzitetni diplomirani inženir geodezije Roman Novšak. Njegovo ime je povezano 
tudi z njegovim rodnim Boštanjem, v katerem vodi Društvo za športno rekreacijo Partizan. Del svojega 
prostega časa namenja planinskim pohodom, izdelavi družinskega debla in zbiranju gradiva s področja 
geodezije in zgodovine Boštanja.

odetske uprave ne opravlja-
jo več meritev za stranke na 
terenu. Te geodetske stori-
tve opravljajo privatna geo-
detska podjetja, ki izdelajo 
elaborat meritev in ga nato 
naročnik posreduje geodet-
ski upravi. Mi v upravi opra-
vimo strokovni nadzor glede 
skladnosti izdelka s predpisi, 
izvedemo upravni postopek, 
ki ga zaključimo z izdajo od-
ločbe ali sklepa, ter izvede-
mo spremembe v geodetskih 
evidencah.
V zadnjem obdobju pa se zo-
pet pojavljamo na terenu, 
kjer opravljamo identifikaci-
jo neevidentiranih stavb v re-
gistru nepremičnin in katastru 
stavb. Na podlagi avio posnet-
kov, ki jih pregledamo v pisar-
ni, poiščemo neevidentirane 
oziroma spremenjene stav-
be in nato naredimo ogled v 
naravnem okolju. Na podla-
gi razpoložljivih podatkov in 
ugotovitev na terenu določi-
mo lokacijo in površino stav-
be, njeno rabo ter ocenimo 
leto izgradnje. Na podlagi 
teh podatkov izvedemo mini-
malni vpis stavbe in izračuna-
mo njeno vrednost. Lastnike 
tako vpisanih stavb nato po-
zovemo, da podatke v dolo-
čenem roku dopolnijo.

Pri svojem delu se najbrž 
srečujete tudi s področjem 
črnih gradenj, ki naj bi jih 
bilo v Sloveniji kar precej. 
Kako je s tem v Posavju?
Geodeti samo evidentira-
mo objekte, ki obstajajo v 
naravi. Na njem ne piše ali 
je črna gradnja ali ne. Le-
galnost ugotavlja gradbe-
na inšpekcija. Če bi imeli 
že vzpostavljeno evidenco 
gradbenih dovoljenj, črnih 
gradenj zagotovo ne bi bilo 
toliko. Trenutno je v Posavju 
2300 objektov, ki jih nimamo 
v registru. Gre za hiše, zida-
nice, hleve, lope za spravilo 
orodja, nadstrešnice itd. Ko-
liko od tega je neskladnih oz. 
nedovoljenih gradenj, nima-
mo podatka.

V javnosti je bilo veliko go-
vora o množičnem vredno-
tenju nepremičnin, ki je 
osnova za napovedani ne-
premičninski davek. Kate-
ri podatki so v njem zajeti?

Ko govorimo o nepremični-
nah v Sloveniji, moramo ve-
deti, da gre za prek sedem 
milijonov nepremičnin. Prek 
pet milijonov je parcel, do-
ber milijon je stavb in pribli-
žno 700 tisoč delov stavb, kot 
so na primer prostori v več-
stanovanjskih objektih. V Po-
savju se od omenjenega na-
haja od pet do šest odstotkov. 
Z vzpostavljanjem registra 
nepremičnin, ki je osnova za 
izračun vrednosti, smo začeli 
v obdobju 2005/2006. V njem 
je po dejanski rabi trenutno 
prek 130 različnih vrst nepre-
mičnin in vsaka se vrednoti po 
svojem sistemu, po enem iz-
med 21 modelov za vredno-
tenje. Med podatki, ki so po-
membni za vrednost stavb, je 
leto izgradnje, leto adaptaci-
je, gradbeni material, površi-
na, komunalna opremljenost 
in seveda lokacija. Na račun 
lokacije se je v zadnjih šti-
rih letih povprečna cena ne-
premičnin (predvsem stavb) v 
Posavju znižala za deset od-
stotkov. 

Ko ste poslali lastnikom iz-
račun vrednosti njihove ne-
premičnine, je bilo veliko 
pripomb?
V obdobju 2010/2011 smo po-
slali lastnikom izračun in na 
samo vrednost stavb in sta-
novanj ni bilo bistvenih pri-
pomb. Veliko pa je bilo pri-
pomb zaradi neurejenega 
lastništva. Mnogo vprašanj pa 
je vsakodnevno zaradi (pre)
visoke vrednosti, ki je posle-
dica namenske rabe zemlji-
šča. Višjo vrednost je pred-
vsem na stavbnih zemljiščih 
prinesla sprememba Občin-
skega prostorskega načrta. 
Kot primer naj navedem Kr-
melj, kjer je določeno kmetij-
sko območje postalo zazidlji-
vo. To je povečalo vrednost 
nepremičnine za dvajsetkrat 
in s tem tudi višino bodoče-
ga davka. 

Kdaj bo znana višina davka?
Do 1. februarja prihodnje leto 
bodo vsi lastniki prejeli podat-
ke o vseh njihovih nepremič-
ninah, o vrednosti, o stopnji 
davka, po kateri bo ta nepre-
mičnina obdavčena in o višini 
davka. Čas za ugovore bo od 
prvega februarja do aprila pri-

hodnje leto. Računamo, da se 
bo na geodetski upravi oglasi-
lo okoli 600 tisoč ljudi. Vseh 
zagotovo ne bo mogoče spre-
jeti, zato se že pripravljamo, 
kako bi čim bolj racionalno in 
hitro reševali posamezne pro-
bleme. Že sedaj priporočamo 
lastnikom, da preko svetovne-
ga spleta (www.e-prostor.gov.
si/) preverijo podatke o svo-
jih nepremičninah. Če ne gre 
drugače, pa naj se v primeru 
nejasnosti oglasijo na geodet-
ski upravi.

V zadnjem času je ponovno 
oživela ideja o reorganizaciji 
območnih geodetskih uprav. 
Sevniška naj bi postala del 
novomeške. Kako je s temi 
načrti in kaj bi to pomenilo 
za Posavje?
Ta ideja je povezana z na-
stankom sevniške območne 
geodetske uprave, ki pokriva 
celotno Posavje. Leta 1995 je 
bilo v Sloveniji enajst mestnih 
občin in toliko naj bi bilo tudi 
geodetskih uprav. Ker sem bil 
po naključju pri razgovorih, 
sem dal pobudo, da se doda 
še Posavje. Upravičenost sem 
utemeljeval tudi z raziskava-
mi svojega profesorja dr. Igor-
ja Vrišerja, ki je v knjigi Regi-
onalno planiranje iz leta 1978 
med prvimi omenjal posavsko 
regijo. 
Ideja o reorganizaciji pa pr-
venstveno izhaja iz financ, iz 
zmanjševanja stroškov, tako 
materialnih kot iz mase plač, 
ter iz usmeritve, da se za en 
odstotek zmanjša število za-
poslenih v javni upravi. Če bi 
do nje prišlo, bi nekaj ljudi iz-
gubilo zaposlitev, storitve za 
občane pa bi bile slabše. Tre-
nutno kaže, da do tega ne bo 
prišlo, tako da območna ge-
odetska uprava zaenkrat še 
ostaja v Sevnici. 

Verjetno ostaja tudi zaradi 
same kvalitete dela?
Morda. Od leta 1995 smo po-
sodobili geodetsko službo v 
Posavju. Na vseh treh loka-
cijah, v Brežicah, Krškem in 
Sevnici, smo se preselili v 
primernejše prostore. Dvi-
gnili smo izobrazbeno struk-
turo zaposlenih. Bili smo te-
stno območje za kar nekaj 
projektov. Korektno sodelu-
jemo z vsemi institucijami 
javne uprave v Posavju in s 
sosednjima občinama Šen-
trupert in Škocjan. Sam sem 
sodeloval in še sodelujem v 
raznih komisijah in delovnih 
skupinah na področju pripra-
ve zakonodaje, predpisov in 
navodil ter pri uvajanju no-
vih projektov v povezovanju 
z zemljiško knjigo in Davčno 
upravo.

Ste tudi predsednik Društva 
sodnih izvedencev in cenil-
cev geodetske stroke Slove-
nije. Kakšne so pristojnosti 
oz. naloge sodnega izveden-
ca? 
Predsednik društva, ki smo ga 
ustanovili pred dobrimi dese-
timi leti, sem bil dva manda-
ta. Spomladi je predsednik 
postal kolega iz Kočevja. 
Naša naloga je predvsem po-
magati sodiščem pri urejanju 
nepremičninskih sporov. Kot 
strokovnjaki z opravljenim iz-
pitom za sodne izvedence po-

jasnimo, kaj je spornega pri 
zemljiščih in stavbah, kaj se 
je z zemljiščem oz. stavbo na 
podlagi podatkov iz uradnih 
evidenc dogajalo, in na kon-
cu pripravimo elaborat, na 
podlagi katerega v geodetski 
upravi in zemljiški knjigi evi-
dentiramo sodnikovo odloči-
tev v uradnih evidencah. Delo 
je dokaj zahtevno. Potrebno 
je veliko strokovnega znanja, 
predvsem pa izkušenj in »je-
klenih živcev«. 

Menite, da se v sodobni 
družbi zavedamo pomena 
geodezije? 
Se zavedamo, ampak na en 
način premalo. Prostorske-
ga občinskega načrta ni brez 
naših podatkov, prav tako ni 
meje - državne ali zasebne. 
Ceste se gradijo z uporabo 
naših podatkov, uporablja jih 
tudi policija, vojska … Celo 
ekonomisti se včasih obrnejo 
po pomoč. V Sloveniji se sko-
raj ne sprejme noben zakon, 
ki ne bi omenjal podatkov iz 
geodetskih evidenc. 

Kot član Zveze geodetov 
Slovenije ste sodelovali pri 
prenovi slovenske geodet-
ske zbirke na gradu Bogen-
šperk, ki je bila odprta leta 
1987, delno prenovljena pa 
v letu 2006.
Ta zbirka uradno spada pod 
Tehniški muzej Slovenije, 
njena skrbnica pa je etnolo-
ginja mag. Martina Orehovec 
iz Boštanja. Z njo sva sodelo-
vala pri prenovi in omogočila, 
da se je naredilo kaj več od 
predvidenega. Zbirka ponuja 
pregled geodetskih izdelkov 
skozi čas in je vredna ogleda. 

Boste morda začeli s pisa-
njem spominov o razvoju in 
zgodovini geodetske stroke 

v Posavju pred in po osamo-
svojitvi?
Z zbiranjem gradiva sem že 
začel in upam, da bom ob po-
moči starejših kolegov, ki so 
v preteklosti vodili geodet-
sko službo v posameznih po-
savskih občinah, dopolnil do-
kumentacijo tako, da bi ob 
kakšni primerni priložnosti 
zadevo tudi natisnili. 

Odraščali ste v Boštanju, po 
končanem študiju ste osta-
li v domači občini in se za-
poslili v domači pokrajini. 
Kakšno prihodnost ji prero-
kujete? Bo Posavje zaživelo 
kot celota ali se bo ponovno 
delilo na štajerski in kranj-
ski del?
Moje osebno prepričanje je, 
da bo Posavje ostalo regija. 
Vse pogoje ima za to. Reka 
Sava sedaj združuje, kar je 
včasih delila. Delitev na Šta-
jerce in Kranjce imamo za 
tradicionalno folkloro. Pri tem 
ne smemo pozabiti na bližino 
Zagreba, ki je Posavcem mno-
go bližji, kot je Ljubljana, in 
je eden od možnih potencia-
lov za nadaljnji razvoj posa-
vske regije. 

Katere ideje želite uresničiti 
v okviru domačega športne-
ga društva Partizan?
Vsekakor želimo v društvu do 
pomladanskih mesecev v pri-
hodnjem letu dokončati ve-
čjo večletno adaptacijo doma 
Partizan ter pripraviti prazno-
vanje ob 60-letnici ustanovi-
tve društva. Sam pa si nato 
želim, da bi predal funkcijo 
predsednika, česar si želi tudi 
moja žena (smeh).

Moto, ki mu sledite, je … 
Noben problem ni tako velik, 
da se ga ne bi dalo rešiti. 
 Smilja Radi
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LJUBLJANA/KOSTANJEVICA NA KRKI - V petek, 8. novem-
bra, je bil ljubljanski Pogačarjev trg Kostanjevica na Krki 
v malem. Mesti sta obudili zaveze, zapisane v Listini o pri-
jateljstvu in sodelovanju, ki je bila podpisana ob prazno-
vanju 750-letnice Kostanjevice leta 2002. 

Na dogodku, ki je bil namenjen predstavitvi najmanjšega me-
sta v največjem, je bil skozi cel dan živahen utrip. Na stojni-
cah so se predstavili posamezniki in društva, Etnološko društvo 
Prforcenhaus je vabilo na Šelmarijo, pevke Društva podežel-
skih žena pod Gorjanci so številne mimoidoče zaustavile s 
pesmijo, po mestu so v Kostanjevico vabile vile Čestitke in 
mestni bobnar, popoldne se je pridružil Pihalni orkester. Prire-
ditev sta odprla kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek in 
velik prijatelj Kostanjevice, češki veleposlanik v Sloveniji Petr 
Voznica. Dogodek je bil tudi priložnost za neformalno sreča-
nje županov obeh mest. Ljubljanski župan Zoran Janković je 
poudaril, da sta se ta dan na Pogačarjevem trgu združili dve 
najlepši mesti na svetu, ki bosta v prihodnosti še več sodelo-
vali. Kostanjeviški župan se je v mestni hiši vpisal v Mestno 
knjigo Ljubljane in tu simbolično predal promocijsko gradivo 
mesta, ki bo odslej na voljo tudi na turistično informacijskih 
točkah po Ljubljani. Živahen dan se je zaključil s pogovorom 
v Trubarjevi hiši literature, kjer so Kostanjevičani/Ljubljan-
čani Mirana Likar Baželj, Aleša Bučar in dr. Andrej Smrekar 
v pogovoru z Melito Skušek in Alenko Žugič Jakovina obuja-
li spomine na njihovo mladost v Kostanjevici in razmišljali o 
priložnostih, ki jih ima kraj danes.  A. Žugič Jakovina

Najmanjše v največjem mestu

Predstavniki kostanjeviške in ljubljanske občine na Po-
gačarjevem trgu (Foto: B. Colarič) 

Kot je o tej prostovoljni, hu-
manitarni in nevladni orga-
nizaciji na svečanosti dejal 
njen predsednik Vinko Ho-
star, je zgodovino delova-
nja in vsa dela, postorjena 
v dobro otrok, nemogoče na 
kratko povzeti, da pa se jo 
strniti v eno poved: „Zveza 
prijateljev mladine Krško je 
zgodba o uspehu.“ Pri tem je 
izpostavil, da sta vanjo veli-
ko dela vložili neumorni ak-
tivistki, pokojna Rezi Pirc, 
ki je organizacijo vodila kar 
štiri desetletja in dolgoletna 
sekretarka in še vedno aktiv-
na Vida Ban, ki sta znali kre-
irati programe in pritegniti k 
tvornemu sodelovanju mno-
ge posameznike, organizaci-
je in ustanove. Kot je še po-
udaril, je krška ZPM znotraj 

ZPM Krško je zgodba o uspehu
SENOVO - Na predzadnji novembrski dan so številni občani, gostje in aktivisti v Domu 14. divizije s sve-
čanostjo in druženjem obeležili 60 let delovanja Zveze prijateljev mladine Krško (njeno delovanje je 
bilo obširno opisano v prilogi prejšnje številke časopisa), v sklopu katere po občini deluje 11 Društev 
prijateljev mladine, aktivi mentorjev različnih izvajajočih programov, kot so Otroški parlamenti, Evro-
pa v šoli, počitniške aktivnosti, Bralna značka, Dedek Mraz, letovanja idr.

ZPM Slovenije ves čas pred-
stavljala pomembno članico, 
sledila skupnim smernicam, 
ciljem ter nemalokrat pre-
vzela pobudo za organiza-

cijo in izvedbo marsikatere 
naloge oz. dejavnosti: „Ve-
liko ur prostovoljnega dela, 
veliko truda, končnih odlo-
čitev je prižgalo sončeca v 
nešteto otroških očeh. In na 
pogledu na zadovoljne otro-
ke so bile vse težave takoj 
pozabljene in ovire prema-
gane …“ Vizija in poslanstvo 
ZPM vse od ustanovitve sle-
dita cilju povečevanja kako-
vosti življenja otrok, mlado-
stnikov in družin, zastopanje 
ter uveljavljanje želja in za-
ščita njihovih pravic, zato 
je Hostar ob koncu nagovo-
ra vse udeležence pozval, da 
ostanejo prijatelji otrok tudi 
v novih desetletjih.

Vrsta gostov je namenila če-
stitke vodstvu ZPM ob jubile-

ju in za predano delo, med 
njimi tudi krški župan mag. 
Miran Stanko, generalna se-
kretarka ZPMS Majda Struc 
in podpredsednica zveze 
Vladimira Škof, še posebno 
pa dr. Janko Malle, pred-
sednik Slovenske prosvetne 
zveze iz Celovca, ki se je 
ZPM Krško zahvalil za sode-
lovanje in pripravo počitni-
škega letovanja mladih Ko-
rošcev, ki so med druženjem 
in sproščanjem s slovenskimi 
vrstniki v Nerezinah utrjevali 
materin jezik in vezi. Bogat 
glasbeni in igrani program iz 
različnih obdobja šolstva vse 
do danes so na odru uprizori-
li učenke in učenci senovske 
osnovne šole.
 Bojana Mavsar, 
 foto: B. Colarič

Predsednik ZPM Krško Vin-
ko Hostar

Zbrane je pozdravila direk-
torica knjižnice Urška Lob-
nikar Paunović, ki je med 
drugim dejala, da je skrb za 
ohranjanje gradiva z domo-
znansko vsebino v knjižnici 
ena od temeljnih nalog. „Po-
sebno bogastvo v domoznan-
ski zbirki predstavljajo origi-
nalne kot tudi faksimilirane 
izdaje redkejšega in drago-
cenejšega knjižnega gradiva, 
ki so pravi knjižni zakladi,“ 
je še povedala Lobnikar Pau-
novićeva, saj krška knjižnica 
hrani tudi tri zvezke popol-
nega prevoda Valvasorjeve-
ga dela Čast in slava Vojvo-
dine Kranjske. S četrtkovo 
svečano izročitvijo, ki jo je 
pripravil Občinski odbor Slo-
venske demokratske stranke 
Krško s predsednikom Jože-
tom Olovcem, pa je bogatej-
ša še za četrti zvezek. Popo-
tnico knjižnemu biseru je z 
nekaj besedami dodal vodja 
projekta prevoda v slovenski 
jezik Tomaž Čeč. 

S prikazom o Valvasorju pa 
je navdušila predavatelji-
ca mag. Martina Orehovec, 
sicer kustosinja in vodja ti-
skarskega oddelka v Tehni-
škem muzeju Slovenije v Bi-
stri pri Vrhniki ter kustosinja 

Knjižnici še četrti izvod Slave
KRŠKO – Valvasorjeva knjižnica Krško je od 28. novembra bogatejša za četrti 
zvezek popolnega prevoda Valvasorjevega dela Čast in slava Vojvodine Kranj-
ske. Prireditev je s predavanjem Valvasor in njegova slava obogatila mag. 
Martina Orehovec. 

muzejskih zbirk na gradu Bo-
genšperk. „Valvasor je po 300 
letih neizčrpen vir. Še vedno 
nas navdihuje in ne moremo 
se načuditi, kako je lahko v 
kratkem življenju ustvaril to-
liko del, saj je umrl star ko-
maj 53 let. Način nastajanja 
knjig z vidika tiskarstva je 
nekoliko manj poznan pogled 
na njegova dela. Pri tiska-
nju besedila in tiskanju ilu-
stracij gre za različni grafič-
ni tehniki – visoki in globoki 
tisk, ki zahtevata tudi različ-
ni metodi dela. Slik in bese-
dila niso tiskali hkrati, tudi 

v različnih tiskarskih delav-
nicah, pri različnih mojstrih 
črne umetnosti,“ je združi-
la misli Orehovčeva, v nada-
ljevanju predstavila še Val-
vasorjeve sodelavce in tudi 
dela, ki so nastala na bogen-
šperskem gradu. 

Kulturni program je pod 
mentorstvom Natalije Mu-
star na orglah pridodal uče-
nec Glasbene šole Krško Mar-
tin Božič, prireditev pa je 
vodila Polona Brenčič. 

 Marija Hrvatin

Predsednik OO SDS Krško Jože Olovec ob slavnostni izroči-
tvi prevoda direktorici knjižnice Urški Lobnikar Paunović

Novi ŠKODA Rapid Spaceback: 
že za 10.999 €.

 

Novi ŠKODA Rapid Spaceback.

1% ŠKODA
ZA 1%
NA MESEC

1/2 POL ZDAJ,
POL ČEZ
3 LETA

4+ JAMSTVO
4PLUS

Bohoričeva ulica 10 
8270 Krško

T.: 07/49-02-120 
www.avtoline.si

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

BREŽICE – 7. novembra so se stanujoči in zaposleni Doma 
upokojencev Brežice dokončno preselili v nov objekt na Do-
bovski cesti 8 v Brežicah. Preselitev je potekala pod geslom 
„V novi dom – z roko v roki po poteh, ki vodijo v srca ljudi“. 
2. novembra so začeli s preselitvijo dela kuhinje in dnevnih 
prostorov z vso opremo in pripomočki, pri čemer jim je po-
magalo osem zaposlenih v Vojašnici Jerneja Molana Cerklje 
ob Krki in možje zaposlenih v domu. V naslednjih dneh so 
skupaj s svojci pripravljali kovčke vsem stanovalcem doma, 
shranjevali in podpisali vso njihovo osebno lastnino ter jo 6. 
novembra s pomočjo svojcev, vojakov in članov Rdečega kri-
ža Brežice prenesli v nov dom. 7. november pa se bo zapisal 
v zgodovino novega doma. Kombija iz VDC Krško-Leskovec in 
DUO Impoljca sta na panoramsko vožnjo in nato do novega 
doma prepeljala 38 težje pomičnih stanovalcev, 14 stanoval-
cev se je v nov dom preselilo v spremstvu svojcev, vse osta-
le pa so z reševalnim vozilom pomagali prepeljati štirje za-
posleni iz Vojašnice Jerneja Molana. Stanovalce so v novem 
domu sprejele direktorica DUO Impoljca Andreja Flajs, stro-
kovna vodja DUO Impoljca Darja Cizelj in vodja Doma upo-
kojencev Brežice mag. Valentina Vuk. Vsem prostovoljcem 
iz Vojašnice Jerneja Molana, Rdečega križa Brežice, Varstve-
no delovnega centra Krško-Leskovec, družinam zaposlenih, 
svojcem in sodelavcem, ki so nesebično in velikodušno po-
magali pri tem velikem projektu, se vsi v Domu upokojencev 
Brežice iz srca zahvaljujejo.
 Maja Čič/R. R.

DU Brežice na novem naslovu
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Stara šola v Sevnici, Krškem in Trbovljah

»Vsi imamo doma stvari, ki jih ne potrebujemo. Kupujemo 
nove in se želimo znebiti starih. Namesto da jih vržemo v sme-
ti ali odpeljemo na deponijo, jih lahko predamo naprej. Poda-
rite jih lahko tudi Stari šoli in jim omogočite, da stvari pišejo 
novo zgodbo. Mi bomo stvari pripravili za nadaljnjo uporabo 
in jih prodali po simbolični ceni naprej. Tako bodo stvari po-
novno zaživele in razveselile novega lastnika,« pojasni Nata-
ša Gjuričič iz socialnega podjetja Zavod Knof, enote Stara šola. 

Stara šola ni zasnovana kot 
navadna trgovina, ampak 
kot prostor lokalne izme-
njave, v katerem sodeluje 
več pomembnih akterjev, 
od lokalnih podjetnikov 
do drugih nevladnih orga-
nizacij. Primarna dejavnost 
Stare šole je izvajanje aktiv-

nosti centra ponovne uporabe. »To poteka tako, da donator v trgo-
vino prinese donacijo (stvari, ki jih več ne potrebujete), mi pa jih 
pripravimo za nadaljnjo prodajo. Vsa oprema, ki se donira, naj bo 
še delujoča in primerna za uporabo, pohištvo in gospodinjski apa-
rati naj ne bodo starejši od 10 let, izjema je starinsko pohištvo. Stva-
ri nato po simbolični ceni prodamo naprej, otroška oblačila npr. sta-
nejo le okoli 2 €, medtem ko kose pohištva lahko najdete tudi od 
10 € naprej. Cene oblačil se gibljejo od dveh do petih evrov. Dobi-
ček, ki se ustvari pri prodaji, je namenjen novim delovnim mestom 
težje zaposljivih oseb,« doda Gjurčičeva. Poleg primarne dejavno-
sti pa se v Stari šoli, ki že deluje v Sevnici, Krškem in Trbovljah, iz-
vaja tudi popravljalnica oblačil, kjer obnavljajo in popravljajo vaša 
oblačila. »Stvari krožijo, ne obremenjujejo okolja in razveseljuje-
jo nove lastnike,« še doda vodja Stare šole. Projekt delno financira 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

»Zavedanje ljudi raste in s tem nastajajo tudi novi trendi. Vse več 
najdemo trgovin z rabljeno robo. Ena med njimi je tudi Stara šola 
v Krškem, ki jo najdete na Valvazorjevem nabrežju 5. Prodajalna 
je odprta pon,. tor,. čet. in pet od 9. do 16., v sredo od 11. do 18. 
ure ter ob sobotah od 8. do 11. ure,« doda Gjurčičeva in vljudno 
povabi k obisku krške in ostalih enot Stare šole.
 M. M.

Zavod KNOF so.p., Ob gozdu 11, Sevnica
Stara šola Krško, Valvasorjevo nabrežje 5, Krško, 

tel.: 041 427 643, e-pošta: starasola@knof.si

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.siwww.stanovanjskikredit.si Kontaktni center: 01 477 20 00

Začnejo se v pravi banki s kreditom za 
nakup stanovanja - z nespremenljivo, 
spremenljivo ali kombinirano 
obrestno mero.

Vaša mesečna obveznost je lahko 
celotno obdobje odplačevanja kredita 
nespremenjena, če se odločite za 
kredit z nespremenljivo obrestno 
mero, ki ga lahko odplačujete tudi 
do 30 let. Možnosti pri najemu kredita 
je veliko. Posvetujte se s svetovalcem za 
osebne finance v NLB Poslovalnicah. 

Nekatera 
doživetja so 
nepozabna.

NLB Stanovanjski
        kredit
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In kam vi nesete stvari, 
ki jih več ne potrebujete?
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V prvem delu prireditve je 
zbrane najprej nagovoril 
predsednik ZSČ Brežice Mil-
ko Veršec. Med drugim je 
izpostavil, da so v združe-
nju v vseh teh letih na po-
dročju vojaško strokovne-
ga usposabljanja kot tudi na 
kulturnem, športnem, huma-
nitarnem in zgodovinskem 
področju naredili veliko. V 
tem času so ustvarili vzorno 
sodelovanje z drugimi slo-
venskimi ZSČ in tudi Vojašni-
co Jerneja Molana Cerklje ob 
Krki. Sodelovanje s Slovensko 
vojsko je v zadnjem času še 
intenzivnejše in ga namera-
vajo v začetku naslednjega 
leta na predlog SV nadgra-
diti s podpisom sporazuma 
o sodelovanju. Veršec je po-
udaril, da se je iz njihovih 
vrst ob osamosvojitvi države 
oblikoval poveljniški kader 
nastajajoče SV. „Od takrat 
se je zgodilo kar nekaj spre-
memb na vojaškem podro-
čju, saj so na primer ukinili 
obvezno služenje vojaškega 

KRŠKO - Med 25. in 30. novembrom je Ljudska univerza Krško 
v sklopu na novo vzpostavljenega Centra medgeneracijskega 
učenja izvedla 14 vsebinskih delavnic, s katerimi je poveza-
la različne generacije pri izmenjavi izkušenj in znanja ter k 

sodelovanju povabila več partnerjev iz občine Krško: Osnov-
no šolo Jurija Dalmatina Krško, Šolski center Krško-Sevnica, 
Dom starejših občanov, Društvo gluhih in naglušnih, Društvo 
upokojencev Krško, Društvo kmetic, Mladinski center in Cen-
ter za socialno delo Krško. B. M. 

20 let združenja brežiških častnikov
BREŽICE – V Domu kulture Brežice je 28. novembra potekala svečana akademija ob 20-letnici Združenja 
slovenskih častnikov (ZSČ) Brežice, slavnostni govornik na njej pa je bil generalpodpolkovnik Albin Gut-
man, predsednik Zveze slovenskih častnikov.

roka. Zdaj pa se ti mladi fan-
tje igrajo vojake na računal-
niku in nisem prepričan, da 
je to prava zamenjava za to, 
kar smo imeli mi. Ker ima-
mo v našem združenju tudi 
takšne, ki nikoli niso služili 
vojaškega roka, smo zanje 
postali kar en majhen učni 
center, v katerem se lahko 
naučijo rokovanja z orož-
jem.“ ZSČ Brežice sicer šte-

je okoli 160 članov ter ima 
strelsko in kulturno sekcijo.

Generalpodpolkovnik Albin 
Gutman je v slavnostnem na-
govoru dejal, da je danes zelo 
pomembno, da se zveza po-
vezuje predvsem s tistimi, ki 
se ukvarjajo s podobnimi de-
javnostmi in področji, na ka-
tera včasih pozabimo, tj. z 
našo zgodovino, domoljubjem 

in strokovnostjo. Gutman je 
brežiško združenje častnikov 
označil kot eno izmed delav-
nejših v Sloveniji, ki ima sko-
raj največ aktivnih članov in 
pri svojem delu pritegne tako 
pripadnike SV kot tudi vse ti-
ste, ki jih zanima delo na po-
dročju vojske in obrambe. V 
nadaljevanju so bila pode-
ljena tudi pisna priznanja, 
zahvalne plakete, bronasti, 
srebrni in zlati znaki ZSČ Bre-
žice ter listine častnega čla-
na. ZSČ Brežice pa je prejelo 
najvišje priznanje Zveze slo-
venskih častnikov – zlato pla-
keto za uspešen razvoj, orga-
niziranje in vodenje častniške 
organizacije ter uveljavljanje 
njene vloge in pomena v slo-
venski družbi ter na medna-
rodnem področju dela. V dru-
gem delu prireditve, ki sta jo 
povezovala Bojana Zevnik in 
Darko Ferlan, pa sta sledila 
nastopa Dobovskih rogistov in 
Orkestra Slovenske vojske pod 
taktirko Andreje Šolar.
 Rok Retelj

Milko Veršec (levo) in generalpodpolkovnik Albin Gutman

Povezali različne generacije

Dijaki ŠC Krško-Sevnica so se pri stanovalcu krškega Do-
ma starejših občanov Krško Jožetu Žuliču (na sredini) uči-
li pletenja košar.

SEVNICA – V dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gra-
du je 12. novembra potekala slavnostna seja sevniškega 
občinskega odbora Združenja borcev za vrednote NOB, na 
kateri so podelili tudi priznanja.

»Danes se spominjamo dogodkov iz naše polpretekle zgo-
dovine, ko se je slovenski narod znašel pred veliko preizku-
šnjo, in sicer ali poklekniti pred okupatorjem in priznati ter 
sprejeti ponemčenje ali pa se upreti in začeti enakopraven 
boj za osvoboditev domovine izpod okupacije,« je zbrane 
nagovoril predsednik sevniškega občinskega odbora za vre-
dnote NOB Maks Popelar. O ohranjanju zgodovinskega spo-
mina in o skrbi za spomenike v sevniški občini je spregovoril 
župan Srečko Ocvirk. Povedal je, da je v načrtu tudi celo-
stna ureditev spomenika NOB, ki stoji v središču mesta. V 
nadaljevanju je sevniški fotograf in kronist dogodkov v ob-
čini Ljubo Motore s skrbno izbranimi fotografijami predsta-
vil nekatera spominska obeležja NOB in slovesnosti, ki so 
se odvijale v času od leta 1945 do današnjih dni, ko mineva 
tudi 60-letnica praznovanja občine Sevnica. 

Na slavnostni seji so podeli-
li tudi priznanja. Breda Dre-
nek Sotošek je za ohranja-
nje zgodovinske resnice o 
NOB in za spoštovanje nje-
govih vrednot ter za uspešno 
sodelovanje pri uresničeva-
nju programskih nalog Zve-
ze prejela srebrno plaketo. 
Bronasto priznanje in plake-
te Zveze borcev za vredno-
te NOB Sevnica pa so pre-
jeli Franc Bastardi, Franc 
Zupančič, Elka Grilc, Stan-
ka Motore, Albin Ješelnik in 
Ljubo Motore. Pred slavno-
stno sejo, na kateri so kul-
turni program izvedli učenec 
in učenki OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, pesnica Marinka 
Glavač in Mešani pevski zbor 
Prijatelji, so položili venec 
k spomeniku padlim žrtvam 
NOB in k spominski plošči na 
sevniškem sodišču.

   S. Radi

SEVNICA - Koordinacijski odbor DIS 1941 -1945 Sevnica je 
9. novembra v sevniški kulturni dvorani pripravil srečanje 
izgnancev in beguncev občine Sevnica.
 

Spomini na preteklost so pustili ne-
pozabne sledi pri nekdanji izgnan-
ki Vidi Križnik iz Zapuž pri Bošta-
nju, ki je bila na srečanju izgnancev 
in beguncev občine Sevnica osrednja 
govornica. Njeno otroštvo je ostalo 
v vojni na Balkanu, med ofenziva-
mi in preganjanjem ter mučenjem 
ljudi. »Zato, dragi moji, čuvajmo 
mir, dom in domovino!« je zaključi-
la svoj govor. »Večkrat je potreb-
no slišati katero izmed teh zgodb, 
da nas opomni, kako naj pravilno 
ravnamo,« je dejal župan Srečko 
Ocvirk. Predsednik Koordinacij-
skega odbora DIS 1941 -1945 Sev-

nica Vinko Zalezina je poudaril, da z vsakoletnim srečanjem 
izgnancev in beguncev, z letnimi pohodi in zbori krajevnih or-
ganizacij ter s stalnimi muzejskimi zbirkami ohranjajo zgo-
dovinski spomin na izgnanstvo. Direktor Posavskega muzeja 
Brežice Tomaž Teropšič je izpostavil, da so mnogi, ki so bili 
izgnani, izgubili najlepše dele svojega življenja – brezskrbno 
otroštvo. Predsednik sevniškega občinskega združenja borcev 
za vrednote NOB Maks Popelar je izgnance opisal kot osebe, 
ki so bile izgnane z domačega ognjišča, pa niso vedele zakaj. 
Čas izgnanstva je tisti čas, ki bi ga vsi z veseljem pozabili, 
če bi ga le lahko. Marjan Levstik iz Boštanja še danes doma 
hrani kovinsko ploščico s številko 1010, ki jo je dobil v nem-
škem taborišču, kamor ga je kot 16-mesečnega otroka izgnal 
gestapo leta 1941 skupaj z materjo in očetom. »Danes živi v 
Boštanju še 220 ljudi, ki so bili v izgnanstvu,« je pripovedo-
val pred začetkom prireditve, ki so jo s kratkim uvodnim kul-
turnim programom obogatili učenci in učenke OŠ Sava Kla-
dnika Sevnica.  S. Radi

Spomin na izgnanstvo še boleč V načrtu ureditev spomenika NOB

Prejemniki priznanj s predsednikom sevniškega občinske-
ga odbora Združenja borcev za vrednote NOB Maksom Po-
pelarjem in županom Srečkom Ocvirkom

Predsednik Koordina-
cijskega odbora DIS 
1941-1945 Sevnica Vin-
ko Zalezina
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www.peugeot.si

Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah 

Peugeot 301 je prestal toliko testiranj v ekstremnih razmerah, da zanj - kljub izjemno privlačni ceni - popolnoma brez skrbi dajemo 4 
leta garancije. Obenem pa vam s programom ugodnosti Moj Peugeot omogočamo tudi njegovo občutno cenejše vzdrževanje.

PEUGEOT 301

 *Cena velja za model peugeot 301 Active 1,2 VTi s 4 letno garancijo ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja za dobave do 31.12. 2013. Štiri leta podaljšane garancije vključuje 2 leti 
pogodbene garancije in dve leti podaljšane garancije Optiway oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov. *Več o programu zvestobe Moj Peugeot na www.peugeot.si

PEUGEOT 301
PLOD VEČ KOT 120 LET 
AVTOMOBILSKIH IZKUŠENJ

9.490 €*

AVTO VELKAVRH d.o.o., Prečna 91, 8000 Novo mesto, tel. 07 334 85 10

+ 4 zimske pnevmatike in
+ letna vinjeta za 2014. 

Aktiv žena Boštanj je bil usta-
novljen 19. decembra 1993 
kot eden od devetih aktivov 
kmečkih žena v okviru Dru-
štva kmetic Sevnica. Njegova 
prva predsednica je bila Ani-
ca Zagrajšek, nato Vida Kri-
žnik, danes pa ga vodi Marija 
Gošte. Vanj je vključenih 51 
aktivnih članic, ki svoje zna-
nje redno izpopolnjujejo na 
različnih izobraževanjih in 
delavnicah, udeležujejo pa 
se tudi vsakoletnega sreča-
nja kmetic Posavja, Valen-
tinovega pohoda, izleta ob 
materinskem dnevu ter sode-
lujejo na razstavah. Osnovni 
namen delovanja aktiva je 
ohranjanje šeg in navad pri 
kmečkih opravilih in pripra-
va domačih kmečkih dobrot 
po receptih babic, s kateri-
mi pogosto razveselijo po za-
ključenih prireditvah. Ob le-

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V Trubarjevem domu upokojen-
cev Loka so tretji teden v novembru pripravili »Teden odprtih 
vrat«. Na ogled so postavili izdelke stanovalk in stanovalcev 
doma, krajši otvoritveni kulturni program pa je potekal 18. 
novembra. Takrat so v dar prejeli tudi defibrilator – napravo, 
ki se uporablja za ukrepanje ob srčnem zastoju.

Na pobudo mag. farmacije Brede Drenek Sotošek je defibri-
lator podarilo podjetje Farmadent d.o.o., ki ga vodi dr. Aleš 
Mlinarič, mag. farmacije. Ob prijetnem dogodku je povedal, 
da se večkrat spomni na svoj rodni kraj, Žigrski Vrh nad Sev-
nico, in na lekarno pod Svetim Rokom, v kateri je opravil pri-
pravništvo. »Defibrilator je ena izmed naprav, ki je potrebna 
za varnost, čeprav si človek želi, da je ne bi bilo potrebno ni-
koli uporabiti,« je ob prejemu naprave dejal direktor Trubar-
jevega doma Robert Potočnik in dodal, da je naprava, ki bo 
nameščena v prostorih doma, namenjen vsem, ki živijo v Loki. 
Delovanje doma upokojencev v Loki, skrb za dobro počutje sta-
novalk in stanovalcev ter zaposlenih je pohvalil župan Srečko 
Ocvirk, Drenek Sotoškova pa je izrazila željo, da bi imela vsa-
ka krajevna skupnost v sevniški občini lasten defibrilator. Kra-
tek kulturni program ob otvoritvi razstave in predaji defibrila-
torja so oblikovali pevci in pevke domske skupine Loški slavčki, 
ki jih vodi medicinska sestra Alenka Kodeh, na harmoniki pa 
jih je tokrat spremljal Roman Strlekar. V zaključku so zapeli 
še člani in članice folklornega društva Brusači iz Radeč, ki se 
vedno radi odzovejo povabilu iz Loke.  S. Radi

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Na železniški postaji v Loki pri Zi-
danem Mostu so 22. novembra odprli razstavo z naslovom „Že-
lezničar – poklic, vreden svojega zavetnika“, ki jo je pripravila 
domačinka Annemarie Culetto. Na ogled je postavila pred-
mete svojega očeta Milana, ki je zaposlen pri Slovenskih žele-

znicah. Veliko pozornosti je na razstavi namenjene tudi veliki 
maketi s pokrajino, z železniškimi tiri in vozečimi vlaki, ki je 
last ljubiteljskega zbiratelja starin Ivana Puca iz Lončarjeve-
ga Dola pri Sevnici. Razstava je na ogled do 10. decembra po 
predhodnem dogovoru na tel. številko Milana Culetta (041 466 
560) ali Ivana Puca (041 841 382). V kapeli sv. Frančiška Ksave-
rija v Loki pa je na ogled fotografska razstava z motivom Loke 
in železnice, ki jo je postavil domačin Bojan Dremelj.  S. R.

20 let Aktiva žena Boštanj
BOŠTANJ - 16. novembra so članice Aktiva žena Boštanj v domačem TVD Partizanu pripravile praznova-
nje ob 20-letnici neprekinjenega delovanja.

tošnjem jubileju so pripravile 
še razstavo domačih jedi z iz-
virno dekoracijo.

»Aktivi žena in kmetic so na-
stali v enem prelomnem ob-
dobju, ko podeželje ni bilo 

cenjeno, a bolj, ko prihaja 
kriza med nas, bolj se zave-
damo, kako pomembna je 
lokalna pridelava hrane,« je 
pohvalil delovanje boštanj-
skega aktiva žena sevniški 
župan Srečko Ocvirk. Mno-

go prijaznih besed je nanizal 
tudi predsednik sveta KS Bo-
štanj Jože Udovč. »Brez njih 
bi bilo življenje na družbe-
nem področju osiromašeno,« 
je dejal med drugim. 

Prireditev ob jubileju Akti-
va žena Boštanj so popestrili 
učenke in učenci OŠ Boštanj, 
Ljudski pevci iz Boštanja in 
ženski pevski zbor Azaleja 
ter z dokumentarno video 
projekcijo fotografij Judi-
th Zgonec. Prireditev je po-
vezovala Renata Vrisk, po 
njej pa sta za dobro glasbo 
ob druženju ob dobri kapljici 
Društva vinogradnikov Sevni-
ca-Boštanj in domačih dobro-
tah Aktiva žena Boštanj skr-
bela brat in sestra Zaplatar 
z Jablance. 
 Smilja Radi, 
 foto: J. Zgonec

Predsednica Aktiva žena Boštanj Marija Gošte se je za-
hvalila za vse izrečene besede in za darila, ki jih je ak-
tiv prejel ob jubileju.

Razstava o železničarstvu

Na razstavi v Loki je postavljena na ogled tudi velika ma-
keta z železniškimi tiri in vlaki.

V Loki dobili defibrilator

Defibrilatorja se je razveselil in se zanj zahvalil tudi 
predsednik sveta KS Loka Jože Racman.

KOLEDAR PRIREDITEV 
OD 5. 12. 2013 DO 23. 12. 2013

Otvoritev razstave likovnih del "Jesen - raj za umetnike"
• 5.12.2013 ob 17:00

Razstavni prostor v Domu Kulture, 
Društvo ljubiteljev likovne umetnosti

Glasbeni večer Tatjani, Tjaša Šketako in Nina 
Mole, klavir; LeeLooJamais senses tour

• 6.12.2013 ob 19:00
Dom kulture Radeče, JZ KTRC Radeče

Otvoritev razstave božičnih in novoletnih 
aranžmajev "Z naravo v novo leto"

• 6.12.2013 ob 17:00
Caffe Galerija

Hortikulturno društvo Radeče

8. Miklavžev pohod na Magolnik
• 7.12.2013 ob 17:00

Start pri KS na Jagnjenici, KS Svibno in KS Jagnjenica

Polžje dogodivščine in radovedna putka, 
premiera gledališke predstave

• 7.12.2013 ob 19:00
Prosvetni dom Vrhovo, Prosvetno društvo Vrhovo

7. Ambrožev pohod na Brunk
• 7.12.2013 ob 8:00

odhod s Petrola - Hotemež, Čebelarsko društvo Radeče

Karate DO turnir 2013
• 8.12.2013 ood 13:00 do 17:00

Športna dvorana Radeče, Karate klub Radeče

Predbožično srečanje pevskih zborov in vokalnih skupin
• 8.12.2013 ob 15:00

Dvorana POŠ Svibno
MOPZ Papirničar Jagnjenica, DKŽ Arnika

Otvoritev razstave - Tečejo, tečejo nitke
• 13.12.2013 ob 18:00

Knjižnica Radeče
Društvo invalidov Radeče, Knjižnica Radeče

Novoletni koncert Glasbene šole Laško - Radeče
• 16.12.2013 ob 18:00

Dom kulture Radeče, Glasbena šola Laško - Radeče

Kulturni program ob obisku dedka Mraza
• 21.12.2013 ob 18:00

Prosvetni dom Vrhovo, Prosvetno društvo Vrhovo

Obisk dedka Mraza
• 13.12.2013 ob 15:30 in 17:00

Dom kulture Radeče, Društvo prijateljev mladine Radeče

Prižig lučk na smreki
V Radečah smo v veseli december že tradicionalno zakorakali 
s prireditvijo »Na stojnicah svoja dela na ogled postavimo …«. 
Popoldan so se na stojnicah predstavila nekatera domača dru-
štva, vrtec in šola, Prevzgojni dom in ponudniki z naših kmetij. 
Praznično okrašene stojnice so obiskovalcem pričarale kanček 

prazničnega vzduš-
ja, ki se je stopnje-
valo, ko so na prire-
ditvi »Prižig lučk na 
smreki« s svojim hu-
domušnim nastopom 
ter z venčkom zim-
skih pesmic program 
pričeli otroci iz enote 
vrtca ČIRA ČARA pod 

vodstvom vzgojiteljic Mateje in Metke. Sledili so jim starejši 
učenci otroškega in mladinskega pevskega zbora JZ OŠ Marjana 
Nemca Radeče pod vodstvom zborovodkinje Jane. V programu, 
ki ga je povezovala Katja Čeč, so sodelovali tudi godbeniki Pi-
halnega orkestra radeških papirničarjev pod vodstvom dirigenta 
Matica Titovška ter kadetska skupina KUD Mažorete RAP Rade-
če. Županja Radeč Rafaela Pintarič je pozdravila množico obi-
skovalcev in z navdušenjem nad otroškimi vedrimi nastopi za-
želela prijeten praznični december ter optimistično in srečno v 
novo leto. Pozdravu je sledil osrednji dogodek - ob odštevanju 
zbrane množice in ob zvokih pesmi Naše Radeče so se na smreki 
in po vsem mestu prižgale praznične lučke. Smreko je nato bla-
goslovil tudi radeški župnik g. Miro Bergelj in zbranim zaželel 
vse dobro. Ob koračnici godbe je na koncu sledilo še povabilo 
na tradicionalno prireditev KUD Mažoret Radeče, Oranžno noč 
z gostjo Tanjo Žagar, ter na vse ostale prireditve v decembru.

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - 23. novembra je v šotoru na 
igrišču v Loki potekala sveta maša za železničarje, ki jo 
je daroval in vodil celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipov-
šek. Posvečena je bila zavetniku železničarjev Piju Pavlu 
Perazzu, ki se je rodil leta 1846 – leta, ko je prvič zape-
ljal vlak po slovenskih tleh. 

Po maši je sledila še kulturna prireditev, ki jo je povezo-
val Tomaž Potočnik, z nastopom pa so jo popestrili Godba 
Slovenskih železnic, otroški 
pevski zborček podružnič-
ne šole v Loki, pevka Ja-
sna Kapun, mladinska pev-
ska skupina Čileks iz Laškega 
in mladi folkloristi Blaž Jur-
ko z Razborja. Številne nav-
zoče so nagovorili generalni 
direktor Slovenskih železnic 
Dušan Mes, minister za in-
frastrukturo in prostor Samo 
Omerzel ter loški župnik Ja-
nez Furman, ki je bil pobu-
dnik prve svete maše za že-
lezničarje. »Ko sem prišel v 
Loko, sem pričel razmišlja-
ti, kako pomembna je bila 
železnica za krajane, saj je 
mnogim dajala kruh,« je med 
drugim dejal Furman, ki je 
postal župnik v župniji Loka 
pri Zidanem Mostu ter upra-
vitelj župnij Marija Širje nad 
Zidanim Mostom in Razbor 
pod Lisco v letošnjem avgu-
stu. S. Radi

Prva sveta maša za železničarje 
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Krvodajalska akcija v Krškem
V ponedeljek in torek, 16. in 17. decembra, od 7. do 13. 
ure bo v Mladinskem centru Krško (CKŽ 105) krvodajalska ak-
cija, ki jo organizira Območno združenje Rdečega križa Krško. 

SEVNICA - V sevniški občini že nekaj časa poteka akcija zbira-
nja prehrambenih artiklov, ki jih je mogoče  oddati v trgovinah, 
kjer stojijo označeni vozički za ta namen. »Do sedaj smo z vseh 
zbirnih mest zbrali dovolj hrane za oblikovanje 62 paketov po-
moči. Vsak paket je računalniško popisan in naši uporabniki lah-
ko na priloženih kartončkih preberejo vsebino in izberejo ustre-
znega,« je dejala vodja OZRK Sevnica Mojca Pinterič Krajnc. V 
akcijo so se vključili tudi člani Rotary kluba Sevnica, ki so eno 
od svojih rednih srečanj namenili zbiranju pakirane hrane z dalj-
šim rokom trajanja. Iz sredstev uspešno izpeljanega koncerta 
in akcije „Sevničani, stopimo skupaj!“, kjer je bilo zbranih do-
brih 5.000 evrov (2.484 od prodaje vstopnic, 484 s srečelovom 
ter 2.120 iz prostovoljnih prispevkov in donacij podjetij), je bilo 
kupljenih 200 komadov pralnega praška in 260 paketov pomo-
či. V tem prednovoletnem času je prispelo na naslov sevniške-
ga RK še za več kot 8,5 ton različnih osnovnih prehrambenih ar-
tiklov pomoči Evropske skupnosti.  M. P./S. R.

Z dobrodelnostjo za lepše dni 

www.nlb.si/krediti-podjetja-posebna-ponudba Kontaktni center: 01 477 20 00

Dober poslovni načrt je temelj za 
realizacijo vaše poslovne ideje. Vrata 
banke so za kakovostno pripravljene 
poslovne projekte s stabilnim denarnim 
tokom vedno odprta. Vstopite in si 
s posebno ponudbo kreditov za 
segment malega gospodarstva  
z ugodnejšimi obrestnimi merami od 
redne bančne ponudbe odprite vrata 
v svet novih poslovnih priložnosti. 
Posebna ponudba je na voljo do 
31.12.2013 oz. do porabe sredstev.

Za več informacij se oglasite pri svojem 
poslovnem skrbniku ali v najbližjem NLB 
Podjetniškem oz. NLB Poslovnem centru.  

Dober poslovni načrt 
odpira vrata ugodnim 
virom financiranja

NLB Kredit
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HOTEMEŽ - V občini Radeče je v evidenco krvodajalcev vpisanih 
895 krvodajalcev, od tega letno daruje kri več kot 250 občanov. 
Krajevna organizacija Rdečega križa Radeče, ki jo vodi Miha Ku-
nej, je v sodelovanju z organizacijami iz Jagnjenice, Svibnega in 
Vrhovega ter Območnega združenja RK Laško v Ribiškem domu 

na Hotemežu pripravila druženje ob 60-letnici krvodajalstva na 
Slovenskem. Povabili so tudi krvodajalce iz Zidanega Mosta, od 
koder prav tako najpogosteje zahajajo na njihove krvodajalske 
akcije. Med prejemniki priznanj je bilo šest takšnih, ki so kri 
darovali že več kot 50-krat ter so jim poleg priznanja in plake-
te podelili tudi spominske ure. Prejeli so jih: Katarina Lazar iz 
Jagnjenice, Ivan Kmetič iz Svibnega, Sonja Lindič iz Zagrada, 
Vlado Muhvič in Zdenko Šrenk iz Radeč ter Karl Potočnik iz 
Goreljc. Darku Drakslerju in Vinku Kolandru iz Zidanega Mosta 
so podelili priznanji za 60-krat darovano kri, prav tako tudi Vla-
du Muhviču, Rudiju Glavaču iz Radeč pa za kar 70-krat darova-
no kri. Krvodajalcem so zapeli pevci Kulturnega društva Brusači 
iz Radeč, za zabavo je poskrbel glasbenik in čarovnik Branko, 
nagovorila pa sta jih tudi županja Rafaela Pintarič in sekretar 
Območnega združenja RK Laško Vlado Marot.   V. M./P. P.

Srečanje radeških krvodajalcev

Prejemniki priznanja in spominske ure za 50-krat daro-
vano kri z radeško županjo

KOSTANJEVICA NA KRKI - V OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki so 28. novembra pripravili tradicionalni deveti praznič-
ni sejem, ki so ga popestrili s koncertom otroškega in mla-
dinskega pevskega zbora z gostjo Aniko Horvat. Kostanjevi-
ški šolarji so z znano pevko že nastopili na lanskem koncertu 

Rdečega križa Slovenije, tokrat pa so številne obiskovalce, 
ki so povsem napolnili šolski večnamenski prostor, s pesmijo 
popeljali v predpraznični čas. Sledil je še tradicionalni se-
jem, za katerega so učenci in zaposleni v šoli izdelali šte-
vilna drobna darilca, spominke in okraske, s pomočjo članic 
Društva podeželskih žena Pod Gorjanci pa napekli tudi pe-
civo. Izkupiček od sejma bo namenjen šolskemu skladu. Kot 
je ob tem poudarila ravnateljica kostanjeviške šole Melita 
Skušek, ne smemo pozabiti, da so tudi v naši soseščini otro-
ci, ki potrebujejo našo pomoč, zato je prav, da jim zlasti v 
prazničnem času namenimo pozornost.
 P. P. 

PODBOČJE - V OŠ Podbočje so 29. novembra ob tradicional-
nem dnevu šole, ki so ga že tretje leto popestrili s pestrim 
novoletnim bazarjem, vstopili v projekt Rastoča knjiga.

Rastoča knjiga je kulturni projekt, ki so ga ob prehodu v novo 
tisočletje in nekaterih za slovenstvo pomembnih obletnicah 
spodbudili predstavniki znanstvenih, kulturnih, gospodarskih, 
univerzitetnih, založniških in cerkvenih institucij. Med sou-
stanovitelji projekta je tudi Državni svet RS, katerega pred-
sednik Mitja Bervar je bil slavnostni govornik na tokratni pri-
reditvi, udeležil pa se je je tudi idejni oče projekta dr. Janez 
Gabrijelčič. »S projektom Rastoča knjiga se želimo usmeriti 
v prihodnost in izzivom, ki bodo prispevali k skupni rasti vseh 
udeležencev vzgoje in izobraževanja. Naše otroke in učence 
želimo izobraževati in predvsem vzgajati v aktivne in odgo-
vorne krajane in državljane ter razmišljujoče svetovljane, ki 
se bodo sposobni spopasti z izzivi sedanjega in prihodnjega 
časa,« je cilje projekta poudaril ravnatelj OŠ Podbočje Bran-
ko Strgar. V letošnjem šolskem letu bodo posebno pozornost 
namenili odgovornosti, zato so si v ospredje postavili geslo 
»OŠ - odgovorni šolar«. Vključitev v projekt, ki so ga števil-
nim udeležencem prireditve v šolski telovadnici predstavi-
li skozi preplet pevskih, glasbenih, plesnih in igralskih nasto-
pov podboških šolarjev in vrtičkarjev, je pozdravila tudi krška 
podžupanja Ana Somrak. Sledil je še novoletni bazar s pestro 
ponudbo prazničnih okraskov in darilc, katerega izkupiček bo 
namenjen šolskemu skladu.  P. Pavlovič

Letos so se na povabilo Kul-
turnega doma Krško pridru-
žili tudi projektu Ustvarimo 
zeliščni vrt Posavja, ki ga 
izvaja LAS Posavje, zato je 
bil po besedah ravnateljice 
Metke Habinc tokratni likof 
grajski, saj bodo učenci OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja s po-
močjo društev kmečkih žena 
iz vseh posavskih občin po-
novno vzpostavili zeliščni vrt 
na gradu Rajhenburg. Učenci 
se bodo med drugim sezna-
nili z nabiranjem in vzgojo 
zdravilnih rastlin in zelišč. 
Z različnimi delavnicami in 
oblikovanjem novih izdel-
kov, pri čemer bodo vklju-
čili tudi lokalne ponudnike, 
bodo pripomogli k povečanju 
kakovosti življenja in dodani 
vrednosti produktov. Z novi-
mi izdelki bodo promovirali 
znanje o zeliščih ter široko 
rabo v zdravstvene, kulina-

Likof na grajski način
KRŠKO – Na OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško so 22. novembra pripravili tradicionalno prireditev Likof, ki 
jo vsako leto organizirajo kot zaključek jesenskih opravil v šolskem sadovnjaku in na vrtu. 

rične in kozmetične name-
ne, ki slonijo na odgovorno-
sti do okolja in uporabnika. 
V vseh teh točkah se je na-
šlo tudi 65 učenk in učencev 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja, ki 
obiskujejo program osnov-

ne šole z nižjim izobrazbe-
nim standardom ter poseben 
program vzgoje in izobraže-
vanja. V okviru tega projekta 
bodo organizirane tudi sen-
zorične delavnice o zeliščih 
in dišavnicah. Učenci so si-
cer že začeli z delom v pro-
jektu – izdelovali so zeliščno 
sol, šivali vrečke za zelišča, 
izdelovali embalažo iz karto-
na ipd. Spomladi pa bodo po-
magali pri sami vzpostavitvi 

zeliščnega vrta.

Letošnji grajski likof so tako 
kot vsako leto zaznamova-
li zanimivi nastopi učencev 
šole, ki so s plesom, petjem 
ob spremljavi nekaterih čla-
nov Tamburaškega orkestra 
KUD Oton Župančič Artiče, 
igranjem na harmoniko, lut-
kovno predstavo, igro, re-
citacijami in akrobacijami 
predstavili zgodbo o trapi-
stih, ki so bivali na gradu 
Rajhenburg, in ostalih graj-
skih dogodivščinah. Med obi-
skovalci, ki so do zadnjega 
kotička napolnili telovadni-
co šole in vsem nastopajo-
čim namenili bučen aplavz, 
so bili tudi krška podžupa-
nja Ana Somrak, kostanjevi-
ški župan Mojmir Pustoslem-
šek ter nekdanji ravnatelj OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja in zdaj 
direktor Varstveno delovnega 
centra Krško – Leskovec An-
drej Romih. Likof se je za-
ključil s pojedino v šolski je-
dilnici.

 Rok Retelj

Učenci so se predstavili tudi s pravljico Sneguljčica in se-
dem palčkov.

Rastoča knjiga v podboški šoli

Kostanjeviški pevski zbor z Aniko Horvat

Gostje na prireditvi s predstavniki šolarjev pred simbo-
lom Rastoče knjige

Koncert in sejem kot uvod 
v praznični čas

            ... sozvočje vrhunske in pestre kulinarične ponudbe 
in izbrane glasbe ... 

Na petkovih in sobotnih decembrskih 
prednovoletnih zabavah z živo glasbo 
manjkate samo še vi, vaši prijatelji, 
sodelavci in poslovni partnerji. 

PPrijazno vabljeni! 

V veselje nam bo 
soustvarjati vaš dogodek!

Terme Paradiso 
Marjan Cvetkovič s.p.

 Selska cesta 15b, 8257 Dobova
T: +386 (0)7 45 22 988

E: paradiso@siol.net
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Študentski klub Sevnica drugo 
leto zapored pripravlja projekt 
»ŠKS-jev mesec dobrodelno-
sti«. Zbirali bodo živila in nuj-
ne potrebščine, ki jih bodo v 
drugi polovici decembra poda-
rili socialno ogroženim druži-
nam v občini Sevnica. S projek-
tom želijo spodbuditi vse, da 
se v predprazničnem času spo-
mnimo tudi ljudi, ki potrebuje-
jo našo pomoč. Lani so v okviru 
akcije obdarili osem družin, le-
tos pa želijo to številko pove-
čati in polepšati praznike čim 
več družinam. V kolikor ste 
pripravljeni na sodelovanje ali 
potrebujete dodatne informa-
cije, jih lahko kontaktirate na 
sksevnica@gmail.com, najdete 
pa jih tudi na spletni strani ali 
Facebook strani kluba. 

ŠKS-jev mesec 
dobrodelnosti
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Ob raškem društvu v projek-
tu, vrednem slabih 50 tisoč 
evrov, ki bo 85-odstotno sofi-
nanciran z omenjenimi sred-
stvi, sodelujejo še Center za 
podjetništvo in turizem Krško, 
podjetje Seles d.o.o. ter Dru-
štvo za trajnostni razvoj Terra 
Vera. V prvi fazi, ki se je pri-
čela marca letos, so po bese-
dah Alenke Valentinc s CPT 
Krško pripravili vrsto delav-
nic, vključno s kulinarično de-
lavnico s poudarkom na raški 
čebuli, forumov in svetovanj, 
raziskovalni tabor o raški ku-
linariki, organizirali strokovno 
ekskurzijo, uredili razstavni 
prostor in prostor za delav-
nice za izvajanje kulinaričnih 
delavnic itd. Projektne aktiv-
nosti, v okviru katerih želi-
jo razviti novo prodajno pot 
pod enotno blagovno znam-
ko in povezati lokalne pride-
lovalce v neformalno Združe-
nje ponudnikov Najboljše z 
Rake, naj bi se zaključile sep-
tembra 2014.

Kot je povedal  predsednik 
TD Lovrenc Raka Alojz Ke-

Najboljše z Rake, začenši s č‘bulo
CIRJE – Predstavniki partnerjev na čelu s Turističnim društvom Lovrenc Raka so 22. novembra v Cvič-
kovem hramu predstavili projekt „Najboljše z Rake“, ki so ga uspešno prijavili na razpis LAS Posavje za 
nabor projektov, upravičenih do sredstev za razvoj podeželja – LEADER. 

rin, so se za projekt odlo-
čili na zgodovinski podlagi, 
saj je Raka od nekdaj slove-
la po kvalitetni čebuli, ki so 
je nekoč v teh krajih pridela-
li tudi po 30 ton letno, kraja-
ne pa zato imenovali „č‘bu-
larji“. Pridelava čebule je z 
opuščanjem poljedelstva in 
zaposlovanjem ljudi v me-
stih nekoliko zamrla, v za-
dnjih letih pa zopet oživela, 
saj skorajda ni hiše, ki ne bi 
imela vsaj vrtička, na kate-

rem raste raška čebula, ki jo 
po Kerinovih besedah odliku-
je zlasti boljša topnost, več 
vitaminov, pa tudi značilna 
oblika s poudarjenim kore-
ninskim steblom. Ker se je z 
leti pomešala z ostalimi sor-
tami, jo želijo v sodelovanju 
s strokovnjaki „očistiti“, raz-
mišljajo pa tudi o njeni za-
ščiti. „Raški č‘buli želimo po-
vrniti sloves, ki ga je nekoč 
imela, ob tem pa poskrbeti, 
da bodo od tega nekaj imeli 

tudi lokalni pridelovalci,“ je 
dejal Kerin. 

Čebula je po Kerinovih be-
sedah sicer zgolj osnova za 
projekt, v katerega želijo 
vključiti tudi ostale izdelke 
in pridelke iz lokalnega oko-
lja. Ideja je naletela na ugo-
den odziv med domačini, k 
projektu pa so pritegnili tudi 
gostinskega partnerja SELES 
d.o.o. oz. gostilno Tratnik, 
kjer v ponudbo že vključuje-
jo številne jedi, ki vsebuje-
jo raško čebulo, preizkušajo 
pa tudi nekatere nove jedi, 
denimo čebulno marmelado 
s frankinjo, ki se lepo poda 
k ribam in divjačini. V nji-
hovih prostorih bodo uredili 
tudi razstavni prostor, ki naj 
bi septembra 2014 prerasel 
v trgovino z lokalnimi izdel-
ki. Projekt je na predstavitvi 
podprl tudi župan občine Kr-
ško mag. Miran Stanko in po-
udaril, da je potrebno graditi 
zgodbe okoli posebnosti kra-
jev, kakršna je nedvomno ra-
ška čebula.
 Peter Pavlovič

Alojz Kerin (TD Lovrenc Raka), Alenka Valentinc (CPT Kr-
ško) in Robi Tratnik (SELES d.o.o.) na predstavitvi projekta

SKEI Posavje ima trenutno 
okoli 750 članov, članstvo pa 
po posameznih letih variira 
glede na krizo in težave, ki 
se pojavljajo v panožnih pro-
izvodnjah na našem obmo-
čju. Po besedah Igorja Ilja-
ša v SKEI včlanjena podjetja 
v Posavju trenutno poslujejo 
relativno dobro, med osmimi 
družbami trenutno izstopa le 
družba Inkos Krmelj, ki je še 
vedno v prisilni poravnavi, 
a odpuščanj ne predvideva. 
Kot je povedala Mateja Ge-
rečnik, so v Resistecu opra-
vili pogovor tako z vodstvom 

SKEI: stanje v Posavju stabilno
KRŠKO - Predsednica komisije za ženska vprašanja pri Sindikatu kovinske in elektroindustrije Sloveni-
je (SKEI) Mateja Gerečnik in Igor Iljaš, sekretar SKEI Posavja, sta 28. novembra opravila sestanek v krški 
družbi Resistec, ki je največji zaposlovalec žensk na našem območju.

družbe kot tudi delavkami. 
Komisija za ženska vpraša-
nja namreč skuša delodajal-
ce spodbuditi, da podpišejo 

s sindikatom dogo-
vor o odpravljanju 
nasilja na delovnem 
mestu. Kakor beleži-
jo na terenu, so na-
mreč ženske slabše 
plačane od moških, 
težje napredujejo, 
so večkrat žrtev ra-
znih zlorab, imajo 
nižje pokojnine idr. 
Poleg tega ugotav-
ljajo, da je veliko 

delavk v proizvodnji funkci-
onalno nepismenih, zato jih 
želijo ob sodelovanju pod-
jetja spodbuditi k vseži-

vljenjskemu izobraževanju 
v certificiranem programu 
Usposabljanje za življenjsko 
uspešnost. Komisija se je tudi 
izobrazila za prepoznavanje, 
svetovanje in izobraževanja o 
mobingu na delovnem mestu, 
v ta namen pa želijo, da bi v 
roku dveh let vsaka regija do-
bila pooblaščenca za mobing, 
na katerega bi se lahko žrtve 
obrnile, četudi, kot je še de-
jala Gerečnikova, je mobing v 
velikih primerih narobe razu-
mljen ali tega prepogosto po-
splošujejo s konfliktom.
 B. Mavsar 

Posavski sindikalni sekretar Igor Iljaš 
in Mateja Gerečnik

KRŠKO - Potem ko je bila Nuklearna elektrarna Krško po za-
ključenem remontu 19. novembra ponovno vključena v elek-
troenergetsko omrežje in je postopoma dvigovala svojo moč, 
je 23. novembra malo pred peto uro zjutraj, ko je elektrarna  
stabilno obratovala z 90-odstotno močjo, prišlo do samodejne 
zaustavitve. Vzrok zaustavitve je bilo neustrezno odzivanje 
elektronike zaščitnega sklopa reaktorja, in sicer tistega, ki 
je povezan z na novo vgrajenim sistemom za merjenje tem-
perature reaktorskega hladila. Elektrarno so že dva dni ka-
sneje, 25. novembra, ob drugi uri zjutraj ponovno priključi-
li na elektroenergetsko omrežje in postopno dvigovali njeno 
moč. Kot so pojasnili v elektrarni, so opravili temeljito dia-
gnostiko in izvedli potrebne korektivne ukrepe na krmilnih 
elementih (relejih). Ker so ob zaustavitvi vsi sistemi delova-
li pravilno in je bila elektrarna v stabilnem stanju, se je po-
novni zagon lahko zgodil razmeroma hitro oz. takoj zatem, 
ko so bili ugotovljeni in odpravljeni vzroki za težavo.  P. P.

Dvodnevna zaustavitev NEK

kmetije Molan je opisal razvoj domačega gospodarstva v za-
dnjih letih, Andreja Brence iz KGZ Novo mesto je predstavi-
la pridobivanje dovoljenj za namakanje v kmetijski pridelavi, 
Zvone Černelič iz Združenja za ekološko kmetovanje DPB pa 
je nanizal številne priložnosti, ki jih po njegovem mnenju nudi 
preusmeritev v ekološko pridelavo. Nekaj besed so na kasnej-
ši okrogli mizi spregovorili tudi Katja Pongračič z Občine Bre-
žice in direktor KGZ Novo mesto Jože Simončič. 

Čeprav višina razpoložljivih sredstev za kmetijstvo iz naslova 
evropske Skupne kmetijske politike (SKP) pada, pa gre za sred-
stva, ki so nepovratna in nikakor ne zanemarljiva: za Slovenijo 
se v obdobju 2014-2020 predvideva okoli 960 milijonov evrov. 
V prihajajočem obdobju skupne kmetijske politike pa se obe-
ta kar nekaj pomembnih sprememb, je udeležencem foruma 
zaupala Kramarjeva. Nekatere spremembe obetajo pozitiven 
razplet, na primer napovedana poenostavitev vlaganja in pri-
pravljanja zahtevkov, obetajo pa tudi posamezni ukrepi, kot 
je predlog, da se v okviru pomoči mladim prevzemnikom kme-
tij po letu 2014 uvede možnost 30–50 % predplačila zahtevkov. 
Takšen korak bi ob smotrnem in odgovornem načrtovanju lah-
ko prispeval k temu, da se zmanjša praznjenje slovenskega 
podeželja in da se mladi lažje odločijo posvetiti pridelavi in 
predelavi hrane. Ravno z omenjenim razpisom za pomoč mla-
dim prevzemnikom je svoje pozitivne izkušnje na tokratnem 
kmetijskem forumu opisal tudi Mitja Molan iz Arnovega sela. 

Da bo bitka za vodo na svetu izredno ostra in da nam je nara-
va z vodnatimi viri v Posavju naklonjena, je poudarila Bren-
cetova v svojem prispevku o namakanju. V Sloveniji namaka-
mo šele 50 let, zaenkrat namakamo 1,6 % zemljišč v uporabi, 
v brežiški občini se namaka približno 86 ha površin, potenci-
al je torej še velik. Kombinacij za namakanje je veliko, upo-
rabi se lahko tako površinske vodotoke, podzemne vode, na-
bire površinskih vodotokov, nabire meteornih vod, do začetka 
gradnje malega namakalnega sistema pa vas čakajo vsaj trije 
koraki: pridobitev lokacijske informacije in pregled možnosti 
pridobitve gradbenega dovoljenja, nato vloga za vodno dovo-
ljenje (ARSO) in pridobitev odločbe o uvedbi malega nama-
kalnega sistema, a vse to se sliši huje, kot v resnici je, pravi 
Brencetova: „Potrebno je zbrati čim več ponudb, biti pozi-
tivno naravnan in vztrajati do cilja.“ Da je cilj lahko tudi kar 
najbolj prijazno sobivanje ljudi, rastlin in živali, pa je prepri-
čan ekološki kmet Zvone Černelič, ki si je na tokratnem foru-
mu zadal razbiti nekaj predsodkov o ekološkem kmetovanju 
in poudariti pomen močne in odgovorne vizije za dobro kme-
tovanje. Kako prepričljiv se je zdel prisotnim kmetom in ali 
se bodo ti želeli približati ekološki proizvodnji, bo vidno šele 
čez čas. Več o omenjenem forumu, predvsem pa o temah, ki 
so gotovo zanimive za širše posavsko občinstvo, bomo pisali v 
začetku naslednjega leta v redni tematski prilogi Sadovi nara-
ve v Posavskem obzorniku.
 Maruša Mavsar

Kmetijstvo dobilo svoj forum

KRŠKO – V začetku tedna je na sedežu RRA Posavje v Mencin-
gerjevi hiši v Krškem potekalo srečanje predstavnikov regije 
Posavje in regije Banat. RRA Posavje je v okviru bilateralne-
ga sodelovanja v preteklih letih namreč že razvila uspešno 

sodelovanje z Regionalnim centrom za društveno-ekonomski 
razvoj - BANAT in regijo Banat, ob obisku podpredsednika in 
ministra Vlade avtonomne pokrajine Vojvodine s sodelavci, 
predsednikov občin Vršec, Novi Bečej, Žitište, Čoka in Se-
čanj ter predstavnikov RCR Banat pa sta obe strani na ome-
njenem dogodku tudi uradno potrdili nadaljnje sodelovanje.
 M. M.

Banat v Posavju

nadaljevanje s 1. strani
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LJUBLJANA, KRŠKO - Potem 
ko je Agencija za radioaktivne 
odpadke (ARAO) oktobra 2013 
podpisala pogodbo za izved-
bo projekta „Glavne raziska-
ve geo- in hidrosfere za potre-
be graditve odlagališča NSRAO 
Vrbina, Krško“, so se 28. no-
vembra začela raziskovalna 
dela na terenu, so sporoči-
li z agencije. Namen raziskav 
je neposredno na predvideni 
lokaciji odlagališča nizko- in 
srednjeradioaktivnih odpad-
kov, ki je potrjena z državnim 
prostorskim načrtom, preve-
riti do sedaj zbrane podat-

PROIZVODNJA – NOVEMBER 2013 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – NOVEMBER 2013

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 - - 358 400 22 100 1 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 ZP 3 - 118 300 16 100 0 0

PB5 KOEL 8 - 118 400 15 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, 
PB4 in PB5

398.380 9 17

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Začetek terenskih raziskav
ke terenskih raziskav. Podatki 
bodo uporabljeni za izdelavo 
projektne dokumentacije in 
varnostnih analiz za odlagali-
šče in bodo v okviru postop-
ka pridobivanja gradbenega 
dovoljenja predstavljeni tudi 
javnosti. V sklopu raziskav je 
predvidena izvedba štirih glo-
bokih in ene plitve vrtine, iz-
vedba 'in situ' geotehniških, 
geofizikalnih, geokemičnih in 
hidrogeoloških raziskav ter 
ustreznih laboratorijskih pre-
iskav. Dinamika izvedbe bo od-
visna predvsem od vremenskih 
razmer. 

V letih 2006 in 2009 so bile 
že izvedene začetne in do-
polnilne začetne terenske 
raziskave, a tedaj na šir-
šem območju lokacije odla-
gališča. Pridobljeni podatki 
so bili uporabljeni za izde-
lavo idejnega projekta odla-
gališča ter za prvo iteracijo 
varnostnih analiz. Oboje je 
bilo uporabljeno v fazi ume-
ščanja odlagališča v prostor. 
Hidrogeološki monitoring na 
širšem območju lokacije po-
teka ves čas.

 Vir: ARAO

Kot je pojasnil Anton Vetrih, vodja projekta HE Bre-
žice, je bila v sklopu izgradnje HE Brežice podpisana 
pogodba s projektantom za izdelavo projektne do-
kumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE 
Brežice. Projektanti so pričeli z izdelavo projektne 
dokumentacije, pri čemer se izvajajo geološko geo-
mehanske raziskave in geodetske meritve za potre-
be projektiranja na področju predvidenih ureditev.

V sklopu protipoplavnih ureditev se nadaljuje z deli 
v krškem Zatonu. Po Vetrihovih besedah dela pote-
kajo skladno s terminskimi plani. Del protipoplavnih 
zidov so že zgradili, gradnja ostalih pa je še v teku. 
Vse uporabnike glavne ceste ob gradbišču Zaton v 
Krškem prosijo za razumevanje in strpno vožnjo ob 
gradbišču. V sklopu zaključevanja ureditev v Bresta-
nici je zaključena gradnja ceste v Kantalon in pod-
hoda pod železniško progo pri spodnjem gradu Bre-
stanica. Trenutno potekajo dela na izdelavi kanala od 
črpališča Brestanica proti Zasavski cesti. Dela bodo  
predvidoma zaključena junija naslednje leto. Iz pod-
jetja Infra še sporočajo, da je cesta G1-5 med Kr-
škim in Brestanico tako rekoč v zaključni fazi, zato 

se vsem občankam in občanom ter ostalim udele-
žencem v prometu zahvaljujejo za strpno vožnjo v 
času gradnje.

Sandi Kovačič, zadolžen za izvedbo projektov HE 
Blanca, pa je povedal, da se trenutno urejajo sona-
ravne površine in rekreacijska območja na obmo-
čju Sevnice, Dolenjega Boštanja, Impoljce in Blance. 
Glede na vremenske razmere se bodo letos gradbena 
dela zaključila, spomladi pa pridejo na vrsto hortikul-
turne ureditve oz. zasaditve. V izvedbi je še sanacija 
drče na Mirni v Dolenjem Boštanju. Zaradi velikega 
pretoka reke Mirne trenutno dela ne potekajo, ven-
dar pri Infri računajo, da bi drčo, ki služi k boljšemu 
prehodu ribjih organizmov iz Save v Mirno, končali 
do marca prihodnje leto. S tem se bodo načrtovana 
dela v okviru HE Blanca tudi zaključila. na
ro

če
na
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a

V pripravi projektna 
dokumentacija za HE Brežice
V javnem podjetju Infra d.o.o., ki v sklopu gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi skrbi za infrastrukturno ureditev, so že zače-
li s prvimi aktivnostmi v zvezi z izgradnjo HE Brežice, prav tako še naprej potekajo dela v sklopu gradnje infrastrukture pri HE 
Krško in v krškem Zatonu, tik pred zaključkom pa je projekt HE Blanca.

Anton Vetrih pred načrtom HE Brežice

Gradnja protipoplavnih zidov v krškem Zatonu

Sanacija drče na Mirni v Dolenjem Boštanju

Vsi dogodki so brezplačni, namenjeni otrokom starejšim od treh let v spremstvu strašev.
Vstopnice lahko prevzamete v sprejemni pisarni Komunale Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18,

vsak delavnik do 16. 12. 2013 med 7. in 15. uro. Število mest v dvorani je omejeno.

ORGANIZATOR:



Posavski obzornik - leto XVII, številka 25, četrtek, 5. 12. 201310 GOSPODARSTVO

Podjetje Elmont je leta 1993 
ustanovilo devet hrvaških de-
lavcev podjetja Đuro Đako-
vić, ki je šlo v stečaj, pri-
družili pa so se jim še trije 
domačini. V 20 letih se je 
ekipa povečala do 56 sode-
lavcev, med katerimi je še 
sedmerica »prvoborcev«, kot 
pravi njegov ustanovitelj in 
direktor Ivan Čolak, v času 
remonta v NEK pa se število 
zaposlenih in podizvajalcev 
povzpne do številke 350. Ve-

čino zaposlenih, kar 80 od-
stotkov, predstavlja tehnič-
ni kader s področja elektro 
smeri, vključno z univerzite-
tno, visokošolsko in višjo izo-

brazbo ter tehniki, zaposlu-
jejo pa tudi strojnike, varilce 
ter kadre drugih strok. Pod-
jetje je specializirano za iz-
vajanje vseh vrst elektro del 
na kompleksnih industrijskih 
objektih, zlasti na jedrskih. 
Glavni del njihove dejavno-
sti je izvajanje storitev v Nu-
klearni elektrarni Krško, ki je 
njihov največji poslovni par-
tner. V NEK izvajajo teko-
ča vzdrževalna dela v teh-
nološkem in upravnem delu 

zgradbe, sodelujejo pri izva-
janju tehničnih posodobitev, 
v času remonta pa opravljajo 
redna remontna dela v sklo-
pu tehničnega oddelka elek-
tro vzdrževanja.

Med svoje najpomembnej-
še dosežke štejejo sodelova-
nje pri izvedbi letošnjega re-
monta v NEK. „Ob letošnjem 
remontu v NEK smo sodelo-
vali pri našem doslej najve-
čjem projektu – obnovi 400 
KV stikališča, katere naroč-
nik je bil ELES, kjer smo ob-
vladovali do 250 sodelavcev, 
sicer pa smo imeli pri samem 
remontu 140 sodelavcev in 
izvedli približno 15 modifi-
kacij ter vzdrževalna dela,“ 
je povedal prokurist podjetja 
Franjo Boh, ki je kot ključne 

prednosti podjetja izpostavil 
varnost, kakovost in pravoča-
snost. Svoje delovanje sicer 
širijo tudi izven meja, zlasti v 
ZDA, kjer opravijo tudi veči-
no izobraževanj. Podjetje se 
ponaša tudi s številnimi cer-
tifikati (za vodenje kakovo-
sti ISO 9001, za skrb za var-
no in zdravo okolje ISO 14001 
ter za varnost in zdravje pri 
delu OHSAS 18001), imajo 
tudi certifikate za delo v ra-
diološkem področju in ek-
splozivnih conah, posebej 
so usposobljeni tudi za delo 
pod napetostjo v primeru, 
da je potrebno postoriti ka-
kšna dela tudi med obratova-
njem elektrarne. „Samo cer-
tificiranje zahteva kar veliko 
angažiranosti, ampak če ži-
viš s tem, potrjevanje certi-
fikatov ne predstavlja težav, 
poleg tega naročniki od nas 
to pričakujejo,“ je povedal 
predstavnik oddelka za kvali-
teto v podjetju Klemen Gro-
zina.

Kot je na novinarski konfe-
renci poudaril direktor Čo-
lak, veliko skrbi posvečajo 
razvoju kadra, tako inženir-
skega kot tistega z nižjimi 
stopnjami izobrazbe, kar 12 
njihovih nekdanjih sodelav-
cev pa je danes na pomemb-
nih položajih v jedrski elek-
trarni. Kot odliko podjetja je 
izpostavil dejstvo, da znajo 
prisluhniti navodilom naroč-
nika, pa tudi, da je med nji-
mi še kar nekaj delavcev iz 
časa izgradnje NEK. „Izku-
šnje, volja in predvsem lju-
bezen do elektrarne so nas 
obdržali v tem prostoru. 
Vzpostavili smo dobro ko-
munikacijo z lokalnim oko-
ljem, slednje pa nas je lepo 
sprejelo. Elmont zdaj ni več 
otrok, ampak polnoletna 

oseba,“ je med drugim de-
jal. Poudaril je še, da niko-
li niso imeli finančnih težav, 
ves čas pa skrbijo za podpo-
ro športu, kulturi, gasilstvu, 
humanitarnim organizacijam 
ipd. ter za štipendiranje di-
jakov, s čimer skrbijo za la-

sten strokovni kader, omo-
gočajo opravljanje delovne 
prakse dijakom in študen-
tom, že vrsto let sodelujejo 
s Šolskim centrom Krško-Sev-
nica. Pri pridobivanju kadra 
imajo težave zlasti pri varil-
cih, saj jih ni na trgu dela, 
zato jih izobražujejo sami.

Na jubilejni prireditvi, ki 
jo je povezovala Bernar-
da Žarn, z glasbenimi na-
stopi pa popestrili glasbeni-
ki Glasbene šole Krško, so v 
podjetju Elmont svojo druž-
beno odgovornost znova do-

kazali z donacijama v višini 
3000 evrov Župnijski Karitas 
Videm Krško za tri socialno 
ogrožene družine, ki jo je 
prevzel župnik Mitja Marko-
vič, ter Ustanovi za rehabili-
tacijo in vzgojo otrok Zlatni 
Cekin iz Slavonskega Broda 
za izvajanje dejavnosti, ki 
jo je prevzel p. Ilija Jerko-
vić. Podelili so tudi priznanja 
sodelavcem, ki so v podjetju 
že od samega začetka. Pre-
jeli so jih: Tomislav Lovako-
vić, Zlatko Havrlišan, Antun 
Radičević, Žarko Tolić, An-
tun Čičković, Josip Birtić, 
Jože Horvat, Roman Seme-

nič, Davorin Mance in seve-
da Ivan Čolak, kateremu so 
se zaposleni oz. v njihovem 
imenu Franjo Boh še posebej 
zahvalili s skupinsko fotogra-
fijo sodelavcev v podjetju.

Podjetje Elmont je ob 20-le-
tnici kadrovskega in poslov-
nega razvoja na področju 
elektro industrije letos pre-
jelo priznanje Občine Krško, 
ponosni pa so tudi na prizna-
nja za razvoj inovacij, ki so 
jih prejeli na izboru posavske 
gospodarske zbornice.

 Peter Pavlovič  

20 let podjetja Elmont Krško

Nepogrešljiv člen v mozaiku rezultatov NEK
KRŠKO - Podjetje Elmont Krško letos praznuje 20-letnico delovanja, ki so jo skupaj s številnimi poslovnimi partnerji, predstavniki lokalne skupnosti in dru-
gimi gosti obeležili 2. decembra s prireditvijo v Kulturnem domu Krško. Zgodovino, dejavnost in perspektivo podjetja so pred tem predstavili na novinarski 
konferenci, na jubilejni prireditvi pa so podelili dve donaciji ter priznanja zaposlenim, ki so v podjetju od samega začetka.

Ivan Čolak, direktor Elmonta: »Pred 20 leti si je skupina so-
delavcev upala narediti prvi korak in začela pisati svojo zgod-
bo o uspehu. Verjeli so, da lahko z znanjem, predanostjo in 
trdim delom pridejo daleč. In ko se danes ozrem nazaj in 
pogledam dosežke, ki smo jih v teh dveh desetletjih skupaj 
uspeli uresničiti, se mi porodi občutek zadovoljstva in vese-
lja, saj vsakič znova ugotovim, da jih sploh ni malo. Razvi-
li smo se v uspešno podjetje, pomembnega delodajalca in 
soustvarjalca življenja v občini in širši regiji. Danes je pod-
jetje Elmont sodobno organizirano, visoko tehnološko opre-
mljeno in usposobljeno. Podjetje, ki je pripravljeno odgo-
voriti na vse izzive, ki se mu postavijo na poti. Vse to pa bi 
bilo zelo težko, če ne bi na drugi strani imeli poslovnih par-
tnerjev, ki so nam v vseh teh letih zaupali in s tem poveda-
li, da verjamejo v nas. Še posebej bi na tem mestu izposta-
vili Nuklearno elektrarno Krško, ki je z nami že od začetka. 
Veliko izzivov pa nas čaka tudi v prihodnje. Veseli me dej-
stvo, da smo v podjetju uspeli vzgojiti mlad, sposoben ka-
der, ki je s svojim znanjem in motiviranostjo garancija, da 
bo podjetje Elmont tudi v naslednjih letih delovalo uspešno. 
Ni nas strah prihodnosti!«

Stane Rožman, predsednik uprave NEK: »Elmont je družba, 
ki ima v svoji politiki zapisane lepe usmeritve, ampak več 
ali manj vsa podjetja imajo zapisane lepe usmeritve. Poseb-
nost družbe Elmont je ta, da te usmeritve tudi živi v pra-
ksi. Naj ne bo odveč, da te lepe značilnosti poudarimo in se 
na njih še enkrat spomnimo. Družba Elmont s svojim delo-
vanjem verjame in prisega v poslovni uspeh, ki temelji na 
znanju, trdem delu in pripadnosti. Elmont je družba, ki skr-
bi za razvoj svojih kadrov, vlaga v mlade, zna uspešno kom-
binirati dragocene izkušnje pionirjev, ki so svojo profesio-
nalno pot pričeli pred 30 leti, ter zagnanost in radovednost 
mladih. Elmont je družba, ki je izjemno občutljiva in spo-
štljiva do okolja, v katerem živi in deluje. Elmont je druž-
ba, ki zna prisluhniti in ponuditi roko tudi tistim, ki so vča-
sih odrinjeni na rob ali nebogljeni. Nenazadnje je Elmont 
družba, ki skrbi za dobro počutje svoji zaposlenih, za njiho-
vo varnost in zdravje, kar je najboljši način, da ima motivi-
ran kolektiv, takšen, kot ga vidimo in prepoznavamo mi, ki 
delamo skupaj z njimi. Elmont je danes sodobno, fleksibil-
no podjetje, sposobno odzivanja na zahtevne projekte tako 
doma kot v tujini, sposobno prilagajanja, obvladovanja vi-
sokih tehnologij in kot takšno usposobljeno za vse izzive, ki 
prihajajo. Bili ste nepogrešljiv člen v mozaiku naših rezul-
tatov in verjamemo, da boste to ostali tudi v prihodnje.«

Ana Somrak, podžupanja 
občine Krško: »Elmont je 
trdno, odločno podjetje, 
ki je dobrodošlo v vsakem 
okolju, v naši lokalni sku-
pnosti pa vaše podjetje sre-
čujemo prav povsod, pred-
vsem tam, kjer donirate, 
sponzorirate, pomagate 
na področju kulture, špor-
ta, humanitarnih dejavno-
sti. Zato bi se rada ob če-
stitki v imenu Občine Krško 
zahvalila tudi za ta del, ki 
je za naše okolje zelo po-
memben.«

Predstavniki podjetja Elmont na novinarski konferenci, 
z leve: Milan Moškon, Franjo Boh, Ivan Čolak, Jurij Grilc 
in Klemen Grozina

Glavna dejavnost podjetja Elmont je izvajanje storitev 
v Nuklearni elektrarni Krško.

Zahvala direktorja Elmonta Ivana Čolaka predsedniku 
uprave NEK Stanislavu Rožmanu

Udeleženci jubilejne prireditve, ki jo je povezovala Bernarda Žarn

Prejemniki jubilejnih priznanj in donacij

Zahvala zaposlenih direktorju Ivanu Čolaku
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. – 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

ROLFY
13527 B
Rolfy je odrasel samček, star 
približno dve leti. Je prijazen in 
vodljiv. Najraje ima daljše spre-
hode in topel dotik človeške 
roke. Želi si lastnika, ki mu bo 
naklonil svoj čas.

CHILLY 
13540 B 
Toplega doma in prijazne dru-
žine si želi simpatičen psiček 
manjše rasti Chilly. Star je pri-
bližno dve leti, zdrav in igriv, 
zelo navezan na otroke.

13564 K
Mlada (cca leto dni) in prija-
zna psička, pasme rotvajler, si 
želi toplega doma in lastnika, ki 
ima izkušnje s psi. 

Objava javnih razpisov za 
sofinanciranje programov in projektov 

v letu 2014 za naslednja področja:

I. KULTURA
a.) Ljubiteljska kultura – programi ter redna dejav-

nost društev
b.) Ljubiteljska kultura – organizacija, programov, 

izobraževanj in prireditev preglednega značaja
c.) Ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov 

lokalnega pomena, lokalna javna infrastruktura 
ter drugi programi kulture

d.) Festival stare glasbe – izvedba festivala

Kontaktna oseba: mag. Božena Devčič, tel. 07 620 5592, 
bozena.devcic@brezice.si

II. ŠPORT
a.) Programi športa
b.) Urejanje športnih objektov na podeželju

Kontaktna oseba: Vilma Zupančič, tel. 07 620 5594, 
vilma.zupancic@brezice.si

Razpisi bodo objavljeni na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki »Javni razpisi«, in sicer z dnem 
6. december 2013.

Roka za oddajo prijav na vse razpise je 13. januar 2014.

Odpiranje prispelih prijav, ugotavljanje pravilnosti in po-
polnosti prijav ter oblikovanje predlogov za izbor pro-
gramov bodo za posamezna področja opravile posebne 
strokovne komisije, ki jih imenuje župan.

Razpis za področja:
• »MLADINA - programi in projekti s področja dejavnosti 

otrok in mladine« ter »ZDRAVSTVO IN SOCIALA« - pro-
grami in projekti na področju socialnega in zdravstvene-
ga varstva bosta objavljena predvidoma do 31. 1. 2014;

• »TURIZEM - aktivnosti turističnih društev in zveze« bo 
objavljen predvidoma do 28. 2. 2014.

Občina Brežice

Strokovne službe Občine Brežice redno spremljajo stanje lo-
kalnih cest, ki jih je v brežiški občini za kar 730 kilometrov. V 
sodelovanju s krajevnimi skupnostmi Občina obnavlja in mo-
dernizira ceste z namenom boljše povezanosti in dostopno-
sti krajev v brežiški občini ter za večjo prometno varnost. 
Tako je bil v letošnjem letu obnovljen 700 m dolg odsek javne 
poti JP 528211 - Gornja vas (Škof) v Krajevni skupnosti Bizelj-
sko, ki povezuje približno 20 gospodinjstev. Na delu ceste je 
bil zamenjan celoten spodnji ustroj, na delu ceste pa je bila 
izvedena preplastitev obstoječega vozišča. Urejeno je bilo 
tudi odvodnjavanje meteornih voda. Investicija v vrednosti 
64.534 evrov, pri izvedbi katere je sodelovala KS Bizeljsko, 
sedaj krajanom omogoča boljšo dostopnost. 

Na Bizeljskem obnovili odsek ceste

BREŽICE – V župnijski cerkvi sv. Lovrenca sta zakonske oblju-
be obnovila zlatoporočenca Marija in Alojz Zver.  Obred je vo-
dil domači župnik Milan Kšela, zlatoporočenca pa je nagovoril 
tudi župan občine Brežice Ivan Molan in jima čestital. Župan 
je dejal, da je lepo imeti občanko in občana, ki vzbujata spo-
štovanje družine in ljudi iz okolja, kjer živita. Ob tej priložno-
sti je župan zakoncema Zver v spomin na ta dogodek v imenu 
Občine Brežice izročil spominsko listino in priložnostno darilo. 

Marija in Alojz 
Zver, ki jima doma-
či in prijatelji pra-
vijo Mira in Lojze, 
sta se spoznala na 
delovnem mestu v 
nekdanji Treppovi 
opekarni v Šentle-
nartu. Poznanstvo 
se je razvilo in pre-
raslo v prijateljstvo 
ter dozorelo v lju-
bezen, ki sta jo po-
trdila s poroko 10. 
novembra 1963. Po 

poroki sta si mladoporočenca ustvarila dom pri Mirini druži-
ni v Gornjem Lenartu in se razveselila najprej rojstva sina 
Marjana, pozneje pa še hčerke Slavice. Ob skrbi za družino 
sta Mira in Lojze s trdim delom in skromnostjo zgradila nov, 
topel dom, kjer živita še danes. V prostem času gospa Mira 
skrbi za vrt in prideluje zelenjavo, gospod Lojze pa namenja 
pozornost urejanju okolice hiše. Z reševanjem križank skrbi-
ta za čil um, na televiziji pa rada spremljata športne in po-
topisne oddaje ter starejše nadaljevanke. V posebno vese-
lje in ponos so gospe Miri in gospodu Lojzetu njuni vnuki, ki 
radi prihajajo na obisk in takrat jima njihova živahnost pri-
nese obilo radosti ter zadovoljstva.

Zlata poroka zakoncev Zver 

Zlatoporočenca Zver z župnikom Kše-
lo in županom Molanom

Obvestilo – 
predstavitev Predloga 

občinskega načrta zaščite in reševanja ob 
jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice

Občina Brežice na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izde-
lavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) na 
spletni strani www.brezice.si/obcinska_uprava/zascita_in_
resevanje/  objavlja Predlog občinskega načrta zaščite in 
reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice 
– verzija 3.0, z namenom zbiranja pripomb oziroma predlo-
gov zainteresirane javnosti pri izdelavi omenjenega načrta.

Vljudno vabljeni na javno predstavitev Predloga občinskega 
načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči 
v občini Brežice, ki bo v ponedeljek, 9.12.2013, ob 18. uri v 
prostorih Doma kulture Brežice (učilnica v 2. nadstropju na 
naslovu Trg izgnancev 12, Brežice). 

Pripombe ter predloge k temu načrtu lahko oddate tudi po 
elektronski pošti na naslov roman.zaksek@brezice.si ali 
ustno ob predstavitvi načrta. Pripombe in predloge spreje-
mamo do 20.12.2013 do 24.00.

Podjetje M Mobil d.o.o. iz 
Godoviča je relativno mlado, 
razvijajoče se podjetje, ki v 
l. 2013 zaposluje že 20 ljudi 
za nedoločen čas, v času se-
zone pa se število zaposlenih 
povzpne na 50. Njihov last-
ni izdelek so mobilne pasivne 
hiše Polymobil, namenjene 
za letne - obmorske, celolet-
ne – zimske, poslovne prosto-
re ter pomožne objekte. Last-
nik podjetja, Marko Rupnik, 
pravi, da podjetje v nasled-
njih letih glede na trende in 
povpraševanje na tem pod-
ročju pričakuje rast. Pri svo-
jem delu M Mobil d.o.o. tudi 
pogosto sodeluje s kooperan-
ti – različnimi podjetji iz bre-
žiške občine, kar pozitivno 
vpliva tako na stabilnost kot 
razvoj lokalnega gospodar-
stva. V občini Brežice je to že 
drugo podjetje, ki se razvija. 
Podjetje BGS Elektrika d.o.o., 
ki za Siemens izdeluje elek-

Občina Brežice že oddala v najem del prostorov v Slovenski vasi

Podjetje M Mobil bo proizvajalo 
pasivne mobilne hiške 
BREŽICE – Nepremičnine v poslovno-industrijski coni Slovenska vas, ki jih je Občina Brežice v tem letu pri-
dobila od Ministrstva za obrambo RS, bodo kmalu služile svojemu namenu. S postopkom javnega zbiranja 
ponudb za oddajo nepremičnin, ki ga je Občina objavila konec meseca septembra v Uradnem listu in na sve-
tovnem spletu, je bilo kot najemnik izbrano podjetje M Mobil d.o.o. iz Godoviča. Podjetje bo v desetletni 
najem vzelo tri proizvodne objekte, kjer bodo proizvajali mobilne pasivne hiše lastne blagovne znamke. 

trične komponente za hit-
re vlake, metroje, tramva-
je in lokomotive, je razširilo 
svojo proizvodnjo v objektih 
nekdanjega Vina Brežice in 
trenutno zaposluje približno 
130 ljudi.
S podpisom pogodbe za najem 
se začenja novo poglavje ra-
zvoja v poslovno-industrijski 
coni Slovenska vas. Vrnitev 
proizvodnje v cono pomeni 
tudi ureditev nekdaj zapu-
ščenega zemljišča, ki je kazil 
podobo občine. Župan občine 
Brežice Ivan Molan je dejal, 
da ga veseli uspešna zgodba 
reševanja zapuščenih vojaških 
nepremičnin v Slovenski vasi. 
Občina Brežice bo nadaljeva-
la z iskanjem vsebin in naje-
mnikov za ostale prostore, ki 
so še na voljo. 

Prva mobilna pasivna hiša - 
od ideje do izvedbe izdela-
na v Sloveniji

Pasivne mobilne hiške, ki jih 
proizvaja podjetje M Mobil, 
so novost na tržišču. Nudijo 
udobje ter ob minimalni to-
plotni izgubi zaradi vgrajenih 
energetsko varčnih materia-
lov omogočajo nizke stroške 
bivanja (ogrevanja v zimskem 
času in hlajenja v poletnem 
času), kar je pomembna pred-
nosti te hiše. Poleg tega so v 
podjetju M Mobil posebno po-
zornost namenili tudi zunanji 
podobi mobilne pasivne hiše, 
ki ima podobo hiše v klasič-
ni gradnji. Fasada pa ni le v 
okras, ampak prevzema vlo-

go večslojne zaščite, ki varuje 
pred zunanjimi vplivi in hkra-
ti odvaja vlago iz notranjosti. 
Dodatna prednost teh mobil-
nih hišk je tudi ta, da lahko 
v dogovoru s kupcem spre-
minjajo tloris hiše in velikost 
notranjih prostorov glede na 
potrebe kupca. Podjetje no-
vosti redno predstavlja na ve-
čjih sejmih, kot sta Bonaca v 
Portorožu ter sejem turizma 
v italijanskem Riminiju in Pa-
dovi. S Polymobil hišicami so 
že opremljeni nekateri kampi 
in letovišča na hrvaški in itali-
janski obali. 

Župan Ivan Molan in lastnik podjetja M Mobil Marko Rupnik Polymobil hiška

Objekt v IPC Slovenska vas 2
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Aktivnosti projekta »Pripra-
vljenost na evakuacijo v pri-
meru jedrske nesreče«, ki je v 
zadnjih dveh letih okrepil so-
delovanje med občino Krško, 
romunsko občino Cernavoda in 
mestom Zagreb, so se z delov-
nim srečanjem 28. novembra 
tudi zaključile. Projekt, ki ga je 
koordinirala Občina Krško in ga 
delno financira EU, je pokazal, 
kako pomembno je usklajeno 
ukrepanje vseh ravni sil zaščite 
in reševanja ob morebitni ne-
sreči, ki pa ga je mogoče dose-
či z nenehnim izboljševanjem 
pripravljenosti. Hkrati je tudi 
nadgradnja operativnega čez-
mejnega sodelovanja nujna.
Kot je poudaril župan občine 
Krško mag. Miran Stanko, je 
projekt izjemnega pomena, 

saj s preverjanjem pripravlje-
nosti sil zaščite in reševanja 
lahko nadgrajujemo stopnjo 
pripravljenosti kot tudi učin-
kovitost obveščanja ter na ta 
način pripravljenost prebival-
cev in intervencijskih sil na 
evakuacijo. Zrinko Rebrina, 
namestnik načelnika Urada za 
upravljanje v nujnih situacijah 
mesta Zagreb, pa je izpostavil, 
da je v primeru jedrske nesre-
če zelo pomembno sodelova-
nje lokalnih skupnosti. Kot so 
pokazali rezultati projekta, so 
pri načrtovanju ukrepov zašči-
te in reševanja izjemnega po-
mena pravočasno in ustrezno 
obveščanje prebivalcev in in-
tervencijskih enot; vključitev 
sistema zaščite in reševanja v 
izobraževalni proces; nadgra-

dnja ozaveščanja prebivalcev 
o izvajanju zaščitnih ukrepov 
ter ustrezna usposobljenost in 
opremljenost intervencijskih 
enot. V sklopu projekta je bila 
poleg navedenega izvedena te-
renska javnomnenjska raziska-
va, ki je pokazala trenutno sta-
nje pripravljenosti prebivalcev 
na izvajanje zaščitnih ukrepov. 
Septembra je potekala obse-
žna vaja zaščite in reševanja 
na temo preventivne evaku-

acije, dekontaminacije inter-
vencijskih sil, nudenje nujne 
medicinske pomoči v kontami-
niranem okolju ter sprejem in 
namestitev evakuirancev. Višji 
svetovalec za zaščito in reše-
vanje na Občini Krško Aleš Be-
nje projekt ocenjuje kot zelo 
uspešen, »saj je prinesel nova 
spoznanja glede načrtovanja 
zaščitnih ukrepov, ki jih bomo 
v prihodnje morali vključiti v 
načrte zaščite in reševanja«. 

Jutri, 6. decembra 2013, Občina Krško objavlja javne raz-
pise za sofinanciranje programov in projektov s podro-
čja družbene dejavnosti, in sicer za kulturne programe 
in projekte, projekte obnove kulturne dediščine, progra-
me in projekte za otroke in mladino, programe s podro-
čja tehnične kulture, programe s področij socialnega in 
zdravstvenega varstva ter programe s področja športa. 
Rok za oddajo vlog je 10. januar 2014. Razpisna doku-
mentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka 
na voljo na  spletni strani Občine Krško www.krsko.si, ali 
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času ura-
dnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Kr-
ško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Zaključili z aktivnostmi projekta »Pripravljenost 
na evakuacijo v primeru jedrske nesreče«

Zaključno delovno srečanje

Javni razpisi za sofinanciranje 
programov družbenih dejavnosti 

29. seja Občinskega sveta: proti 
reorganizaciji državnih institucij
Potem ko je vlada pripravila nove predloge sistemskih zakonov, s čimer je nakazala spremembe mre-
že posameznih javnih služb in državnih institucij, kot so davčna, carinska in geodetska uprava, uprav-
ne enote ter služba nujne medicinske pomoči, je o tem na pobudo svetnika Rajmunda Vebra razpravljal 
tudi Občinski svet Občine Krško. 

Svetniki so od vlade zahteva-
li, da takoj prekine s postopki 
za ustanovitev upravnih okra-
jev in šele po analizi stanja 
na področju lokalne samou-
prave pristopi k oblikovanju 
regij. Pri reorganizaciji jav-
nih služb in državnih institu-
cij naj upošteva prisotnost 
državnih objektov v občini 
Krško, kot je jedrski objekt, 
in ne spreminja dosedanjih 
ureditev državnih služb v ob-
čini Krško. Opravi naj analizo 
in sprejme ugotovitev, da re-
organizacija državne uprave v 
ničemer ne bo vplivala na var-
nost in sprejemljivost nukle-
arnih objektov in o teh ugoto-
vitvah obvesti Občino Krško. 

Rebalans proračuna
Svetniki so po skrajšanem po-

stopku sprejeli tudi osnutek 
odloka o rebalansu proračuna 
za leto 2013. Kot je pojasnila 
direktorica občinske uprave 
Melita Čopar, je odstopanje 
rebalansa od veljavnega pro-
računa povzročilo zmanjšan-
je transfernih prihodkov za 
6,9 milijona evrov. In sicer z 
naslova protokolov, ki so bili 
z vlado podpisani ob spreje-
manju DPN-ja za odlagališče 
NSRAO v letu 2007, za 3,7 mi-
lijona; projekta hidravličnih 
izboljšav Posavja za 2,8 mi-
lijona; v okviru obnove CKŽ, 
Dalmatinove in Zatona za 
1,4 milijona evrov, saj se ev-
ropska sredstva iz sklada za 
razvoj regij prenašajo v leto 
2014, ter z naslova projekta 
Posavska špajza za 153.798 
evrov. Na odhodkovni strani 

se skupni obseg za letošnje 
leto znižuje za 17,8 odstotka, 
in sicer s 40,5 milijona evrov 
na 33,3 milijona evrov. 

Dodatno znižanje plačila 
vrtca 
Center za socialno delo Kr-
ško, ki odloča o znižanem 
plačilu vrtca, lahko po skle-
pu Občinskega sveta Občine 
Krško v določenih primerih 
še dodatno zniža plačilo vrt-
ca.  Če ugotovijo, da bi pla-
čilo vrtca lahko ogrozilo so-
cialno varnost družine, lahko 
Center za socialno delo tako 
določi za en ali dva razre-
da nižje plačilo v določenih 
primerih, kot so dolgotrajne 
bolezni ali smrt družinskega 
člana in v primerih posebnih 
potreb otrok (bolezen, inva-

lidnost, druge posebne potre-
be …). 

Nov odlok o oglaševanju in 
Katalog urbane opreme
Občinski svet je sprejel Od-
lok o oglaševanju v občini Kr-
ško, ki določa pogoje, način 
in obveznosti za postavitev in 
uporabo vizualno komunika-
cijskih objektov ter oglaševa-
nje na območju občine Krško. 
Hkrati so podprli tudi Katalog 
urbane opreme in objektov za 
oglaševanje, ki ga je Občina 
izdelala v sodelovanju s kra-
jevnimi skupnostmi. Katalog  
celovito določa in ureja urba-
no opremo na javnih površi-
nah, kot so klopi, mize, koši, 
avtobusni nadstreški, svetil-
ke, oglasne deske, usmerje-
valne in informacijske table … 

Po pogodbi med Občino Krško in Zavodom za zdravstveno 
varstvo Novo mesto je zavod letošnjo jesen opravil drugi del 
analiz vode vaških vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih 
skupnosti oz. skupin občanov ter obsegajo večje vaške vo-
dovodne sisteme. Poročilo o kvaliteti pitne vode vodovodov, 
nad katerimi ni rednega nadzora v skladu s Pravilnikom o pi-
tni vodi (Ur. List RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 
kaže, da je voda sicer na večini od desetih pregledanih vodo-
vodov zdravstveno ustrezna, a zavod opozarja, da kvaliteta ni 
ves čas stabilna in predlaga obvezno prekuhavanje vode. Ce-
lotno poročilo Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto je 
objavljeno na spletnih straneh Občine Krško, podatki o ana-
lizah za posamezen vodovod pa so na razpolago na Oddelku 
za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško. Več pa 
v naslednji številki Posavskega obzornika.

Za kvaliteto vaških vodovodov 
nujni dodatni ukrepi 

Praznični vikend 
z božično-novoletnim sejmom 

Petek, 20. 12. 2013, od 18. do 21. ure

• Ogled lončarskega ateljeja Bernhard manufaktura
• Sušilnica sadja: Prikaz sušenja sadja in peke kruha
• Predstavitev prostovoljstva v občini in razglasitev naj-

prostovoljca MC Krško
• 21.00 KONCERT VLADA KRESLINA
 

Sobota, 21. 12. 2013, od 10. ure do 17. ure 

Dogajanje na odru

• 11.00: Zabava za otroke z Andrejo Zupančič
• po 14. uri: Obisk dedka Mraza in slavnih Krčanov
• 15.30: Lutkovna predstava Volk in kozlička 
• 16.15: Miklavževa predstava 

Celodnevno dogajanje v Mencingerjevi hiši 
(od  10.00 do 17.00):

• Ogled Lončarskega ateljeja Bernhard manufaktura
• Improvizacija fotografske temnice
• Improvizacija camere obscure
• Projekcija izdelkov z delavnic Fotografija brez fotoaparata
• Vodenje po Mencingerjevi hiši 
• Sušilnica sadja: Prikaz sušenja sadja in peke kruha

Delavnice v Mencingerjevi hiši: 

• 10.30: Odprtje sušilnice sadja 
• 10.45: Pravljične urice z ustvarjanjem
• 11.00: Praktični prikaz dela na lončarskem vretenu v ate-

ljeju Bernhard manufaktura 
• 13.30: Pravljične urice z ustvarjanjem 

Delavnice v Mestnem muzeju Krško: 

• 10.45 in ob 13.30: Izdelava lutk iz cunj; izdelava sneža-
kov, novoletnih okraskov, lončkov, zapestnic …

• 11.00  Peka medenjakov 
• 11.30 in 14.30  Izdelovanje uporniških klobukov; izdela-

va Scrapbooka 
• 13.00 Ivan Lapajne in njegova šola; Galerija Krško: Raz-

stava Borisa Beje 
• 16.00 Vodenje po starem mestnem jedru 
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Sprejem za svetovno podprvakinjo 
v ju-jitsu borbah Irmo Pirc
Na nedavnem svetovnem mladinskem prvenstvu v Romuniji je članica Društva borilnih veščin Ippon 
Sevnica Irma Pirc osvojila 2. mesto ter naslov svetovne podprvakinje v ju-jitsu borbah.
Od 22. do 24. novembra je v 
Romuniji potekalo svetovno 
mladinsko prvenstvo v ju-jit-
su borbah. Slovenija je po za-
slugi izjemne uvrstitve Irme 
Pirc, članice Društva boril-
nih veščin Ippon Sevnica, do-
segla 2. mesto v kategoriji do 
55 kg. Irma Pirc si je s svojo 
odlično in samozavestno bor-
bo priborila naslov svetovne 
podprvakinje.

V slovenski ekipi je bil poleg 
Irme Pirc iz sevniškega dru-
štva borilnih veščin med ka-
deti zelo uspešen tudi Do-
men Božič, ki se je na koncu 
uvrstil na odlično 11. mesto.

Za izjemen športni dosežek je 
župan Irmi Pirc podelil listi-
no Občine Sevnica, za odlič-
no uvrstitev pa je čestital tudi 
Domnu Božiču. Oba sta na-
mreč s svojim športnim uspe-
hom pripomogla k dobri pro-

mociji Sevnice in domačega 
društva. Predstavniki Občine 
so ob tem poudarili pomem-
ben prispevek društva in obeh 
športnikov k razvijanju vr-
hunskega športa v Sevnici ter 
vztrajnost, odločnost, trdo 
delo in številna odrekanja po-
sameznikov na poti do uspeha.

Sprejema so se poleg župana 
s sodelavci iz občinske upra-
ve udeležili še direktorica 
KŠTM Sevnica Mojca Perno-
všek ter predsednik odbora 
za šport Tomaž Lisec. Ude-
leženci svetovnega prven-
stva Irma Pirc, Domen Bo-
žič, trener Bogdan Žibert, 

klubski trener Dušan Korene 
in Gabrijela Pirc so predsta-
vili delovanje društva, delo z 
mladimi v osnovni šoli v Sev-
nici in v Boštanju, strnili so 
vtise s tekmovanja v Romu-
niji ter osvetlili dosedanjo 
športno pot Irme Pirc in Do-
mna Božiča. Izrazili so po-
hvalo in zahvalo tako Občini 
Sevnica kot tudi KŠTM Sevni-
ca za podporo in omogočanje 
odličnih pogojev za treninge 
in vadbo v športnem domu 
ter fitnesu. 

Društvo borilnih veščin Ippon 
Sevnica po doseženem uspe-
hu v mednarodni konkurenci 
ne počiva. Nadaljuje z delom 
za doseganje začrtanih ciljev 
in uspešen prodor tudi osta-
lih tekmovalcev, uspeh pa, 
kot poudarjajo v društvu, ne 
prinaša le potrditve, temveč 
tudi nove in večje obveze ter 
odgovornosti. 

Župan s sodelavci v pogovoru z udeleženci svetovnega 
mladinskega prvenstva

V Sevnici Socialni inkubator Posavja 
Sevnica in celotno Posavje sta v tem letu pridobila prvi socialni inkubator. Dejavnost socialnega podje-
tništva vodi in koordinira Zavod KNOF, ki je postal prvo registrirano socialno podjetje v Posavju. 

Osnovni namen vzpostavi-
tve socialnega inkubatorja 
je omogočanje in spodbuja-
nje zaposlovanja predvsem 
ranljivih ciljnih skupin preko 
tako imenovanega »podjetni-
štva v zavetju«, ki omogoča, 
da se pod varnim okriljem 
inkubatorja učijo, dobi-
jo pomoč, sredstva, drugo 
mnenje, testirajo svojo pod-
jetniško idejo, najdejo sode-
lavce ter se tako preizkusijo 
v podjetništvu, še preden od-
prejo svoje podjetje. 

Socialni inkubator igra tudi 
vse bolj pomembno vlogo pri 
informiranju in sooblikovanju 
razvoja družbeno odgovorne-
ga podjetništva na regijski 
ravni, saj so prav izkušnje 
delovanja socialnega podje-
tništva v praksi neprecenlji-
ve, medsektorsko in medob-
močno povezovanje pa je za 
uspešen razvoj in spodbudo 
novih družbeno odgovornih 
podjetnikov v Posavju nujno. 

Osnovno vodilo socialnega 
podjetja so načela družbeno 
odgovornega podjetništva: 
trajnostni razvoj, družbena 
korist, pomen lokalnega oko-
lja in sodelovanje v odloča-
nju. Osrednja gostja na otvo-
ritvi, ki je v sklopu dogodkov 
ob občinskem prazniku po-

tekala v četrtek, je bila Ana 
Vodičar z Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, svoj prispe-
vek k celotnemu dogodku pa 
je dodal tudi spretni modera-
tor Tomaž Stritar, eden pr-
vih strokovnjakov za social-
no podjetništvo v Sloveniji.

V otvoritvenem programu 
so bili podeljeni tudi nazivi 
ambasadorjev družbeno od-
govornega podjetništva za 
posebne zasluge na podro-
čju razvoja socialnega pod-
jetništva, katerega je med 
drugimi prejela tudi Občina 
Sevnica oziroma župan Sreč-
ko Ocvirk. Župan je v svo-
jem nagovoru poudaril, kako 
so jasno zastavljena vizija in 
cilji projekta, ki ga je od vse-
ga začetka vztrajno in odloč-
no vodil Zavod KNOF, prine-
sli odlične rezultate in veliko 
zadovoljstvo ob tem, da so 
se prvi koraki v smeri soci-
alnega podjetništva v regi-
ji pričeli odvijati prav v Sev-
nici. 

Po uradnem odprtju so se v 
sklopu informativnega dne 
predstavili inkubiranci in 
profitni centri, ki so nastali v 
letu 2013 pod okriljem Soci-
alnega inkubatorja Posavja. 

Ana Vodičar z ministrstva je poudarila, da Sevnica na po-
dročju socialnega podjetništva orje ledino, ter zagotovi-
la podporo države tovrstnim projektom.

V sklopu prire-
ditev ob občin-
skem prazniku 
je bil v mesecu 
novembru ura-
dno predan na-
menu asfalti-
ran odsek javne 
poti Goli Vrh–od-
cep Selak v Kra-
jevni skupnosti 
Boštanj. Inve-
sticija v višini 
25.000 evrov je 
zajemala ma-
kadamsko ure-
ditev, ureditev 
odvodnjavanja 
meteorne vode 
in asfaltacijo v 
dolžini 300 me-
trov. Finančna 
sredstva za iz-
vedbo investi-
cije v višini so 
bila zagotovlje-
na s strani Kra-
jevne skupnosti 

Boštanj in tamkajšnjih krajanov. Otvoritveno slovesnost s 
kulturnim programom so pripravili krajani, prisotne na otvo-
ritvi pa so nagovorili župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, 
predsednik Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč in pred-
sednik vaškega odbora Log Jure Šlogar. Za dobro vzdušje na 
in po otvoritvi pa je poskrbela Katarina Lužar s svojo har-
moniko. Z zaključkom projekta se je šestim gospodinjstvom 
bistveno izboljšala kvaliteta bivanja, saj do nedavnega za-
radi slabe cestne povezave na tem območju ni bila omogo-
čena niti dostava pošte do vseh hiš.

Sevniška enota Varstveno delovnega centra Krško – Leskovec 
je že tradicionalno pripravila teden odprtih vrat v sklopu 
praznovanja občinskega praznika. Varstveno delovni center 

je v tem tednu obiskal tudi župan Srečko Ocvirk s sodelav-
ci in se seznanil z delom in programi v njem. Vodja enote je 
predstavila aktivnosti, ki se izvajajo z varovanci, ter način 
dela. Ogledali so si vse prostore, kjer so varovanci pripra-
vljali in izdelovali novoletne čestitke in izdelke, ki jih bodo 
prodajali in razstavili v za to namenjenem prostoru v pred-
novoletnem času. Ob koncu obiska so se varovanci in vod-
stvo centra zahvalili za obisk ter vsem zaželeli prijetne pri-
hajajoče praznike. 

Naselje Krsinji Vrh v Krajevni skupnosti Tržišče je pred ča-
som dobilo novo javno razsvetljavo. Investicija je bila vre-
dna okvirno 13 000 evrov, sredstva pa je zagotovila krajevna 
skupnost v sodelovanju z občino. Naselje je pridobilo sodob-
no javno razsvetljavo v dolžini dobrih 450 metrov, opremlje-
no z osmimi drogovi javne razsvetljave. Nova pridobitev je 
bila simbolno predana namenu v preteklem tednu ob dru-
žabnem srečanju krajanov ter predstavnikov krajevne sku-
pnosti in občine.

Teden odprtih vrat v sevniški 
enoti VDC

Proti Golemu Vrhu odslej po 
asfaltni cesti

Sodobnejša cesta omogoča lažji dostop 
do Golega Vrha. 

Varovanci in vodstvo VDC Krško-Leskovec, enota Sevnica 
so bili veseli obiska župana.

Krsinji Vrh z javno razsvetljavo

BOŠTANJ - V Planinskem društvu Lisca Sevnica so se odločili, 
da bodo vsako leto v mesecu novembru v počastitev občin-
skega praznika organizirali pohod po Sevniški planinski poti 
– po poti Lojza Motoreta. Letos se je 39 pohodnic oz. poho-
dnikov zbralo 16. novembra na zbirnem mestu v Boštanju, od 

koder jih je vodila do Okiča, kjer so dobili prvi žig, in dalje 
do lovske koče na Jablanci, kjer so spili topel čaj. Nato so 
nadaljevali do Novega Grada in Brunka. Med prijetnim dru-
ženjem so prehodili več kot 15 kilometrov ter spoznavali do-
mače kraje, naravno in kulturno dediščino ter številne zani-
mivosti.  S. R.

Ob praznovanju visokega jubileja občank in občanov župan 
Srečko Ocvirk na povabilo slavljencev le-te z veseljem obišče 
in jim osebno vošči ob njihovem osebnem prazniku. To jesen je 
župan med drugim obiskal in voščil za 90. rojstni dan Frančiški 
Radi iz Sevnice ter za 101. rojstni dan Uršuli Koritnik, ki biva 
v Domu upokojencev Sevnica. Prav tako je župan ob prazniku 
obiskal in voščil 98-letnemu Francu Sigmundu iz Budne vasi 

ter 99-letni Kristini Gorenc iz Gornjih Impolj. Obisku in vošči-
lu so se pridružili tudi predstavniki krajevnih organizacij Rde-
čega križa ter krajevnih skupnosti, v katerih jubilanti živijo. 
Iskrenih stiskov rok in lepih želja so se ob obisku svojih dragih 
razveselili tudi njihovi domači ter poskrbeli za lep sprejem.

Obiski jubilantov  

Na obisku pri Frančiški Radi

Pohod po planinski poti Lojza 
Motoreta 

Na spominski planinski poti so se pohodnice in pohodniki 
ustavili tudi pri lovski koči na Jablanici. 
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BREŽICE – Kulturno društvo Drugi oder Brežice je 30. novem-
bra v brežiškem Domu kulture uprizorilo igro Plešasta pev-
ka avtorja Eugena Ionescoja, ki jo je za priložnost uradne 
otvoritve Doma kulture priredila in režirala Alenka Vene.

V letu 2012 je Občina Brežice s projektom obnove Prosvetnega 
doma Brežice uspešno kandidirala na javnem razpisu, ki ga je 
objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in promet. Z investicijo v 
vrednosti 613.255 evrov so bila izvedena dela toplotne izolacije 
stavbe, optimizacije ogrevalnih sistemov, vgradnje sistemov za 
centralno prezračevanje in vgradnje sistemov za hlajenje pro-
storov. Investicijo je delno sofinancirala EU iz Kohezijskega skla-
da, je udeležence otvoritve seznanila Mateja Bogovič Fifnja. V 
letu 2012 sta na naslov Trg izgnancev 12 svoj sedež prenesli Ob-
močna izpostava JSKD in Zveza kulturnih društev Brežice. V ob-
čini Brežice se medsebojno povezuje 26 kulturnih društev, zno-
traj teh 63 sekcij in 1300 aktivnih kulturnikov. 
Simona Rožman Strnad in Lučka Černelič, ki koordinirata delo 
kulturnih društev in ljubiteljskih kulturnikov, sta Občini Brežice 
posredovali pobudo, da si objekt, ki služi kulturi, z novo preo-
bleko nadene tudi novo ime. Na pobudo kulturnikov in ob soglas-
ju občinskih svetnikov je Prosvetni dom Brežice dobil novo ime 
- Dom kulture Brežice. Ob tem, ko je ključ Doma kulture že v var-
nih rokah, je Simoni Rožman Strnad in Samu Staniču, članu UO 
ZKD Brežice in podpredsedniku ZKD Slovenije, župan Ivan Molan 
izročil listino, ki ju zavezuje kot varuha Doma kulture. Rožman 
Strnadova je izpostavila željo, da bi v domu zopet oživili filmsko 
produkcijo in da bi dom dobil pravega upravitelja v programskem 
smislu; Samo Stanič pa, da bi dom v tolikšni množičnosti združe-
val Brežice in ljubitelje kulture tudi v bodoče.
V drugem delu je občinstvo spremljalo predstavo Plešasta pevka, 
ki jo sestavlja več mozaično prepletenih enot. Člani Drugega odra 
in drugi sodelujoči so gledalce popeljali v svet absurdnega črne-
ga humorja, začinjenega z glasbo, mimiko ter obilico energije. 
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: Mitja Mladkovič

Igralska zasedba KD Drugi oder

USNJENA OBUTEV 
KOPITARNE SEVNICA 

IN COPATI IZ FILCA 
PO UGODNIH CENAH 
NA AKCIJSKI PRODAJI 

V PROSTORIH 
KOPITARNE V SEVNICI,
petek, 6.12., od 12. do 18. ure 
sobota, 7.12., od 8. do 12. ure

Hkrati nudimo še do
 30 % POPUST 

v prodajalnah Kopitarne.

NE ZAMUDITE!
www.kopitarna.com

Brežice 
Stoletje na razglednicah

format 260 x 285 mm,
272 strani,

trda vezava,

naročila:
07 49 05 780

040 634 783
zalozba@posavje.info

50 % POPUST
DO KONCA LETA 2013!

Cena s popustom 19 €.

www.prstan.eu - Portal namenjen nevladnim organizacijam Posavja (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam)

Predstavite svojo dejavnost – vsak vaš prispevek na strani je del 
sestavljanke o vas Aktualni evropski, slovenski, občinski in ostali razpisi

Vsi dogodki društev, zavodov in ustanov v Posavju Podajte svoje mnenje, predlog, izkušnje ter se spoznavajte z 
drugimi društvi in organizacijami

Aktualne novice društev, zavodov in ustanov v Posavju, napovedi 
in poročila projektov in dogodkov

Vsaka organizacija ima svojo spletno stran, na kateri se nahajajo 
vaši podatki, novice, dogodki itd.

Ponujate opremo, prostor? Iščete animatorja za otroški tabor?

Vzorci pravilnikov, aktov o ustanovitvi, sponzorskih pogodb ...

DOGODKI

V mesecu novembru je bil objavljen poziv 
nevladnim organizacijam (društva, zasebni 
zavodi, ustanove) s področja socialnega varstva, 
ki delujejo v statistični regiji Posavje, k podaji 
predlogov kandidatov za zastopanje sektorja v 
koordinacijski skupini za pripravo izvedbenega 
načrta na področju socialnega varstva v regiji 
Posavje. 
Na javni poziv so prispele prijave štirih organizacij 
s štirimi predlogi za predstavnike nevladnikov 
v koordinacijski skupini. S kandidati je bil v 
petek, 29. 11. 2013, na sedežu Društva gluhih in 
naglušnih Posavja v Krškem opravljen neformalni 
sestanek, na katerem so se podrobneje seznanili 
s svojimi nalogami ter dogovorili o razdelitvi 
funkcij. Tako bosta predstavnika nevladnikov 
(društva, zasebni zavodi, ustanove) Vlasta 

Sodelavci stičišča se trudimo, da bi bile vsebine 
PRSTaN čim bolj usklajene s potrebami  nevlad-
nih organizacij (društva, zasebni zavodi, ustan-
ove). Tako v prihodnjih mesecih pripravljamo 
nadaljevalne video delavnice, na katerih lahko 
oblikujete svoj predstavitveni filmček in tako 
nadgradite lastno promocijo, aktualne bodo 
računovodske delavnice v povezavi s pripravo 
zaključnega računa, organizacije s področja 
socialnega varstva bomo povabili k sodelo-
vanju v razširjeni skupini za pripravo regijskega 
izvedbenega načrta,  predstavili vam bomo naše 
napore pri pripravi regijskega razvojnega pro-
grama 2014-2020, delo kolegija Mreže PRSTaN 
in še kaj. 
Čakamo pa tudi na vaše predloge, pripombe, ko-
mentarje. Povežite se na www.prstan.eu. 

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; 
prednostne usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.  

Lokalna  razvojna fundacija Posavja, 
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice
gsm 059 955 046, e-mail info@prstan.eu, www.prstan.eu Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

Promocija

Razpisi

Dogodki

Strani organizacij

Forum

Novice

Borza

Dokumenti

Kaj najdete na portalu?

Moškon iz Društva gluhih in naglušnih Posavja in 
Damijan Ganc iz Družinskega inštituta Zaupanje, 
namestnika predstavnikov pa Nataša Solomun 
iz Društva Sonček za cerebralno paralizo Posavje 
in Danijel Mižigoj iz Sožitja Krško. Prvi sestanek 
skupine je predviden v sredini decembra 2013.
Izbrani kandidati bodo predstavljali posavske 
nevladne organizacije s področja socialnega 
varstva v prej navedeni koordinacijski skupini, ki 
jo vodi Center za socialno delo Krško. O svojem 
delu v koordinacijski skupini bodo poročali 
koordinatorju oz. stičišču ter strokovni skupini, ki jo 
bodo oblikovale vse zainteresirane NVO s področja 
socialno varstvenih dejavnosti, ter upoštevali 
navodila teh dveh organov pri svojem delovanju 
v koordinacijski skupini. Skupno srečanje vseh 
nevladnih organizacij s področja socialnega 

varstva v Posavju načrtujemo v mesecu 
januarju 2014, ko bo znanih že več informacij s 
strani koordinacijske skupine.
Namen regijskih izvedbenih načrtov je predvsem 
opredeliti potrebe regije na področju socialnega 
varstva, cilje, aktivnosti in izvajalce posameznih 
aktivnosti. Regijski izvedbeni načrti so zato za 
nevladne organizacije izredno pomembni, saj 
ponujajo priložnost, da se NVO umestijo med 
izvajalce socialno-varstvenih programov tudi na 
regionalni/lokalni ravni. Regijski izvedbeni načrti 
bodo namreč med drugim služili tudi kot podlaga 
za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, 
iz katerih se bo financirala širitev mreže izvajalcev.
Spremljajte tematiko še naprej na spletni strani 
www.prstan.eu ter podajte svoj komentar ali 
napišite mnenje na našem forumu.

NOVICE

BREŽICE – Plesno društvo Imani Brežice je 27. novembra v 
okolju Kavarne pri občini predstavilo novo pesniško zbir-
ko Dragomile Šeško, ki jo je avtorica naslovila »Svetlo-
be v temo«.

Dragomila Šeško se kljub temu, da je razpeta med Breži-
cami in Kranjem, z delovnim mestom v Ljubljani, še vedno 
vztrajno prišteva med Brežičanke. Tu jo poznamo pod ime-
nom Dragica, saj je bogato zapolnjevala brežiški in posavski 
kulturni prostor, ko je bila aktivna članica KD Žarek in je iz-
dala še štiri pesniške zbirke – od leta 1992 do 2010 Srečeva-
nja, Luč, Zlatice in Krog. V letošnji peti ljubitelje poezije 
nagovarja, naj v svoji notranjosti odstremo svetlobo zase in 
za soljudi ter z oddajanjem le-te globoko posežemo v razgra-
dnjo teme, za boljši svet, za lepši jutri. Ali, kot sta v spremni 
besedi poudarila Gabriela Babnik, da je Dragomila samotna 
sodnica sveta, in Ciril Zlobec, da se je pesnici »Svetlobe v 
temo« pomenljivo, več kot prošnja, skoraj kot ukaz, zapi-
salo v naslov njene pete zbirke oziroma z ljubeznijo v svetu 
usihajoče ljubezni. Lirično izpoved, izdano v samozaložbi, 
je avtorica razdelila v pet sklopov: Zavedanje, Novodobje, 
Razlom, Bližina in Mavrica, kar je vzpodbudno branje v pra-
zničnih in zimskih večerih.
Priložnostni program so s plesom in lučmi udejanjale plesal-
ke sodobnega plesa Ka'Bavidas Pelera Plesnega društva Ima-
ni, pesmi sta brala člana Literarne sekcije Beseda Špela Rav-
nikar in Drago Pirman, avtorico pa je spraševal in povezoval 
program Tomaž Tomše. N. Jenko S.

Svetlobe v temo!

Dragomila Šeško (v sredini) s člani PD Imani, Špelo Rav-
nikar, Dragom Pirmanom in povezovalcem večera Toma-
žem Tomšetom

Kultura v Posavju

Odprli obnovljen Dom kulture



Posavski obzornik - leto XVII, številka 25, četrtek, 5. 12. 2013 15POSAVSKA PANORAMA

KRŠKO – Na pobudo ravnatelja Glasbene šole Krško prof. 
Draga Gradiška so začeli v letu 1992 vaditi člani novo nasta-
jajočega Simfoničnega orkestra, ki je bil tedaj eden izmed 
prvih formiranih simfoničnih orkestrov v sklopu slovenskih 
glasbenih šol. Leto kasneje je orkester, sestavljen pred-
vsem iz učencev in profesorjev, izvedel prvi nastop v Sev-
nici in v četrtem letu delovanja posnel že prvo zgoščenko. 

Uspešnih 20 let delovanja je orkester obeležil 22. novem-
bra s slavnostnim koncertom v krškem Kulturnem domu. Kot 
je povedala predsednice upravnega odbora Tatjana Vakselj, 
80-članski orkester na letni ravni izvede med pet in deset 
koncertov. Dvakrat so uspešno koncertirali tudi v tujini, in 
sicer leta 2002 v Luzernu v Švici in letos v sklopu sodelova-
nja v projektu Comenius na španski Cordobi. Med največji-
mi dosežki v obdobju delovanja je Vaksljeva izpostavila glas-
beno dramo Vražje dekle, libreto zanj je napisal Silvester 
Mavsar, glasbo pa Milko Lazar, ki je bila premierno s scen-
sko postavitvijo in pevci izvedena maja 2004, leto kasneje 
je bila izdana tudi na zgoščenki, in septembra lani izvedeno 
premiero muzikla Rok Kurent, za katerega je glasbo napisal 
skladatelj in profesor na šoli Dejan Učakar, libreto pa Ma-
tjaž Pikalo. Pod taktirko prof. Draga Gradiška v tem glasbe-
no-scenskem delu nastopa okoli sto glasbenikov, pevcev in 
igralcev. Z izvedbo navedenih uglasbitev so krški simfoniki 
zaključili tudi tokratni jubilejni koncert, nekaj dni pred nje-
govo izvedbo pa so dve desetletji delovanja obeležili tudi s 
slavnostno sejo, na kateri so podelili 15 bronastih, 14 srebr-
nih in dve zlati Gallusovi znački za aktivno udejstvovanje na 
področju ljubiteljske glasbene dejavnosti. Najbolj žlahtni 
sta za več kot 20 let delovanja prejela profesor Drago Gra-
dišek, ki bo ne glede na upokojitev orkester vodil tudi v pri-
hodnjem obdobju, in profesorica dr. Barbara Smolej Fritz.
 Bojana Mavsar 

Simfonični orkester s koncertom 
zaokrožil 20 let delovanja

Krški simfoniki so s koncertom obeležili 20-letnico.

KOPRIVNICA - Mešani pevski zbor Koprivnica je 23. novem-
bra v OŠ Koprivnica praznoval 10-letnico delovanja. Z ob-
sežnim in razigranim koncertom so navdušili zvesto publi-
ko in se skupaj poveselili uspehov.

Kot je povedala povezovalka večera Bernarda Žarn, je ko-
privniška pevska zgodba več kot pravljična. Začela se je v 
majhni vasici na severovzhodu občine Krško, na obrobju Koz-
janskega, v vasi, ki z obronki skupaj šteje le okoli 300 prebi-
valcev. Kljub majhnosti in razdrobljenosti so polni elana in 
želje po petju in druženju začeli zbirati pevke in pevce in 
avgusta 2003, skupaj z zborovodkinjo Anjo Radkovič, usta-
novili Mešani pevski zbor Koprivnica. Skupaj so zgradili uspe-
šno 10-letno zgodbo in pripravili vrsto letnih koncertov, se 
predstavili v številnih krajih po Posavju, sodelovali na različ-
nih lokalnih in občinskih prireditvah in projektih. Pobratili so 
se z Mešanim pevskih zborom iz Medvod, sodelovali s Simfo-
ničnim orkestrom Krško, Pihalnim orkestrom Krško, Tambu-
raškim orkestrom iz Artič in še mnogimi drugimi. Koncert »10 
let prijateljstva« je zazvenel v znamenju pregleda 10-letne-
ga pevskega dela, priznanj  in veliko čustev. Ljubezen do pe-
tja združuje pevke in pevce, ki veliko svojih prostih večerov 
namenijo skupnemu druženju in snovanju načrtov za naprej.
 K. B., foto: Boris Klavžar

Koprivničani pojejo že desetletje

Koprivniški zbor poje že deset let.

ŠPANSKI VEČER V SLOVENIJI
Pevec FRANK ROJO

S SKUPINO 
IN PLESALCI FLAMENKA

KRŠKO
 KULTURNI DOM 

21.12.13 ob  20.00 uri
VSTOPNICE: cena 20 eur

PRODAJA: KULTURNI DOM KRŠKO 
tel. 07 4880 194 DO
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PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

PETEK, 21.9.

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKA

sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

POTOPISNO PREDAVANJE 
ANJE STRGAR

UGANDA, NEPRECENLJIVA IZKUŠNJA
Petek, 8.11.2013, ob 20.00 

v Mladinskem centru Krško.

MC DIRENDAJ
Brezplačne sobotne aktivnosti za otroke od  5. do 10. leta starosti v Mladinskem centru Krško.

Sobota, 23. november 2013, od 10.00 do 13.00
IZDELOVANJE ADVENTNEGA VENČKA

Info: Miša (041 637 662)
Lepo Vabljeni!

DELAVNICA ZA PRIPRAVO PRIJAVE 
NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV ZA OTROKE IN MLADINO

Vabljeni na delavnico za pripravo prijave na 
javni razpis za sofinanciranje programov za 
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2014 
sofinancirala Občina Krško. Delavnica bo v 
četrtek, 12. decembra 2013, ob 16. uri v 
prostorih Mladinskega centra Krško, CKŽ 105, 
Krško. Predstavljene bodo novosti razpisa in 
prijavnih obrazcev. Razpis bo odprt od 6. 
decembra 2013 do 10. januarja 2014. 
Dodatne informacije: Bernardka Zorko,
 tel. 07/498 12 84, 
e-mail: bernardka.zorko@krsko.si.

KAMENŠKO - V zidanici Bregar v Kamenškem so 16. novem-
bra dobrohotno odprli vrata svojega hrama. V njem je Kul-
turno umetniško društvo Budna vas pripravilo v  počastitev 
praznika občine Sevnica literarno popoldne, ki so ga z zape-
timi ljudskimi pesmimi popestrile še ljudske pevke Solzice.

Svoje pesmi je prvi predstavil Jožef Žnidarič, ki je začel s pi-
sanjem ob upokojitvi. Mariji Bajt je pesniški navdih kar vsak-
danje življenje in to že od rane mladosti. Eva Keber veliko pe-
smi napiše v slovenskem in v rodnem češkem jeziku, tokrat pa 
je zaigrala tudi na kitaro in zapela. Marjetka Erman si ob obi-
lici dela težko vzame čas za zapisovanje misli, ki se ji porodijo 
ob različnih priložnostih, zato je včasih za zapis  priročen tudi 
mobilni telefon. Vsestranski umetnik Rudi Stopar je s sabo pri-
peljal članice in člane literarne sekcije Beseda Kulturno ume-
tniškega društva Franc Bogovič Dobova, ki so vsak na svoj način 
prav prijetno božali dušo. Povezovalne niti literarnega popol-
dneva je spretno prepletala Veronika Sigmund.  M. Sigmund

Literarni večer v Kamenškem

Udeleženci literarnega večera

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939
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Kam v Posavju?
Četrtek, 5. 12.

• ob 17.00 v Domu kulture 
Radeče: otvoritev razsta-
ve „Jesen - naj raj za ume-
tnike“

• ob 17.00 v Mestni hiši Breži-
ce: delavnica „Poslikava le-
senih okraskov“; info in pri-
jave na pronima.art@gmail.
com ali na 031 505 577

• ob 18.00 v dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
zaključek bralnega projek-
ta Posavci beremo skupaj, 
osrednji gost večera: Evald 
Flisar 

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
predavanje Nevenke Bre-
znik „Samooskrbni ekolo-
ški vrt“

Petek, 6. 12.

• ob 17.00 v Galeriji Caffe 
Radeče: otvoritev razsta-
ve HD Radeče „Z naravo v 
novo leto“ 

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: delavnica „Poslikava 
novoletnih voščilnic“; info 
in prijave na pronima.art@
gmail.com ali 031 505 577

• ob 17.00 v MC Krško: kuhar-
ska delavnica

• ob 18.00 v knjižnici na Se-
novem: Tomaž Cigler – Zgod-
be z morja in Primož Cigler – 
Potovanje po Karibih

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
razstava ročnih del „Plodo-
vi jeseni“

• ob 19.00 v Domu kulture v 
Radečah: koncert Tatjani, 
nastopili bodo: Tjaša Šketa-
ko in Nina Mole, klavir, ter 
LeeLooJamais senses tour

• ob 22.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert ob 40. obletni-
ci izida prve plošče skupine 
Queen s Queen in rock – real 
tribute bandom

Sobota, 7. 12.

• v Knjižnici Sevnica: razstava 
ročnih del oskrbovancev Tru-
barjevega doma upokojen-
cev Loka pri Zidanem Mostu 
(na ogled do 4. 1. 2014)

• ob 8.00 izpred Petrola Ra-
deče: Ambrožev pohod na 
Brunk, ob 10.00 na Brunku: 
maša za zavetnika sv. Am-
broža

• ob 9.00 s trga na Raki: Mi-
klavžev pohod

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: decembrski živ 
žav – po pravljični poti z bre-
žiškim škratom

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj

• od 10.00 do 15.00 na gradu 
Rajhenburg: delavnica Wer-
beck petja; mentorica: Mary 
Crnković-Pilaš, prijave do 6. 

12. na breda.spacapan@
kd-krsko.si, kotizacija: 10 €

• ob 11.30 v Informacijskem 
središču GEN v Vrbini: so-
botne delavnice – težiščelo-
gija v izvedbi Hiše eksperi-
mentov

• ob 12.00 v MC Krško: brez-
plačna bobnarska delavnica

• ob 17.00 izpred KS Jagnje-
nica in KS Svibno: Miklavžev 
pohod na Magolnik 

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: delavnica „Izdela-
va unikatnega keramičnega 
nakita“; info in prijave na 
mestnahisa@gmail.com ali 
na 064 130 082

• ob 18.00 v OŠ Koprivnica: 
dobrodelni letni koncert Fol-
klorne skupine DKD Svoboda 
Senovo z gosti KUD Oštrc iz 
hrvaških Rud za šolski sklad 
OŠ Koprivnica 

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu na Veliki Dolini: prire-
ditev ob 60-letnici delova-
nja KUD Slavček Velika Do-
lina, nastopajo vse sekcije 
društva 

• ob 19.00 v večnamenski 
dvorani Term Čatež: kon-
cert Klape Bonaca z gostjo 
Nušo Derenda

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Vrhovo: premiera 
otroške gledališke predsta-
ve „Polžje dogodivščine in 
radovedna putka“ v izvedbi 
gledališke skupine PD Vrhovo

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija „Aldo in Micika (Primor-
ski Romeo in štajerska Juli-
ja)“, za izven

Nedelja, 8. 12.

• od 13.00 do 17.00 v Špor-
tni dvorani Radeče: kara-
te turnir 

• ob 15.00 v Dvorani POŠ 
Svibno: predbožični kon-
cert 

• ob 17.00 v Domu Svobode 
Brestanica: predstava gle-
dališke skupine KD Bresta-
nica „Eno uro doktor“

• ob 19.00 v MC Krško: ogled 
francoskega filma

Ponedeljek, 9. 12.

• ob 19.30 v MC Krško: filmski 
večer FKK - „Anthony Harvey 
– The Lion in Winter“ (1968)

Torek, 10. 12.

• ob 18.00 v Zdravstvenem 
domu Sevnica: otvoritev 
Posavskega centra skupno-
stne psihiatrične obravnave, 
ogled razstave Etnološke 
zbirke Kobile Ne pozabimo

• ob 20.30 v klubu MC Breži-
ce: ameriška jazz zgodovi-
na skozi zgodbo muzikologa 
in saksofonista Paula Rotha

Sreda, 11. 12.

• ob 18.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: otvo-
ritev likovne razstave obli-
kovalke Irene Zgonc „Mojih 
30 let ustvarjanja“, pro-
gram bodo oblikovali člani 
KUD Budna vas

• ob 20.00 v Termah Čatež: 
komedija Striptiz z Matja-
žem Javšnikom

Četrtek, 12. 12.

• ob 16.00 v MC Krško: delav-
nica za pripravo prijave na 
javni razpis za sofinancira-
nje programov za otroke in 
mladino

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: delavnica „Izdelava da-
rilne embalaže“; info in pri-
jave na mestnahisa@gmail.
com ali na 064 130 082

• ob 17.00 v dvorani MC Breži-
ce: otroška gledališka pred-
stava „Prazniki na mlečni ce-
sti“

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje 
Khaleda Eisse o Egiptu

Petek, 13. 12.

• ob 15.30 in 17.00 v Domu 
kulture Radeče: obisk ded-
ka Mraza s kulturnim pro-
gramom 

• ob 18.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: Definici-
je - pogovor s pesnikom Bo-
risom A. Novakom

• ob 18.00 v knjižnici na Se-
novem: Aleksandra - dekli-
ca z belo pentljo – pogovor 
z Aleksandro Veble

• ob 18.00 v Knjižnici Rade-
če: otvoritev razstave DI Ra-
deče „Tečejo, tečejo nitke“ 

• ob 19.30 v KD Krško: gle-
dališka predstava „Portre-
ti III“, za modri abonma in 
izven

• ob 21.00 v MC Krško: bru-
covanje Fakultete za ener-
getiko Univerze v Mariboru

Sobota, 14. 12.

• od 9.00 do 12.00 v igral-

nici MC Brežice: decembrski 
živ žav – po pravljični poti z 
brežiškim škratom

• ob 17.00 v starem mestnem 
jedru Brežic: prihod Božička 
s škrati in snežinkami

• ob 17.00 v Gimnaziji Bre-
žice: predstavitev knjige „S 
patri smo bili dobri - tri sto-
letja brežiških frančiškanov“

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: ponovitev muzika-
la „Plešasta pevka“ v izved-
bi KD Drugi oder

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert LeeLooJamais sen-
ses tour

Nedelja, 15. 12.

• ob 19.00 v MC Krško: ogled 
italijanskega filma

Ponedeljek, 16. 12. 

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: novoletni koncert 
GŠ Laško-Radeče 

Torek 17. 12.

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

• ob 19.00 na gradu Rajh-
neburg: božično-novoletni 
koncert Juana Vasleta

Sreda, 18. 12.

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica 

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: delavnica „Osnove 
digitalne fotografije“ - info 
sestanek: prijave do 16. 12. 
na tomaz@ruggedminds.
com ali na 031 664 943 

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Milene Ma-
stnak in delavnica „Praznič-
na okrasitev doma z uporabo 
naravnih materialov“ 

• ob 18.00 na gradu Rajhen-
burg: odprtje dopolnjene 
razstave „Grajsko pohištvo 
18. in 19. stoletja iz zbirke 
Narodnega muzeja Sloveni-
je“, razstavo bo predstavila 
dr. Maja Lozar Štamcar

• ob 18.00 v MC Krško: te-
čaj transcendentalne medi-
tacije

ALEKSANDRA - DEKLICA Z BELO PENTLJO 
pogovor z Aleksandro Veble

• petek, 13. december, ob 18. uri -   
Knjižnica Senovo 

Aleksandra Veble v svojih knjigah Al-eksandra, Alekane-
ka, Aloha Alekaneka in  Aleksandra - deklica z belo pen-
tljo popisuje svoje burno življenje v različnih državah, 
na različnih kontinentih in z različnimi ljudmi. Od Slo-
venije, prek Libanona do Havajev nazaj v Slovenijo, tudi 
do Senovega. 

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

Tone Partljič:

ALDO IN MICIKA 
/ Primorski ROMEO in 

štajerska JULIJA / 
komedija

Igrata: Mojca Partljič in Renato Jenček

sobota, 7.12., ob 19.30 uri
velika dvorana, za izven

Slovensko mladinsko gledališče:

PORTRETI III 
gledališka predstava

Igrajo: Desa Muck, Olga Grad, Mojca Partljič, 
Matija Vastl, Uroš Kaurin

petek, 13.12., ob 19.30 uri
velika dvorana, ZA MODRI ABONMA in izven

LeeLooJamais 
Senses Tour 

koncert
sobota, 14.12., ob 20. uri

Klub KDK

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

Prireditve za osnovnošolce 
ter obdaritve dedka Mraza za vse predšolske 
otroke v občinah Krško in Kostanjevica na Krki

torek, 3. december 
predstava MAČEK MURI
v Kulturnem domu Senovo 
ob 8.30, 9.45 in 11. uri 

za učence drugega triletja osnovnih šol 

četrtek, 5. december 
predstava CESARSKO JABOLKO

v Kulturnem domu Senovo 
ob 8.30, 9.30 in 10.30 

za učence prvega triletja osnovnih šol 

petek, 6. december 
predstava ENO URO DOKTOR

v Kulturnem domu Krško 
ob 8. 30 in 11. uri 

za učence tretjega triletja osnovnih šol 

četrtek, 12. december 
ob 17. uri v Kulturnem domu Krško 

lutkovna predstava
KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 

s prihodom dedka Mraza 
in obdaritev predšolskih otrok

KS Dolenja vas, KS Krško - desni breg in KS Gora

ob 18. uri v Kulturnem domu Krško 
lutkovna predstava

KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 
s prihodom dedka Mraza 

in obdaritev predšolskih otrok 
KS Krško - levi breg in KS Zdole

torek, 17. december
ob 17. uri v Kulturnem domu Podbočje 

predstava PEPELKA s prihodom dedka Mraza
in obdaritev predšolskih otrok KS Podbočje

Ob 17. uri v OŠ Brestanica predstava za otroke
s prihodom dedka Mraza in obdaritev 

predšolskih otrok KS Brestanica

sreda, 18. december
ob 17. uri v OŠ Koprivnica 

predstava PTIČJI DEDEK MRAZ
s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih 

otrok KS Koprivnica

ob 16.30 uri 
v Kulturni dvorani Doma XIV. divizije Senovo

predstava PRI MUCI COPATARICI
s prihodom dedka Mraza

in obdaritev predšolskih otrok KS Senovo (1. del)

ob 18. uri 
v Kulturni dvorani doma XIV. divizije Senovo

predstava PRI MUCI COPATARICI 
s prihodom dedka Mraza

in obdaritev predšolskih otrok KS Senovo (2. del)
 

četrtek, 19. december 
ob 17. uri v Osnovni šoli Leskovec 
predstava PRIHAJA DEDEK MRAZ 

s prihodom dedka Mraza in obdaritev 
predšolskih otrok KS Leskovec, 

KS Veliki Trn, KS Senuše

ob 18. uri v Osnovni šoli Leskovec 
predstava PRIHAJA DEDEK MRAZ 

s prihodom dedka Mraza in obdaritev
predšolskih otrok KS Veliki Podlog, KS Krško Polje

ob 18. uri v telovadnici OŠ Raka
predstava KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 

s prihodom dedka Mraza
in obdaritev predšolskih otrok KS Raka

ponedeljek, 23. december
ob 17. uri 

v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
predstava BOŽIČ ZASPANEGA JAZBECA 

in obdaritev predšolskih 
otrok občine Kostanjevica na Krki

1953 - 2013 
60 let za srečnejše otroštvo

Posavski obzornik 
tudi na spletu!
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI – 1.A DRL
Rezultati – Krško : Izola 23:17, 
SVIŠ : Sevnica 26:28, Sevnica : 
Krško 22:23
Lestvica - 1. Gorenje Velenje 25, 
5. Sevnica 13, 10. Krško 7

ČLANI – 1.B DRL
Rezultati – Dobova : Cerklje 
32:24, Radeče : Dol 24:21, Slo-
venj Gradec : Radeče 36:26, Mo-
škanjci-Gorišnica : Dobova 28:33
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 18, 
2. Dobova 14, 7. Radeče 8 

ČLANI – 2. DRL
Rezultati – Koper : Brežice 36:26, 
Brežice : Črnomelj 29:25 
Lestvica - 1. Koper 16, 5. Bre-
žice 12

MLADINCI - 1. SRL
Rezultat – Škofja Loka : Krško 
35:27
Lestvica – 1. Trebnje 12, 9. Kr-
ško 5

MLADINCI – 2. SRL – CENTER
Rezultati – Brežice : SVIŠ 34:25, 
Dobova : Grosuplje 35:34, Sevni-
ca : Metlika 35:33, Dobova : Bre-
žice 25:26
Lestvica – 1. Brežice 14, 2. Sev-
nica 14, 6. Dobova 4

KADETI – SKUPINA JUG
Rezultati – Sevnica : Dol 29:33, 
Šmartno : Radeče 37:19, Rudar 
: Krško B 34:25, Krško : Aleš Pra-
znik 10:0 b.b., Sevnica : Rudar 
33:36, Dol : Radeče 36:16, Šmar-
tno : Krško B 38:24, Krško B : Kr-
ško A 17:40, Radeče : Aleš Pra-
znik 19:30
Lestvica – 1. Šmartno 22, 2. Kr-
ško 20, 5. Sevnica 8, 6. Krško B 
6, 8. Radeče 0; 

ČLANICE – 1.B DRL
Rezultat – Ljubljana : Brežice 
27:17 
Lestvica – 1. Ljubljana 16, 3. 
Brežice 12

ČLANICE - POKAL ČETRTFINALE 
Rezultat - Brežice : Velenje 
17:26

MLADINKE – SKUPINA VZHOD
Rezultat – Velenje : Brežice 
27:26
Lestvica – 1. Celje 12, 5. Breži-
ce 0

KADETINJE – SKUPINA VZHOD 
Rezultati – Žalec : Brežice 40:25, 
Brežice : Zagorje 21:22
Lestvica – 1. Branik Maribor 14, 
7. Brežice 2;

MALI NOGOMET
ČLANI 1. SFL
Rezultat – Sevnica : Maribor 8:2 
(Mehić 3, Koprivnjak, Martič, 
Škorić, Krnc, Mehić)
Lestvica – 1. Litija 18, 3. Sev-
nica 14

ČLANI POKAL – 1. tekma
Rezultat - Sevnica : Bronx Škofi-

je 8:3 (4:0) (Grigič, Krnc, Kranj-
čevič) – po kazenskih strelih Sev-
nica v finale

NOGOMET
STAREJŠI DEČKI - 1. SNL - VZHOD
Rezultat – Krško : Celje 5:2 (Ke-
rin 2, Bogolin 2, Zakrajšek)
Lestvica - 1. Maribor 49, 2. Kr-
ško 48

ODBOJKA
ČLANICE – 3. DOL - CENTER
Rezultati – Brestanica : Šent-
vid 3:1 (25.15, 25:17, 23:25, 
25:23), Ljubljana 2 : Brestanica 
3:2 (25:13, 19:25, 18:25, 25:20, 
15:7)
Lestvica - 1. Kostak Elmont Bre-
stanica 15

ČLANI – 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Triglav Kranj II : Ko-
stanjevica 3:1 (26:24, 22:25, 
25:11, 25:17), Kostanjevica : 
Ljubljana Volley 3:0 (25:10, 
25:17, 25:12)
Lestvica – 1. Logatec 18, 4. Ko-
stanjevica na Krki 12

STAREJŠE DEKLICE – KVAL. SKU-
PINA F
Rezultati – Kostanjevica : POK 
Krško 0:2, Ljubljana : Kostanje-
vica 0:2, POK Krško : Grosuplje 
0:2
Lestvica – 1. Grosuplje 16, 3. 
POK Krško 4, 4. Kostanjevica na 
Krki 4;

STAREJŠI DEČKI – KVAL. SKU-
PINA A
Rezultati – Kostanjevica : Krka 
0:2, Lubnik : Kostanjevica 0:2
Lestvica - 1. Kostanjevica na 
Krki 12

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL
Rezultat – Krško : Maribor 75:57
Lestvica – 1. Celje 9, 5. Posav-
je Krško 9

ČLANI - 4. SKL
SKUPINA VZHOD 1
Rezultati – Nazarje : Sevnica 
86:85, Sevnica : Vojnik 69:73
Lestvica – 1. Nazarje 10, 4. Po-
savje Sevnica 7

SKUPINA VZHOD 2
Rezultati - Metlika : Podbočje 
88:67, Podbočje : Fenomeni Lju-
bljana 46:83
Lestvica – 1. Metlika 8, 4. Posav-
je Podbočje 4

MLADINCI – 2. SKL – SKUPINA 
VZHOD1
Rezultat – Krško : Ilirija 68:54
Lestvica – 1. Posavje Krško 12

KADETI – 2. SKL – SKUPINA 6
Rezultati – Krka B : Krško 101:63, 
Krško : Pingvini Ljubljana 70:59
Lestvica – 1. Krka B 12, 2. Posav-
je Krško 10

KRŠKO – Športno društvo Plavalček iz Leskovca pri Krškem 
je 23. novembra v športni dvorani ŠC Krško – Sevnica orga-
niziralo paraolimpijski športni dan, s katerim so želeli pro-
movirati šport invalidov na lokalnem področju. 

Po besedah predsednice ŠD Plavalček Tatjane Lapuh je na-
men društva, ki deluje drugo leto, omogočiti rekreacijo pred-
vsem invalidom in otrokom s posebnimi potrebami. V društvu 
trenira šest otrok s posebnimi potrebami in dva invalida, in 
sicer dvakrat na teden v bazenu OŠ Jurija Dalmatina Krško. 
„Zveza za šport invalidov podpira lokalne akcije, kot je da-
našnji paraolimpijski športni dan, ki je dobra promocija špor-
ta invalidov, saj lahko tudi invalidi, ki so zelo gibalno ovira-
ni, in otroci, ki imajo hude motnje v duševnem razvoju, ter 
predvsem njihovi starši vidijo, da obstajajo športne panoge, 
v katere se jih da vključiti. Športi, ki jih danes predstavlja-
mo, pa so prilagodljivi tudi za neinvalide,“ je dejala Lapu-
hova in poudarila pomen integracije med športniki invalidi 
in neinvalidi, na kateri bodo delali tudi v njihovem društvu.

Lepo število udeležencev športnega dne, med katerimi so bili 
večina otroci, je lahko v svoji sredi pozdravilo tudi gosta dne-
va, trenutno najbolj znanega slovenskega športnika invalida 
Darka Đurića, dvakratnega svetovnega prvaka v plavanju. V 
pogovoru s predsednico ŠD Plavalček Lapuhovo je med dru-
gim dejal, da absolutno podpira takšne akcije, kot je bila ta 
v Krškem, saj se s tem promovira šport invalidov in skrbi za 
prihodnost tega športa pri nas. Vse, ki so prišli na paraolim-
pijski športni dan, je pozdravil tudi doc. dr. Boro Štrumbelj 
s Fakultete za šport, ki je obenem Đurićev trener, prav vsak 
izmed udeležencev pa se je lahko preizkusil v sedeči odboj-
ki, košarki na vozičkih, namiznem tenisu, goalballu oz. igri z 
zvenečo žogo in na posebnem poligonu.
 Rok Retelj

Šport invalidov za vsakogar

Udeleženci so se lahko preizkusili v goalballu oz. igri z 
zvenečo žogo za slepe in slabovidne.

Kot je na novinarski konfe-
renci v prostorih OM centra v 
Dečnem selu povedal predse-
dnik Atletskega kluba Brežice 
Ivan Kostevc, ki je to funk-
cijo prevzel pred slabim le-
tom, v klubu tako nadaljuje-
jo z uspehi iz preteklosti, ob 
tem pa tudi širijo svoje vr-
ste. Klub trenutno šteje 221 
članov, od tega je 175 regi-
striranih atletov, 120 redno 
vadečih in 12 kategoriziranih 
športnikov. S pogoji za vad-
bo so zadovoljni, saj ima-
jo na voljo tako stadion kot 
atletski ‚balon‘, kjer pa ima-
jo nekaj težav  z upravljal-
cem objekta, tj. brežiškim 
Zavodom za šport. Kritičen 
je bil tudi do sistema finan-
ciranja športa v občini. „Ob-
čina za šport nameni pol mi-
lijona evrov letno, od tega 
gre 400 tisoč evrov za vzdr-
ževanje objektov, ki sameva-
jo,“ je dejal Kostevc in do-
dal tudi, da je zaradi težkih 
gospodarskih časov težko pri-
dobiti sponzorje, ki bi podpr-
li delovanje kluba. Eden iz-
med šestih trenerjev v klubu 
Jure Rovan je povedal, da 
so se letos udeležili več kot 
200 tekmovanj, 25 atletov 
in atletinj pa je na različnih 
državnih prvenstvih osvojilo 
več kot 50 medalj, zlasti v 
tehničnih disciplinah, kar je 
za relativno majhen klub ve-
lik dosežek. V bodoče želijo 
z dodatnim trenerjem okre-
piti še vadbo tekaških disci-
plin, tako šprinterskih kot 
srednje- in dolgoprogaških.

Brežiška atletika nadaljuje z uspehi
DEČNO SELO – Minula atletska sezona je bila za brežiške atlete in atletinje ena najuspešnejših v 35-le-
tni zgodovini Atletskega kluba Brežice, saj so poleg najbolj znanih članov kluba, metalcev kladiva Pri-
moža Kozmusa in Barbare Špiler, številne uspehe dosegli zlasti mladi atletski upi.

V nadaljevanju so se po-
leg že omenjenih Primoža 
Kozmusa in Barbare Špiler 
predstavili še štirje mladi 
brežiški atleti in atletinje. 
Najmlajši med njimi sta pi-
onirska državna prvakinja v 
skoku v višini Lara Omerzu 
(letnik 1998) in mlajšemla-
dinska državna prvakinja v 
skoku s palico Leda Krošelj 
(letnik 1997), obe pa sta z 
osebnima rekordoma, Omer-
zujeva s 177 cm in Krošljeva 
s 382 cm, osvojili tudi bro-
nasti medalji na evropskih 
olimpijskih dneh mladih, ki 
so julija potekali v nizozem-
skem Utrechtu. Krošljeva se 
je ob tem udeležila tudi sve-
tovnega prvenstva za mlaj-
še člane v ukrajinskem Do-
necku, kjer je osvojila 16. 
mesto, obe pa sta se uvrstili 
med prve tri tudi v izboru za 

naj atletinjo leta (Omerzu-
jeva druga med pionirkami, 
Krošljeva tretja med mlaj-
šimi mladinkami). Le malo 
starejša od njiju sta najbolj-
ša slovenska metalca kladi-
va med mlajšimi mladinci, 
državni prvak Jan Lokar in 
podprvak Jan Pustavrh (oba 

letnik 1996), oba tudi ude-
leženca prej omenjenega 
prvenstva v Donecku, kjer 
sta osvojila 30. oz. 34. me-
sto. Vsi štirje si želijo v na-
slednjem letu nastopiti na 
enem od velikih tekmovanj 
za mlajše kategorije: bodisi 
na olimpijskih igrah mladih 
na Kitajskem bodisi na sve-
tovnem prvenstvu za starej-
še mladince v ZDA. Špiler-
jeva, srebrna na letošnjem 
evropskem prvenstvu za 
mlajše člane v finskem Tam-
pereju in naj atletinja leta 
2013 med mlajšimi članica-
mi, si v naslednji sezoni želi 
finala na evropskem prven-
stvu v Zürichu, Kozmus, le-
tos četrti na svetovnem pr-
venstvu v Moskvi in že osmič 
slovenski atlet leta, pa si je 
v naslednji sezoni za cilj za-
dal medaljo na evropskem 
prvenstvu in ponovno mete 
prek 80 metrov.

 Peter Pavlovič

Šesterica brežiških atletov in atletinj s predsednikom 
kluba Ivanom Kostevcem in trenerjem Juretom Rovanom   

KRŠKO – Za 24-letnim speedwayistom Samom Kukovico iz 
Krškega, državnim podprvakom iz leta 2011, je najtež-
ja sezona v dosedanji karieri. Poškodba gležnja ga je na-
mreč za dobre štiri mesece oddaljila od speedway stez, 
sedaj pa je spet v polnem pogonu in že nestrpno pričaku-
je naslednjo sezono.    

Član AMD Krško Samo Kukovica se je poškodoval 20. aprila 
letos na dirki odprtega prvenstva parov v Ljubljani, potem ko 
je po padcu pristal v zaščitni ograji in si zlomil kost v gležnju. 
Po operaciji, med katero so mu vstavili ploščico in šest vija-
kov, je sledilo dolgotrajno okrevanje, na motor pa se je spet 
vrnil v začetku septembra. Na domači stezi v Krškem je pod 
vodstvom trenerja Izaka Šanteja opravil več treningov. »Za-
dnje čase sem treniral tri- do štirikrat na teden, začel sem 
tudi s kondicijskimi pripravami na novo sezono. Na motorju 
se spet dobro počutim in mislim, da sem dobro pripravljen, 
zato se nadvse veselim nove sezone. Oktobra sem odpeljal 
tudi že pozivno dirko na Slovaškem, ki je bila moja prva po 
poškodbi in zadnja v letošnji sezoni, in osvojil 4. mesto, s ka-
terim sem več kot zadovoljen,« pravi Samo. Naslednje leto se 
bo poleg nastopanja za svoj matični klub veliko več posvetil 
tujini. Glede na to, da je imel že v minuli sezoni podpisano 
pogodbo s klubom iz poljske lige, a mu je poškodba prepre-
čila nastope, si želi, da bi v naslednji sezoni končno le vozil 
na Poljskem. Nastopi na mednarodnih dirkah pa bodo odvi-
sni od uvrstitev v državnem prvenstvu, kjer cilja med prve 
tri. »Sedanjo formo bi rad združil s tisto pred poškodbo. Če 
mi to uspe, bom zelo zadovoljen,« dodaja Samo in se ob tej 
priložnosti zahvaljuje tako svojemu klubu, ki mu je omogo-
čil intenzivnejši trening, kot tudi vsem sponzorjem, ki so mu 
v zanj zelo težkih časih stali ob strani in mu omogočili nada-
ljevanje kariere oz. priprave na novo sezono.
 R. Retelj

Spet se počuti dobro na motorju

Samo Kukovica (foto: Sašo Ključarič)

KRŠKO - Sobotni večer, 25. novembra, je v Krškem minil tudi 
v športnem duhu. V sklopu aktivnosti projekta Mladi za de-
mokracijo sta se v nogometu prijateljsko pomerili dve zani-

mivi ekipi: prvo so sestavljali mladi prostovoljci Mladinskega 
centra Krško, drugo pa predstavniki Občine Krško. In čeprav 
je bil rezultat v prid bolj izkušenim, zabaven večer kliče po 
ponovnem druženju in nadaljnjem sodelovanju, tako na špor-
tnem igrišču kot izven njega. M. M. 

Nogomet in demokracija

KRŠKO - Kot že vrsto let so se člani Plesnega kluba Lukec Krško 
tudi letos odpravili na svetovno prvenstvo v stepu, ki od 3. do 7. 
decembra poteka v Nemčiji. Tokrat je njihova odprava tekmoval-
cev najštevilnejša do sedaj, saj šteje kar enajst članov. Z njimi 
potuje še sedem spremljevalcev in staršev v podporo in pomoč. 
„Naši predstavniki so celo leto pridno vadili in trenirali, zato smo 
prepričani, da bodo uspešno predstavljali sebe, klub in Slovenijo. 
Vsi testi so pokazali odlično tehnično, kondicijsko in psihološko 
pripravljenost za tako veliko tekmovanje, zato upravičeno pri-
čakujemo tudi kakšno uvrstitev v finale oziroma stopničke, kar 
bi bila potrditev dosedanjih rezultatov in lepa popotnica za na-
prej,“ so pred odhodom na prvenstvo sporočili iz kluba.

Lukci znova na SP v stepu

Šport v Posavju
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Vogel Qunaj, Brežice – 

dečka,
• Besarta Zimeri, Brežice – 

dečka,
• Mateja Vizlar, Senovo – 

deklico,
• Tatjana Jordan Grilc, 

Dobrova – dečka,
• Maja Blas, Jablanica – 

deklico,
• Maja Radanovič, Veliki 

Obrež – deklico,
• Bojana Mešiček, Veniše – 

deklico,
• Tanja Brajdič, Kerinov 

Grm – deklico,
• Majda Jurkas, Mostec – 

dečka, 

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).

rojstva moja poroka
• Galina Tubeishat, Senovo 

– dečka,
• Stanislava Bizjak, 

Brezovska Gora – dečka,
• Melita Vodopivec, Veliki 

Dol – dečka,
• Martina Bajzova, Dečno 

selo – dečka,
• Jana Orožen, Brestanica 

– dečka,
• Helena Kaučič, Drnovo – 

dečka,
• Ioana Rusu, Bizeljsko – 

dečka,
• Andrejka Habinc, Krško – 

dečka,
• Safeta Ćatić, Krško – 

dečka,
• Karmen Geršak, Bistrica 

ob Sotli – deklico.

ČESTITAMO!

skozi vaš objektiv

Bralka, ki je želela ostati anonimna, nam je poslala fotogra-
fijo gozdne ceste Prilipe – Cirnik, ki jo razjeda deroča voda 
iz bližnjega potoka, čigar struga je zasuta s hlodovino. „Do-
kler bodo morali lastniki gozdov plačevati za gozdne ceste 
in bo Zavod za gozdove imel dovolj sredstev na razpolago, 
je res vseeno, kako se dela. Zdrava kmečka pamet nareku-
je, da se les pred jesenskim deževjem pač ne deponira v 
potok. Ampak to je samo kmečka logika,“ je zapisala ogor-
čena bralka. Kot je dodala, tudi gozdni inženir, ki se veli-
kokrat pelje mimo, očitno smatra, da s tem ni nič narobe. 

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.

Mojca Oblak z Ledine nad Sevnico in Klemen Pukl iz 
Lipc (Blejska Dobrava), 31. avgust 2013, Ledina nad 
Sevnico (Foto: Foto Asja)

ŽEBNIK - Obiskali smo še zadnjo izmed devetih slavljenk in 
slavljenca, ki so v radeški občini letos praznovali 90-letni-
co življenja. Z velikim veseljem smo šli na pot k Strnadovim 
na Žebnik, kjer že osem let živi pri sinu Zvonetu z družino 
naša slavljenka Hilda Strnad. Rodila se je na Močilnem pri 
Goletovih in odraščala v družbi treh bratov. Na veliki kme-
tiji je bilo potrebno krepko poprijeti za sleherno delo. Dru-

žino je spremljala kruta usoda, od požara domačije do iz-
gnanstva v Nemčijo. Ko so prišli domov, je bilo vse klavrno, 
prazno in izropano. Po vojni je eno obdobje živela v Maribo-
ru, kjer se je zaposlila v tamkajšnji tekstilni tovarni, nato 
pa 19 let še v radeški Peti, kjer se je invalidsko upokojila. V 
zakonu z možem Alojzem, ki je umrl že pred 22 leti, sta se 
jima rodila sinova Zvone in Marjan, ki sta si vsak zase ustva-
rila družini s po štirimi hčerami, ima pa tudi že štiri pravnu-
kinje. Danes ji je znova lepo v družbi sinove družine in osta-
lih, ki jo imajo radi. Če bi jo krvni tlak bolj ubogal in je ne 
bi pestila osteoporoza, bi bilo življenje še mnogo bolj prija-
zno in znosno. Kadar je v dobri kondiciji, se z veseljem na-
poti v okolico lepo urejene hiše, prebere časopis, na televi-
ziji pa običajno ne zamudi dnevnika ter se kdaj jezi zaradi 
številnih nepravilnosti in kriminala.   V. Marot

90 let Hilde Strnad iz Žebnika

Slavljenka z družino in obiskovalci

PRIREDITVE 
V MESECU DECEMBRU

 
PRAVLJIČNE URICE

• v torek, 17. decembra 2013, ob 17. uri  
v Izposojevališču Krmelj,

• v sredo, 18. decembra 2013 ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

Razstava ročnih del oskrbovancev
Trubarjevega doma upokojencev 

Loka pri Zidanem Mostu
• od 7. decembra 2013 do 4. januarja 2014

V domu se trudijo stanovalcem skozi oskrbo in zdravstveno nego 
lajšati starostne in zdravstvene težave in jim zagotavljati mirno, 
varno ter prijetno starost, ob tem pa jim nuditi čim več aktivnosti. 
Njihovo vodilo je odprt in spoštljiv odnos do stanovalcev ter 
upoštevanje potreb vsakega posameznika. Delček njihovega 
ustvarjanja bo v decembru na ogled v Knjižnici Sevnica.

EGIPT
 (potopisno predavanje)

• v četrtek, 12. decembra 2013, ob 18. uri
Na tokratno popotovanje nas bo popeljal Egipčan Khaled Eissa, ki 
od leta 2008 živi v Ljubljani. Sprehodili se bomo po bogati faraonski 
zgodovini in spoznali pomembna mesta: kaotično prestolnico 
Kairo, nekdaj aristokratsko Aleksandrijo in jug dežele - Aswan. 
Spoznali bomo življenje običajnih ljudi, njihove navade, kulturo, 
tradicijo, vse tisto, o čemer se ne da prebrati v knjigah: zanimivo 
pripoved o deželi nekoč in danes, mešanico potovanja po krajih in 
mestih ter spoznavanje zasebnega in osebnega.

Predavanje in delavnica

• Praznična okrasitev doma z uporabo naravnih materialov 
v sredo, 18. decembra 2013, ob 18. uri 

Domačinka Milena Mastnak, vodja profitnega centra Zelena 
Sevnica, nam bo ob slikah predstavila nekaj primerov aranžmajev, 
delavnica pa je namenjena novoletni okrasitvi doma s poudarkom 
na ponovni uporabi predmetov oz. uporabi naravnih materialov. 

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 

Vljudno vabljeni!

Kaki, imenovan rajsko ali zlato jabolko, je v letošnjem letu 
dozorel tudi v Posavju. Ta odličen primorski sadež, bogat z 
vitamini, se vedno bolj širi tudi v notranjosti Slovenije, kar 

omogočajo klimatske spremembe oz. otoplitve. Na fotografi-
ji, ki jo je posnel Tine Vimpolšek, vidimo obiranje kakijev v 
Šentlenartu pri Brežicah. Plodove bodo shranili v kleti, kjer se 
bodo umedili, in jih nato pojedli skupaj s sorodniki in sosedi.

Kaki v Posavju
Sevnica, 

stoletje na razglednicah
Oskar Zoran Zelič

format 260 x 285 mm,
216 strani,

trda vezava

naročila:
marketing@posavje.info

07 49 05 780 / 040 634 783

50 % POPUST
DO KONCA LETA 2013!
Cena s popustom 17,50 €.

SENOVO – V tamkajšnjem gostišču Senica so se 29. novem-
bra na letnem srečanju zbrali krajani, ki so dopolnili 75 in 
več let in prebivajo na območju krajevnih skupnosti Seno-
vo in Koprivnica. Med 70 od 275 vabljenih so organizatorji 
- Društvo upokojencev, Krajevna skupnost in Krajevna orga-

nizacija Rdečega križa Seno-
vo - v svoji sredi z obdaritvijo 
in čestitkami še posebno po-
zornost namenili najstarejšim 
udeležencem, 90-letni Tonč-
ki Požun in tri leta mlajšemu 
Lojzetu Lesu ter Hermini in 
Rudiju Prosenu kot zakonce-
ma z najdaljšim stažem med 

udeleženimi upokojenimi zakonskimi pari. Za prisrčen pro-
gram so kot vrsto let do sedaj poskrbeli z recitali, plesom, 
krajšo igrico in glasbenimi vložki senovski osnovnošolci, za-
pel pa je tudi pevski zbor domačega DU pod vodstvom Vik-
torja Repšeta. Zbranim so zaželeli čim boljše v prihajajočem 
letu predsednik DU Senovo Ludvik Grilc, predsednik sveta 
KS Vlado Grahovac in Meta Habicht v imenu KO RK. Nave-
deni bodo še v tem letu obiskali tudi tiste krajane, ki se sre-
čanja zaradi bolezni ali drugih razlogov niso mogli udeležiti, 
sicer pa načrtujejo ponovno družabno snidenje že v pomla-
dnih mesecih prihodnje leto.  B. M. 

Srečanje starejših na Senovem

Zakonca Prosen
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Jožetu Novaku, Gorenje Laknice 
20, 8230 Mokronog. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (4.) Ans. MODRIJANI - Povej
 2. (1.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Če hočeš
 3. (2.) Ans. ŠTAJERSKI FAKINI - Samski fant
 4. (5.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Lojzetovih 40  
   glasbenih
 5. (6.) Ans. BITENC - Na znano cesto stopi 
 6. (7.) Ans. NEMIR - Da bi nekdo
 7. (10.) Ans. DOLENJSKI ZVOKI - Zgodbe
 8. (9.) Ans. NARCIS - Rdeča lička
 9. (3.) Ans. PETKA - Give me five
10.  (-.) Ans. SEKSTAKORD - Melodija zelenih dni

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Zreška pomlad - Dan s teboj

Kupon št. 183
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

D‘Palinka band išče talente, mladi marimbist se je 
vrnil domov, veseli december je tu!
 
Bi želeli postati član glasbene skupine? Posavski zaba-
vljači D‘Palinka band so se odločili, da bodo poiskali 
talent med vami in z vašo pomočjo. Iščejo primernega 
kitarista/ko in pevca/pevko, ampak vse v enem. Vse, 
ki bi vas zanimalo sodelovanje, in vse, ki poznate koga 
primernega, naprošajo da jih poiščete na facebooku.

Zasedba Tide, v kateri deluje tudi Posavec Blaž So-
tošek (foto: Alja Kink), se predstavlja z novim vide-

ospotom za rock 
balado Love is 
gone. Kevin Ko-
radin, pevec in 
kitarist skupi-
ne, je v imenu 
skupine o no-
vem spotu de-
jal: »Ideja spota 
je zelo prepro-

sta, želeli smo prikazati skupino v akciji, kemijo ben-
da in živega nastopa skupine Tide. Nismo čutili potre-
be po tem, da bi ustvarjali neko umetno zgodbo ali da 
bi navezovali glasbo na dogodke iz življenja ali politi-
ke. Tokrat smo v ospredje enostavno postavili glasbo 
in ‚performance‘ skupine.« Po mračni uspešnici Adieu 
in uporniški Riot Act so se tokrat odločili za skladbo, 
ki je lahko blizu vsem ljudem, ne glede na zvrst glas-
be, ki jo poslušajo.

Mlad marimbist Aristel Škrbić, ki že tretje leto študi-
ra in živi v Angliji, je v nedeljo, 10. novembra, po sko-
raj dveh letih nastopil na domačem odru, v skoraj polni 
dvorani Glasbe-
ne šole Krško. 
»Mladi glasbe-
nik nas je zno-
va presenetil s 
svojo izredno 
zrelostjo, ki 
smo jo slišali 
skozi virtuozne 
izvedbe, veči-
noma njegovih 
lastnih skladb in priredb, na marimbi kot tudi v pogo-
vornem delu, ko nam je zrelo in hkrati zabavno pred-
stavil izzive in preizkušnje, s katerimi se srečuje mlad 
glasbenik v tujini,« so nam zaupali obiskovalci koncer-
ta. Prireditev je povezovala Manca Marinčič, glasbeni 
gost na marimbi pa je bil Julijan Kunej. Aristel je kon-
cert začel in zaključil z lastno priredbo skladbe Kje so 
tiste stezice in z njo marsikomu v dvorani zvabil solze 
v oči. »Kdaj prideš spet domov?« pa je bilo vprašanje, 
ki so mu ga po koncertu največkrat zastavili poslušalci.

Priljubljena posavska skupina LeeLooJamais je na 
prav posebni turneji, poimenovani LeeLooJamais Sen-
ses Tour. Na koncertih turneje se bodo tako predsta-
vili v drugačni luči kot do sedaj – z akustičnim setom. 
In zakaj Senses? Ker bodo LeeLooJamais zaposlili tudi 
vaše brbončice! Za glasbeno in vizualno poslastico na 
vsakem koncertu bodo poskrbeli kar sami. LeeLooJa-
mais so sicer turnejo uradno pričeli 7. novembra, 14. 
decembra jih bo pot zanesla tudi v Kulturni dom Krško.

Nabito polna dvorana gasilskega doma v Cerkljah ob 
Krki je bila 30. novembra navdušena nad nastopajoči-

mi na 2. koncertu Klape Parangal (na fotografiji). Sle-
dnja deluje v okviru KD Ivan Kobal Krška vas, vodi pa 
jo vsestranski Franc Vegelj. Klapo Parangal sestavlja 
11 članov, in sicer Tomaž Duhanič, Matjaž Rožman, 
Robi Žveglič, Robi Bračun, Jože Orešar, Jernej Du-
šak, Boštjan Piltaver, Lenart Žnideršič, Mirko Gramc, 
Rok Vegelj in Franc Vegelj. „Parangalci“ so v goste po-
vabili še skupino Trta, Vokalno skupino Sovice, ki jo se-
stavljajo učiteljice in vzgojiteljice OŠ Cerklje ob Krki, 
in Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče, na-
stopila pa je tudi prva zasedba Klape Parangal.

Obvestite nas kje, kam, zakaj, kdo igra, kdo in komu 
poje ter delite posavski svet glasbe z radovednimi bral-
ci – pišite nam na glasbene.novicke@posavje.info.

 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 7. december, ob 17. uri

1. nagrada: brezplačna mesečna vstopnica za fitnes
2. nagrada: 5x brezplačen obisk fitnesa
3. nagrada: 3x brezplačen obisk fitnesa 

Geslo križanke pošljite do četrtka, 12. decembra, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

FITNESS POŽUN
MATJAŽ POŽUN S.P. TITOVA 75, 8281 SENOVO

Geslo 24/2013 številke: 

TESTENINE S PRIDIHOM JESENI
Nagrade, ki jih podarja Oštarija Margareta, prejmejo:
1. nagrada:  mehiška plošča za dve osebi; 
 Ivanka Gramc, Račja vas 
2. nagrada:  dve pici po izbiri; 
 Nataša Poznič, Brezje pri Dovškem 
3. nagrada:  tiramisu za dve osebi; 
 Leopoldina Pešič, Radeče 

Z DARILI SE IZRAŽAMO ...
Obdarovanja se veselimo vsi ... Ljudi, ki jih obdarujemo in od kate-
rih sprejmemo darila, dobro poznamo in nekako vemo, kako jih pre-
senetiti ... Vendar pa izkušnje kažejo, da veliko ljudi ob izbiri daril 
kaže negotovost: „Kaj podariti ljudem, ko pa že vse imajo ...“ Obda-
rovanje in sprejemanje darov je vsekakor tudi komunikacija med 
ljudmi in izmenjava sporočil. Pri nas, v HIŠI NARAVE, smo že v tem 
prazničnem vzdušju in v namen obdarovanja imamo pripravljenih že 
veliko uporabnih darilnih paketkov in posebnih izdelkov ... Kot že ve-
ste, so rdeča nit naše ponudbe izdelki za zdravo in kvalitetnejše 
življenje ... Če želite biti izvirni, lahko podarite skodelico in odličen 
čaj. Izbirate lahko med porcelanastimi čajniki, skodelicami za kavo 
ali čaj, šatuljami, posodami za shranjevanje, cedilčki in kvalitetni-
mi pravimi, zeliščnimi, sadnimi čaji in kavami. Uporabno in izbrano 
darilo je lahko steklena karafa oz. vrč za vodo, ki na najbolj naraven 
način revitalizira vodo s svojo posebno obliko. Na voljo so tudi ener-
gijski kozarci z afirmacijami (ljubezen, zdravje, harmonija, zaščita 
itd.) in rožami življenja. Z veseljem Vam svetujemo pri izbiri začimb 
in zelišč, super sokov ter hladno stiskanih olj, ki so zelo praktično in 
uporabno darilo. Vaše najdražje boste razveselili z omamno dišeči-
mi naravnimi parfumi, izdelanimi po starodavnih francoskih recep-
turah iz 17. stoletja. Ponujamo vam več kot 40 različnih vonjev za 
oba spola. Sebe in druge lahko razvajate z izbranimi in lično pakira-
nimi izdelki za nego telesa: pene za tuširanje, dišeča trda mila, ko-
palna olja in soli, peneče kopeli, kopalne čokolade, pilingi, masla in 
losijoni za telo, kreme za roke ... Moški boste za svoje dame pri nas 
našli odličen izbor različnega unikatnega, ročno izdelanega nakita, 
bleščil za ustnice, lakcev za nohte ter veliko prikupnih in nujnih drob-
narij, ki jih potrebuje vsaka ženska ... Da bodo Vaši domovi dišali po 
praznikih, imamo pestro ponudbo eteričnih olj in izparilnikov, diše-
čih palčk, dišečih smol in kadil (žajbelj, cedra, sivka, rožmarin ...) 
ter uporabnih ezoteričnih pripomočkov, ki sodijo zraven. Nismo pa 
pozabili na naše najmlajše, tako jim lahko namenite zdrave sladka-
rije, spodnje perilo iz bambusa (od 2 let naprej), starosti primerno 
knjigo in še kaj ... Naš nasvet za čarobni mesec december je, da v 
prvi vrsti obdarujete iz srca. 
 Vse dobro, Nataša Doberšek.

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

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob 
smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč 
naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi ka-
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni-
ci smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Mati-
je Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, 
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), 
od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, 
naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu zahvale@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. ure.

AMALIJA KODRIČ

LADKA KODRIČA

V SPOMIN
Minilo je že mnogo let,

odkar sta me zapustila,
v spominu sta ostala za večno.

JOŽE AVŠIČ

V SPOMIN

Milena, Nataša in Mojca z družinama

Še vedno ne mine dan, da se ne bi spomnili nate. 
Še vedno ne mine dan, da te ne bi pogrešali.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu 
in nadaljujete z njegovim delom. 

Hvala vsem, 
ki obiskujete njegov poslednji dom.

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.
(Tone Pavček)

Minilo je 5 let.
5 let od dneva, ko si nas mnogo prezgodaj za vedno zapustil.

Vsem, ki se ga še spomnite, postojite ob njegovem grobu, 
mu v spomin prižgete svečko, iskrena hvala.

Žalujoči: žena Ana, sin Slavko in hči Irena

SLAVKO FRECE

V SPOMIN
2. decembra je minilo 40 let, 

odkar nas je zapustil 
naš dragi oče in mož

Če solza bi te obudila ...

 iz Krškega.

FRANC RAČIČ

V SPOMIN
7. decembra bo minilo žalostno leto,

odkar nas je za vedno zapustil naš dragi

 Vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo in postojite ob njegovem 
grobu, mu v spomin prižigate svečke, iskrena hvala.

 Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.

Mrtev je tisti, 
ki ga pozabijo.

z Breg 59, Leskovec pri Krškem.

MARIJA KRANJČEVIČ

ZAHVALA

rojena 25. 01. 1954 v Kobilah,
umrla 12. 11. 2013 v Tettnagu v Nemčiji.

Žalujoči: Alojz Kranjčevič z družino, 
Jožefa Bader z družino in ostali sorodniki

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam izrekli sožalje 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Posebna zahvala tudi domačemu gospodu župniku Ludviku 
za poslovilni govor.

MARJANCI BOŽIČNIK

V SPOMIN

Pred tremi leti je kruta usoda vzela otrokom mamo in možu mlado 
ženo. Čas se je ustavil, a življenje teče dalje. 
Tako sedaj po teh letih na tvojem preranem grobu, poleg tvojih 
otrok in moža, prižigajo svečke že tvoji trije vnuki, ki bodo babico 
na žalost poznali le po slikah.
Imeli smo te le za kratek čas, a ta čas je v vseh nas pustil tvoj pečat 
ljubezni in dobrote. Spomin nate ne bo nikoli ugasnil.

Tvoji domači

z Velikega Kamna

Mineva 20 let,
odkar me je zapustila moja draga mama

Prav tako mineva 34 let, 
odkar ni več med nami

KARLA MEDVEDA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se zahvaljujemo vsem, ki ste imeli našega očeta radi, ga v času 
njegove bolezni obiskovali in mu polepšali dneve. Hvala vsem, 
ki ste nam v trenutkih žalosti stali ob strani, nam izrekli pisna 
in ustna sožalja, darovali cvetje, sveče, svete maše in denarne 
prispevke. Posebno zahvalo smo dolžni PGD Pišece, ZVB NOB 
KO Pišece, praporščakom iz sosednjih društev, nosilcema križa 
in zastave, gospodoma župnikoma Francu Orniku in Francu 
Rataju, zvonarjema g. Romanu Osojniku in g. Bojanu Veršcu, 
pevcem iz Pišec, govornikoma g. Ivanu Šelerju in ge. Marjanci 
Ogorevc, godbenikoma g. Marku in g. Jožetu Petelincu, citrarki 
gdč. Anamariji Agnič, dr. Iljažu, Pogrebni službi Žičkar in gostilni 
Kocjan. Še enkrat iz srca hvala vsem, ki ste našega dragega očeta 
pospremili k njegovemu večnemu počitku.

Dober, plemenit človek, ki je z nami živel,
nam ne more biti odvzet,

kajti v našem srcu pustil je svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, 
starega očeta, brata, strica, bratranca, 

tasta in svaka

iz Podgorja pri Pišecah

iz Senuš 45 pri Leskovcu.

iz Senuš 45 pri Leskovcu.

MARIJE ČEŠNOVAR

ZAHVALA

roj. Brdik iz Vrha pri Površju 8, Raka,

Žalujoči: vsi njeni

Ob izgubi drage mame, babice, prababice, 
sestre, tete in tašče

ki je v 88. letu umrla, dne 22.11.2013, se iskreno zahvaljujemo soro-
dnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede soža-
lja, darovano cvetje, sveče in za svete maše. Posebna zahvala osebni 
zdravnici dr. Maji Vučković, osebju urgentne službe ZD Krško, zdrav-
stvenemu osebju Splošne bolnice Novo mesto in Splošne bolnice Bre-
žice ter negovalni službi na domu CSD Krško. Hvala Pogrebni službi 
Blatnik, gospodu župniku Francu Levičarju in Jožetu Zupančiču za 
opravljeno pogrebno mašo in pogreb ter pevcem za zapete pesmi in 
trobentaču za odigrane žalostinke. Hvala vsem, ki ste jo spremlja-
li na njeni zadnji poti!

Hvala vsem, ki se ju spominjate, postojite ob njunem grobu, 
prinašate cvetje in prižigate sveče.

Sin Jože

IGOR MEDVED

ZAHVALA
V 40. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil 
dragi sin, brat, stric, bratranec in nečak

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sošolcem, sode-
lavcem, sovaščanom in znancem za izrečene besede sožalja, da-
rovane sveče, svete maše ter denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi prerani zadnji poti.
Zahvala velja tudi govorniku za ganljive besede slovesa, pogrebni 
službi Komunale Sevnica, pevcem iz Boštanja in župniku Fonziju za 
lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste nam kakorkoli 
pomagali in nam stali ob strani v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njegovi

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite, kako trpel sem,

in večni mir mi zaželite.

iz Dolenjega Boštanja.

MARTINA PIRCA

ZAHVALA

Tam, kjer si ti,  
ni sonca ne luči, 

le tvoj nasmeh 
nam v srcih še živi 

in nihče ne ve, 
kako zelo boli.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
znancem in sosedom, ki ste nam stali ob strani v težkih trenutkih, 
izrekli sožalja, darovali sveče, cvetje in denarno pomoč.
Hvala osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice, 
njegovemu osebnemu zdravniku, duhovniku, Pogrebni službi Žičkar, 
izvajalcu Tišine, pevcem in Gostilni Humek. 
Še enkrat vsem in iz srca hvala, tudi tistim, ki jih nismo posebej 
omenili.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega

iz Dobove

FRANCA KOZINCA

ZAHVALA
V ponedeljek, 25. novembra, 

smo se na senovskem pokopališču poslovili 
od dragega moža in očeta

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v tem žalostnem in težkem 
času stali ob strani.

Hvala tudi podjetju Kostak Krško za vso organizacijsko pomoč, 
gospodu župniku, pevcem, Cvetličarni Irena in gospodu Senici.

Posebna zahvala gre našim sorodnikom, prijateljem in sosedom, 
ki ste nam v tem težkem času pomagali.

HVALA!
Žalujoči: žena Fani, sin Matija z družino in vsi njegovi

Življenje je samo pot, po kateri hodimo.
Cilj je, da spomini tistih, 

ki smo jih ljubili, živijo naprej.
To nas naredi nesmrtne.

iz Dovškega 6a.

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

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava,

druga, 
dopolnjena izdaja

naročila:
07 49 05 780 / 040 634 783

marketing@posavje.info

50 % POPUST
DO KONCA LETA 2013!
Cena s popustom 17,50 €.
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

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.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

NIZKE CENE!

obzornikova oglasna mreža

- 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,

Vozi do 50% ceneje

051 688 880
SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj

Bodi IN, vozi na PLIN

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

07/499 22 33OptikaKeber
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- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

070 660 660
Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.

Čistimo zaloge

na izbrane okvirje korekcijskih očal

Zahvala
28. oktobra 2012 je bil v Artičah dobrodelni koncert za 
mojo mobilno hišico, zato se zahvaljujem Karitas Artiče 
in Sromlje, vsem dobrotnikom, ki so pomagali denarno 
in materialno, ter obiskovalcem koncerta. Zahvaljujem 
pa se tudi družini Županič s Senovega in njihovim daro-
valcem materiala za nadstrešek in obnovo starega hra-
ma za shrambo ter za celoletno pomoč. Vsem hvaležna,
 Mimica Kolan, Sromlje

Prodajna mesta:
www.eventim.si, Petrol, Kompas, Kiosk Delo Prodaja, 
Punkt Krško in Brežice, BIT Brežice, Pošta Slovenije,  

Bubka bar, Gostilna Les, ŠS Pika Com.
Cena vstopnice:

predprodaja 15,00 €, 
na dan prireditve 17,00 €

Terme Čatež  
Večnamenska dvorana

sreda

Striptiz

Matjaž 
Javšnik

11.12. 

NORO DOBRA     KOMEDIJA

ob 20.00 

PREDPREMIERAS Posavskim obzornikom 
na Striptiz!

V sredo, 11. decembra, prihaja v Terme Čatež komedija Matja-
ža Javšnika z imenom Striptiz. Ravno za Posavje je Javšnik pri-
pravil predpremiero te predstave, ki naj bi vas dodobra nasme-
jala.  Med občinstvom pa bo tudi 5 izžrebancev naše nagradne 
igre, zato le vzemite pisala v roke in napišite pravilni odgovor 
na nagradno vprašanje:

Kdaj izide naslednja številka Posavskega obzornika, v kate-
ri boste lahko prebrali tudi praznična voščila organizacij in 
podjetij ob prihajajočih praznikih in novem letu?

Vaš odgovor nam skupaj s podatki (ime, priimek, naslov, po že-
lji dodajte telefonsko številko) prosimo pošljite do 9. decem-
bra na naš naslov:

Posavski obzornik
za nagradno igro

Trg Matije Gubca 3
8270 Krško

Lahko pa nam svoj odgovor in podatke pošljete tudi na 
nagradna.igra@posavje.info. Srečne izžrebance, ki se bodo na-
smejali sredi decembra, bomo o prejemu nagrade obvestili na 
posredovane kontakte.

Imejte se lepo,
vaš Posavski obzornik

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

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

Vse za božični čas:
• novoletne lučke,
• novoletni okraski,
• novoletne jelke,
• jaslice ...

Najbolj bran časopis v Posavju!
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Prodam odojke po ugodni 
ceni, možna tudi dostava. 
Tel.: 031 244 556

Prodam navadne rjave jele-
ne za meso ali nadaljnjo rejo 
in garažna vrata iz masivne-
ga hrastovega lesa (235x206 
cm). Tel.: 041 613 954 

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

Prodamo mladičke srednje-
ga črnega pudlja, stari so 5 
tednov in so že čipirani ter 
razglisteni. K novemu lastni-
ku bodo odšli po prejetju pr-
vega cepiva, Krško. 
Tel.: 041 392 816 

Prodam več mladih golobov 
pismonoš – poštarjev. 
Tel.: 041 205 941

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Zelo ugodno prodam kuhinjo 
Svea, pomivalno korito, pipa 
in kuhinjska napa. 
Tel.: 041 527 195 

Prodam samo-stoječo zamr-
zovalno skrinjo Electrolux, 
250 l, 2x rabljeno. 
Tel.: 07 49 61 682

Prodam hladilnik z zamrzo-
valnikom Gorenje, oljni go-
rilnik, obtočno črpalko, re-
gulator vleka in ostalo za 
kurilnico. Tel.: 031 524 010

Okna, 3 kom (1000 x 2000), 
zastekljena, odpiranje na 
kip, prodam poceni, možna 
menjava za kurilna drva. 
Tel.: 051 330 339

Prodam plastično okno 

Prodam 10 ovc in 3 burske 
koze. Tel.: 041 829 254

Prodam kozla, starega 2 leti, 
brejo kozo in mladico. 
Tel.: 041 712 976

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, in 2 pitanca, težka 120 
in 160 kg. Tel.: 031 452 476

Prodam prašiča, težkega oko-
li 200 kg, krmljenega z doma-
čo hrano. Tel.: 051 263 351

Prodam prašiča, 130-160 kg, in 
2 leti staro mesnato svinjo nad 
300 kg. Kličite resni kupci, oko-
lica Dobove. Tel.: 031 762 872

Prodam 4 prašiče, težke cca. 
100-140 kg, in 4 prašiče, težke 
cca. 80 kg. Tel.: 051 895 099

Prodam 30 kg odojke, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 77 450

Prodam odojke, težke 25-
30 kg, tudi pečene, in pave. 
Tel.: 051 483 060

Prodam 3 prašiče, težke cca. 
45 kg po 2,30 €/kg, okolica 
Brežic. Tel.: 041 514 135

Izdelava hlevske opreme 
za prašičerejo in kovinskih 
rešetk za govedorejo. Tel.: 
041 503 743, Bojan Povšič 
s.p., Pod vrtačo 19, Sevnica

Prodam 4 prašiče, 170-180 
kg, svinjo, 250 kg, in odoj-
ke, 20-25 kg. Vse ugodno, 
domača hrana, možen zakol 
in kratka dostava. 
Tel.: 040 796 830 

Prodam prašiča, težkega 180 
kg, in svežo svinjsko mast. 
Tel.: 051 361 635 

Prodamo prašiče, težke od 
160 do 200 kg, krmljene z 
domačo kuhano hrano. Mo-
žen zakol in nakup polovice. 
Tel.: 041 851 892, po 14. uri

Prodam prašiča, težkega oko-
li 230 kg. Tel.: 07 49 56 406

Prodam svinjo, težko 150 kg, 
krmljena je s kuhano hrano! 
Tel.: 041 895 974 

Prodamo prašiče za zakol ali 
nadaljnjo rejo, težke 160 kg. 
Tel.: 07 49 68 390 

Prodam 2 prašiča po 200 kg 
ter silažne bale, tri košnje, 
okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam prašiča, težkega od 
200 do 220 kg, možen zakol. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 874 133

Prodam prašiča, težkega 
okoli 160 kg, mesnate pa-
sme, hranjen z domačo hra-
no. Možen zakol. 
Tel.: 07 49 56 262 

Prodam 4 svinje, težke oko-
li 80 kg, in 2 prašiča, 200 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam prašiče, težke okrog 
150 kg, hranjene z domačo 
hrano, linija 12, možen za-
kol. Tel.: 031 209 951

Prodam prašiče, težke 30-80 
kg, domače reje, možen za-
kol. Tel.: 031 492 837

Prodam prašiča, težkega 
okrog 180 kg, krmljen z do-
mačo hrano. Cena po dogo-
voru. Tel.: 041 657 524

Prodam prašiče, težke cca. 
180 kg, hranjeni z domačo 
hrano. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Prodam prašiče, težke 150-
180 kg. Tel.: 041 365 803

Prodam prašiče, težke 30 kg 
in 100 kg, ter koruzo. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam prašiče, težke od 100 
do 230 kg. Tel.: 031 741 437

Prodam pujska, do 35 kg, 
cena po dogovoru, in gara-
žo (5x3 m), malo rabljeno. 
Tel.: 031 590 523

NEPREMIČNINE

Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov. ARS Projek-
tiranje, Anton Strniša s.p., 
Gabrovec 1a, 3241 Podplat. 
Tel.: 03 810 4182, 031 393 560 

Projektiranje, legalizacije, 
zunanje ureditve, notranje 
opreme, prenove, novogra-
dnje. Aspo biro, Samo Voj-
ko Cerovšek s.p., Papirniška 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
www.aspobiro.si

V Brežicah oddam v najem 
delno opremljeno garsonje-
ro za daljše obdobje. 
Tel.: 040 428 753

Najamem zapuščeno kmetijo 
ali kmetijsko posest v Posav-
ju. Tel.: 041 846 570

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

AVTOMOBILIZEM 
IN OPREMA

Prodam Golf Plus 1.9, die-
sel, letnik 2005, prevoženih 
150.000 km, registriran do 
20.4.2014, v odličnem sta-
nju. Tel.: 051 362 570 

Prodam Kangoo 1.5 DCI, le-
tnik 2003, reg. do junija, in 
Clio 2.1, letnik 1998, reg. do 
julija. Tel.: 051 496 012 

Prodam Fiat Stilo 1.9 JTD, 
2007, prevoženih 189.000 
km, prvi lastnik, nekaram-
boliran. Tel.: 041 717 787 

Prodam Toyoto RAV-4, letnik 
2009, Executive cross sport, 
črne barve, D-4D 136, die-
sel, oblazinjeno usnje, pa-
metni ključ, električni pomik 
voz. sedeža in še veliko dru-
ge opreme. Tel.: 031 591 379

Prodam Renault Megane ka-
ravan DC 1.9, letnik 2002, 4 
gume in polni rezervoar go-
riva. Cena 2.600 €. 
Tel.: 041 652 045

Prodam Jawo 350, letnik 
1979, malo vožena, lepo 
ohranjena, registrirana, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 681 329

KMETIJSTVO

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

Prodam drva, možna menja-
va za koruzo. Prodam tudi 
orehe. Tel.: 041 524 542 

Prodam traktor Ursus C-360, 
letnik 1987, lepo ohranjen, 
reg. do maja 2014, s kabino, 
cena 2.750 €. 
Tel.: 040 309 402

mali oglasi

Prodam 250 kock letošnje 
krme, cena 2,50 €/kocka. 
Tel.: 031 705 083 

Prodam obračalnik SIP Favo-
rit 230, 4 zobi, široke gume, 
letnik 2005; prekopalnik za 
vrt in traktor Tomo Vinkovič 
420, letnik 1987. 
Tel.: 040 295 510

Prodam bukova drva. Do-
stava na dom. 
Tel.: 051 758 062 

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava, okoli-
ca Brežic. Tel.: 031 594 663, 
041 841 356

Prodam nažagana bukova 
drva, 6 m3, podrta jeseni. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 618 239

Prodam žagana bukova drva 
za centralno, kamin, štedil-
nik. Dostava na dom. Anton 
Gošek s.p., Rožno 26, Bresta-
nica. Tel.: 040 738 059

Prodam bukova drva, možna 
dostava. Kupim modro fran-
kinjo. Tel.: 040 319 448

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam 250 litrov cvička, le-
tnik 2012, in 600 litrov, letnik 
2013. Tel.: 051 423 183

Prodam vino modre franki-
nje in mešano belo. 
Tel.: 040 796 835  

Prodam rdeče in belo vino, 
cena 1 €/l. Tel.: 031 520 432

Prodam rdeče in belo vino 
ter letošnje orehe. 
Tel.: 07 49 51 577

Prodam rdeče vino in slivov-
ko. Kupim kotel za žganjeku-
ho. Tel.: 031 484 058

Menjam odlično bizeljsko 
mešano rdeče vino (žame-
tovka/frankinja) za prašiča, 
težkega 150 kg. 
Tel.: 041 292 647 

Prodam vino cviček in belo 
vino namizno. 
Tel.: 031 813 735

Prodam domače dolenjsko 
bučno olje, Kalce – Naklo. 
Tel.: 041 396 119

Prodam orehova jedrca, pra-
šiča za zakol, 180 kg, doma-
ča kuhana hrana. 
Tel.: 031 297 025

Prodam suhe gobe in teličko 
simentalko, staro 4 mesece. 
Tel.: 070 406 948

ŽIVALI

Kupim kravo, suho, zdravo, 
za pitanje. Tel.: 07 49 74 076

Prodam telički, eno staro 4 
tedne in eno 2 meseca, ter 
domače žganje od hrušk. 
Tel.: 041 521 203

Prodam 2 prašiča, težka 
170-180 kg, in bikca LS/CHA, 
starega 9 mesecev. 
Tel.: 051 870 909 

(60x90) in leseno okno 
(120x130) ter hrastove plo-
he. Tel.: 031 331 091

Prodam dvokrilna garažna 
vrata, širina krila 1,25 m, viši-
na 2 m. Cena 600 €. Tel.: 051 
702 716; 07 49 59 164

Prodam aparat za peko kru-
ha Silver Crest, zmogljivost 
1250 g. Nov, nerabljen, ga-
rancija 3 leta. 
Tel.: 07 49 64 109

RAZNO

Prodam leseno skoblano 
ograjo za balkon ali teraso 
(stebričke). Tel.: 041 738 395

Opravljam različna vzdrže-
valna dela: manjša popravi-
la, vrtna opravila, spravilo 
drv, čiščenje snega in po-
dobno. Nikola Pavlek, Ro-
žno 54, Blanca. 
Tel.: 051 823 515

Prodam krožno žago Pant 
žago, kolesi 50 cm, je na ko-
lesih za premik, ohranjena, 
kot nova, Boštanj. 
Tel.: 07 81 42 332

STIKI

Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepo-
vsod. Tel.: 031 836 378, 03 
57 26 319, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

Slovenec, star 60 let, ure-
jen, želi spoznati pošteno 
žensko za resno zvezo. 
Tel.: 070 242 834

Fant, 44 let, bi rad spoznal 
iskreno, pošteno dekle ali 
mamico, mlado do 38 let, za 
resno vezo. Spoznaj me, ne 
bo ti žal. Tel.: 041 985 309

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
• p.p. 288, 8270 Krško
• na Info točki v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• po e-pošti:
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781

Za objavo v naslednji številki morajo 
biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure). 
Cena objave malega oglasa za fizične 
osebe do 15 besed znaša 6,50 €, vsa-
ka nadaljnja beseda 0,60 €, za okvir 
pa 3,70 €. Cena objave malega oglasa 
za pravne osebe do 15 besed znaša 
13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 1,20 €, 
za okvir pa 7,40 €. Cene vsebujejo DDV.

Za resničnost in verodostojnost ob-
javljenih 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, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

v hotelu 
city KRŠKo

www.fotografika.siTel.: 070/388 618
Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

oK
to

bR
A

Novo! iZPiS FotoGRAFiJ Do FoRMAtA A3

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

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

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.

Šentjanž 59, Šentjanž

format 154 x 216 mm
156 strani, trda vezava

do 31. 12. 2013 le 10,50 €
naročila:

07 49 05 780 / 040 634 783
zalozba@posavje.info

Ivan Lapajne: Krško in Krčani
(drugi ponatis)

Ideja za
darilo
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Znanstvenemu simpoziju iz 
junija 2009 in priložnostni 
razstavi v Posavskem muze-
ju Brežice, ki je bila obisko-
valcem na ogled od novem-
bra 2010 do januarja 2011, 
se zdaj pridružuje zbornik s 
šestnajstimi razpravami, ki 
izhaja kot četrti zvezek v 
zbirki Brežiške študije in z 
različnih zornih kotov osve-
tljuje življenje brežiških 
frančiškanov v skoraj treh 
stoletjih njihovega delova-
nja med prebivalci mesta in 
tudi bolj oddaljenih krajev 
Dolenjske in Štajerske vse 
do Kuma in Celja. 

V šestnajstih prispevkih so 
predstavljeni frančiškan-
ski red in provinca sv. Kri-
ža, v katero je spadal, zgo-
dovinski pregled samostana 
od povabila frančiškanov do 
njihovega izgona leta 1941 
ter neuspešni poskus vrnitve 
v letu 1945, stavbna zgodo-
vina cerkve in samostana ter 
upodobitve zavetnika Antona 
Padovanskega, samostanska 
knjižnica in bogastvo, ki ga 
je hranila, pridige, pesmari-
ca iz 18. stoletja, šolska de-
javnost frančiškanov in štu-
dij moralne teologije, ki ga 
je gostil brežiški samostan. V 
zadnjem od prispevkov pa so 
brežiški bratje predstavlje-
ni, kot so se jih spominjali 
najstarejši meščani in okoli-
čani. 

Knjigo 

S PATRI SMO SI BILI DOBRI
TRI STOLETJA BREŽIŠKIH FRANČIŠKANOV

lahko naročite po prednaročniški ceni 20 € 
do 13. 12. 2013 pri založbi 

na telefonski številki 
040 634 783 

(vsak dan od 8. do 21. ure)
po e-pošti na naslov 

marketing@posavje.info
ali po navadni pošti 

na naslov 
Zavod Neviodunum
Trg Matije Gubca 3

p.p. 201
8270 KRŠKO

Predstavitev knjige bo 
v soboto, 14. 12. 2013, 

ob 17. uri 
v Gimnaziji Brežice.

V uvodniku je brežiški župan 
Ivan Molan o knjigi zapisal: 
»Pričujoče delo je nov ka-
menček v mozaiku, ki slika 
preteklost mesta in njegove 
okolice. Brežiške študije v 
besedi in sliki dokumentira-
jo zgodovino mesta in ljudi, 
ki so v njem živeli ter soob-
likovali življenje tedanjega 
časa.«

Iz prispevkov:
Si lahko predstavljamo 
vzdušje pri spraševanju 
učencev v bogato poslika-
nem prostoru grajske Viteš-
ke dvorane? Navzočnost gro-
fa in drugih odličnikov, 
izjemni prostor, vznemirljiva 
»skušnja« (Untersuchung), ki 
je potekala v brezmejni ti-
šini. Šolarji so molčali, le 
vprašani učenec je odgovar-
jal.
 (Branko Šuštar)

Spovedovanje pa sploh ni 
nekaj enostavnega. Ne gre 
samo za poslušanje grehov, 
njihovo ocenjevanje in od-
tehtavanje pokore, ampak 
je pri tem zakramentu nje-
gova človeška plat silno po-
membna, čeprav je odločil-
na seveda božja. Zato je bilo 
potrebno duhovnike še pose-
bej natanko usposobiti za to 
odgovorno službo. In šolski 
sistem Province sv. Križa je 
ta del usposabljanja in for-

macije za dobrih sto let za-
upal prav brežiškemu samo-
stanu.
 (br. Miran Špelič)

Poleg sadnega drevja in zgo-
dnjih zelenjavnih sadik (pa-
radižnik in paprika) so patri 
vzgajali tudi rože. Imeli so 
čudovito vrsto georgin, regin 
ali dalij, vendar so jim v Bre-
žicah rekli georgine in so bile 
zelo modne rože v obdobju 
med obema vojnama. S fran-
čiškanskega vrta se nekate-

ri Brežičani spominjajo cve-
točih roza, rumenozelenih, 
belih, in še kakšnih georgin. 
»Tisti vrt je bil tako zelen, 
rože, nasadi, sadje, tako so 
imeli čudovito tam. Imeli so 
tako urejeno, jaz nisem ni-
kjer takšen vrt videla. Vse 
je bilo tako urejeno, sadje 
tudi, vse, tista trava stal-
no pokošena, tiste zelenice. 
Oni so si hrano vso pridelali. 
In na sredi tistega vrta je bil 
pa en tak velik vodnjak (…)«
 (Ivanka Počkar)

Nova knjiga: S patri smo si bili dobri
Iz založbe Neviodunum 

Ko je vodstvo slovenske frančiškanske province leta 1947 sprejelo sklep: »Samostan v Brežicah se ukine«, 
se je zdelo, da je izpolnjen še zadnji nujni pogoj, da se ga postopno izbriše iz javnega spomina. Temelj-
ni namen vseh, ki so sodelovali pri obeležitvi 350. obletnice naselitve frančiškanov v Brežicah, je oživiti 
spomin na Frančiškove brate, katerih domovanje sta bila samostan in cerkev sv. Antona Padovanskega. 

DEČNO SELO – Jožef Petan je 16. novembra v sodelova-
nju z družino v gasilskem domu v Dečnem selu predsta-
vil družinsko kroniko, ki jo je naslovil »Drobci iz življe-
nja štirih generacij«.

V družbi številnih sorodnikov in 
prijateljev je želel avtor pri-
bližati vsaj delček preteklosti 
družine Petan. Zanimiva pripo-
ved družine se prične s kore-
ninami pradeda in prababice 
Martina (1841-1883) in Helene 
(1835-1933) Petan, nadaljuje z 
obdobjem Janeza (1878-1950) 
in Jožefe (1881-1940) Petan, 
nato Janeza (1911-1988) in 
Neže (1910-1988) Petan ter 
kot četrto avtorjevo obdobje 
– Janezovega in Nežinega sina 
Jožefa (21.2.1944) in soproge 

Ivane (1944) Petan (oba dobitnika mnogih priznanj in odliko-
vanj), ki ga je bilo, kot pravi avtor, zaradi obilice podatkov 
najtežje opisati, saj bi bilo gradiva za ves roman, rodovnik 
pa je že pognal dobre korenine. 

Sledi Petanovega rodu vodijo v vas Sromlje, ki leži na južnem, 
vinorodnem pobočju Orlice, družinska kronika pa se omeju-
je zgolj na tiste prednike rodu Petan, ki so si vas Dečno selo 
izbrali za svoje življenje in delo. Vzpodbudo za pisanje kro-
nike je Jožef dobil po stricu Zdravku in bratrancu Bojanu, ki 
sta rodovnik sorodstvenih vej, nastalih iz zveze Janeza in Jo-
žefe Petan do leta 2004, lepo pripravila v slikovni obliki. Za 
pisanje so mu služila pričevanja prednikov, anekdote, spomi-
ni, družinsko pisno in slikovno gradivo ter razni dokumenti, 
s tem pa je želel ohraniti spomin na družinske veje, vpete v 
zgodovinski okvir Slovencev v takratnih obdobjih. V kroniki je 
prikazana tudi prva geodetska karta Dečnih sel iz leta 1825 
in takratna namenska raba zemljišč, v zapisu Naš kraj nekoč 
in danes avtor takratno podobo primerja s sedanjo in poja-
sni vzroke, zakaj se je to okolje do danes povsem spremenilo 
ter kako je to vplivalo na življenje Petanovih. Sicer pa v dru-
žinski kroniki Petanovih pritegne še bogato slikovno gradivo.

V spremni besedi je predsednik Literarne sekcije Beseda pri 
KD Franc Bogovič Dobova (izdajatelj in založnik) Rudi Mlinar 
med ostalim zapisal, da je Jožef Petan s knjigo zadostil tudi 
ljudskemu reku, da mora človek zasaditi drevo, poskrbeti za 
potomce in napisati knjigo. Jezikovni pregled je naredila Iva-
na Vatovec. In nenazadnje – k toplemu ozračju na predstavi-
tvi so s kulturnim programom prispevali člani družine Petan.
 Natja Jenko Sunčič

O štirih generacijah Petanovih

Jožef Petan z družinsko 
kroniko

Dnevi

Posavske

Energetike
Krško
11. - 13. December 2013

Ura: 11.00
Lokacija: P202, Fakulteta za energetiko UM

Kviz dijakov Šolskega centra Krško - 
Sevnica

Ura: 13.00
Lokacija: P107, Fakulteta za energetiko UM

Predstavitev prispevkov doktorskih 
študentov na Fakulteti za energetiko

Ura: 9.00
Lokacija: P202, Fakulteta za energetiko UM

Potenciali obnovljivih virov energije v 
Sloveniji in njihovo izkorišèanje

Sreda, 11. december

Èetrtek, 12. december

Petek, 13. december

Ura: 9.00 
Lokacija: P202, Fakulteta za energetiko UM

Uèinkovita raba energije v malih in 
srednjih podjetjih

Ura: 11.00
Lokacija: P202, Fakulteta za energetiko UM

E-mobilnost v obèinah 

Ura: 13.00
Lokacija: P202, Fakulteta za energetiko UM

Ali so energetski koncepti obèin pravo 
orodje za trajnostni energetski razvoj?

Ura: 15.00
Lokacija: P202, Fakulteta za energetiko UM

Uèinkovita proizvodnja in raba 
energije v gospodinjstvih z neto 
merjenjem – projekt PV NET

Ura: 21.00
Lokacija: Mladinski center Krško

Brucovanje študentov Fakultete za 
energetiko

www.dneviposavskeenergetike.si


