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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

DNEVI POSAVSKE 
ENERGETIKE

Gospodarstvo, 
str. 8

V ospredju 
učinkovita raba 
energije

BREŽIŠKE ŠTUDIJE 4

Zadnja stran, 
str. 32

Naj živi Frančiškov 
duh!

Naslednja številka bo izšla 
3. januarja 2014!

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

Naš pogovor,
str. 3

KATJA ŠULC, 
pevka, glasbenica in 
voditeljica:

„Loviti valove, 
kreniti v prave 
smeri“
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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 IZ VSEBINE

2  Zaključek verige 
realen v letu 
2018

4  Brez zbornice 
bi bili še na 
slabšem

5 18 tisoč Posavcev 
povezali v znanju

6  Za zdravljenje v 
domačem okolju

8  Več podpore 
mladim 
kmetovalcem

10  Posavci tretje 
leto brali skupaj

Skupaj v novo,
sedemnajsto 

Prihajanja in odhajanja so 
sestavni del vsega živega in 
Čas kot najbolj neumorni so-
dnik si pri merjenju pomaga 
z minutami, urami, dnevi in 
meseci … Čeprav se zdi, da se 
čas krajša, ostaja leto še ve-
dno najpomembnejša merska 
enota, znotraj katere preso-
jamo tako o osebnih kot sku-
pnih rezultatih.

Izteka se leto, ki nosi v 
sebi za nekatere rizično šte-
vilko 13. Če bi sodili o svoji 
državi, bi težko rekli, da nam 
je prineslo kaj veliko dobre-
ga. Seveda pa ni povsod tako 
in tudi to leto nas je obda-
rovalo z marsičim lepim, o 
čemer smo veliko pisali. Na-
sploh je Posavski obzornik, v 
imenu katerega pišem te vr-
stice, že od svojega začetka 
(15.12.1997) usmerjen pozi-
tivno, kar pa ne pomeni, da 
ne vidimo tudi marsičesa, kar 
je narobe in kar bi lahko in bi 
moralo biti boljše tudi v lo-
kalnem okolju.

V času vse večjih pritiskov 
na Posavje s(m)o še toliko 
bolj pomembni vsi, ki prispe-
vamo k povezovanju znotraj 
svoje statistične, razvojne in 
še kake regije. Tega se pre-
malo zavedamo, ko preveč 
energije trošimo za medse-
bojne zdrahe, včasih tudi 
kot žrtev (političnih) ambi-
cij posameznikov ali intere-
snih skupin. Na to bi morali 
biti bolj pozorni v trenutkih, 
ko se določajo temelji razvo-
ja na tem prostoru za nasle-
dnje sedemletno obdobje, 
saj se včasih zdi, da jih pri-
pravljamo preveč na pamet 
in predvsem na podlagi krat-
koročnih (posameznih) inte-
resov.

Ne glede na to, kam nas 
bodo formalno umestili, nas 
bo večina ostala na tem pro-
storu, za katerega razvoj si 
bomo še naprej prizadeva-
li tudi mi. Naša zahvala ve-
lja vsem, ki nas redno in radi 
prebirate, pa tudi organiza-
cijam in posameznikom, ki v 
časopisu vidijo zaupanja vre-
dno orodje za doseganje svo-
jih ciljev, hkrati pa jih k so-
delovanju prepričujejo cilji 
našega poslanstva.

Kajti kdor je kdaj videl 
zvezan letnik Posavskega ob-
zornika, se je lahko prepri-
čal, da je to daleč največja, 
najobsežnejša in najbolj sli-
kovita knjiga o naši pokraji-
ni, o tukajšnjih krajih in lju-
deh. S številko 26, ki jo imate 
v rokah danes, smo zaokrožili 
že šestnajsto knjigo. In jutri 
bomo začeli pisati novo, se-
demnajsto. Srečno!
 Silvester Mavsar

Drage bralke in bralci, vzemite si nekaj časa in preberite letošnjo praznično prilogo z dobrimi željami, ki vam jih 
sporočajo gospodarske družbe, podjetniki, lokalne skupnosti in organizacije. Vsi ti, hkrati z nekaterimi drugimi, ki 
jih tokrat sicer ni na naših prazničnih straneh, tudi na ta način izražajo podporo Posavskemu obzorniku ter 
zagotavljajo, da lahko novice iz Posavja in o Posavju še naprej prihajajo brezplačno v več kot 26.000 poštnih 
nabiralnikov. Hvala jim v našem in vašem imenu! Uredništvo

Ansat * Aristotel * Avto Krka * BDS Sremič * CPT Krško * Cvetličarna Kerin * Cvetličarna Lilija * 
Cvetličarna Žičkar * Dimnikarstvo Jelančić * Duropack * Ekten * Elmont * 

ETrŠ in VSŠ Brežice * Eurograden * Evrosad * GEN energija * GKI * Gostilna Ribnik * 
Gostilna Žolnir * Graverstvo Ross * Handte-ost * HESS * Hiša narave * Hotel Ajdovec * HPG * 

IHS * Infra * Ino Brežice * Intermarket Brežice * Karodi * Kemična čistilnica Medved * 
Kemoplaz * Komunala Brežice * KOP Brežice * Kostak * Kovis * Kozjanski park * 

KS Brestanica * KS Koprivnica * KS Krško polje * KS Leskovec * KS Rožno – Presladol * 
KS Senovo * KS Senuše * KS Veliki Trn * KS Zakot – Bukošek – Trnje * KT Tršinar * KZ Krško * KZ 

Sevnica * Lekarna Brežice * Lekarna Krško * Lekarna na Vidmu * Mesni butik Mlakar * 
Mlin Katić * N.Si * NEK * Numip * Občina Bistrica ob Sotli* Občina Brežice * 

Občina Kostanjevica na Krki * Občina Krško * Občina Radeče * Občina Sevnica * 
Okulistika Meh * Pacek čistilnica * Perutnina Rostohar E * Perutninarstvo Ciglar * 

Perutninarstvo Metelko * PGE Krško * Požun * Primo telefonija * PRSTaN * PS * PSK * 
Radanovič * Restavracija City * RRA Posavje * Rudar Senovo * SD * SDS * Siliko * Sipro * 

Sklad NEK * SL – inženiring * Strojne inštalacije Lokar * ŠC Krško – Sevnica * Taxi Glogovšek * 
TEB * Trgovina in servis Ladko Petretič * Valvasorjeva knjižnica Krško * VCT Fric & Ramovš *

 VDC Krško – Leskovec * Vipap * Vipso * Vrtnarstvo Nečemer * Vzajemna * 
Zavarovalnica Maribor * ZD Brežice * ZD Krško * Zel-en * Žarn Krško

SREČNO!

Čeprav je te dni tudi na Posavje padlo nekaj drobnih snežink in so se temperature spustile pod ničlo, na pravo zim-
sko idilo še čakamo. Zato vam, drage bralke in bralci, namesto pravih snežakov, pošiljamo tole prikupno trojko, 
ki smo jo "srečali" na sevniškem gradu. Želimo, da vam kakšne druge, tuje ali domače trojke, ne bi preveč grenile 
življenja v novem letu 2014. In seveda - lepe praznike! Uredništvo (Foto: Maruša Mavsar)

priloga o HE Mokrice

Obvestilo
Bralce, sodelavce in 
poslovne partnerje 
obveščamo, da bo zaradi 
praznikov naslednja številka 
Posavskega obzornika 
(prva v novem letu) 
izšla dan kasneje, torej 
v petek, 3. januarja 2014.

Uredništvo
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POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
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 (1/2014) bo izšla v 
petek, 3. januarja 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
27. december.

POSAVJE – Na podlagi podatkov Statističnega urada RS se po 
posavskih občinah za sklenitev zakonske zveze odloči vse 
manj parov, razveze pa so v porastu. Tako je bilo v letu 2012 
v Posavju sklenjenih 248 zakonskih zvez, največ v občini Kr-
ško – 95, sledijo občine Brežice s 73, Sevnica z 61, Radeče s 
13 in Kostanjevica na Krki s šestimi porokami, v Bistrici ob 
Sotli pa lani niso imeli poročnega obreda. Nasprotno temu so 
se v Bistrici v minulem letu razšli trije zakonski pari, v Kosta-
njevici na Krki eden, v Radečah šest, v Sevnici 20, v Brežicah 
36 in v Krškem 38, skupno po posavskih občinah torej 104. 
Kot je razvidno iz zbranih statističnih podatkov, se je največ 
zakonskih parov razšlo po 25 ali več letih zakonske zveze in 
po pet- do devetletnem zakonskem stažu. V letu pred tem 
(2011) je bilo na območju naših občin sklenjenih 251 zakon-
skih zvez in 78 razvez, medtem ko se je v letu 2010 poroči-
lo kar 308 parov, to je 60 več kot lani, ločilo pa se jih je 98. 
Največ nevest je bilo v letu sklenitve zakonske zveze starih 
od 20 do 24 let, največ ženinov pa od 30 do 34 let.
 B. M./vir: Statistični urad RS

Porok vse manj, ločitev vse več

KRŠKO – V današnjem popoldnevu se bo na 30. redni seji se-
stal krški občinski svet, ki bo v primerjavi z dosedanjimi sejami 
obravnaval nekoliko krajši dnevni red. Svetniki se bodo na pre-
dlog svetnika Vlada Bezjaka seznanili z do sedaj še nerealizi-
rani sklepi in nanje vezanimi protokoli v zvezi z izgradnjo odla-
gališča NSRAO v Vrbini, ki jih je Vlada RS potrdila že (davnega) 
leta 2007. Po protokolih pristojna ministrstva dolgujejo Občini 
Krško sofinancerska sredstva za izgradnjo širokopasovnih omre-
žij, izgradnjo vrbinske ceste, ureditev komunalne infrastruktu-
re, obvoznice Krško, obnovo leskovškega gradu Šrajbarski turn 
ter za izvedbo projektov v občini Krško zaradi umeščanja odla-
gališča, to je za izgradnjo komunalne opreme in infrastrukture 
v poslovnih conah Velika vas, Drnovo in Vrbina. Med drugim se 
bodo svetniki seznanili tudi z občinskim programom varnosti v 
občini, v sklopu tega pa z delom medobčinskega redarstva, ki 
je v letošnjem letu zabeležil dobrih 500 prekrškov in izdal prek 
260 plačilnih nalogov.  B. M.  

Danes zadnja letošnja krška seja

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tudi kostanjeviški občinski svet se bo 
danes popoldne sestal na zadnji letošnji, sicer pa 21. redni 
seji v tem mandatu. Dnevni red je dokaj kratek, na njem pa 
so sklep o izdaji soglasja k imenovanju Bojana Božiča za vr-
šilca dolžnosti direktorja Galerije Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki, sklep o izdaji soglasja k vložitvi zahteve za oceno 
ustavnosti zakona o davku na nepremičnine, sklep o potrdi-
tvi načrta razvojnih programov za projekt »Posavska špajza« 
ter poročilo o opravljeni notranji reviziji v Občini Kostanje-
vica na Krki za leto 2012. P. P.

Tudi v Kostanjevici danes seja

RADEČE – Za današnjo zadnjo sejo v tem letu si je radeški 
občinski svet zadal obsežen, 21 točk obsegajoč dnevni red, v 
katerem izstopa predlog spremenjenega proračuna občine za 
leto 2014, ki ga je občinski svet sicer potrdil že v decembru 
2012. Proračun bo po novem za dobrih 970.000 evrov višji in 
bo znašal 6,3 milijona evrov, predvsem zaradi sprememb pri 
izvedbi investicijskih projektov, zlasti tistih, ki so sofinanci-
rani z evropskimi sredstvi. Med drugim bo občinski svet od-
ločal tudi o soglasju k dvigu cen storitev občinskih gospodar-
skih služb, to je oskrbe s pitno vodo, zbiranja odpadkov in 
odvajanja komunalne ter padavinske vode. Po novem naj bi 
bila mesečna položnica za komunalne storitve za tričlansko 
družino in porabo vode 12 m3 v povprečju višja za 1,5 evra.
 B. M.  

Popravki radeškega proračuna

»Lesnopredelovalna industri-
ja v Posavju je strateško po-
membna in perspektivna go-
spodarska panoga z zadostno 
količino domače surovine. Ali 
znamo in zmoremo krepiti 
temelje za boljši izkoristek 
potenciala posavskih goz-
dov?« je v svojem uvodnem 
nagovoru spraševal števil-
ne zbrane na posvetu gozdar 
Jože Prah. Številne predno-
sti, ki jih ima les, je v nada-
ljevanju predstavil predse-
dnik Sveta za gozdno-lesno 
verigo prof. dr. Franc Pohle-
ven. »Gozd in les sta naši ne 
dovolj izrabljeni bogastvi. 
Les je surovina, iz katere 
lahko dobimo vsako snov,« 
je izpostavil.

Svoje poglede na obravnava-
no temo so nato predstavili 
župani oz. predstavniki po-
sameznih posavskih občin, 
ki so bili enotni, da ima Po-
savje vse pogoje, da posta-
ne center lesnopredelovalne 
industrije, ki je v preteklosti 
že dajala kruh mnogim dru-
žinam. »Gozd je najboljša 
banka. Tega se zavedajo la-
stniki gozdov. Če se v njem 
dobro gospodari, je to do-
bra banka,« je poudaril žu-
pan Bistrice ob Sotli Franjo 

Gozd in les premalo izkoriščeni dobrini
SEVNICA – 13. decembra je v sevniški kulturni dvorani potekal posvet z naslovom »Za posavski gozd in 
les«, na katerem so želeli postaviti temelje za boljši izkoristek posavskega gozda in lesa, saj naj bi bili 
to dve naravni dobrini, ki nista dovolj in ustrezno izkoriščeni. V gozdno-lesno predelovalno verigo bi 
bili vključeni vsi členi - od lastnikov gozdov do gozdarjev, odkupovalcev lesa in podjetij ter občin, ki bi 
bile nosilke priprave razvojnih lesnih programov v partnerstvu z gospodarstvom.

Debelak. »Les izkoristimo 
tako, kot smo ga že znali v 
preteklosti,« je bil spodbu-
den brežiški župan Ivan Mo-
lan. Župan Kostanjevice na 
Krki Mojmir Pustoslemšek 
je opozoril na infrastruk-
turo, ki je primerna za čim 
boljši izkoristek gozda oz. 
lesa. Podžupanja krške obči-
ne Ana Somrak je menila, da 
bi bilo lahko Posavje prepo-
znavno poleg energetike tudi 
po lesu. »Radeče so bile v tu-
jini znane po izdelavi otro-
ških posteljic iz lesa,« je po-
vedala direktorica radeške 
občinske uprave Brigita Sto-

par. Sevniški župan Srečko 
Ocvirk je predlagal, da po-
stanejo občine nosilci pri-
prave razvojnih programov 
v partnerstvu z gospodar-
stvom, da bi se lahko razvi-
la konkurenčnost na global-
nem trgu.  

V nadaljevanju sta mnogo 
zanimivih misli in idej pri-
nesli tudi okrogli mizi in za-
ključna delavnica, na kate-
rih se je govorilo o izzivih 
in priložnostih ter o more-
bitnih težavah.»Samo ideje 
niso dovolj, šteje tudi rea-
liziranost, znanje in inova-

tivnost,« je dejal Štefan 
Teraž, ki deluje v lesni in-
dustriji že 32 let. Poudaril 
je še pomen srednje šole v 
Sevnici, ki se trudi ohranja-
ti več kot 140-letno tradici-
jo lesarstva v Sevnici in v Po-
savju. Ob tem je direktorica 
ŠC Krško-Sevnica in ravnate-
ljica SŠ Sevnica mag. Alenka 
Žuraj Balog dejala, da bi lah-
ko postala sevniška srednja 
šola »kompetenčni center le-
sarskega izobraževanja v Po-
savju«. Kamil Krošelj je me-
nil, da je v lesnopredelovalni 
verigi dovolj prostora tako za 
lastnike gozdov kot predelo-
valce in trgovce v povezavi 
z izobraževalnimi in razisko-
valnimi inštitucijami. Gozdar 
Jože Mori, ki je na okrogli 
mizi sodeloval kot predstav-
nik Zveze lastnikov gozdov, 
je povedal, da deluje v Slo-
veniji 11 lokalnih društev, 
a Posavje še nima nobene-
ga društva lastnikov gozdov. 
»Pred sabo imate zelo resen 
poslovni primer, ki se v praksi 
razvija deset let. Potreben 
je čas, pogovori in dolgoro-
čen skupen cilj,« je zaklju-
čila povezovalka posveta Za 
posavski gozd in les Violeta 
Bulc. 
 Smilja Radi, foto: L. M.

Na posvetu so predstavniki posavskih občin in organi-
zacij podpisali posebno listino o skupnem partnerstvu 
gozd – les.

Kot je povedal Silvester Jer-
šič iz družbe HESS, je po pre-
jemu pozitivnega stališča Hr-
vaške za pričetek gradnje HE 
Brežice, v energetskem delu 
ocenjene na 118 milijonov 
evrov, v marcu 2014 potreb-
no le še okoljevarstveno so-
glasje, ki bi ga Agencija RS za 
okolje morala izdati najka-
sneje januarja 2014. „Stvar 
se je časovno nekoliko za-
vlekla zaradi čezmejnega po-
stopka, ki je trajal dlje, kot 
smo načrtovali. Pričakujem, 
da bodo tudi nosilci urejanja 
prostora čim prej podali so-
glasje in da bodo razumeli, da 
gre za kompromis,“ je dodal 
direktor HESS Bogdan Barbič, 
v tem smislu pa so oblikovali 
tudi sklep odbora. Kot je po-
vedal Aljoša Preskar iz pod-
jetja Infra, je v teku projek-
tiranje vseh ureditev ob HE 
Brežice, potrjena je tudi nji-
hova finančna konstrukcija, 
ki znaša 173 milijonov evrov, 
tako da naj bi akumulacijski 
bazen pričeli graditi še v na-
slednjem letu. Za HE Mokrice, 
katere gradnja naj bi se pri-
čela leta 2015, je pripravljen 
elaborat razmejitve infra-
strukture, ki čaka na potrdi-
tev Ministrstva za kmetijstvo 

Zaključek verige realen v letu 2018
SEVNICA – Po polletnem premoru se je 16. decembra v sevniški kulturni dvorani sestal Odbor za HE na 
spodnji Savi. Ob jubilejni 30. seji in ob 15-letnici začetka resnih pogovorov o gradnji spodnjesavske ve-
rige hidroelektrarn so se člani odbora skupaj s številnimi gosti iz vrst posavskih občinskih uprav, ener-
getskih, projektantskih in gradbenih podjetij ter ministrstev spomnili zgodovine „posavskega projekta 
stoletja“ in podelili zahvale najzaslužnejšim zanj, nato pa pregledali aktualno stanje in težave.

in okolje, nato pa bi lahko pri-
čeli s potrebnimi razpisi. Elek-
trarna seveda ne bo zgrajena 
v zakonsko določenem roku, 
to je letu 2016. „Kot kaže, se 
bomo držali roka, ki je bil za-
stavljen leta 2002 – to je do 
leta 2018, kar je realna letni-
ca,“ je ocenil Barbič.

Ob pregledu realizacije infra-
strukturnih ureditev na obmo-
čjih posameznih elektrarn je 
sevniški župan Srečko Ocvirk, 
pri tem pa ga je podprl tudi 
poslanec Tomaž Lisec, izra-
zil zaskrbljenost, ker še ve-
dno noben državni prostorski 
načrt ni zaključen v celoti. V 
sevniški občini je pereče zla-

sti vprašanje ukinitve nivoj-
skih železniških prehodov, 
za kar bi bilo potrebno bolj-
še sodelovanje železniške-
ga, cestnega in energetske-
ga sektorja, k čemur jih je 
s sklepom pozval tudi odbor. 
Udeleženci seje so se sezna-
nili tudi s hrvaškim projektom 
Zagreb na Savi, v okviru kate-
rega načrtujejo tri večje HE 
(Podsused oz. Zaprešič, Preč-
ko in Sisak) ter štiri manjše HE 
skozi Zagreb. Seji je sledil še 
svečani podpis 36,5 milijona 
evrov vredne pogodbe o do-
bavi turbin in generatorjev za 
HE Brežice med družbo HESS 
d.o.o. (zanjo Bogdan Barbič) 
in konzorcijem Litostroj Kon-

čar (zanj dr. Drago Fabijan) 
ter podizvajalci. 

V svečanem delu seje, ki ga je 
vodila Jelka Tršinar, so pred-
sednik odbora Niko Galeša, 
predsedujoči Svetu regije Po-
savje Mojmir Pustoslemšek in 
sevniški župan Srečko Ocvirk 
podelili zahvale za prispevek 
k izgradnji verige HE na spo-
dnji Savi. Prejeli so jih: Franc 
Bogovič, Ana Vurnek, mag. 
Andrej Vizjak, Posavsko dru-
štvo seniorjem menedžerjev 
in strokovnjakov, predstavni-
ki nekdanjih in aktualnih mi-
nistrstev, Direkcija RS za ce-
ste, Savaprojekt Krško, Jelka 
Hudoklin in Niko Galeša. Ob 
tem so se spomnili tudi za-
slug preminulih v tragični ne-
sreči pri HE Blanca Kristijana 
Janca, Janija Zemljaka in Ma-
teje Konajzler. „Ocenjujem, 
da je odbor delal zelo dobro, 
lahko pa bi bili rezultati tudi 
boljši, vendar so krivci za to 
drugje, ne v Posavju. Zamu-
de pripisujem predvsem za-
konskim aktom, ki so v veliki 
meri neživljenjski, in mnogim 
državnim uradnikom, ki so ve-
likokrat sami sebi namen,“ je 
delo posavskega odbora oce-
nil Galeša. Peter Pavlovič

Bogdan Barbič in dr. Drago Fabijan pri podpisu pogodbe

BISTRICA OB SOTLI – Bistriški občinski svetniki in svetnice so 
17. decembra opravili 23. redno sejo v tem mandatu. Med 
drugim so potrdili odloka o oskrbi s pitno vodo ter o odvaja-
nju in čiščenju komunalne padavinske vode na območju ob-
čin, kjer te dejavnosti opravlja podjetje OKP Rogaška Slati-
na, ter nove cene komunalnih storitev, usklajene z državno 
uredbo iz konca leta 2012. Po novem bodo uporabniki, ki so 
priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, plačevali tudi 
odvajanje padavinskih odpadnih voda s streh, kjer ni javne 
kanalizacije, pa storitve, povezane z greznicami in malimi či-
stilnimi napravami. Potrdili so tudi znižanje ekonomske cene 
vrtca iz 414 na 402,6 evra ter določili ceno storitve pomoč 
družini na domu za leto 2014 – 16,52 evra/uro, pri čemer jo 
bo občina subvencionirala z 11,53 evri, 5 evrov pa je strošek 
uporabnika (ob nedeljah in v nočnem času bo storitev 40 %, 
ob praznikih pa 50 % dražja). P. P.

V Bistrici potrdili nove cene
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Maruša Metelko, Krško: Letošnja okrasitev 
Krškega mi je zelo všeč, saj je drugačna kot 
prejšnja leta. Lahko pa bi okrasili malo ve-
čji del Krškega. Okrasitev je bila bolj pestra 
prejšnja leta in zdi se mi, da bi lahko bile 
okrasitve malo bolj varčne. Zelo rada poskr-
bim, da imamo vsako leto na hiši lučke, okra-

sim pa tudi smrekico, ki je na koncu polna bunkic, seveda pa 
ne pozabim tudi na lučke.

Denis Jelačevič, Sela pri Dobovi: Videl sem 
praznične okrasitve v Brežicah in Krškem, ki 
se mi zdijo dovolj pestre in ravno pravšnje. 
Prejšnja leta so bile bogatejše in razkošnej-
še. Tudi glede varčnosti nimam pripomb, saj 
so danes bolj kot ne že vse lučke opremlje-
ne z varčnimi žarnicami. Doma ne pretirava-

mo z okrasitvijo. Ko enkrat vložimo denar v praznično okra-
sitev, jo imamo zagotovo za deset let.

Martin Žnidaršič, Krško: Meni je december 
enak vsakemu drugemu mesecu, saj se me 
praznična evforija ne dotakne. Prav pa se mi 
zdi, da okrasijo tudi mesta, ker je toplejši 
občutek, ko se končuje leto. Še posebej mi 
je všeč, če zapade v tem času kaj snega. Tudi 
sam sicer okrasim dom in postavim jaslice. 

Je pa vse postalo preveč potrošniško in nekatera mesta pre-
tiravajo, medtem ko mnogi nimajo niti za hrano.

Rihard Černigoj, Sevnica: Letošnja pra-
znična okrasitev, ki jo ponuja Sevnica, je 
simpatična in prijetna. Še sploh dekorativ-
ni svetleči okraski v obliki jabolka, ki izre-
dno domiselno simbolizirajo sevniško voščen-
ko. Za okrasitev svojega doma pa porabiva z 
ženo minimalno, saj se izogibava vsem ume-

tnim kitajskim okraskom in podobni navlaki. Ljubši so nama 
okraski, ki jih ponuja narava.

Tudi Posavje je zajel t. i. veseli december z vsem svo-
jim bliščem. Tokrat smo sogovornike spraševali, kaj me-
nijo o prazničnih okrasitvah posavskih mest in krajev - 
so dovolj pestre in bogate, bi lahko bile bolj razkošne 
ali bolj varčne? Pa tudi, koliko pozornosti in denarja na-
menijo praznični okrasitvi svojega doma.

anketa

Smo razkošni ali varčni?

Krško povezuje s toplino 
družinskega kroga, Ljublja-
no s svojim vsakdanjim tem-
pom in nenehnim ustvarja-
njem, New York s prelomnico 
v glasbenem izrazu in osve-
žujočo svobodo, Mehiko z in-
tuitivnostjo in odločitvijo, da 
je glasbena pot njena pot. Ta 
pot se potrjuje počasi in z de-
lom: leta 2005 je prepričala 
vodje newyorške New School 
in zazvenela v študiju jazza, 
tri leta kasneje izdala svoj 
prvi album z naslovom Mila, 
kjer je uglasbila poezijo Mile 
Kačič, letos predstavlja nov 
album Twisted Delight, ki je s 
posameznimi videospoti nav-
dušil poznavalce na MTV glas-
beni televiziji, kar ji je pri-
služilo častno nominacijo za 
Best Adria Act. Kaj vse nam 
bo pričarala v naslednjih le-
tih? Pustimo se presenetiti. 
In presenečenja ji gredo do-
bro od rok. Tako strastno, kot 
se loteva glasbe, se ovija tudi 
v literaturo. Voditeljica od-
daje Knjiga mene briga stresa 
naslove in junake kot iz roka-
va. Glasba, knjige in veliko, 
veliko čustev.

„Hitim in norim, da me ulo-
vi tvoja topla varna pot …,“ 
pravi pesem Na poti domov, 
avtorja Nina de Glerie, s ka-
tero si zmagala na Festiva-
lu slovenskega šansona leta 
2011. Te pot večkrat pripe-
lje domov, v Krško?
Vsaj enkrat na mesec pridem 
na obisk k staršem. Včasih od-
počit, včasih paše spremeni-
ti okolje in videti domače. Si-
cer me na otroštvo v Krškem 
vežejo res lepi spomini, to je 
bilo eno najlepših obdobij v 
življenju. Zelo dobro se spo-
minjam vrtca v starem delu 
mesta, prizorov iger, vzgo-
jiteljice s harmoniko, pe-
kli smo kostanj, jedli „evro-
krem“, peli, plesali ... Ko si 
majhen, je vse veliko in svet 
je tvoje dvorišče. Tudi osnov-
nošolsko obdobje je v zelo le-
pem spominu, odraščala sem 
pač v srečnih 80-ih, bili smo 
Titovi pionirčki, Jugoslavi-
ja je dala svoj pečat. Svoje 
prve pevske korake sem nare-
dila na odru Kulturnega doma 
v zboru, veliko je bilo nasto-
pov in recitalov za najrazlič-
nejše praznike. Lepi časi so 
bili, polni topline, radosti. 

Pot te je najprej peljala v 
Brežice ...
… na naravoslovno gimnazi-
jo in potem dalje na študij 
sociologije kulture in nem-
škega jezika s književnostjo 
v Ljubljano. Leta 2006 pa 
se mi je ponudila priložnost 
študija petja v New Yorku.

V New Yorku si študirala 
na eni najbolj znanih aka-
demij, The New School, 
kjer si obiskovala program 
Jazz & Contemporary Mu-
sic (jazz in sodobna glasba). 
Kakšno je bilo to obdobje?
Tam sem preživela dva seme-
stra, leta 2006 in 2007. To je 
bila uresničitev sanj v vseh 
pogledih, občutki pa takšni, 
kot so občutki otroka, ko pri-
de v tovarno sladkarij. New 
York je res mesto entuziaz-
ma, v zraku je nenehno nav-
dušenje nad življenjem, pa 
ne na kičast način. Vse tako 

Katja Šulc, pevka, glasbenica in voditeljica oddaje Knjiga mene briga:

„Loviti valove, kreniti v prave smeri“
KRŠKO - Nekateri ljudje ti pač vlijejo občutek, da si v pravem času na ravno pravem mestu. Takšna je 
Katja Šulc. Očarljiva in vznemirljivo razgledana, a hkrati skromna ženska. Krčanko, ki od študija da-
lje živi v prestolnici in vsake toliko domovanje preseli na druge konce sveta, smo skozi leta njenega 
ustvarjanja spremljali kot voditeljico, pevko, plesalko, avtorico besedil in še marsikaj. 

hitro in gladko kroži, da je 
ves čas pozitivnost v zraku, 
prepričanje, da lahko zavi-
ješ za vogal stavbe in srečaš 
nekoga, ki ti ali zelo polep-
ša dan ali obrne življenje, in 
to drži. Sama sem pred od-
hodom imela rahle zadržke 
do ameriške vznesenosti, ki 
jo poznamo iz kakšnih nada-
ljevank, ampak bila sem pri-
jetno presenečena. 

S kakšnimi ljudmi si tam 
križala korak?
Predvsem sem bila v skoraj-
da privilegiranem okolju, ob-

krožena s čudovitimi, talen-
tiranimi mladimi glasbeniki 
in izjemnimi mentorji, ki so 
tudi kot osebnosti navdihujo-
či. Gotovo je doživetje me-
sta drugačno, če študiraš ali 
pa se boriš za vsakdanje pre-
živetje. Sicer so Newyorčani 
zelo odprti ljudje, komuni-
kativni, družabni, pozitivni, 
vedno pripravljeni pomaga-
ti ali izreči kompliment. Ni 
take živčnosti, pravzaprav 
sem nekaj časa sama malo 
izstopala po svojih reakci-
jah. Si na primer živčen, ker 
sedeš na napačen metro in 
povzdigneš glas, ko sprašuješ 
za smer - pa te hitro umirijo 
s pogledom. Presenetilo me 
je, kako toplo, vljudno, so-
čutno sobivajo drug z dru-
gim. Življenje tam sicer ter-
ja veliko birokracije, vize in 
podobno, tako da si očitno 
nisem dovolj močno zažele-
la živeti tam, če bi pa si, bi 
najbrž našla tudi pot. 

Sedaj glasbeno največ 
ustvarjaš z DJ Pierom, so-
delovanje ti je prineslo tudi 
nominacijo glasbene televi-
zije MTV. Ti to odpira ka-
kšna nova vrata?
Zelo sem bila vesela nomina-
cije, to vsekakor doživiš kot 
zelo lep kompliment. Naši 
generaciji MTV najbrž pome-
ni več, z njim smo odrašča-
li, spominjam se, ko je prišel 
na zaslone in je to nekaj po-
menilo. Danes je žal name-
sto glasbe skorajda več rea-
lity showov. Kljub temu smo 
bili veseli, dober občutek je, 
ko nekdo drug, od nekje da-
leč, opazi tvoje delo in ga 
nagradi. Ne vem pa, kaj vse 
bi to lahko potegnilo za sabo, 

zdi se mi bolj neka pozitivna 
referenca. Ker glasbeni posel 
je pač kot vsak posel, poln 
različnih pravil in poti. Da-
nes je možno je vse, imamo 
povprečne glasbenike, ki so 
dobri poslovneži, in vrhunske 
glasbenike, ki jim promocija 
ne leži. In takšne, ki so dobri 
na obeh področjih. Nagrada 
ali pa dober album lahko od-
pre vrata ali pa tudi ne, za-
gotovo pa razširi krog poslu-
šalstva, kar je lepo. Sicer ni 
nekih gotovih pravil za od-
piranje vrat. Jaz stremim k 
temu, da delaš dobro, pre-

dano, iskreno, da si ne posta-
vljaš mej, ker je vse mogo-
če, in da si v pravem času na 
pravem mestu (smeh). 

Kako nastajajo videospoti?
Ti spoti so se preprosto zgo-
dili. Res da sem razmišlja-
la o njih, ampak usoda te 
nekako pripelje do takih, 
ustvarjalnih ljudi, s kateri-
mi se začutiš. Za Miho Kni-
fica, ki je ustvaril videospo-
ta I Love You You Scream in 
There Will Be Boys, sem naj-
prej izvedela od Borisa Ca-
vazze, češ da je zelo pose-
ben in res talentiran. Potem 
sem se čez čas srečala z Mi-
hovo punco, ki je kostumo-
grafka in me je povabila na 
modno revijo, ki jo je Miha 
režiral. Takrat je ravno delal 
film po stripu Lovec oblakov, 
kar me je že po naslovu zelo 
pritegnilo. Miha je res geni-
alen, ko je dobil komad, je v 
petnajstih minutah razložil, 
kaj in kako bi naredil. Stvari 
so se „poklopile“, kot se mi 
pogosto zgodi, pravi ljudje 
smo se srečali. Letos pole-
ti smo posneli tudi tretji vi-
deospot, tega je režiral Saša 
Hess in bo premierno pred-
vajan predvidoma spomladi. 
Vsakemu režiserju puščam 
popolno svobodo, pomemb-
no mi je, da jim je komad 
res všeč in da jim sproži do-
mišljijo, vsak me preseneti 
z idejo in potem se dopol-
njujemo. 

Izvajaš in interpretiraš naj-
različnejše zvrsti, od šan-
sonov, jazza do urbanega 
popa. Kaj pa poslušaš? 
Oh, ogromno različnih stva-
ri, odvisno od razpolože-

nja. Večino časa imam glas-
bo ob sebi, tišino običajno le 
v naravi. Glasba človeka ob-
navlja, regenerira, pomla-
juje, zdravi. Zjutraj veliko-
krat poslušam ploščo Ravija 
Shankarja in Philippa Glas-
sa, ko pride zima, dostikrat 
recimo poslušam Adele. Tež-
ko izpostavim le nekaj njih, 
ker se repertoar nenehno 
menja. 

Posavski glasbeni in drugi 
talenti ste kar opazno obe-
ležili slovensko sceno za-
dnjih let - ledino so orale 
televizijke - Bernarda Žarn, 
Tamara Vonta, Alenka Mirt, 
potem so tu mnogi glasbe-
niki, od Nuše Derenda do 
Leeloojamais in obilo dru-
gih, v zabavnih programih 
tudi Godler, Slakonja … Si 
imela priložnost s katerim 
že sodelovati?
Ne, z večino naštetih še ni-
sem imela priložnost nepo-
sredno sodelovati, z Bernar-
do sva se že srečali na odru, 
še največkrat sodelujem z 
Brežičanom Matejem Filip-
čičem, ki deluje kot režiser 
in scenograf prireditev, pa z 
vokalistko Tjašo Fabjančič 
iz Brestanice, ki je uglasbila 
nekaj pesmi na albumu Mila. 
Je pa med vsemi nami, ko se 
srečamo, neka domačnost v 
pogledu in med sabo vemo, 
da smo iz istega konca, gle-
de sodelovanja pa nikoli ne 
veš, morda se kdaj kaj zgodi. 
Je pa res zanimivo, da ima-
mo veliko talentiranih lju-
di iz našega konca in to tudi 
ostali opažajo. Predvsem ko-
mentirajo, da imamo cel kup 
dobrih glasbenikov, kar radi 
pripišejo žarčenju nuklear-
ke (smeh). V resnici pa gre 
najbrž to dejstvo v določe-
ni meri pripisati tudi dobri 
glasbeni šoli in orkestrom.

Kje vzbrstijo ideje za sklad-
be in besedila?
Glasba nastaja večinoma 
pri meni doma v mojem lju-
bljanskem stanovanju/ate-
ljeju, z visokimi stropovi, z 
dobrim hišnim duhom, s po-
gledom na Ljubljanico. Sama 
posnamem demo in besedi-
la doma, potem pa grem pe-
sem v studio dokončat. Ideje 
lovim povsod, na sprehodih, 
v avtu, tudi v bazenu, kadar 
grem plavat. Prvi čas, ko se 
rojevajo ideje, ko nastaja 
prvi demo, ima največji čar, 
v studiu potem vse lepo obli-
kuješ, nadgradiš, pri koncer-
tih v živo pa se mora, da res 
uspejo, veliko stvari sestavi-
ti, prostor, zvok, počutje na 
odru, počutje publike. Ko se 
vse poveže, je to res čudo-
vit občutek. Ko enkrat oku-
siš, kaj vse ti glasba daje, ne 
moreš več stran.

Izvajanje v živo te je nav-
dihnilo tudi v Mehiki?
V Mehiki je živa glasba ve-
liko bolj prisotna v vsakda-
njem življenju, veliko je mu-
ziciranja, čez dan na ulicah 
ter zvečer v klubih in barih. 
Tudi koncertiranje je v tistih 
krajih zelo hvaležno, ker je 
publika zelo odprta, hitreje 
se povežeš. Glasba v živo je 
meni zelo pomembna, ve-
lika razlika je med koncer-
tom, četudi igrata samo dva 

v kotu bara, ali pa odme-
vanjem ene in iste radijske 
postaje iz zvočnikov, kot se 
dogaja v mnogih lokalih. V 
večino lokalov zaradi tega 
sploh ne stopim in da v pre-
stolnici države ni jazz klu-
ba, je tudi velik minus. To-
rej v krajih Latinske Amerike 
dajejo prednost živi glasbi, 
čeprav to gostincem in glas-
benikom ne prinaša nekega 
zaslužka, ampak vedo, da s 
tem delajo nekaj dobrega, 
zase in za druge. 

Kako pa si stopila pod tele-
vizijske luči?
Prvi koraki so bili povsem 
spontani, to je bilo leta 
1998. Moja prijateljica Ve-
sna Milek je neko obdo-
bje urednikovala na Gajba 
TV. Takrat nisem imela ka-
kih televizijskih ambicij, 
Vesna pa mi je ves čas go-
vorila, da imam televizij-
ski obraz. In tako sem neke-
ga dne ravno prišla z morja, 
ko me je poklicala in pove-
dala, da potekajo avdicije in 
naj se pridem pokazat. Neo-
bremenjeno sem se tja res 
odpravila, se postavila pred 
TV boben, sproščeno prebra-
la besedilo iz bobna in jih 
očitno prepričala, izbrali so 
mene in še sovoditelja Bla-
ža, za vodenje oddaje Živa, 
ki je pokrivala dnevne novice 
za mlade. Delala sva tri me-
sece, potem pa je bila ta te-
levizija ukinjena, a izkazalo 
se je, da je to oddajo videlo 
veliko pravih ljudi, med nji-
mi me je opazil in si me za-
pomnil tudi Andrej Blatnik, ki 
me je kakšni dve leti kasne-
je poklical, če me še zanima 
delo na televiziji. Povabil me 
je k snemanju oddaje Knjiga 
mene briga, ki jo vodim že 
dobrih enajst let, pravkar 

smo izvedeli, da bomo vsto-
pili tudi v trinajsto leto.

Bodo knjige ostale nepogre-
šljivi rekviziti na naših noč-
nih omaricah ali pa bodo 
svojo usodo delile samo še 
v antikvariatih?
Oh, knjige bodo vedno osta-
le. Kindli, elektronski bralniki 
so praktični, ko ti na primer 
ni potrebno nositi na dopust 
cel kup knjig, ampak jaz pač 
spadam med tiste, ki še ve-
dno s sabo nosimo papirna-
te knjige in jih bomo še na-
prej. Literatura je del mene, 
knjige so prijateljice, učite-
lji in vodniki in dober spomin 
me vodi vse do prve knjige iz 
Valvasorjeve knjižnice, kjer 
se je vse začelo. 
 
December je tu, Katja. 
Predvsem si zasedena z na-
stopi na zasebnih zabavah. 
Kako doživljaš ta mesec?
December je predvsem zelo 
čustven čas, kar gre v obe 
skrajnosti, veliko je vese-
lja, pa tudi žalosti, če se 
ozrem naokrog. Je tudi čas 
razmišljanj in hvaležnosti, 
kaj vse se je zgodilo v pre-
teklem letu in kaj še pri-
haja. Glede načrtov in pri-
hodnosti nekako delam po 
intuiciji. Skušam loviti va-
love, se spoznavati in pove-
zovati s pravimi ljudmi, kre-
niti v prave smeri, poslušati 
sebe in svoj glas, ki ti govori, 
kaj je in kaj ni prav. Veliko 
je izzivov, leto 2014 bo za-
znamovano tudi z novimi so-
delovanji, singli, spoti, kon-
certi. Želim si predvsem čim 
več kvalitetnega povezova-
nja in ustvarjanja, zdravja in 
zadovoljstva v meni in lju-
deh okoli mene.
 Maruša Mavsar
 foto: Peter Giodani

Katja Šulc
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

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

Voščilo

Dnevi veselja, upanja, 
sreče so pred nami.

Dnevi, ko se za hip ustavimo, 
pogledamo nazaj 

in se zazremo v prihodnost.
Ko se zavemo bolj kot 

kdajkoli, kdo smo,
kaj potrebujemo in česa si želimo.

Spoštovane občanke, spoštovani občani 
in poslovni partnerji!
Ob iztekajočem se letu se vam zahvaljujemo 
za sodelovanje, vam želimo prijetne božične 
praznike in naj vam zadnje decembrske 
minute odnesejo vse tisto, kar želite za 
vedno pozabiti, prvo januarsko jutro pa naj 
vam prinese le dve besedi:
srečno in zdravo v letu 2014!

Jožica Mikulanc, 
predsednica Sveta KS mesta Krško

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika je prišlo na str. 4 v 
članku „Najmanjše v največjem mestu“ do napake pri na-
vedbi avtorja fotografije. Avtorica fotografije je namreč Mar-
gita Sintič (Etnološko društvo Prforcenhaus).

KRŠKO – Statistični podatki Policijske uprave Novo mesto o na-
silju nad ženskami na območju posavskih občin kažejo na če-
dalje več obravnavanih primerov tovrstnih kaznivih dejanj, je 
na javni tribuni, ki jo je v sklopu mednarodnih dni boja pro-
ti nasilju organiziral Zavod Emma, povedala predstavnica po-
licijske uprave Ksenija Romih. 

To sicer ne pomeni, da je nasilja več kot v preteklosti, pač pa, 
da se mu posveča več pozornosti, je dodala Romihova, ki je si-
cer prepričana, da je policija v zadnjem desetletju na tem po-
dročju naredila velik napredek. Kot zelo učinkovit ukrep se je po 
njenih besedah v zadnjem času izkazala zlasti prepoved pribli-
ževanja, ki so jih v lanskem letu na območju posavskih policij-
skih postaj izrekli kar 50. Opozorila je še na dolgotrajne postop-
ke na sodiščih, zaradi katerih žrtve nasilja pogosto odstopijo od 
pregona, nasilnež pa dejanje ponovi.

Čeprav je Romihova poudarila, da ukinitev PU Krško oz. njena 
pripojitev k PU Novo mesto nima negativnih posledic glede dose-
gljivosti policistov za žrtve nasilja, je regijska koordinatorica za 
obravnavo nasilja v družini v Posavju Sonja Žugič menila druga-
če: „Kljub vsem prizadevanjem policistov se dejansko vendarle 
pozna, da policijska uprava ni v regiji. Policijske postaje so za-
sute z delom, kriminalisti so le bolj usposobljeni za tovrstne na-
loge. Posledica tega je, da se veliko več zadev obravnava le z 
odhodom policista na teren in 
izrekom denarne kazni, manj 
pa je izrečenih ukrepov prepo-
vedi približevanja in manj časa 
za posvetovanja med policijo 
in centri za socialno delo.“ 

Kot je še poudarila Žugičeva, 
po letošnji spremembi zako-
nodaje policija ne preganja 
več groženj in mora predlog 
za pregon dati žrtev sama, če 
pa na glavni obravnavi odsto-
pi od pregona, mora kriti stro-
ške postopka, razen če se z iz-
vajalcem nasilja dogovorita 
drugače, kar pa je malo ver-
jetno. „To je korak nazaj gle-
de na leta 2008 sprejeto spre-
membo kazenskega zakonika, 
s katero je bilo nasilje v druži-
ni okvalificirano kot samostoj-
no kaznivo dejanje,“ je menila 
Žugičeva. S tem država čeda-
lje več primerov prepušča žrtvi 
sami, pa tudi na centrih za so-
cialno delo čutijo dodatno od-
govornost, ali žrtve napotiti na 
prijavo, saj ne vedo, ali bo žr-
tev zdržala dolgotrajne, lahko 
tudi večletne postopke. Kot je 
še poudarila, v Posavju pogre-
šajo več nevladnih organiza-
cij, ki bi poleg Zavoda Emma, 
Zakonskega in družinskega in-
štituta Novo mesto z enoto v 
Krškem, Družinskega inštituta 
Zaupanje in društva Izvir (so)
delovale na tem področju.
 Peter Pavlovič

»Pozna se, da PU ni v regiji«

Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila

Javni poziv 
Podjetno v svet podjetništva 2014 
– Spodnjeposavska razvojna regija

(Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, 
Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško,

Občina Sevnica in Občina Radeče)

• Za deset udeležencev
 ◦ Ciljna skupina so osebe s podjetniško idejo, 

imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski 
ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco 
brezposelnih oseb na Zavodu RS za 
zaposlovanje

• Zunanjega mentorja
 ◦ Zunanji mentor - senior, ki bo 4 mesece 

delal z udeleženci na uresničitvi njihove 
podjetniške ideje. Kandidati vlogi priložijo 
življenjepis in program dela z udeleženci 

• Za dva koordinatorja 
 ◦ Kandidati z univerzitetno ali 2. stopnjo 

bolonjske izobrazbe 

Rok za prijavo: 30.12.2013, do 14. ure.

Več informacij in razpisni pogoji so na voljo na 
spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje: 
www.rra-posavje.si; dodatne informacije: Nataša 
Šterban Bezjak, vodja projekta, natasa.sterban.
bezjak@rra-posavje.si; telefon: 07-488-10 51; 
mag. Nataša Šerbec, notranja mentorica, natasa.
serbec@rra-posavje.si; 07-488-10-46.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 

1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne 
usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Operacijo 

delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na Vranskem je pod geslom »Krščanski demokrati. Odgovor za 
prihodnost.« potekal 7. kongres Nove Slovenije – krščanskih de-
mokratov, ki se ga je udeležilo več kot 400 delegatov in gostov iz 
vse Slovenije. Stranka je na kongresu soglasno spremenila svoje 
ime v Nova Slovenija – krščanski demokrati. Krščanska demokra-
cija se tako po več kot 13 letih tudi formalno vrača v slovenski 
politični prostor. S spremembo imena NSi še bolj jasno sporoča, 
da ima krščanska demokracija v Sloveniji in predvsem v Evro-
pi zelo pomembno vlogo. Predsednica stranke Ljudmila Novak 
pa je na kongresu poudarila, da krščanski demokrati stavijo na 
delo, poštenost in odgovornost, na temeljne etične in krščanske 
vrednote, ki jih ne more nadomestiti tisoč zakonov in predpisov.

Kongres NSi – krščanskih 
demokratov

KRŠKO - Regionalna razvoja agencija Posavje je 16. decembra 
za kandidate pripravila predstavitev novega razpisa operaci-
je Podjetno v svet podjetništva, ki se izteče 30. decembra. 
Skupina izbranih desetih posameznikov do 35. leta starosti, 
ki imajo zaključeno višjo ali visoko izobrazbo, magistrski ali 
doktorski naziv in so vpisani v evidenco brezposelnih oseb, 

bo pričela s štirimesečnim podjetniškim izobraževanjem v 
mesecu januarju v prihajajočem letu. V obdobju izobraže-
vanja, ko bodo zaposleni na RRA Posavje, bodo z individu-
alnim in skupinskim delom pod vodstvom mentorjev RRA in 
zunanjih predavateljev razvijali in nadgrajevali podjetniško 
idejo, s katero se bodo prijavili na razpis, saj je končni cilj 
samozaposlitev, zaposlitev v lastnem podjetju ali pri drugem 
delodajalcu.  B. M. 

Nov poziv v svet podjetništva

Vodja projekta za Posavje Nataša Šterban Bezjak in no-
tranja mentorica mag. Nataša Šerbec

Priznanja za 15 let nepreki-
njenega delovanja so prejeli: 
Slavko Bec, Vladimir Cokan, 
Janez Debenc, Drago Dolin-
šek, Jelena Kumar, Miran 
Kunšek, Aleš Prijatelj, Alojz 
Stegenšek in Anton Vovk. 
Prejemniki bronaste plake-
te za 20 let neprekinjenega 
opravljanja obrtne dejavno-
sti so postali: Iztok Bence, 
Marjan Gulič, Mirko Hribar, 

Brez zbornice bi bili še na slabšem
SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani je 6. decembra potekalo prednovoletno srečanje članic in članov 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica, kjer so podelili tudi jubilejna priznanja za dolgoletno 
in neprekinjeno opravljanje obrtne dejavnosti.

Anton Jazbec, Milan Jeras, 
Slavko Klavžar, Peter Kli-
nar, Karel Kozole, Damijan 
Kreže, Marjan Novšak, Meli-
ta Ratej, Drago Rumenovič, 
Janez Zorc in Alojz Žnidar-
šič. Srebrno plaketo za 25 let 
sta prejela Zlatko Gruber in 
Alojz Tuhtar. Prejemnika zla-
te plakete za 30 let sta postala 
Darko Janc in Jože Žveglič. 
Biserno plaketo za 35 let je 

prejel Janez Pungerčar in di-
amantno plaketo za 40 let ne-
prekinjenega opravljanja obr-
tne dejavnosti Vlado Žajber. 

V imenu prejemnic in preje-
mnikov priznanj se je zahvalil 
Karel Kozole, ki je menil, da 
pot nikoli ni bila lahka, in po-
trdil, da je obrtno-podjetniška 
zbornica obrtnikom in podje-
tnikom potrebna. O tem, da 

so bili obrtniki v preteklosti 
»tretjerazredni državljani«, 
je spregovoril podpredse-
dnik upravnega odbora Obr-
tno-podjetniške zbornice Slo-
venije Jani Ulaga in zaključil, 
da se zadeve vendarle spre-
minjajo. Predsednik sevniške 
zbornice Drago Krošelj je de-
jal: »Naš status je v primerja-
vi z ostalimi dejavnostmi slab, 
če pa zbornice ne bi bilo, bi 
bil še veliko slabši. Država si 
šteje za največji dosežek, da 
obrtnikom ne bo potrebno pla-
čevati članarine.« Sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk je menil, 
da ni lahko vztrajati v obrtni-
štvu in v podjetništvu.
 
Srečanje se je zaključilo z 
gledališko predstavo „Či-
stilka Marija in predsednik 
uprave banke“ znanega av-
torja mnogih satiričnih be-
sedil iz sodobnega življenja 
Toneta Partljiča. V monoko-
mediji je zaigrala Partljiče-
va hči Mojca. 
 Smilja Radi

Prejemnice in prejemniki letošnjih priznanj Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica
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Skylab 
občuti življenje 

ČATEŽ OB SAVI - Pred dnevi je bila na Savski poti 10 na Ča-
težu ob Savi odprta medicinsko-estetska klinika Skylab, v 
kateri z inovativnimi metodami, celostnim, strokovnim pri-
stopom ter s sodobno tehnologijo obravnavajo ter neguje-
jo telo in zdravje. V prazničnem decembru so v kliniki za vas 
in vaše najbližje pripravili tudi vrsto božičnih ugodnosti. 

V kliniki izvajajo visoko kakovostne storitve kozmetologije, pe-
dikure, protibolečinske masaže, limfne drenaže po dr. Voddru 
in fizioterapijo s poudarkom na posebnih terapijah, globinskih 
udarnih valovanjih, ki so nova in sodobna metoda za odpravlja-
nje bolečin, kalcifikacij v ramenskem sklepu, vnetih kitah in mi-
šičnih vozličkih. Nudijo vsakomur cenovno dostopno kozme-
tično linijo Weyergans High Care z medicinskim certifikatom, 
ki obsega produkte za nego obraza in nego telesa in vsebu-
je visoko vsebnost aktivnih sestavin, od izvlečkov bele omele, 
proteinov svile, maroške kamilice, do hormonov, encimov in 
vitaminov. Z uporabo napredne  radiofrekvenčne tehnologi-
je s Pelleve sistemom „polikajo“ tudi obrazne gubice, z globin-
skim pilingom pa prispevajo k boljšemu videzu kože. Poskrbijo 
za temeljito in neboleče odstranjevanje odvečnih dlačic, z vi-
soko učinkovito terapevtsko metodo pa zmanjšujejo tudi ma-
ščobne obloge na bokih in okoli pasu. Limfno drenažo po dr. 
Voddru strokovno osebje nudi še pri obdelavi brazgotin, zdra-
vljenju opeklin, revmatskih obolenjih, po ortopedskih in dru-
gih operativnih posegih. B. M. 
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V okviru 478 tisoč evrov vre-
dnega projekta, ki sta ga fi-
nancirala Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport 
ter Evropski socialni sklad, 
zato so bile vse dejavnosti 
za udeležence brezplačne, 
so na Ljudski univerzi Krško 
vzpostavili Svetovalno sredi-
šče Posavje z dislokacijama v 
brežiški in sevniški knjižnici, 
v vseh knjižnicah, poleg ome-
njenih dveh še v enotah Val-
vasorjeve knjižnice Krško na 
Senovem in v Kostanjevici na 
Krki, pa točke vseživljenjske-
ga učenja (TVŽU). Organizi-
rali so razne delavnice, pre-
davanja, tečaje, pohode itd., 
število udeležencev pa je pre-
seglo pričakovanja organiza-
torjev. „Na vseh teh lokacijah 
se je v številne aktivnosti vse-
življenjskega učenja vključilo 
18.134 ljudi. Številke so sicer 
pomembne, vendar pa smo 
veliko večjo sled pustili pri 
ljudeh, ker smo v mnogih oko-
ljih morda tudi spremenili nji-
hov način življenja, saj so se 
navadili, da v njihovem kraju 
potekajo izobraževanja in so 

18 tisoč Posavcev povezali v znanju
KRŠKO, POSAVJE – Z 31. decembrom se zaključuje projekt Center vseživljenjskega učenja Posavje, ki 
je od leta 2008 potekal v sodelovanju med Ljudsko univerzo Krško kot nosilcem projekta in partnerji: 
Valvasorjevo knjižnico Krško, Knjižnico Sevnica, Knjižnico Brežice in Mladinskim centrom Krško. Rezul-
tate projekta so predstavili na zaključni konferenci 12. decembra v Kulturnem domu Krško. 

se jih v lepem številu udele-
ževali, tako da smo z rezulta-
ti projekta izjemno zadovolj-
ni,“ je ob zaključku projekta 
povedala direktorica LU Krško 
Nataša Kršak. Kot posebnosti 
posavskega projekta, enega 
14 tovrstnih v državi, je iz-
postavila središče za samo-
stojno učenje, zaposlitvene 
kotičke, mobilno učilnico za 
samostojno učenje in spletni 
portal CVŽU Posavje, za ka-
terega so skrbeli v MC Krško.

Na zaključni konferenci so 
predstavili dejavnosti v okvi-
ru posameznih lokacij. Krša-
kova je spregovorila o Sve-
tovalnem središču Posavje, 
Vili Planinc o TVŽU Senovo 
oz. Rudniku informacij, Ani-
ta Šiško o TVŽU Sevnica oz. 
Dolini znanja, Maja Frigelj o 
TVŽU Brežice oz. Sotočju ge-
neracij in Alenka Žugič Ja-
kovina o TVŽU Kostanjevica 
na Krki oz. Otoku druženja 
in ustvarjalnosti. Konferen-

ce so se udeležili tudi pred-
stavniki posavskih občin, An-
dragoškega centra Slovenije 
in sevniške območne službe 
Zavoda RS za zaposlovanje, 
na ogled je bila razstava z 
izdelki, ki so nastali v okvi-
ru projekta, dogodek pa so z 
glasbo popestrili učenci Glas-
bene šole Krško. 

Kljub temu, da se projekt 
z 31. decembrom zaključu-
je, Kršakova pravi, da bodo 
z določenimi aktivnostmi, ki 
so jih vzpostavili v projektu, 
vsekakor nadaljevali. „Ver-
jamem, da bomo znali pre-
mostiti leto 2014 in vsaj v 
osnovi ohraniti dejavnosti, 
ki smo jih razvili, v novi fi-
nančni perspektivi 2014-2020 
pa poiskati nove priložnosti 
za financiranje in nadaljeva-
ti z našim poslanstvom vse-
življenjskega učenja, tudi v 
sodelovanju s partnerji,“ je 
dejala in izpostavila tudi do-
bro partnersko sodelovanje 
sodelujočih ustanov. 

 Peter Pavlovič

Predstavniki partnerjev v projektu na zaključni konferenci

KRŠKO – Združenje borcev za vrednote NOB Krško je 5. 
decembra predstavilo koledar za leto 2014, posvečen par-
tizanskemu zdravstvu in bolnišnicam. Ob izidu koledar-
ja je vodstvo krškega združenja borcev obiskala prof. dr. 
Zora Konjajev, inštrumentarka v partizanski civilni bolni-
šnici v Kanižarici.

Kot je na razgovoru ob izidu koledarja v krškem hotelu City 
dejal predsednik krškega združenja borcev Lojze Štih, je to 
že tretji njihov koledar, posvečen narodnoosvobodilni bor-
bi. Po krških borcih in herojih so se odločili, da predstavijo 
partizansko zdravstvo in bolnišnice. Povezali so se z osnov-
nimi šolami iz krške občine in Kostanjevice na Krki, kate-
rih učenci so za vsak mesec narisali po eno risbo z motivom 
NOB. Kot je povedal Štih, se je obrnil na strokovnjakinjo na 
tem področju prof. dr. Zoro Konjajev, pediatrinjo in aktiv-
no udeleženko v NOB, s katero sta nato pripravila gradivo za 
koledar. Po Štihovem mnenju je partizansko zdravstvo nekaj 
največjega, kar se je lahko zgodilo med NOB. „To, kar se je 
dogajalo po partizanskih bolnicah, zlasti v nekaterih bunker-
jih, kjer so v tako skromnih razmerah zdravili ranjence in jih 
ogromno tudi ozdravili, in če si samo zamislimo trpljenje ra-
njencev in herojstvo zdravnikov, ki so delali čudeže, je zares 
nekaj posebnega. Zato je treba tej tematiki v bodoče posve-
titi še več pozornosti. Vesel bi bil, če bi nekdo vse to zbral v 
knjigi,“ je poudaril Štih.
Razgovora ob izidu koledarja sta se udeležila tudi Tit Turn-
šek, v.d. predsednika Zveze združenj borcev NOB, in Živa 
Vidmar, hčerka slovenskega kritika, prevajalca, esejista in 
politika Josipa Vidmarja. Sledila sta še razgovor dr. Konjaje-
ve z učenci osnovnih šol v OŠ Jurija Dalmatina Krško in spre-
jem pri krškem županu mag. Miranu Stanku.
 R. Retelj

Koledar partizanskih bolnišnic

Lojze Štih in prof. dr. Zora Konjajev med ogledom kole-
darja o partizanskih bolnišnicah

Kot je ob otvoritvi razstave 
povedala ravnateljica gim-
nazije Erna Župan, so zaradi 
spremenjene zakonodaje, po 
kateri so lahko univerzitetni 
študij nadaljevali le dijaki z 
opravljeno maturo, po posku-
sni maturi leta 1998 na šoli v 
šolskem letu 1999/2000 vpi-
sali prvo generacijo dijakov 

tehniške gimnazije. Z ustano-
vitvijo zavoda Šolski center 
Krško-Sevnica je znotraj nje-
ga najprej delovala kot Stro-
kovna gimnazija, v letu 2008 
pa je bila s sklepom vlade 
preimenovana v Gimnazijo 
Krško – program Tehniška gi-
mnazija. V petnajstih letih je 
na njej maturiralo prek 700 
dijakov. Razen v prvem letu, 
ko so imeli za en razred dija-
kov, jo je v vseh naslednjih 
obiskovalo po dva oddelka 
gimnazijcev. Ravnateljica je 
še poudarila, da dijaki poleg 

Obeležili 15-letnico krške gimnazije
KRŠKO - V Šolskem centru Krško-Sevnica so 12. decembra z razstavo Petnajsterostišje obeležili 15 let 
gimnazijskega programa v Krškem. Program tehniške gimnazije je nastal na tradiciji tehniškega izobra-
ževanja v Krškem, ki sega v leto 1957, ko je pričela tedanjo Tehniško srednjo šolo Videm-Krško na Ho-
čevarjevem trgu v starem mestnem jedru Krškega obiskovati prva generacija dijakov.  

splošne izobrazbe pridobi-
jo tudi specifična strokovno-
teo retična znanja, zato so 
jim po zaključku srednješol-
skega gimnazijskega izobra-
ževanja odprte vse možnosti 
študija za univerzitetni in vi-
sokošolski študij tako nara-
voslovnih kot družboslovnih 
smeri. Uspešno izobraževal-

no popotnico v prihodnje je 
vodstvu šole zaželel tudi kr-
ški župan mag. Miran Stanko. 

Razstava „Petnajsterostiš-
je“, ki so jo odprli ob recita-
lih in glasbenem kulturnem 
programu dijakinj in dijakov, 
je le ena od aktivnosti, s ka-
terimi bodo na šoli obeleži-
li poldrugo desetletje gim-
nazijska delovanja. Zajema 
likovna dela 15 dijakov iz 
vseh dosedanjih petnajstih 
generacij. Na ogled bo do 
28. februarja 2014, avtorji 

slik pa so Danijela Pirc, Lu-
cija Bogolin, David Kozinc, 
Luka Oštir, Anej Kostrevc, 
Erik Marin, Jerneja Love-
njak, Patricija Kranjc, Ina 
Bogolin, Eva Radej, Luka 
Colarič, Sabina Našić, Alja 
Kokalj, Jernej Žarn in Da-
vid Rožman. Dela so ustvari-
li pod mentorstvom nekdanje 
profesorice likovne umetno-
sti  Nuške Kukovičič, razsta-
vo pa je uredila profesorica 
Jana Škoda. V januarju bodo 

jubilej obeležili še z literar-
nim večerom in izdajo bilte-
na, 5. februarja bo sledila 
svečana akademija, v mar-
cu in aprilu načrtujejo pre-
davanja nekdanjih dijakov, ki 
po zaključenem študiju dose-
gajo vidne rezultate na raz-
ličnih, predvsem tehniških 
področjih, pred zaključkom 
šolskega leta pa bodo pra-
znovanje zaokrožili s planin-
skim pohodom.
 Bojana Mavsar

Vodstvo ŠC Krško-Sevnica z gosti ob otvoritvi razstave, 
na sredini ravnateljica gimnazije Erna Župan

Posavski obzornik 
tudi na spletu!

Skylab, Savska pot 10, Čatež ob Savi, 8250 Brežice
Naročite se na telefon 0599 70 000,

delovni čas od pon. - petka od 8.00-20.00, v soboto po dogovoru.
 www.klinikaskylab.com
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Aleš Škoberne s. p.
Cesta 4. julija 133a, 8270 Krško,
Tel.: 07 49 21 570

GOSPODINJSKI APARATI 
(štedilniki, hladilniki, skrinje, pralni in sušilni stroji ...)

TV APARATI IN AKUSTIKA 
(LCD TV, hišni kino, nosilci za TV ...)

RAČUNALNIŠTVO 
(prenosniki, tablice, oprema …)

Prodaja na obroke (do 36 mesecev) 
Dostava na dom, priklop aparatov 
Odvoz starega aparata

MOBILNA 
TELEFONIJA  

Srečno 2014!

POOBLAŠČENI PRODAJALEC SIMOBIL TELEFONIJE

»Skupnostna psihiatrična 
obravnava pomeni zdravlje-
nje duševnih težav v doma-
čem okolju. Pomeni hitro 
zaznavanje sprememb in 
odklonov v duševnem zdrav-
ju ter nenazadnje vzposta-
vljanje čim kakovostnejšega 
življenja tam, kjer je člo-
vek doma, kjer ima koreni-
ne in kjer bo živel naprej,« 
je v nagovoru dejala direk-
torica ZD Sevnica Vladimi-
ra Tomšič in nadaljevala, da 
duševne motnje niso samo 
zdravstveni, ampak tudi so-
cialni, družinski in zaposli-
tveni problem. Z delovanjem 
Posavskega centra skupno-
stne psihiatrične obravna-
ve naj bi se naredil premik 
iz dolgotrajnega bolnišnične-
ga zdravljenja v zdravljenje 
in strokovno spremljanje po-
sameznice oz. posameznika 
na njegovem domu - v oko-
lju, v katerem živi in ga do-
bro pozna ter se v njem po-

Za zdravljenje v domačem okolju
SEVNICA – V sevniškem zdravstvenem domu je 10. decembra z uradno otvoritvijo začel delovati posa-
vski center skupnostne psihiatrične obravnave, ki vključuje poleg sevniške še krško, brežiško in rade-
ško občino.

čuti varnega. Strokovni tim 
službe skupnostne psihiatrije 
sestavljajo psihiatrinja Ani-
ta Lavrenčič Katič, psiholo-
ginja Milica Vidmar, delovna 
terapevtka Nataša Pungeršič 
Kokove, diplomirana medi-

cinska sestra Anica Ocvirk 
in diplomirana medicinska 
sestra, ki je tudi profesori-
ca zdravstvene vzgoje in ko-
ordinatorica skupnostne psi-
hiatrične obravnave, Jacinta 
Doberšek Mlakar. Omenjene 

strokovnjakinje bodo nudile 
pomoč ljudem tudi na tere-
nu oz. v njihovem domačem 
okolju.

Hkrati z otvoritvijo novega 
centra je potekal še ogled 
novega urgentnega vozila, 
ki ga je sevniški zdravstve-
ni dom kupil iz donatorskih 
sredstev podjetij in posame-
znikov. Zakonca Alojz in Lju-
dmila Šribar, ki sta pred leti 
kupila domačijo v vasi Kobi-
le, pa sta ob tej priložnosti v 
galeriji Eskulap postavila na 
ogled 66 slik. Le-te so pet-
letni plod sodelovanja mno-
gih slikark in slikarjev na sli-
karskih kolonijah, ki sta jih 
zakonca Šribar organizirala 
od leta 2006 na svoji doma-
čiji. Dogodek so z glasbeni-
mi nastopi popestrili učenci 
in učenke Glasbenih šol Bre-
žice, Laško-Radeče, Sevnica 
in Krško. 
 Smilja Radi

Koordinatorica skupnostne psihiatrične obravnave Jacin-
ta Doberšek Mlakar (levo) ob direktorici ZD Sevnica Vla-
dimiri Tomšič

KRMELJ - 29. novembra je v Kulturnem domu Krmelj po-
tekalo odprtje tematske razstave z naslovom Benetke. Na 
njej so se predstavile članice umetniške skupine Ju-Ta-Ta iz 
Vrtca Kekec Grosuplje - Judita Rajnar, Tatjana Vatovec in 

Tanja Zajc, ki kot gostje redno sodelujejo na likovnih ko-
lonijah in razstavah v organizaciji Likovne sekcije DKŠD Svo-
boda Krmelj. Dela umetnic, ki so ideje za svojo ustvarjal-
nost dobile ob obisku Benetk, je predstavila Andreja Jaklič 
Šimnic. Zbrane na otvoritvi je  pozdravil sevniški podžupan 
Jožef Žnidarič, glasbeno obarvan kulturni program so obli-
kovali učenci Glasbene šole Sevnica in plesni par Plesne šole 
Lukec iz Krškega.
 A. H./S. R., foto: S. Bantan

SEVNICA – 3. decembra je sevniška izpostava JSKD v domači 
kulturni dvorani prvič pripravila prireditev Ta veseli dan sev-
niške kulture, ki je bila namenjena predstavitvi folklorne, gle-
dališke in ljudske dejavnosti v občini. »V sodelovanju z našimi 
kulturnimi društvi, skupinami in posamezniki želimo predsta-
viti različne programske zvrsti amaterske ustvarjalnosti. To 

naj bo veseli dan prijetnega druženja – praznik kulture. Se-
veda si želimo tudi, da bi prireditev postala tradicionalna,« 
je v svojem nagovoru dejal predsednik Zveze kulturnih dru-
štev Sevnica Jože Novak. Na prvi prireditvi so se predstavili: 
Folklorna skupina Društva upokojencev Razbor, pevska skupi-
na Lokvanj iz Krmelja, gledališka skupina Kulturnega društva 
Franc Požun iz Zabukovja, pevska skupina Azalea iz Boštanja 
in folklorna skupina Blaž Jurko z Razborja. Povezovalec pro-
grama je bil Oskar Zoran Zelič.  S. R.

Upodobitev beneških značilnosti

Ljubiteljske slikarke v družbi predsednice DKŠD Svoboda 
Krmelj Berte Logar in vodje likovne sekcije v omenjenem 
društvu Ane Hočevar

Ta veseli dan sevniške kulture  

Vsem nastopajočim se je s cvetom zahvalil predsednik 
Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak.

POSAVJE - V decembru po-
teka akcija zbiranja igrač 
za obdaritev socialno šib-
kejših družin iz Posavja, v 
kateri sodelujejo zaposle-
ni v javnih in zasebnih or-
ganizacijah Posavja – RRA 
Posavje, LRF Posavje, Za-
vod Knof so.p., zaposle-
ni v javnih zavodih in ob-
činah. Igrače lahko oddate 
tudi vi v Krškem (Prodajal-
na Stara šola, Valvasorjevo 
nabrežje 5), Brežicah (LRF 
Posavja, Cesta prvih bor-
cev 3) in Sevnici (Prodajal-
na Stara šola, Kvedrova ce-
sta 30). Zbrane igrače bodo 
podarjali socialno šibkim 
družinam od 23. do 30. de-
cembra v  prodajalnah Sta-
ra šola v Krškem in Sevni-
ci. V soboto, 21. decembra, 
bo na sejmu v Krškem po-
stavljena tudi stojnica za-
poslenih iz RRA Posavje, ki 
bodo podarjali igrače, do-
nirane s strani Lions kluba 
Krško.

Dobrodelna akcija 
zbiranja igrač

Učenci JZ OŠ Marjana Nemca Radeče se že drugo leto ude-
ležujejo tudi osnovnošolskih debatnih turnirjev, ki potekajo 
širom Slovenije. Koordinator debatnega programa v Sloveniji 
je zavod Za in proti - zavod za kulturo dialoga, ki je nevla-
dna, neprofitna organizacija. Primarne dejavnosti Za in pro-
ti (ZIP) so: koordinacija debatnega programa v Sloveniji na 
osnovnošolski, srednješolski in univerzitetni ravni, izobraže-
vanje o debati in kritičnem mišljenju, spodbujanje dialoga o 
aktualnih družbenih vprašanjih in razvijanje aktivnega drža-
vljanstva pri mladih. Več o dejavnosti ZIP si lahko prebere-
te na njihovi domači spletni strani: http://www.zainproti.
com/web/index.php/kdo-smo.html

Osnovnošolski debatni turnir, ki ga je gostila radeška šola, 
je v šolskem letu 2013/2014 že tretji. Prvi debatni turnir je 
potekal v mesecu oktobru na OŠ Ormož. Učenci – debaterji 
so takrat debatirali o debatni trditvi: Reklame za nezdravo 
hrano bi morali ukiniti. Drugi debatni turnir je organizira-
la OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici. V novembru so učen-
ci raziskovali področje šolskih uniform, saj je bila v naprej 
podana trditev: V osnovne šole bi morali uvesti obvezne 
šolske uniforme. Vsak debatni turnir je v tretjem debatnem 
krogu določena tudi spontana, na mestu samem podana, tako 
imenovana »impromptu« debatna trditev. 

Tokratni OŠ debatni turnir, ki je potekal v Radečah, je bil v ce-
loti »impromptu«. Učenci in njihovi mentorji so bili obveščeni 
le o tem, da se bodo debatne trditve dotikale medijev in inter-
neta. Turnirja se udeležilo 34 ekip iz 16 osnovnih šol: OŠ Maksa 
Pečarja Črnuče Ljubljana, OŠ Žirovnica, OŠ Venclja Perka Dom-
žale, OŠ Domžale, OŠ Tončke Čeč Trbovlje, OŠ Primoža Trubar-
ja Laško, I. OŠ Žalec, l. OŠ Celje, OŠ Lava Celje, Dvojezična OŠ 
Lendava, OŠ Žirovnica, OŠ Toneta Čufarja Maribor, OŠ Tabor I. 
Maribor, OŠ Angela Besednjaka Maribor, OŠ Miklavž pri Ormožu 
in JZ OŠ Marjana Nemca Radeče.
V treh debatnih krogih, ki v povprečju trajajo 60 minut, so učen-
ci sprotno pripravljali svoje govore na sledeče debatne trditve: 
1. Šole bi morale vsem učencem zagotoviti tablične računalni-
ke. 2. Video igrice naredijo več škode kot koristi. 3. Spremljaj-
mo novice preko spleta namesto preko časopisa in televizije. Ob 
zaključku turnirja, ki je potekal cel dan, so bili razglašeni re-
zultati. 10 najboljših govorcev turnirja in prve tri najboljše de-
batne ekipe so prejeli posebna priznanja. 1. mesto je osvojila 
ekipa debaterjev »Tjulnji« (Lea Zahrastnik, Alen Kerkoč in Špe-
la Ravnikar) JZ OŠ Marjana Nemca Radeče. 2. mesto je osvoji-
la ekipa »IDK« (Dorotea Pittner, Alja Dobnik in Miha Frangež) 
OŠ Angela Besednjaka Maribor. 3. mesto je osvojila ekipa »Ano-
nymus« (Jakob Šarc, Jure Rebselj in Tin Jančevski) OŠ naro-
dnega heroja Maksa Pečarja Črnuče.
Najboljših 10 govorcev tokratnega »impromptu« debatnega tur-
nirja: 1. Lea Zahrastnik (Tjulnji) - JZ OŠ Marjana Nemca Rade-
če; 2. Hana Jerak (Dream Team) – OŠ Domžale; 3. Špela Ravnikar 
(Tjulnji) - JZ OŠ Marjana Nemca Radeče; 4. Lana Požlep (Nutel-
la) – OŠ Lava Celje; 5. Tin Jančevski (Anonymus) - OŠ narodne-
ga heroja Maksa Pečarja Črnuče; 6. Alja Dobnik (IDK) - OŠ Ange-
la Besednjaka Maribor; 7. Tea Planko (Nutella) – OŠ Lava Celje; 
8. Dorotea Pittner (IDK) - OŠ Angela Besednjaka Maribor; 9. Nik 
Kajtna (Zlatorogi) - OŠ Primoža Trubarja Laško in 10. Matevž 
Bervar (Nevemkaj) - l. OŠ Celje. Iskrene čestitke vsem debater-
jem, ki so to soboto dokazali, da sta tako znanje kot kritično mi-
šljenje posebni vrednoti, ki ju je smiselno razvijati vse življenje.
 Urša Bajda, foto: Tomaž Bahč

Osnovnošolski debatni turnir
na OŠ Marjana Nemca Radeče

Debata v teku

Deset najboljših
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Pod okriljem KUD Slavček 
Velika Dolina delujejo štiri 
sekcije, in sicer Moški pev-
ski zbor, Krajnski muzikan-
ti, dramska sekcija pod ime-
nom Vaška scena in ljudski 
pevci Vaški fantje ‚z Dol‘n. 
KUD Slavček je bilo v vseh 
teh letih zelo aktivno, izje-
ma je le obdobje med letoma 
1987 in 1992, ko je delova-
nje društva popolnoma zamr-
lo. MoPZ Slavček sestavlja 15 
članov, ki jih vodi zborovodja 
Ignac Slakonja. V letu 2011 
so po krajši prekinitvi obudili 
ljudske pevce Vaške fante ‚z 
Dol‘n, ki jih sestavljajo čla-
ni MoPZ. Vaška scena je na-
stala leta 2005, Krajnski mu-
zikanti pa so začeli delovati 
lani in v KUD Slavček postali 
pravi ambasadorji mladostne 
zagnanosti ter iskrenega ve-
selja in ljubezni do kulture. 
Kot je na prireditvi povedal 
predsednik KUD Slavček San-
di Šumlaj, je teh 60 let mi-
nilo zelo hitro. »Velikokrat se 
moramo marsičemu odreči, 
tudi domačim, da gremo po 
poti kulture ter živimo in de-
lamo za naš kraj, naše ljudi. 
Ni lahko, ampak je pa zme-

Že 60 let razveseljujejo občinstvo 
VELIKA DOLINA – V prosvetnem domu na Veliki Dolini je bilo 7. decembra prešerno vzdušje, saj je tukaj-
šnje Kulturno umetniško društvo Slavček obeležilo šest desetletij svojega delovanja. 

raj prijetno. Domov pridemo 
dobre volje, bogatejši v srcu 
in to je tisto, kar nas že toli-
ko let drži pokonci,« je skriv-
nost uspešnega in dolgoletne-
ga delovanja društva razkril 
Šumlaj in dodal, da so se le-
tos pevci razveselili novih 
oblačil, Krajevna skupnost 
pa je v domu uredila ogreva-
nje. »Smo skromno društvo 
z manj kot 50 člani, vendar 
smo veseli prav vsakega do-
godka, na katerem nastopi-
mo. Največje plačilo pa nam 
je, če lahko nekomu poma-

gamo,« je dejal Šumlaj. Ce-
loten izkupiček prireditve ob 
60-letnici društva bodo na-
mreč namenili šestletni do-
mačinki Nastji Rostohar, ki 
se sooča s spastično obliko 
cerebralne paralize.  

Članom KUD Slavček so bile 
podeljene tudi Gallusove 
značke za aktivno udejstvo-
vanje na področju ljubitelj-
ske glasbene dejavnosti. 
Vodja OI JSKD Brežice Simo-
na Rožman Strnad je brona-
sto Gallusovo značko za več 

kot pet let delovanja v dru-
štvu podelila Stanku Faki-
nu. Zlate Gallusove značke 
za več kot 20 let delovanja 
v društvu so prejeli Srečko 
Črpič, Stanko Kuhar, Fre-
di Povh, Sandi Šumlaj, An-
drej Kvartuh in Franc Gaj-
ski. Častne Gallusove značke 
za 30 in več let udejstvovanja 
v društvu pa so prejeli Miha 
Novosel (30 let), Alojz Poto-
kar (33 let), Andrej Gajski 
(40 let), Jože Tomše, Vlado 
Godec (oba 45 let) in Franc 
Franko (46 let). KUD Slavček 
je ob jubileju predsednik KS 
Velika Dolina Marijan Žibert 
izročil tudi priznanje KS. Si-
cer pa je program ob 60-le-
tnici KUD Slavček, ki ga je 
povezovala Darja Šumlaj, 
minil v znamenju nastopov 
vseh sekcij društva, nekate-
ri člani Vaške scene in pevci 
pa so se na hudomušen način 
spomnili takšnih in drugačnih 
peripetij iz celotne zgodovi-
ne društva. KUD Slavček je ob 
jubileju izdalo tudi bilten, v 
katerem je v sliki in besedi 
predstavljenih šest desetle-
tij delovanja društva.
 Rok Retelj

Člani MoPZ Slavček so nastopili tudi kot ljudski pevci Va-
ški fantje z‘ Dol‘n.

STRANJE – V Stranjah so 16. novembra praznovali 30-le-
tnico tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Dru-
štvo je ob jubileju bogatejše za nov kombi in garažne pro-
store zanj.

Prvi zametki društva segajo že v leto 1963, ko je bila na pobu-
do Antona Kočevarja ustanovljena gasilska enota. Leta 1968 
je pogorelo poslopje družine Radej, leta 1971 pa gospodarsko 
poslopje družine Kočevar, na žalost sta bila prav požara pogla-
vitna vzroka ideje o ustanovitvi gasilskega društva, ki je bilo 
nato ustanovljeno 15. septembra 1982. Pod vodstvom predse-
dnika Antona Remiha so zgradili gasilski dom, uredili njegovo 
notranjost, nabavljali opremo in urejali okolico. V zadnjem de-
setletju je aktivno začela sodelovati mlajša generacija s pred-
sednikom Gregorjem Remihom na čelu ter s pomočjo dolgole-
tnih članov dobila nov zagon. Pričeli so z organizacijo veselice 
pri Sv. Antonu na Anino nedeljo, sestavili so kar tri desetine in 
se uspešno udeležujejo tekmovanj ter izobraževanj. 
V društvu, ki je najvišje ležeče društvo v občini in dokaj odda-
ljeno od sosednjih društev, so z veseljem sprejeli ponudbo Ga-
silske zveze Krško o nabavi novega kombija, kar je zahtevalo 
tudi prostor zanj, zato so pričeli z zbiranjem sredstev za kombi 
ter z urejanjem dokumentacije za gradnjo. Zaradi dolgotrajnih 
postopkov jih je lani prehitela zima in gradnja se je podaljša-
la v leto 2013. Ob jubileju je župnik Janez Turinek blagoslovil 
nove garažne prostore ter kombi, garažne prostore pa so odpr-
li predsednik PGD Stranje Gregor Remih, poveljnik PGD Stra-
nje Andrej Pavlič ter predstavnik Gasilske zveze Krško Avgust 
Mlakar. Vabilu se je odzvalo veliko podpornikov in donatorjev 
ter nenazadnje tudi gasilcev iz sosednjih društev GZ Krško, pa 
tudi iz PGD Zabukovje in PGD Poklek iz GZ Sevnica. 30-letnico 
so zaključili z pogostitvijo in druženjem. 
 Vesna Remih/P. P.

BREŽICE – Rdeči križ Brežice je 6. decembra v jedilnici 
OŠ Brežice pripravil tradicionalno srečanje starejših ob-
čanov iz krajevnih skupnosti Bukošek, Brežice, Trnje-Za-
kot in Šentlenart. 

Srečanja se je udeležilo 108 starejših občanov, ki sta jih poz-
dravili predsednica RK Brežice Irena Marjana Kržan in pred-
sednica Območnega združenja RK Brežice Fanika Zaniuk. Iz-
razili sta veselje, da so se srečanja udeležili v tako velikem 
številu, kar je prav, saj so jim prostovoljke RK podale roko 
in jih povabile na tradicionalno srečanje z namenom, da bi 
skupaj premagali skrbi in tegobe vsakdanjega življenja, pred-
vsem pa, da bi se ob druženju imeli lepo in bi se ga do na-
slednjega druženja z veseljem spominjali. Udeleženci sreča-
nja so se tudi tokrat razveselili tombole, ki so jo pripravile 
prostovoljke z zbranimi donatorskimi sredstvi, sicer pa pri 
delovanju RK pomagajo DU Brežice, OZRK Brežice in Občina 
Brežice. Starejše občane je z dobrimi željami v prazničnih 
dneh obiskal tudi župan Ivan Molan.
Srečanje je bilo hkrati priložnost, da so počastili najstarejše 
občane Marijo Šetinc, Vinka Staniča, Ivo Bužančič, Mimico 
Avsec in Dušana Jovanovića, Ljudske pevke Žejno, učenci 
OŠ Brežice in Folklorna skupina DU Brežice pa so s kulturnim 
programom popestrili čas druženja. N. J. S.

VRHOVO - V Prosvetnem domu Vrhovo so se tudi letos zbrali 
krajani krajevne skupnosti Vrhovo, ki so starejši od 70 let. Pro-
stovoljke, ki delujejo v okviru Rdečega križa Laško, so prijetno 
uredile prostore in poskrbele tudi za prigrizek in pijačo. Starej-
še krajane, ki so napolnili dvorano Prosvetnega doma, so s svo-
jim nastopom najprej razveselili člani otroške gledališke skupine 
Prosvetnega društva Vrhovo. Po kulturnem programu je sprego-

vorila predsednica Rdečega križa Vrhovo Simona Gračnar, ude-
ležence srečanja pa je pozdravil tudi sekretar Rdečega križa La-
ško Vlado Marolt. Po izrečenih lepih željah za dobro zdravje in 
prijetno počutje je sledilo druženje. Starejši krajani so obuja-
li spomine in si obljubili, da se v letu 2014 ponovno srečajo. Za 
veseli del druženja pa je poskrbel Alojz Pinoza, ki je s svojo 
harmoniko stalni gost vsakoletnih druženj starejših v Vrhovem. 
 Vir: PD Vrhovo

Srečanje starejših Brežičanov

Trije izmed najstarejših občanov: Vinko Stanič, Iva Bu-
žančič in Mimica Avsec

Srečanje starejših iz KS Vrhovo

30 let gasilstva v Stranjah

Predaja ključev kombija vozniku

PODBOČJE - Krajevna organizacija Rdečega križa Podbočje že 
od leta 2000 prireja srečanja starejših krajanov KS Podbočje. 
Letošnje srečanje je potekalo 7. decembra v prostorih OŠ Pod-
bočje. V KS Podbočje živi 140 krajanov, starih 75 let in več, naj-
starejša med njimi pa je Amalija Nečemer, ki je 16. decem-

bra dopolnila 95 let. Med približno 60 udeleženci srečanja je 
bila najstarejša še vedno čila in zdrava 93-letna Angela Kerin. 
Srečanje je namenjeno druženju, petju in dobremu kosilu, pa 
seveda tudi voščilu za vse dobro v prihajajočem letu in upanju 
na ponovno snidenje. V kulturnem programu so poleg otrok vrt-
ca Levček in OŠ Podbočje sodelovale tudi Pevke izpod Bočja. 
 Vir: KO RK Podbočje

Druženje podboških starostnikov 

Srečanje je priložnost za druženje in klepet.

Del udeležencev srečanja

Krško   Brežice| IMPOLJCA – V praznično okrašeni telovadnici Doma upoko-
jencev in oskrbovancev Impoljca je 6. decembra ob kraj-
šem kulturnem programu, ki so ga pripravili zaposleni in 
stanovalci doma, potekala predaja vrednostnega bona v 
višini 1.200 evrov za nakup sobnega dvigala. 

Sredstva zanj so zbrali v letošnji akciji Manj svečk za manj 
grobov v organizaciji članic in članov Nove generacije SLS 
Sevnica. »V njej je sodelovalo petnajst prostovoljcev, ki so 
zbirali sredstva v dobrodelne namene na petih lokacijah. Od-
ziv je bil zelo velik. Zbrali smo 2.400 evrov. Polovico sredstev 
smo namenili za nakup sobnega dvigala za Dom upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca,« je strnil dogajanje koordinator 
akcije v sevniški občini David Divjak, ki je kar nekaj let de-
lal v omenjenem domu kot prostovoljec. Ostanek sredstev bo 
šel skupaj z ostalimi zbranimi v letošnji akciji, ki je poteka-
la v šestih slovenskih občinah, za sofinanciranje posebne ul-
trazvočne naprave za uporabo v helikopterju reševalne enote 
Helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ima svoj sedež v 
Kranju, pa je povedal vodja vseslovenske akcije in pobudnik 
akcije Manj svečk za manj grobov Primož Jelševar. »Mislim, 
da smo zaznali srčnost mladih ljudi,« je na dobrodelnem do-
godku dejal predsednik SLS Franc Bogovič, direktorica doma 
Andreja Flajs pa je pohvalila noto solidarnosti in dobrodel-
nosti ter se zahvalila za darovana sredstva.  S. Radi

Predali donacijo za sobno dvigalo

Odslej bo delo z nepokretnimi osebami v DUO Impoljca s 
sobnim dvigalom lažje. Sredstva zanj je prispevala No-
va generacije SLS Sevnica.  

SEVNICA – Lansko pomlad je Mariji Vidic iz Podgorice pod 
Lisco do tal pogorela hiša. Na pogorišču stare je na pobu-
do njenega brata Jožeta Žvegliča, ki je tudi vodil akcijo iz-
gradnje, zrasla nova hiša. Konec novembra pa so članice in 
člani Rotary kluba Sevnica s skupno delovno akcijo vgradi-
li nova vhodna vrata, ki jih je izdelal mizar in član omenje-
nega kluba Alojz Tuhtar z Orehovega. Lastnici so nato sim-
bolično predali ključ in ji zaželi čim hitrejšo vselitev v novo 
hišo. S tovrstnimi akcijami bodo sevniški rotarijci nadalje-
vali, ker želijo »prisluhniti in pomagati sočloveku v vsako-
dnevnem življenju«.
 S. R.

Nova vrata za nov dom 
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RAZPIS
Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. razpisuje eno 
zaposlitev na delovnem mestu 

Zaposlitev je za nedoločen čas s poskusno dobo šest mesecev.

Delo zajema predvsem naslednje naloge:
• celovito izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja 

pri delu (VZD) in požarne varnosti, ki je za družbo predpisano z 
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakonom o varstvu pred 
požarom ter spremljajočimi predpisi,

• Izvajanje nadzora in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri 
delu v fazi priprave projekta in fazi izvajanja projektov na gradbišču,

• izdelovanje dokumentacije in podlag za izvajanje nadzora nad 
ureditvijo delovišča, z upoštevanjem temeljnih načel VZD in 
varnostnih ukrepov na delovišču ter izdajanje varnostnih navodil 
oziroma opozoril in organiziranje obvladovanja vstopa na gradbišče,

• druge naloge skladno z opisom delovnega mesta.

Na razpis se lahko prijavijo kandidatke ali kandidati, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
• končana 7. raven izobrazbe – smeri tehniška varnost, strojna, 

elektro ali druga ustrezna smer,
• 5 let delovnih izkušenj,
• opravljen strokovni izpit iz VZD,
• opravljen strokovni izpit iz požarne varnosti,
• strokovna usposobljenost – veljavna licenca za koordinatorja za 

varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih deloviščih v 
fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta,

• znanje dela z računalnikom (poznavanje MS Office, okolje 
Windows, e-pošta, internet),

• znanje angleškega jezika,
• izpit B kategorije in lastni prevoz.

Delovno mesto je enoizmensko, in sicer za polni delovni čas, 40 
ur tedensko.

Vse zainteresirane kandidatke in kandidate prosimo, da pošljejo 
osebno predstavitev z življenjepisom in dokazili o dokončani 
izobrazbi in izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa na naslov:
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33 
A, 8250 Brežice ali preko e-pošte na naslov: info@he-ss.si in sicer 
najkasneje do vključno 27.12.2013.

Za potrebe obveščanja o izbiri oziroma neizbiri vse kandidatke in 
kandidate naprošamo, da navedejo tudi svoj elektronski naslov.

Minister mag. Dejan Židan je 
ob obisku v Krškem povedal, 
da bi morala biti nova kme-
tijska politika sprejeta že 
2012, a so jo kmetijski mi-
nistri 28 evropskih držav po-
trjevali šele pred dnevi, kar 
pomeni velike zamude pri iz-
vajanju in pridobivanju sred-
stev „Zato bomo leto 2014 
preživeli v čudnem hibri-
dnem stanju, ki bo obreme-
njujoč tako za administracijo 
kot tudi za tiste, ki so dele-
žni ukrepov kmetijske poli-
tike,“ je dejal Židan. Kot je 
povedal, se bo največ pozi-
tivnih novosti med drugim 
odražalo v obliki neposredne 
podpore mladim kmetom, ki 
ne bo več vezana na lastni-
ški prevzem, temveč z upra-
vljanjem kmetijskega gospo-
darstva, pri malih kmetijah, 
več denarja bo na razpola-
go za proizvodno vezavo ozi-
roma ustanovljene skupine 
proizvajalcev, poudarek bo 
na dvigu stopnje samooskr-

Več podpore mladim kmetovalcem
KRŠKO - Krški občinski odbor stranke Socialni demokrati je 5. decembra pripravil javno razpravo na 
temo „Strategija razvoja in strateški izzivi kmetijstva in okolja v Posavju v letih 2014-2020“, na kate-
ro je povabil kmetijskega ministra za okolje in podpredsednika vlade mag. Dejana Židana ter poslanca v 
DZ Franca Bogoviča.

be idr. Med novostmi na po-
dročju okolja je v letu 2014 
načrtovan sprejem funkcio-
nalnega načrta za prihodnje 
sedemletno obdobje, obli-
kovanje novega fonda – skla-
da za podnebne spremembe, 
velik poudarek bo dan nara-
vovarstvenim vsebinam, zla-
sti na območjih Natura 2000, 
trajnostni in učinkoviti rabi 
naravnih virov, izboljšanju 

kakovosti zraka, zelenim jav-
nim naročilom itd.

Franc Bogovič se je kot po-
znavalec navezal na možnosti 
razvoja in izzive kmetijstva in 
okolja v občini Krško. Menil 
je, da je potrebno kmetijstvo 
še nadgraditi, saj imamo za to 
ob ugodnih podnebnih dano-
stih tudi razvojne možnosti: 
„Od okvira dalje, ki ga daje 

Evropa, je vse odvisno od nas. 
Nujno je, da imamo v okolju 
dobre nosilce kmetijske de-
javnosti, pomemben je pre-
nos znanja na nove generaci-
je .“ Pri tem je izpostavil že 
razvito vinogradništvo, sad-
jarstvo, več uspešnih kmečkih 
zadrug (KZ Krško, KZ Bohor, 
KZ Sevnica), v zadnjem času 
pa v prostoru tudi vedno bolj 
prisotno KZ Krka iz Novega 
mesta kot proizvajalca zele-
njave, v katero je vključenih 
večina pridelovalcev zelenja-
ve ob Krki na našem obmo-
čju: „Tu je ena večjih prilo-
žnosti v posavsko-dolenjskem 
prostoru in bi bilo nujno, da 
se v tej finančni perspektivi 
podobno, kot je organiziran 
največji center za pridelavo 
sadja, formira tudi center ze-
lenjadarstva, v katerem bi po-
leg proizvodnje vršili pripravo 
na trg, predelavo ipd.“ Med 
novimi izzivi je Bogovič izpo-
stavil tudi lesno-predelovalni 
center. Bojana Mavsar

Direktor družbe Evrosad Boštjan Kozole, minister mag. 
Dejan Židan in poslanec Franc Bogovič

BREŽICE – Komunala Brežice in Hranilnica LON sta obnovili so-
delovanje pri nudenju plačevanja položnic Komunale Brežice 
brez plačila provizije v poslovni enoti Hranilnice LON v Bre-
žicah. Pogodba je bila podpisana sredi novembra, kar omo-
goča, da lahko prejemniki položnic s strani Komunale le-te 

tudi v bodoče plačujejo brez plačila provizije. Vodja poslovne 
enote Hranilnice LON v Brežicah Robert Žerjav je ob tem po-
vedal: „Trenutno to ugodnost vsak mesec koristi dobrih tisoč 
plačnikov položnic, opažamo pa, da se njihovo število še na-
prej povečuje. Zavedamo se, da je plačevanje položnic stro-
šek, zato nas izredno veseli, da lahko ponudimo ugodnejše 
oziroma v primeru Komunale Brežice celo brezplačno plače-
vanje položnic.“ Direktor brežiške Komunale Aleksander Zu-
pančič pa je dejal, da je sodelovanje s Hranilnico LON zanje 
koristno predvsem zato, ker se s tem znižujejo stroški poslo-
vanja Komunale, saj ne potrebujejo svoje blagajne, po dru-
gi strani pa imajo občani možnost plačevanja položnic brez 
provizije, kar torej pomeni vzajemno korist.  R. R.

Komunala Brežice in Hranilnica 
LON z roko v roki

KRŠKO – Svojci, prijatelji, predstavniki domačih energetskih družb in ostali povablje-
ni gostje so 3. decembra v krškem Kulturnem domu prisostvovali podelitvi diplomskih 
listin tretji generaciji diplomantov Fakultete za energetiko v Krškem. 49 diploman-
tom, ki so zaključili študij 1. in 2. stopnje programa Energetika v obdobju med 1. ok-
tobrom 2012 in 30. septembrom letos, je na slovesnosti ob kulturnem programu, ki so 
ga izvedli Mešani pevski zbor Viva iz Brežic ter Pihalni trio Glasbene šole Krško, pode-
lil diplomske listine dekan fakultete izr. prof. dr. Bojan Štumberger. Za zaključen vi-
sokošolski študijski program je diplomo prevzelo 19 študentov, 16 za uspešno zaklju-
čen univerzitetni program, 14 študentov pa za magistrski študij. B. M. 

Uvodni dan je minil v zna-
menju kviza dijakov ŠC Krško 
– Sevnica na temo Obnovlji-
vi viri energije, v katerem 
je sodelovalo šest ekip dija-
kov četrtih letnikov – po dve 
ekipi elektrotehnikov, stroj-
nih tehnikov in tehnične gi-
mnazije. Po prvem delu kvi-
za sta bili izbrani dve ekipi, 
ki sta svoje znanje pokazali 
še v finalnem delu. Zmaga-
la je ekipa Elektrotehnik I v 
sestavi Klemen Žveglič, Da-
vorin Škoda in Boštjan Ja-
nežič. Prvi dan DPE 2013 se 
je zaključil s predstavitvijo 
prispevkov doktorskih štu-
dentov na Fakulteti za ener-
getiko. Preostala dva dneva 
pa sta bila namenjena raz-
ličnim predavanjem visoko-
šolskih učiteljev in sodelav-
cev ter nekaterih partnerjev, 
s katerimi fakulteta sodeluje 

V ospredju učinkovita raba energije
KRŠKO – Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru s sedežem v Krškem je med 11. in 13. decem-
brom že peto leto zapored organizirala Dneve posavske energetike (DPE), v okviru katerih so potekale 
različne aktivnosti. Začelo se je s kvizom dijakov Šolskega centra Krško – Sevnica, nadaljevalo z različ-
nimi predstavitvami evropskih projektov, končalo pa z brucovanjem študentov fakultete.

na različnih projektih. Le-
tos so v ospredje postavi-
li evropske projekte, ki po-
tekajo na fakulteti. 

Po besedah tajnika Fakul-
tete za energetiko Janka 
Omerzuja je teh projek-
tov, v okviru katerih sode-

lujejo s podjetji iz cele Evro-
pe, šest. Predstavljeni so bili 
projekti CO-EFFICIENT, ki se 
ukvarja s problematiko učin-
kovite rabe energije v sre-
dnjih in manjših podjetjih, 
Manergy, ki se ukvarja z ob-
činskimi načrti na področju 
energetike, PV NET, ki se do-

tika učinkovite proizvodnje 
in porabe energije v gospo-
dinjstvih, ter projekt GEO 
SEE o kombinaciji obnovlji-
vih virov energije in mo-
žnostih izrabe geotermalne 
energije v Sloveniji. Na pre-
davanja so povabili pred-
vsem tiste, ki jih ti projek-
ti zadevajo – predstavnike 
manjših in srednjih podje-
tij ter občine. Dekan Fakul-
tete za energetiko izr. prof. 
dr. Bojan Štumberger je za 
naš časopis dodal, da z zdaj 
že tradicionalnimi DPE fa-
kulteta potrjuje svojo priso-
tnost in poskuša širši javnosti 
omogočiti udeležbo na pre-
davanjih, ki potekajo v okvi-
ru DPE, ter s tem možnost 
vključitve v nekatere pro-
jekte. DPE 2013 so se tradi-
cionalno zaključili z bruco-
vanjem študentov Fakultete 
za energetiko v MC Krško.
 R. Retelj, 
 N. Cizel in M. Metelko

Kviz dijakov ŠC Krško – Sevnica je bil zelo dobro obiskan, 
v prvi vrsti zmagovalna ekipa Elektrotehnik I.

LJUBLJANA/RADEČE - Ko-
nec leta 2013 se zaključuje-
jo aktivnosti programa Vse-
življenjsko učenje. Od leta 
2007 do letos je bilo izvede-
nih sedem razpisov, v okvi-
ru katerih je bilo podprtih 
več kot 550 projektov par-
tnerstev, prenosa inovacij in 
intenzivnih programov. Naci-
onalna agencija CMEPIUS je 
tudi letos izbrala najboljše 
projekte. Na slovesnosti, ki 
je bila 11. decembra v Grand 
hotelu Union, so jih nagradili 
z nacionalno nagrado Jabol-
ko kakovosti. KTRC Radeče 
je prejel kar dve nagradi, ki 
ju je na slovesnosti prevzela 
direktorica KTRC Radeče Ma-
rija Imperl - srebrno plaketo 
za projekt Sustainable villa-
ges and education in brona-
sto plaketo za projekt: is-
cXXVII – Strengthening of 
the European identity thro-
ugh diversity of individuals.

Dve nagradi za 
radeški KTRC

Aleksander Zupančič (levo) in Robert Žerjav

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

SamoStojNi iNžeNir 
varNoSti iN zdravja pri delu (m/ž). 
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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 ...

Smo nevladniki (=društva, zasebni zavodi, 
ustanove) tudi (lahko) podjetniki? Na posvetu 
Modrega Posavja v mesecu novembra smo 
poskušali odgnati nekaj dilem, s katerimi se 
soočamo vsakokrat, ko se srečujemo z izrazom 
»pridobitna dejavnost, »davek od dohodka 
pravnih oseb« in podobno.  S pomočjo dveh 
izkušenih predavateljev s področja prava in 
financ smo odprli diskusijo ter izmenjali znanja 
in izkušnje z namenom spodbujanja podjetništva 
v naših organizacijah (v okviru zakonskih 
možnosti) kot ene izmed (malo izkoriščenih) 
možnosti za zagotavljanje trajnostnega razvoja. 
Vaše izkušnje, predloge pričakujemo na našem 
forumu – www.prstan.eu.

Preden se prepustimo prazničnemu razvajanju 
moramo ob izteku koledarskega   leta pregledati 
in urediti še naslednje evidence:

•	 pregledati vse izstavljene in prejete račune,

•	 po zaporedni številki zložiti vse bančne 

izpiske,

•	 urediti gotovinsko blagajno,

•	 urediti potne naloge in preveriti, ali smo vse 

izplačali,

•	 popisati osnovna sredstva,

•	 ter ugotoviti, ali smo dosegli cilje, ki smo si jih 

zastavili ob začetku leta.

Tako pripravljena dokumentacija bo nam in vam 
v pomoč pri pripravi zaključnega računa, ki se 
tudi letos za društva oddaja do 31.03.2013.

V kolikor boste potrebovali našo pomoč pri 
pripravi zaključnega računa, smo vam na vol-
jo na sedežu stične točke, vsak dan od 8.00 
do 13.00 ure oz. po dogovoru, organizirali 
pa bomo tu krajšo računovodsko delavnico 
ter vsakoletni seminar na temo zaključnega 
računa.

Spremljajte naše dogodke in druge informacije 
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
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MReža pRStaN

Mreža Prstan je neformalna mreža nevladnih 
organizacij  Posavja in je v okviru svojih aktivnosti 
v letošnjem letu sprožila nekatere, za razvoj NVO 
(=društva, zasebni zavodi, ustanove) v Posavju, 
pomembne akcije. Pomembnejše aktivnosti 
sodi zagon platforme Modro Posavje, kjer 
smo spodbudili naslednje teme: podjetništvo 
znotraj NVO, socialno podjetništvo kot 
izziv za posavske NVO ter mladi na stičišču s 
prihodnostjo. Pripravili smo predlog  Strategije 
socialnega podjetništva v Posavju, aktivno 
pa sodelujemo tudi pri aktivnostih priprave 
razvojnega programa v obdobju 2014-2020, kjer 
smo posredovali in sooblikovali projektne predloge 
NVO na Regionalno razvojno agencijo, med drugim 
oblikovanje sheme za majhne projekte NVO. 
Več preberite na spletni strani, kjer pričakujemo 
tudi vaša mnenja, predloge, komentarje.

V občinah Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki se trenutno srečujemo s težavami glede 
kakovosti vode iz javnih in vaških vodovodnih sistemov, zagotavljanja zadostnih količin voda 
z ustreznimi pritiski, stopnje priključitve uporabnikov na javni vodovodni sistem in glede 
vodnih izgub. Da bi izboljšali javno vodooskrbo, smo v letu 2013 te tri posavske občine pri-
stopile k projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Posavje«, s katerim želimo 
doseči zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo, tudi v sušnih obdobjih, z izgradnjo ustrezne 
infrastrukture pa bomo povezali različne vodovodne sisteme. 

ZA VARNO IN KAKOVOSTNO PITNO  
VODO V TREH POSAVSKIH OBČINAH

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega 
sistema na območju Posavja sestoji iz:  

1. Hidravlična izboljšava vodovodnega  
sistema Brežice 

2. Hidravlična izboljšava vodovodnega  
sistema Krško – Kostanjevica na Krki  

14 odsekov v občini Krško,  
5 v občini Kostanjevica na Krki
V občini Krško bo zgrajenih 14 odsekov, in 
sicer črpališče Drnovo–Krško (policija), čr-
pališče Brege–NEK–Vrbina–Stara vas–VH 
Resa, OŠ Jurij Dalmatin–Zdolska cesta, za-
jetje Dobrova 1 (Studenčna)–Dovško (cevo-
vodi), vodohran Dobrova, Velika vas–Lesko-
vec, Velika vas–Drnovo (separacija), Velika 
vas–Mali Podlog, 1. faza Žabjek–Brod–M. 
Mraševo–Klace Naklo–V. Podlog 2. faza 
Jelše–Gorica, povezava sistema Krško s 
sistemom Senovo–Brestanica (odsek ČN 
Brestanica–HE Krško), Presladol–Dolenji 
Leskovec, Raka: Dolenja vas pri Raki, vodo-
hran Ravni, Gora–VH Spodnje Dule (cevovo-
di), vodohran Gora in prečrpališče Ladna. V 
sklopu istega projekta pa še pet odsekov v 
občini Kostanjevica na Krki: Karlče–Slinov-

ce–Kostanjevica na Krki, Kostanjevica na 
Krki–Dobe–Dobrava, Kostanjevica na Krki–
Grajska cesta, Bajni Vrh–Gorjanska cesta in 
Kostanjevica na Krki–Malence. 

V občini Brežice izboljšava  
in novogradnja cevovodov
V sklopu projekta v občini Brežice bodo dela 
vključevala hidravlično izboljšavo cevovoda 
v dolžini 24.691 metrov, novogradnjo cevo-
voda v dolžini 4.709 metrov ter izgradnjo 
podzemnega črpališča Žejno in vodohrana 
Žejno na območjih sekundarnega vodovoda 
Šentlenart–Dečno selo, sekundarnega vodo-
voda Cesta svobode–Dobova–Kapele–Župe-
levec–Bojsno ter  vodovoda Žejno–Straža–
Mrzlava vas.

Gradbena dela v teku
V septembru je izvajalec na območju ob-
čin Krško in Kostanjevica na Krki pričel z 
aktivnostmi na prvih štirih predvidenih od-
sekih: črpališče Drnovo–Krško, črpališče 
Brege–NEK–Vrbina–Stara Vas–VH Resa-1, 
Gorice–Jelše–Veliki Podlog, Kalce Naklo–
Malo Mraševo–Brod–Žabjek, Karlče–Slinov-

ce–Kostanjevica na Krki, Kostanjevica na 
Krki–Dobe–Dobrava ter Dobrova–Dovško. V 
tem času je stekla tudi izgradnja 120 m3 ve-
likega vodohrana Dobrova, ki bo zagotavljal 
dodatno shranjevanje pitne vode ter kvalite-
tnejšo oskrbo v slabših vremenskih pogojih, 
ko se voda pogosto skali. Omenjeni vodohran 
bo kvalitetno oskrbo s pitno vodo zagotovil 
prebivalcem KS Senovo in Brestanica. Nasle-
dnji vodohran bo zgrajen prihodnje leto, in 
sicer v KS Gora.

Izboljšave vodovodnega sistema v občini 
Brežice, ki je bil zgrajen v letih 1971–1975, 
so se začele izvajati v začetku letošnjega 
oktobra, in sicer na odseku Šentlenart–Deč-
no selo ter na odsekih vodovoda Cesta svo-
bode–Dobova–Kapele–Župelevec–Bojsno. 
Dela se v tej fazi izvajajo tudi že na odseku 
Žejno–Straža–Mrzlava vas.

Cilj projekta 

Glavni cilj je vzpostavitev celovitega sistema oskr-
be s pitno vodo, hidravlično izboljšanje obstoječih 
vodovodnih sistemov in zagotovitev ustrezne 
infrastrukture za oskrbo s kvalitetno pitno vodo.
 

Posavski projekt sofinanciran iz 
Kohezijskega sklada
Posavski projekt v skupni vrednosti 15,2 milijona 
evrov delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in pro-
metne infrastrukture za obdobje 2007–2013, ra-
zvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; 
prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo.

Vrednost projekta Krško – Kostanjevica na Krki 
znaša 7,4 milijona evrov, od tega 3,3 milijona evrov 
predstavlja delež evropskih sredstev, nekaj manj 
kot 600.000 evrov bo zagotovila država, preosta-
nek pa občini sami. Celotna vrednost investicije 
v občini Brežice znaša 7,4 milijona evrov, od tega 
3,5 milijona evrov predstavlja delež evropskih 
sredstev, nekaj več kot 600.000 evrov bo prispe-
vala država, preostanek pa Občina Brežice sama. 
 

Dela na terenu bodo predvidoma trajala do 
pomladi 2015, v občinah Krško in Kostanjevica na 
Krki jih izvaja družba Kostak, d.d., v občini Brežice 
pa podjetje Kop Brežice, ki sta gradnjo obeh 
projektov pridobili na javnem razpisu.  

Župan Občine Krško mag. Miran Stanko, župan Občine Brežice Ivan Molan in župan Občine Kostanjevica na Krki Mojmir 
Pustoslemšek ob slavnostnem podpisu pogodbe z ministrom za kmetijstvo in okolje mag. Dejanom Židanom o sofinanciranju 
projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja«, dne 5. decembra 2013

www.pitnavoda-posavja.si
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Bralke in bralci so osem me-
secev prebirali skrbno izbrano 
čtivo s seznama, ki je bilo po-
sebej razstavljeno v vsaki od 
omenjenih knjižnic. Izbor bra-
nja je obsegal 35 leposlovnih 
del tako domačih kot tujih av-
torjev, od tega je bilo pet pe-
sniških zbirk. Lastno mnenje o 
prebranih knjigah je bilo mo-
goče napisati na posebne ka-

zalke, ki so bile priložene vsa-
ki knjigi. Tisti, ki so prebrali 
najmanj pet knjižnih del s se-
znama, so prejeli na zaključ-
nem srečanju knjižno nagrado. 

V čitalniškem oddelku Knjižni-
ce Sevnica se je ob zaključku 
projekta 21. novembra pred-
stavil pesnik Ciril Zlobec, v 
Valvasorjevi knjižnici Krško 
dan kasneje pisatelj Vlado 

Posavci tretje leto brali skupaj
SEVNICA/KRŠKO/BREŽICE - V letošnjem letu so tri posavske knjižnice, brežiška, krška in sevniška, že 
tretje leto zapored uspešno zasnovale in izvedle skupni bralni projekt Posavci beremo skupaj, ki se je 
pričel 21. marca in zaključil 20. novembra. 

Žabot, v dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice pa 5. 
decembra besedni umetnik 
Evald Flisar. Vsi trije so v pri-
jetnih pogovorih razkrili del 
svoje življenjske in umetniške 
poti. »Skozi jezik poezije sku-
šam upodobiti svoj odnos do 
doživljanja življenja samega 
in tudi do ljubezni, ki je naj-
silovitejše človekovo čustvo,« 

je dejal Ciril Zlobec in v na-
daljevanju dodal, da je naj-
bolj ponosen na tiste trenut-
ke v svojem življenju, ko je 
bil na preizkušnji kot človek. 
»Spoštuj samega sebe – to po-
meni biti človek,« je zaklju-
čil misel. »Našega jezika si ni-
smo izmislili, to je dediščina, 
ki so jo do nas prenesli mnogi 
rodovi. To je jezik, v katerem 
so čustva, izkušnje, razum, v 

njem se skriva karakter ljud-
stva, ki ga govori. Jezik pove-
zuje vse pretekle rodove in bo 
povezoval tudi bodoče rodo-
ve, ki bodo naš jezik govorili 
za nami. Moja naloga je, da ta 
jezik plemenitim, zelo predan 
sem ji. Jezik spoštujem kot te-

meljno silo naše medsebojno-
sti. Mi smo neko predmestje 
nekega velemesta, smo sku-
pnost, kjer se že skozi stoletja 
stikajo največje evropske kul-
ture. Vsa naša maloštevilnost 
in izpostavljenost sta pravza-
prav dejstvi, ki čudijo veli-
ke narode, da sploh še smo in 
nas zelo občudujejo,« je med 
drugim povedal Vlado Žabot. 
»Lahko rečem, da sem 80 od-
stotkov vsega, kar je zapisa-
nega v knjigah, tudi sam doži-
vel. Če avtor vsaj približno ne 
doživi kaj podobnega v resnič-
nem življenju, njegova zgod-
ba ne prepriča, zato so vedno 
prisotni občutki, ki dajo zgod-
bi težo,« pa je med pogovo-
rom dejal Evald Flisar, ki se je 
označil za večnega popotnika, 
saj je prepotoval že 93 držav. 

 M. Hrvatin, S. Radi

V sevniški knjižnici je bil gost ob zaključku projekta Po-
savci beremo skupaj pesnik Ciril Zlobec.

V krški knjižnici so gosti-
li pisatelja Vlada Žabota. 

V brežiški knjižnici je bil gost pesnik, pisatelj in drama-
tik Evald Flisar. 

SEVNICA – Prvo sredo v letošnjem decembru je Rudi Sto-
par, neutrudni snovalec kulturnega dogodka, ki ga je poi-
menoval po slovanskem bogu gostoljublja Radogost, pred-
stavil posavsko kiparko Vladimiro Štoviček.

Akademska kiparka Vladimira Štoviček je bila rojena leta 1934 
v Leskovcu pri Krškem očetu kiparju in medaljerju Vladimirju 
Štovičku. Umetnica, ki je ostala po zaključenem šolanju v do-
mačem kraju, je ustvarila okoli sto plaket, prek dvesto  kipov, 
več medalj, značk in grbov ter več kot deset spomeniških pla-
stik in plaket. »Njeno kiparstvo je unikatno v svoji razsežnosti 
modeliranja ženskih likov v odprti formi, s čudovito pokrajino 
rastra – plastenja na površini teles. Čuti se njena močna ener-
gija v gladilkah in njenih prstih na površini ‚kože‘ kipov, ki v 
celoti izzove občutenje njenega ‚creda‘, privrženosti življenju 
takšnemu, kot je,« je opisal mojstrovino posavske umetnice 
ob kiparski podobi ženske, postavljene na stojalo v muzejski 
zbirki Ogled, gostitelj decembrskega kulturnega večera Rudi 
Stopar. Spomin nanjo, ki je umrla lanskega septembra, bodo 
ohranjali tudi mnogi spomeniki v njenem domačem okolju - v 
starem mestnem jedru Krškega doprsni kip Jurija Dalmatina 
in njenega očeta Vladimirja Štovička, pa kip Janeza Evange-
lista v kapelici ob kapucinskem samostanu in še mnogi drugi.

Pred ogledom njenih skrbno izbranih kiparskih del v grajskem 
oknu Radogost na sevniškem  gradu je v grajski kapeli glasbe-
ni del kulturnega dogodka izvedel Vladkin vnuk David Toma-
žin s prijateljem Blažem Kučukom, s katerim sta povezana v 
duet DaBlaBlues. S kančkom lastne interpretacije eksploziv-
nega kitarskega resonatorja in ustne harmonike sta obudila 
spomin na stare klasike bluesa in popolnoma prevzela občin-
stvo s svojim izvrstnim nastopom.  S. Radi, foto: L. M.

V svojih delih bo živela večno

Nostalgičnega spomina na posavsko kiparko Vladimiro 
Štoviček se je udeležil njen sin Andrej Čebular s sinom 
Davidom (od desne proti levi). 
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Posavski župani voščijo
Župan občine 

Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak

Župan občine 
brežice

Ivan Molan

Župan občine 
kostanjevica

na krki 
Mojmir 

Pustoslemšek

Župan občine 
krško

mag. Miran Stanko

Županja občine 
radeče

Rafaela Pintarič

Župan občine 
Sevnica

Srečko Ocvirk

Spoštovane občanke in 
občani občine Kostanjevica 
na Krki, cenjene bralke in 
bralci Posavskega obzornika!

Božično – novoletni čas je 
čas pričakovanja, upanja in 
neskončnih želja. Zato naj 
Vas čarobnost božiča ovije s 
toploto in domačnostjo 
bližnjih, prihajajoče leto 
pa izpolni vse tiste želje in 
pričakovanja, na katere je 
pozabilo leto, ki se poslavlja.

Mojmir Pustoslemšek, župan 
občine Kostanjevica na Krki,

s sodelavci 

Spoštovane, spoštovani,

vstop v novo leto je vedno 
čas pričakovanj, upanj in 
želja. Ob vsesplošnem 
stanju negotovosti so 
moje osebne želje tesno 
povezane z napredkom 
celotne posavske regije. 
Iskreno si želim, da si bomo 
v letu 2014 – pa tudi v vseh 
naslednjih letih – prebivalci 
te lepe pokrajine znali podati 
roko in skupaj odgovoriti na 
razvojne izzive, ki so pred 
nami. Zgodbo o uspehu in 
zadovoljstvu lahko namreč 
ustvarjamo le v duhu 
sodelovanja in prijateljstva. 

Vsem prebivalkam in 
prebivalcem Posavja v 
letu 2014 želim tudi obilo 
zdravja, sreče in osebnega 
zadovoljstva!

Rafaela Pintarič,
županja občine Radeče,

s sodelavci

Spoštovane občanke, dragi 
občani, cenjeni bralci,

za nami je leto večjih 
projektov. Zapeljali smo se 
mimo nove hidroelektrarne 
Krško po delu nove 
obvoznice, praznično 
staro mestno jedro pa nas 
vabi v vedno lepši podobi 
in predvsem varno pred 
poplavami, v vse širšem 
razmahu so hidravlične 
izboljšave vodovodnega 
sistema, s čimer bomo 
izboljšali kakovost javne 
vodooskrbe in povezali 
različne vodovodne sisteme 
med seboj. 

Z optimizmom gremo 
novemu letu in novim 
uspešnim zgodbam naproti. 
Naj bodo misli pozitivne, 
besede iskrene in dejanja 
pogumna. Tako lahko tudi na 
novo začrtani poti dosežemo 
uspehe. Želim vam veliko 
zdravja, volje in moči. Srečno 
2014!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško,

s sodelavci

Spoštovane občanke in 
občani občine Brežice, drage 
bralke in bralci Posavskega 
obzornika!

Leto 2013 je prineslo številne 
spremembe in prelomne 
trenutke. Dovolimo si biti 
hvaležni in ponosni, saj smo 
kljub zahtevnim razmeram 
skupaj uresničili številne 
načrte in dosegli dobre 
rezultate, ki nam dajejo 
razloge za optimizem. 
Pot do zastavljenih ciljev 
tudi v prihajajočem letu 
ne bo lahka in enostavna, 
toda s skupnimi močmi, 
sodelovanjem in 
potrpežljivostjo bomo 
uspeli. Sveta ne moremo 
spremeniti v nekaj mesecih, 
lahko pa prispevamo vsak 
svoj delček pri sestavljanju 
naše prihodnosti. Prepričan 
sem, da bomo znali in 
zmogli sprejeti potrebne 
odločitve za nadaljnji razvoj 
naše občine in regije. 
V novem letu 2014 vam 
želim obilo srčnosti in vse 
dobro!

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Spoštovane občanke in 
občani, drage bralke in 
bralci,

novo leto je v veliki meri 
odvisno od tega, kakšne cilje 
si bomo zastavili in koliko 
energije bomo posvetili 
njihovi uresničitvi, in osebno 
verjamem, da zmoremo 
veliko več, kot morda izgleda 
na prvi pogled, sploh pa, ko 
trdno stopimo skupaj in si 
pomagamo. Že velikokrat 
smo dokazali, da zmoremo, 
če zares hočemo. 

Zato optimistično 
pozdravimo leto 2014, ki trka 
na vrata, in po svojih močeh 
ustvarjajmo svetle dni v 
naših krajih.

Užijte dneve in večere 
prihajajočih praznikov v 
miru, naj vas obdajata sreča 
in ljubezen vaših najdražjih.

Franjo Debelak, župan 
občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci

Spoštovane občanke in 
občani občine Sevnica!

Pred nami je čas božično 
novoletnih praznikov in čas, 
ko skušamo strniti dogodke 
in doživetja preteklih 
mesecev. Vse pridobljene 
nove izkušnje in preizkušnje 
naj tlakujejo pot do 
uresničenih ciljev in vizij. 

Želim vam vesel in miren 
božič, novo leto pa naj 
bo priložnost za nove 
izzive. Naj vam prinese 
zdravja, veselja, osebnih 
in delovnih uspehov, 
naj bo prežeto z dobrim 
medsebojnim sodelovanjem, 
spoštovanjem in 
razumevanjem. Naj vas na 
vaših poteh spremlja pogum, 
da boste sledili svojim 
sanjam in zastavljenim 
ciljem.

Iskrene čestitke tudi ob 
dnevu samostojnosti in 
enotnosti, ki ga bomo 
praznovali v prihodnjih dneh 
kot pomemben mejnik naše 
zgodovine. 

Želim vam lepo doživete 
praznične dni ter veliko  
lepih trenutkov z vašimi 
najbližjimi. 

Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica,

s sodelavci

BREŽICE – Minuli vikend so 
v starem mestnem jedru 
Brežic v okviru letošnje-
ga decembrskega dogaja-
nja „Brežice, moje praznič-
no mesto“ ponovno obudili 
praznični sejem. 

Organizatorja Občina Breži-
ce ter Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice 
sta poskrbela za prijeten tri-
dnevni program. Obiskovalci 
so se lahko ustavili na pra-
znično okrašenih stojnicah, 
ki so jih zapolnili lokalni po-
nudniki in ponujali izdelke, 

KRŠKO - V Valvasorjevi knji-
žnici Krško so 4. decembra 
pripravili dogodek z naslo-
vom „Po božiču diši“. S ku-
linaričnim mojstrom Andre-
jem Fricem se je pogovarjal 
Anton Koščak. 

Zbrane je v uvodu pozdravi-
la knjižničarka Polona Bren-
čič in predstavila gosta, ki 
se ponaša z nazivom viteza 
kulinarike. Svoje kuharske 
izkušnje si je nabiral širom 
sveta in zanje prejel vrsto vi-
sokih priznanj. Andrej Fric 
je tudi avtor kulinaričnih od-
daj na nacionalni televiziji, 
pa tudi filmov in knjig o ži-
vljenju in gastronomiji Slo-
venije ter njenih pokrajin. 
Kratek sprehod po kuharje-
vem življenju je pridodal An-
ton Koščak, saj znani kuhar 
zadnje leto vodi grajsko re-
stavracijo na rajhenburškem 
gradu. 
Fric pa je nizal spomine tudi 
iz svojega otroštva, saj je bil 
že tedaj prepričan, da bo po-
stal kuharski mojster. Življe-

Po dolgih letih spet praznični sejem V knjižnici je zadišalo po božiču
brez katerih si decembra 
sploh ne predstavljamo – ku-
hano vino, vročo čokolado, 
nakit, kape, mesne izdelke 
itd. Praznični sejem je ura-
dno odprl brežiški župan Ivan 
Molan, ki je poudaril, da so 
v teh kriznih časih organiza-
cije takšnih sejmov in s tem 
promocija turizma več kot 
dobrodošle. Pohvalil je tudi 
delo Mestne hiše Brežice in 
mlado ekipo ZPTM Brežice, ki 
skrbijo za promocijo in doga-
janje v Brežicah. Potekal je 
tudi spremljevalni program. 
Prvi dan so obiskovalce po-

leg kuhanega vina segrevali 
člani ansambla Hervol, drugi 
dan je prizorišče obiskal Bo-
žiček in prisostvoval uprizo-
ritvi plesne pravljice Plesne-
ga društva Imani „Zmešnjava 
v Božičkovi vasi“, sledil je še 
nastop zasedbe Anime. Za-
dnji dan sejma pa se je pred-
stavila zasedba Soul, jazz in 
jaz z domačinko Anjo Hra-
stovšek. Obiskovalci so se 
lahko ustavili tudi v Mestni 
hiši Brežice, ki je v času sej-
ma obeležila prvo obletnico 
delovanja v novi podobi.
 R. Retelj

Mestna hiša Brežice je prvi dan sejma upihnila prvo svečko delovanja v novi preobleki.

nje ga je kasneje nosilo od 
kuharskega tečaja do kuhar-
skega tečaja, ki si jih plače-
val sam. Pritegnili so ga stari 
kuharski recepti, veliko jih je 
na podlagi svojih kuharskih 
veščin spisal za prijatelje in 
znance. „Na svoji knjižni po-
lici hranim kuharsko knjigo iz 
leta 1878,“ je povedal in do-
dal, da se je odločil svoje re-
cepte izdati v knjigi, saj se 
je naveličal pisarjenja na ra-

zne liste in papirje. Tako je 
nastalo kar nekaj zanimivih 
kuharskih knjig, med njimi 
tudi zelo obsežna „Po boži-
ču diši“. 
Večer so s svojim petjem 
obogatili pevci Moškega pev-
skega zbora Svoboda Bresta-
nica, s posladkom je zbrane 
razveselil Fric, z adventnimi 
venčki pa Jožica Petrišič. 

 M. Hrvatin

Anton Koščak v uvodu pogovora z Andrejem Fricem (desno)
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Leto se bliža koncu, zato je to čas, 
ko se za trenutek ozremo nazaj 
in ocenimo naša prizadevanja in delo,
ki smo ga opravili tekom leta. 

Želimo se vam zahvaliti za vaše sodelovanje, 
pomoč in pozitiven odnos v naši krajevni skupnosti, 
saj vsi vemo, da lahko s skupnimi močmi dosežemo mnogo.

Ob tej priložnosti naj vam iskreno zaželimo vesele božične praznike 
ter srečno, zdravo in na vseh področjih uspešno leto 2014.

Svet KS Veliki Trn 

Spoštovane krajanke in krajani !

Krajevna skupnost Brestanica
www.brestanica.com;  e-mail: krajevna.skupnost.brestanica@siol.net

Naj bodo vaše odločitve v letu 2014 modre,
ideje ustvarjalne, uspeh zagotovljen

in sreča brezmejna.
Vesel božič in srečno 2014.

 Svet KS Brestanica,
predsednik Vlado Bezjak

Staro leto živi od spominov,
novo leto od pričakovanj.

Naj bo 2014 radodarno
z zdravjem, ljubeznijo, srečo in uspehi.

KS LESKOVEC PRI KRŠKEM
Ulica 11. novembra 24
8273 Leskovec pri Krškem

Predsednik Bojan Mežič 
in Svet KS Leskovec pri Krškem

Krajevna skupnost SENUŠE

So dnevi in trenutki, polni sreče in miline,
ko v radosti oči zapremo in si tiho zaželimo,

da ne mine.

Vesele božične in novoletne praznike!

Predsednik Damjan Mežič in Svet KS Senuše

Senuše 51, 8273 Leskovec pri Krškem

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Predsednik Franc Žibert
in Svet KS Krško polje

Vstopamo v novo leto, začenjamo nov koledar,
pred nami so novi izzivi in naloge …
Vsem krajanom in občanom želimo 
lepe božične praznike in srečno 2014!

Vse želje, ki letos se niso izpolnile, 
vse sanje, ki niso sadu obrodile, 

v prihodnjem naj letu dobijo polet, 
naj čimprej izpolni se njihov obet!  

 
Vesele božične praznike in srečno 2014!

 
Predsednik Marko Hercigonja 

in Svet KS ZAKOT - BUKOŠEK - TRNJE

Bliža se čas v letu, ko se spomnimo preteklosti 
in tihoma pričakujemo prihodnost.

Čas, ko se želja po sreči in zdravju seli iz srca v srce.
Naj se vam v teh prazničnih dneh in letu pred nami 
uresničijo vaše sanje, udejanjijo tudi najlepše želje 

ter izpolnijo majhna in velika pričakovanja.

Svet KS Koprivnica,
predsednik Matej Božičnik

Vse, kar je v moči narave in razuma, naj bo v 2014 naravnano tako, 
da bo življenje prijetno, delo, ki ga opravljate, pa uspešno.

Trenutki sreče in doživetja naj nas v novem letu 
pripeljejo do osebnega zadovoljstva in medsebojnega razumevanja.

Z najlepšimi željami za prihajajoče praznike in novo leto pred nami,

Svet KS Rožno-Presladol,
predsednik Anton Bohorč

KRAJEVNA 
SKUPNOST 
SENOVO

 
V dnevih, ko se poslavljamo od starega 

in s pričakovanjem zremo v novo, 
se tudi mi pridružujemo dobrim željam.

Želimo vam vesele praznične dni, 
v novem letu pa obilo zdravja, sreče 
in zadovoljstva na vseh vaših poteh.

Naj nas tudi v letu 2014 povezujejo lepe misli 
in iskrene želje, da skupaj obogatimo 

življenjski vsakdan.

Srečno!
  

 Svet KS Senovo,
 predsednik Vlado Grahovac

Veliko sreče in lepih sanj
naj Vam prinese božični dan.

V novem letu pa nič skrbi,
polno ljubezni in lepih dni.

Srečno 2013

Vam želijo dijaki in kolektiv ŠC Krško – Sevnica.

ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

www.sc-krsko.si

Zaznamujmo svoj čas s tistim, 
kar smo in kar želimo biti, 

da bodo nitke časa v čipko naših življenj 
vtkale  barvo smisla in upanja.

Da bi bilo s smislom in upanjem 
obarvano in obdarovano novo leto 2014, 

vsem ljudem dobre volje, 
občankam in občanom, 

podpornicam in podpornikom 
ter poslovnim partnerjem 

želimo dijakinje in dijaki ter kolektiv 
Šolskega centra Krško-Sevnica.

SEVNICA – V podjetju Siliko d.o.o., PE Sevnica že vrsto let 
za Miklavža poskrbijo za obdaritev otrok zaposlenih. Tu-
di letos so 6. decembra že šesto leto zapored s pomočjo 
sodelavcev pripravili prijeten program z obiskom prve-
ga izmed dobrih mož, Miklavža, v spremstvu angela in 
parkljev. V programu vsa-
ko leto sodelujejo otroci 
zaposlenih, ki se predsta-
vijo z različnimi glasbeni-
mi in plesnimi točkami ter 
recitacijami, letos tudi s 
prikazom judo borbe. Naj-
večji dogodek pa je prihod 
Miklavža, ki je tokrat z bo-
gatimi in praktičnimi dari-
li razveselil kar 94 otrok. 
Zahvala gre vsem sodelu-
jočim in seveda direktorju 
Janezu Koprivcu (na foto-
grafiji), ki je omogočil ta-
ko obdaritev otrok kakor 
tudi pogostitev prisotnih.  
Vir: Siliko, PE Sevnica



PRAZNIČNE STRANI 13Posavski obzornik - leto XVII, številka 26, četrtek, 19. 12. 2013

Naj vam leto 2014 ponudi 
zdravje, srečo, poslovno uspešnost

... izberite sami!

60 let

So trenutki, 
ki dajejo lepoto spominom 

in smisel prihodnosti.
 

Naj jih bo čim več 
v prihodnjem letu 2014! 

Koliko misli, iskrenih želja …
Koliko rok, in pozdravov podanih …

Koliko sanj v lepši jutri poslanih
In pa voščil ven iz srca oddanih …

To leto bo dobro, ker je tak kup želja!
Iz posejane dobrote naj sreča ven vzklije!

Zdravje naj sreči roko poda,
Naj izpolnijo se, kar ima kdo želja,

Naj sonce vam vsak dan prav v dušo posije!
( J. Medvešek)

Vesel božič in srečno novo leto 2014 
vam želi Rudar Senovo

Poklicna gasilska enota Krško 
želi vsem občankam in občanom 
vesel božič ter srečno in zdravo, 

predvsem pa varno novo leto 2014.

Namesto nakupa voščilnic 
bomo sredstva donirali društvu Sonček.
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Srečno in uspešno v letu 2014 vam želi

Želimo vam lepe in prijetne praznike 
ter srečno novo leto 2014.

VSE ZA ZIMO:
· KOMUNALNI POSIPALCI 
 PESKA IN SOLI
· SAMOHODNE SNEŽNE 
 ROLBE - A K C I J A
· AKUMULATORJI
· LOPATE ZA SNEG
· VSE ZA KOLINE
In ostala potrebna oprema za zimo.

INO BREŽICE d.o.o.
Krška vas 34/b
Tel.: 07/49 59 657
www.inobrezice.com

Siliko d.o.o., PE Sevnica, Radna 3, 8294 Boštanj

www.siliko.si
tel.: 07 81 63 002

 Zajemite sapo, vzemite zalet,
naj bo leto 2014 en fantastičen izlet!

Vse lepo za božič
ter srečno in uspešno 2014. 

Slovenska demokratska stranka
Slovenian Democratic Party  
                                                        
Občinski odbor SDS Brežice
Ulica stare pravde 28,
8250 Brežice

www.sds.si

Spoštovane in spoštovani!

Sreča je sopotnica pogumnih,
zanesljivost spremljevalka odgovornih.

V okolju varnosti cvetijo priložnosti,
v družbi ustvarjalnosti se rojeva zadovoljstvo.

Želimo vam miren božič,
iskreno čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti

ter voščimo veliko sreče, zdravja in uspehov v novem letu.

Občinski odbori SDS Brežice, Krško, Radeče in Sevnica

Prihaja novo leto, priložnost za 
nove odločitve, nove ideje,

nove uspehe in za novo srečo.
 

Ustvarite, kar ste snovali.
Dosegajte, za kar ste se trudili.

Najdite, kar ste pogrešali,
in živite, kot ste želeli!

 Srečno 2014!
 

Območni organizaciji 
SD Krško in Kostanjevica na Krki

VDC Krško - Leskovec 
želi vsem svojim uporabnikom,

 njihovim svojcem in poslovnim partnerjem 
vesel božič ter srečno in zdravo 

novo leto 2014.

2 01 4

GOSTILNA ŽOLNIR
Gostilna žolnir d.o.o.

Krška cesta 4, 
Kostanjevica na Krki

tel.: 07 498 71 33

Cenjenim gostom in poslovnim partnerjem 
želimo vesele praznike ter veliko zdravja, 
sreče in zadovoljstva v novem letu.
 

  Kolektiv Gostilne Žolnir

BREŽICE – Člani Društva upokojencev Brežice so 6. decem-
bra obiskali stanovalce novega brežiškega Doma upokojen-
cev. Stanovalce je najprej pozdravil podpredsednik Društva 
upokojencev Brežice Stanislav Ilc in jim zaželel prijetno po-
čutje v družbi mladih iz Gimnazije Brežice, ki so jim pripra-

vili lep glasbeni program, Maja Pinterič pa jih je popeljala v 
zgodovino sv. Nikolaja, ki izhaja iz Turčije, danes pa ga po-
znamo predvsem kot sv. Miklavža, dobrotnika, ki obdaruje. 
Stanovalce je nato v družbi parklja in harmonikarja obiskal 
Miklavž, ki jim je ob pomoči članic društva razdelil priložno-
stna darilca in jih s to pozornostjo razveselil. Ob spremljavi 
harmonikarja je s članicami obiskal tudi tiste stanovalce, ki 
se srečanja v dnevnem centru niso mogli udeležiti, vsem pa 
zaželel kolikor se le da prijazne decembrske dni, vesel bo-
žič in zdravja v novem letu. Kar jim je zaželel tudi podpred-
sednik Ilc, saj je nov dom lep, topel in s skrbnim osebjem. 
Sicer pa je obiskovalce sprejela vodja enote Doma upoko-
jencev Brežice mag. Valentina Vuk, ki je obiskovalce z Mi-
klavžem pospremila po enotah, kjer stanovalci bivajo. Za 
prijaznega Miklavža in njegovo spremstvo je bil to kar po-
šten obhod po enotah Sava, Krka, Šentvid in Gorjanci, vsa-
ka enota pa ima še oddelke A, B, C in D.
 N. J. S.

Miklavž razveselil stanovalce

Miklavž in parkelj pri eni od stanovalk v domu
ZEL-EN

Želimo vam prijetne praznike 
ter da vas leto 2014 obdari 

s svežimi idejami,
obilico zdravja, uspehov 

in osebnega zadovoljstva.

Čim več pozitivnih dni
v letu 2014!



PRAZNIČNE STRANI 15Posavski obzornik - leto XVII, številka 26, četrtek, 19. 12. 2013

Cenjene stranke in dragi poslovni partnerji,
želimo vam obilo uspehov na osebni in poslovni poti
ter srečno, zdravo in zadovoljstva polno leto 2014!

                                 Intermarket invest d.o.o.

Želimo vam, 
da bi v prihajajoče leto odtisnili svetle in uspešne poti.

Srečno 2014!

Sreča je v majhnih stvareh,
toplih ljudeh,

v stisnjenih dlaneh.

Naj vam božična noč pokloni 
mir, upanje, ljubezen, 

zdravje in veselje.
Vse to pa 

naj vas spremlja v letu, 
ki nam prihaja naproti.

Srečno 2014!
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Želimo vam prijetne praznike
POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO d.o.o. Telefon:  07 490 54 50
Cesta krških žrtev 65, 8270  K R Š K O Telefax:  07 490 54 51
 e-pošta:  psk.krsko@siol.net

Vsem našim gostom, lastnikom in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje ter želimo mirne praznike 

in srečno novo leto.
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V ES E L E  P R A Z N I K E  I N  S R EČ N O  N OVO  L E TO !

PERUTNINARSTVO
CIGLAR s Senovega

želi vsem svojim strankam in poslovnim 
partnerjem srečno novo leto.

Popotovanje v leto 2014 naj bo polno poslovne in osebne 
sreče, zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva.

Ivan Ciglar s.p., Kajuhova 3, Senovo
Tel. št: 07 49 73 190, 041 676 724

ivan_ciglar@t-2.net

Vsem strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za izkazano zaupanje in 
sodelovanje, v novem letu pa želimo obilo 

zdravja, sreče in poslovnih uspehov.
Kolektiv Cvetličarne Kerin Krško

Cenjenim strankam se zahvaljujemo za zaupanje
in želimo, da vam božični večer prinese mir, srečo, 

zdravje in veselje, leto 2014 pa izpolnitev vseh želja.
kolektiv VCT Fric & Ramovš

Cvetličarna „Silva“, Trg svobode 13, Sevnica
Tel.: 07 81 62 760

Vrtnarija, Ribniki 38: Tel.: 07 81 62 360

MC Mercator center Boštanj: Cvetlični butik: Tel.: 07 81 49 330
Cvetlični butik: PE Radeče: Tel.: 03 56 88 388

PERUTNINARSTVO MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

Tel.: 041 716 154

Svojim strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje

ter vam želimo vesele praznike in srečno novo leto.

Obveščamo vas tudi, 
da imamo na voljo sveža jajca 

in prašiče za koline ali nadaljnjo rejo.Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563 
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p., Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Cenjenim strankam želimo mirne 
božične praznike, leto 2014 

pa naj bo uspešno ter bogato 
s smehom, srečo in zdravjem.

 
Naša domačija pa tudi v zimskih dneh 

nudi sveža domača jajca.

Kristjan Nečemer s.p.
Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com

Želimo vam lepe praznike,
miren božič in srečno novo leto!

Srečno v 2014!
kolektiv ETrŠ in VSŠB

Želimo vsem svojim dijakom 
in študentom ter odraslim, ki se izobražujejo pri nas, 

zaposlenim, staršem in drugim, ki kakor koli sodelujejo s šolo 
ter jo podpirajo, uspešen začetek novega leta 2014, 

v nadaljevanju pa veliko znanja, prijaznosti, dobrote, sočutja, 
ustvarjalnosti, lepih doživetij, solidarnosti, 

dobrih priložnosti in pravih odločitev.

Cvetličarna tel.: 07/49 01 590
Vrtnarija tel.: 07/49 26 523

e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

Vsem strankam 
se zahvaljujemo za zaupanje 

ter želimo lepe praznike 
in srečno v letu 2014!

Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, Tel.: 07/49-88-385
www.eurogarden.si

Naj se vam uresničijo sanje,
udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja.

 

Vesel božič in srečno v letu 2014.

GRAVERSTVO, ČEVLJARSTVO
OKVIRJANJE SLIK

KLJUČI (navadni, specialni)
MENJAVA KLJUČAVNIC NA TERENU

SREČNO!

NOVA LOKACIJA!
CKŽ 52, Krško (bivši Baby center)

www.komunala-brezice.si

Jernej Glogovšek s. p., Ribnica 6, 8261 Jesenice na Dolenjskem, glogovsek.jernej@gmail.com

TAXI, AVTOVLEKA, RENT A CAR

ODKUP in PRODAJA VOZIL 
ter KMETIJSKE MEHANIZACIJE

1. marca 2014 odpiramo
VULKANIZERSTVO 

IN HITRI SERVIS JERRY
►  menjava olja, filtrov in akumulatorjev

►  servis zavor in podvozja

DALEČ NAJBOLJŠE CENE
Vsaka stranka prejme darilo!

Želimo vam srečno in varno novo leto!

NOVO - AMZS pogodbenik - NOVO
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Želimo, da vam v novem letu 
uspe v dlan ujeti neskončnost 

lepih trenutkov.

Srečno, zdravo in uspehov 
polno leto 2014!

Z željo za srečo 
in mislijo na dobro zdravje 
stopimo skupaj v novo leto.

SREČNO  2014!

CKŽ 132 c, 8270 Krško
Tel. 07/ 48 81 095

V skrbi za vaše zdravje in z najboljšimi željami 
v novem letu 2014. 

Kolektiv ZD Brežice

Med dvema trenutkoma se nenadoma
odpro vrata v nov čas,
a sreča vendarle ni v tem času,
temveč v nas.

Vesel božič in srečno novo leto.

Cenjenim strankam 
se zahvaljujemo za zaupanje

ter želimo vesel božič in srečno leto 2014.

www.okulistika.si

Jutrišnji dan pripada tistim, ki s kreativnostjo gradijo prihodnost,
živijo svoje sanje in trdno verjamejo v tisto, kar delajo.

PE NOVO MESTO                                                     
Trdinova 4                                                                                                                    
tel.: 07/ 393 53 60                                                                                                   

ZASTOPSTVO KRŠKO
Bohoričeva 9
tel.: 07/488 05 80

POSLOVALNICA BREŽICE
Črnelčeva 3A
tel.: 07/496 39 80

POSLOVALNICA SEVNICA
Trg Svobode 12
tel.: 07/ 81 62 650 

oglas_novoletno_voščilo_88x44_(9-12-2013)-PE NM.indd   1 9.12.2013   9:23:35

Želimo vam obilo zdravja in osebne sreče.
Kolektiv ZD Krško

www.zd-krsko.si

Naj bodo vaši koraki prijetni,
 varni in zdravi tudi v prihajajočem letu!

Za uresničitev življenjskih ciljev 
so potrebni znanje, delo in pogum.
Obilo srečnih zgodb, 
predvsem pa zdravja na vseh poteh 
in vseh dneh leta 2014!

Mi smo z Vami.

Kolektiv Lekarne Brežice

 

RADEČE – Z razstavo unikatnih prazničnih okraskov iz na-
ravnega materiala se v zadnjem mesecu letošnjega leta v 
razstavnem prostoru Caffe galeriji v Radečah predstavlja-
jo članice Hortikulturnega društva Radeče, ki v letošnjem 
letu praznuje 50 let delovanja.  

»Naj vam pogled na razstavljene izdelke pričara tisto, kar 
si želite. Naj bodo toplina sredi mrzle zime in žarek svetlo-
be v temi,« je zaželela na otvoritvi 6. decembra Marjeta 
Brilej, ki je skupaj z Miro Majner pripravila večji del raz-
stave, z manjšim številom izdelkov pa so se jima pridružile 
še Rezika Strniša, Vera Lipec, Milena Vozel, Vera Kmetič, 
Nevenka Vahtar, Ida Lipoglavšek in Joža Brilej. Prizadev-
ne članice in člani hortikulturnega društva so pripravili tudi 
posebno zgibanko, v kateri je za vsako nebesno znamenje 
namig, kaj podariti, čeprav so se vsi strinjali, da je še ve-
dno najlepše darilo nasmeh. 

V otvoritvenem kulturnem 
programu je z video pro-
jekcijo čudovitih fotografij, 
ki jih je naredil v naravnem 
okolju, sodeloval Bogdan 
Brilej, za prijeten glasbeni 
del pa sta poskrbeli učenki 
GŠ Laško-Radeče Regina Ja-
kšič in Klara Mlakar, števil-
ne navzoče pa je nagovorila 
tudi predsednica radeškega 
hortikulturnega društva Jo-
vanka Kranjec.  S. Radi

Razstavili praznične okraske

Na ogled razstave je z ženo prišel tudi radeški ljubitelj-
ski slikar Jože Barachini.

Cesta 4. julija 14, 8270 Krško, Tel.: 07 49 05 375
Velika izbira 

PIROTEHNIKE 
za praznično vzdušje, 

zabavo in varnost.

Želimo vam veselo praznovanje 
in srečno novo leto!
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Želimo vam srečno in uspešno 2014!

Naj vam leto 2014 mine
v zavetju znanja, ustvarjalnosti

in osebne sreče! Vsem našim strankam in poslovnim 
partnerjem želimo vesele praznične dni 

ter srečno in uspešno leto 2014.

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki
e-pošta: instalacije@lokar.si, splet: www.lokar.si

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456

NOVA STANOVANJA in 
POSLOVNI PROSTORI

“NASELJE TROBENTICA” V BREŽICAH
v bližini novega trgovskega centra Lidl

Velikost stanovanj: od 38,30 m2 do 129,65 m2. Cena 
stanovanj je od 55.257,85 € do 136.650,55 € (z DDV). 
Možnost nakupa kletnih parkirnih mest.
Velikost poslovnih prostorov:
Od 26,052 do 153,80 m2. Cena poslovnih prostorov je od 
50.939,47 € do 270.303,50 € (brez DDV).
Prodaja lastne nepremičnine.

Do konca januarja 2014 
popust v višini 10 % na vse cene! 

Na voljo samo še nekaj stanovanj!

SL-inženiring Boršt d.o.o. 
www.sl-inzeniring.si
t.: 07 490 22 60 ali 
gsm: 041 356 963

Želimo vam srečno leto 2014, kupcem stanovanj 
pa prijetno bivanje v novem domu!

Vsem partnerjem in strokovnim sodelavcem

Ob iztekajočem se letu vam želimo, da vam praznični dnevi
prinesejo veliko lepih trenutkov in prijetnega počutja,

v letu 2014 pa veliko osebnih in poslovnih uspehov.

Kolektiv Centra za podjetništvo in turizem Krško

GLOBOKO – Vokalna skupina 
Barbara, ki jo vodi prof. Ani-
ta Veršec, je 7. decembra v 
dvorani KS Globoko pripra-
vila četrti letni koncert. 

Skupina šteje 22 pevk, ki va-
dijo običajno ob petkih zve-
čer in nastopajo na različnih 
prireditvah, ime Barbara pa 
so si nadele po sv. Barbari, 
zaveznici rudarjev, saj je 
bilo Globoko svoj čas znano 
po rudniku Globoko. V prvem 
delu je skupina zapela pri-
redbe narodnih in ljudskih, 
nato sta nastopili Barbara 
in Nina Šulc s kitaro, tam-
burico in petjem. V tretjem 
delu je s koncertnim progra-
mom nadaljeval Moški pev-
ski zbor Kapele z dirigentom 
Nikom Ogorevcem, nato 

Barbare pripravile letni koncert 

Maja Weiss in Robi Petan, 
večer pa je sklenila Vokal-
na skupina Barbara s prired-
bami slovenskih večno zele-
nih melodij. Pevke in pevci 
so z izborom skladb in nasto-

pom navdušili polno dvorano 
poslušalcev, ki so za konec 
skupaj z Barbarami zapeli Tri 
planike. Šaljivo vezno bese-
dilo je pripravil in vodil pro-
gram Robi Petan. N. J. S.

Vokalno skupino Barbara vodi Anita Veršec.
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Majda Medved s.p.

Želimo vam leto, polno zdravja, sreče, uspehov 
in dobrega počutja. Srečno 2014!

CKŽ 21, Krško
tel./fax: 07 49 22 433

delovni čas:
delavniki od 8.30 - 12.00 in 13.00 - 16.00
ob četrtkih in sobotah je čistilnica zaprta

Sovretova 19, Krško (Videm),
tel.: 07 49 22 406

delovni čas:
delavniki od 8.00 - 12.00 in 13.30 - 18.00

ob sobotah od 8.00 - 12.00
ob sredah je čistilnica zaprta

NOVOLETNO VOŠČILO 
V letu, ki prihaja, Vam ne želim, da se Vam izpolnijo vse 
skrite želje, saj jih imamo vsi preveč, življenje pa je krat-
ko ... Močno pa želim, da svoje želje oz. ideje živite, 
skrbite za svoje telo in duha. Skrbno načrtujte in pozor-
no izbirajte svojo hrano, privoščite si telesno aktivnost, 
negujte svoje telo in vzemite si čas zase – za svojo dušo ... 

V HIŠI NARAVE se že četrto leto z veliko navdušenja in 
močne vere trudimo, da imamo vedno polne poličke naj-
boljših izdelkov, ki jih ponuja narava. Verjamemo, da pra-
vo lepoto odseva le zdrav in zadovoljen človek! Morda 
pa je ravno konec iztekajočega se leta pravi trenutek, da 
nas obiščete tudi tisti, ki še niste bili pri nas. 

Veselimo in vabimo pa Vas, da nas obiščete tudi na božič-
nem sejmu, v starem mestnem jedru, v petek in soboto 
(20., 21. 12.), kjer bomo pripravili uporabne pozornosti 
in darila za Vas in Vaše najdražje ... „Praznična mrzlica“ 
naj bo prijetna, kot v babičinih časih, in naj diši po pi-
škotih ... Bodite sami svoji, naj Vas vodijo resnica lastnih 
idej, ljubezen in odgovornost do Planeta. Želim Vam, da 
ločite med dobrim in slabim, med pravim in napačnim, 
med mnenjem in modrostjo ... Želim Vam čim več zmo-
žnosti in močne volje za zavračanje starih navad in „po-
stanega“ znanja ... Želim Vam energijo za ustvarjanje 
novih priložnosti in čim manj tolerantnosti do nepra-
vičnosti, ki se dogajajo ...

 Bodite radostni, Nataša Doberšek.

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

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

Informacije in rezervacije na tel.: 040 527 038 ali 07 49 22 110

Vabljeni v našo družbo 
v soboto, 4. januarja, ob 20. uri.

NOVOLETNI PLES
Zabavala nas bo 

skupina Karizma iz Samobora.

Želimo vam vesele praznike, 
svojim gostom pa se zahvaljujemo za obisk in zaupanje 

ter se priporočamo tudi v prihodnje.
Ekipa Restavracije City G
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Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje in dobro sodelovanje,

naj bodo prihajajoči praznični dnevi prijetni, 
leto 2014 pa srečno, zdravo ter uspešno!

GRADBENIŠTVO, KOMUNALA IN VZDRŽEVANJE

VIPSO d.o.o.
Titova 101, 8281 Senovo,

Tel.: (07) 49 71 320, Fax: (07) 49 71 321
e-pošta: vipso@kabelnet.net

I.H.S. Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84 D, 8270 Krško, Slovenija
Telefon:  +386 7 49 14 100 
Fax.: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.si

Želimo vam vesele praznike
ter srečno in zadovoljno leto 2014!

www.ihs.si

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

Naj se uresničijo sanje, udejanjijo želje
in izpolnijo pričakovanja!

SREČNO 2014!
kolektiv Radanovič Brežice

BREŽICE - Društvo likovnikov Brežice je 11. decembra v 
avli Mladinskega centra Brežice pripravilo novoletno raz-
stavo, za katero je svoja dela prispevalo 28 članov in čla-
nic društva.

Članice in člani slikarske in keramične sekcije se tradicio-
nalno vsako leto v decembru predstavijo s svojimi deli na 
pregledni novoletni razstavi. Tudi letos so na ogled postavili 
dela, ki so bila ustvarjena v letu 2013, in sicer s področja sli-
karstva, keramike, fotografije in oblikovanja v lesu. Po oceni 
predsednice društva Kristine Bevc so bili ustvarjalci v svo-
jem ljubiteljstvu pridni in prizadevni, uresničili so vse zada-
ne cilje, uspešno realizirali razstave in tečaje v slikarski in 
keramični sekciji. Tečaje so opravili pod mentorstvi akadem-
skega slikarja Rajka Čubra, likovnega pedagoga Vlada Cedil-
nika in slikarja Jožeta Kotarja; izdelke iz unikatne kerami-
ke v tehniki raku pa pod mentorstvom Nevenke Rušković. 
Društvo je sodelovalo z razstavo ob počastitvi 660-letnice 
mesta Brežice, s stalno razstavo obogatilo prostore novega 
Doma upokojencev, uspešno sodelovanje pa beležijo tudi s 
Plesnim društvom Imani, brežiški likovniki pa jim pomaga-
jo pri urejanju scen za plesne nastope v Domu kulture. Tudi 
tokrat so članice skupine Alter Ego PD Imani poskrbele s ple-
som za dinamično vzdušje, članice DLB pa so se za novole-
tni zaključek izkazale z izvrstno kulinariko, kar je prav tako 

umetniško delo.
 N. Jenko S.  

Novoletna likovna razstava

Predsednica DLB Kristina Bevc z unikatno keramiko

SEVNICA – Prvi petek v decem-
bru je učence OŠ Ana Gale v 
Sevnici obiskal Miklavž, ki ga 
je s košem daril pripeljala pro-
stovoljka OZRK Sevnica Milica 
Majcen. Otroci so Miklavžu 
pripravili lep sprejem, zapeli 
nekaj pesmic in z velikim ve-
seljem prejeli darila. Nekaj jih 
je bilo skupnih, za skupinsko igro na šoli, vsak otrok pa je do-
bil še lično tekstilno vrečko z darili. Otroci so z zanimanjem 
prisluhnili tudi modrim besedam dobrega moža in lepim že-
ljam za prihodnje leto. Ob odhodu so mu obljubili, da bodo 
vse leto pridni, tako da bo imel naslednje leto znova razlog, 
da jih obišče.  M. P. Krajnc/S. R.

Miklavž na OŠ Ana Gale v Sevnici
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Z energijo je moč spremeniti stvari na bolje.

Zlasti, če jo znamo odgovorno in preudarno narediti ter porabiti.

Naj bo vaše leto 2014 polno pozitivne energije, ki jo boste namenili

za izpolnjevanje vseh vaših najbolj srčnih želja. 

Energije polno 2014 vam želi, 

Sreča je ...
v majhnih stvareh,

toplih ljudeh,
v stisnjenih dlaneh.

Srečno, zdravo in uspešno
leto 2014.

Kolektiv Regionalne razvojne agencije Posavje

Srečno 2014!

Dotaknite se zvezd,

uresničite sanje,

uživajte zadovoljstvo 

in srečo

ter uspešno izkoristite

prihajajoče

leto.

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

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 us-
posobljenost”; prednostne usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, 
civilnega in socialnega dialoga”.  

Strankam in poslovnim partnerjem 
želimo vesele praznike 
in srečno v letu 2014!

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

V letu, ki je pred nami, 
Vam želimo vse dobro, 

obilo sreče, 
radosti 

in poslovnih uspehov!

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

Delovni čas:
ponedeljek od 7. do 12. ure
torek - četrtek od 7. do 17. ure
petek od 7. do 18. ure
sobota od 7. do 13. ure

T: 07 39 35 704, GSM: 041 760 702

Nudimo vam:
- vse za koline
- meso za ozimnico
- svinjske polovice že od 3 € dalje
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Nahajamo se na tržnici na Vidmu zraven M bara!

Svojim strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in vam želimo srečno novo leto!

Zbiramo naročila za tatarski biftek!

LADKO PETRETIČ s. p., 
Krška cesta 10, 

8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

Sreča je v majhnih stvareh,
toplih ljudeh,

v stisnjenih dlaneh.

Želimo vam vesele praznične dni,
v novem letu pa obilo zdravja, 

sreče, zadovoljstva in miru.

Hotel Ajdovec Sevnica

Jože G
orišek s.p.,Trg svobode 1, S

evnica

Božič in novo leto prinašata posebno veselje, 
nove načrte in skrite želje. 

Naj vam v prihajajočem letu
izpolnita veliko takšnih želja!

Srečno 2014!

Želimo vam prijetne 
in vesele praznike ter 

srečno novo leto 2014!
Kolektiv podjetja GKI d.o.o.

PODBOČJE – Predšolske 
otroke v občini Krško v teh 
dneh v organizaciji Zveze 
prijateljev mladine Krško 
obiskuje in obdaruje dedek 
Mraz. Prejšnji teden jih je 
že obiskal v Krškem, v to-
rek se je oglasil v Podbo-
čju (na fotografiji njegov 
prihod skupaj s snežinka-
mi) in v Brestanici, v sredo 
v Koprivnici in na Senovem, 
danes prihaja še v Lesko-
vec pri Krškem in na Rako, 
v ponedeljek pa bo malčke 
iz občine Kostanjevica na 
Krki obiskal Božiček. P. P.

Kmečka zadruga 
Sevnica

Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.
Savska cesta 20c, 8290 Sevnica

T: 07 81 63 600

ter  srecno 2014.
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V Valvasorjevi knjižnici Krško že več desetletij sooblikujemo življenje ljudi naše lokalne 
skupnosti in tako je bilo tudi leto 2013 polno delovnih izzivov, saj smo za vas, naše 
uporabnike, poleg dela v izposoji pripravili: 
literarne večere, lutkovne predstave, domoznanske in ostale razstave, ustvarjalne 
družinske delavnice, pravljične urice, bralni projekt za odrasle Posavci beremo skupaj, 
igralne urice, knjižno uganko Mladi radovednež, projekt Živim in se veselim s knjižnico 
za uporabnike s posebnimi potrebami, spoznavanje strokovne literature za najmlajše 
Od pravljice do znanja, potepanja po knjigah v projektu Knjižni potepuhi, tematska in 
potopisna predavanja, projekt Rastem s knjigo za osnovno- in srednješolce, obiske po 
vrtcih, računalniške delavnice za starejše Z miško v svet, Knjižne zmenkarije v Domu 
starejših občanov, Poletne večere v parku, Dalmatinovo značko, dejavnosti na točkah 
vseživljenjskega učenja v Kostanjevici na Krki in na Senovem, spoznavanje knjig in 
knjižnice s Kostanjevim Škratom, vodenje po zbirkah Speedway v Sloveniji, kapucinski 
knjižnici in Gspanovi sobi, srečanja s starši, Bralno značko Petra Klepca, Ponedeljkove 
pohodnike, projekta Kdor bere, je car! in Za rojstni dan po knjigo v knjižnico, bralni 
projekt Od Prešerna do Prešerna ali beremo prešerno in druge.

V letu 2014 želimo vsem našim uporabnikom in tudi ostalim 
prebivalcem s kulturno dediščino prepletene pokrajine Posavje veliko 
novih izzivov, doseganja osebnih ciljev, s soncem obsijanih dni, 
prijetnih družabnih trenutkov v naši knjižnici in dobrih zanimivih 
knjig.

Za vas smo pripravili tudi nekaj novosti:
• e-knjige na Ebscohostu in Biblos.lib;
• m-COBISS;
• bazo Enciklopedija Britannica;
• sodelovanje z domoznanskimi prispevki 

na Kamri (portal digitalizirane kulturne 
dediščine slovenskih pokrajin);

• tematske bralne kazalke;
• darilni bon Podarite članarino.
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Vsem našim gostom 
se zahvaljujemo za zaupanje 

in želimo SREČNO novo leto 2014.
Gostilna Ribnik je odprta vsak dan, tudi med prazniki.

Vabljeni!

Vabimo vas tudi na tradicionalno 
POTRJENKO s skupino DONAČKA, 

ki bo 4. januarja 2014 
v Gostilni pri Dularju v Kostanjku.

Rezervacije sprejemamo na 031 589 816.

Gostilna Ribnik Dular
Raztez 1a, Brestanica

Vaša
Avto Krka d.o.o.

• www.avtokrka.si
@ info@avtokrka.si

Prihaja najlepši čas v letu, 
namenjen družini, prijateljstvu, 

in vsem, ki so nam blizu. 

Ob božiču vam želimo veliko sreče, 
v novem letu pa obilo uspehov, zdravja, osebnega 

zadovoljstva in varno vožnjo.

• www.avtokrka.si• www.avtokrka.si
@ info@avtokrka.s

Prihaja najlepši čas v letu, 
namenjen družini, prijateljstvu, 

in vsem, ki so nam blizu. 

Ob božiču vam želimo veliko sreče, 
v novem letu pa obilo uspehov, zdravja, osebnega 

zadovoljstva in varno vožnjo.

Srečno 

2014 �
TEHNIČNI PREGLEDI

@ info@avtokrka.s

Novo mesto • Krško • Postojna • Idrija • Tolmin • Šempeter pri Gorici • Nova Gorica
Sežana • Ajdovščina • Ljubljana • Šentjur • Maribor • Lendava

KRŠKO – Društvo ljubiteljev fotografije (DLF) Krško se je 13. 
decembra v Dvorani v parku v Krškem predstavilo z zaključno 
fotografsko razstavo v tem letu, ki so jo poimenovali „Skupaj z 
nami“. Razstava predstavlja delo ter sodelovanje DLF in simfo-
ničnega orkestra Glasbene šole Krško. Glasbene ustvarjalce so 
med vajami in koncertom ob 20-letnici delovanja simfoničnega 
orkestra ujeli fotografski objektivi članov DLF Branka Benčina, 

Sabine Košir, Borisa Moškona, Hrvoja Tea Oršaniča in Tilna 
Žagarja. Izjemni posnetki glasbil, portreti glasbenikov, skupin-
ske slike članov orkestra med glasbenim izvajanjem predsta-
vljajo cikel 23 fotografij, ki nudi obiskovalcu razstave poseben 
pogled na delo tako glasbenikov kot tudi fotografov. Razstava 
v Dvorani v parku bo na ogled do konca januarja 2014. V poz-
dravnem nagovoru je članica DLF Jožica Mikek Veber pouda-
rila pomembnost sodelovanja med društvi, ki se sicer vsako  
zase ukvarjajo s svojim področjem ustvarjanja, a se lahko kljub 
temu predstavitve in delo združujejo. Prireditev so z glasbeni-
mi vložki obogatili člani simfoničnega orkestra, vezno besedilo 
pa je podajala Vlasta Moškon. Člani DLF so se za sodelovanje 

zahvalili tudi prof. Dragu Gra-
dišku in mu izročili spominsko 
mapo fotografij, člani simfo-
ničnega orkestra pa so avtor-
jem fotografij izročili stenski 
koledar, ki so ga izdali ob svo-
jem jubileju.  V. Moškon

Razstava o krških simfonikih

Člani DLF Krško s prof. Dragom Gradiškom (na sredini)

Naj bo leto 2014 zadovoljno, 
zdravo in mirno.

Namesto voščilnic smo v letošnjem letu namenili 
sredstva  društvu Sonček Posavje. 

Največje breme življenja je pričakovanje: medtem 
ko hrepeniš po jutrišnjem, izgubiš današnji dan. 
 Seneka

B. Zadravec

BDS Sremič d.o.o.
Trg Matije Gubca 3
Tel.: 07 48 80 300

Restavracija Paci�c
MDB 1, Leskovec pri Krškem

Tel.: 07 48 80 318Naj bo to najlepše leto
z obilico sonca, z mnogo sreče,

naj z uspehi bo prežeto
in v miru se izteče.

 
Kolektiv 

BDS Sremič d.o.o.
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V letu 2006 je na območju 
Velikega Mraševega in Velike-
ga Podloga stekla prva faza 
namakalnega sistema Kal-
ce-Naklo, ko so prideloval-
ci začeli z namakanjem 110 
hektarjev kmetijskih površin. 
Občina Krško z gradnjo dru-
ge faze namakalnega siste-
ma širi območje namakanja 
na še dodatnih 155 hektar-
jev, na katerih lokalni pri-
delovalci pridelujejo zele-
njavo, jagodičevje in trsne 
cepljenke, na širšem obmo-
čju pa tudi poljščine. Nama-
kanje iz vodnega vira reke 
Krke, za katerega je Občina 
Krško pridobila delno vodno 
dovoljenje, veljavno do leta 
2040, bo dolgoročno omogo-
čilo pridelavo večjih količin 
kakovostnejših pridelkov ter 
zmanjšalo ranljivost rastlin-
ske pridelave na sušo. Po iz-

Na osnovi sklepa Sveta KS Senovo na 18. redni seji in Pravil-
nika o priznanjih KS Senovo objavljamo razpis za podelitev 
priznanj KS Senovo ob krajevnem prazniku. O podelitvi 
priznanj KS Senovo odloča Svet KS Senovo na podlagi javne-
ga razpisa. Priznanja bodo podeljena na osrednji prireditvi v 
počastitev krajevnega praznika v februarju 2014. Kriteriji za 
podelitev  priznanj KS Senovo so določeni v Pravilniku o pri-
znanjih KS Senovo, ki je na voljo na sedežu KS Senovo. Kandi-
date za prejemnike priznanj KS Senovo lahko predlagajo kra-
jani, svet KS, podjetja, društva, zavodi, politične stranke ter 
druge organizacije in skupnosti. Predlog za priznanje krajev-
ne skupnosti mora vsebovati: podatke o predlagatelju, vrs-
to predlaganega priznanja, podatke o predlaganem prejem-
niku priznanja in obrazložitev k predlogu. Na osnovi razpisa 
bo Svet KS Senovo podelil največ: en naziv častnega kraja-
na KS Senovo, dve priznanji z velikim znakom KS Senovo, tri 
priznanja z znakom KS Senovo in štiri priznanja KS Senovo.
V postopku za podelitev priznanj po razpisu bodo upošte-
vani predlogi, odposlani na naslov KS Senovo, Titova cesta 
106, 8281 Senovo, do 10. januarja 2014 (velja datum na po-
štnem žigu). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Rado 
Bogolin, tajnik KS.

"Zveza kulturnih društev Krško v sodelovanju z Občino Krško ob-
javlja razpis za podelitev Prešernovih plaket in priznanj ZKD. Kri-
teriji za podeljevanje so navedeni v Pravilniku o podeljevanju 
Prešernovih plaket in priznanj ZKD, ki je objavljen na spletni 
strani občine Krško (www.krsko.si). Predloge za podelitev Pre-
šernovih plaket in priznanj ZKD lahko podajo posamezniki, sku-
pine in društva v pisni obliki na naslov ZKD Krško (JSKD), Valva-
sorjevo nabrežje 4, 8270 Krško, s pripisom »Ne odpiraj, predlog 
za plaketo - priznanje«, najkasneje do 6. 1. 2014. Kontaktna ose-
ba za dodatne informacije v času zbiranja predlogov je predse-
dnica ZKD Krško, ga. Mirjana Marinčič (mirjancka@gmail.com)."

Vsaka misel, beseda, dejanje krojijo našo prihodnost. 
Naj bodo misli pozitivne, besede 

iskrene in dejanja pogumna. 
Čarobne božične praznike ter vse dobro v letu 2014.

Občina Krško

V gradnjo druga faza namakalnega 
sistema Kalce – Naklo

Razpis za podelitev Prešernovih 
plaket in priznanj ZKD

Razpis za podelitev priznanj KS 
Senovo

gradnji druge faze namakal-
nega sistema je na skupno 
265 hektarjih v obdobju od 
aprila do oktobra predvidena 
poraba 242,5 litrov vode na 
sekundo, obe fazi pa imata 

skupno odjemno mesto, to-
rej črpališče in trafo postajo.

Nove razvojne možnosti za 
lokalno kmetijstvo
Znotraj območja II. faze na-

makalnega sistema Kalce - 
Naklo so izgradnjo podpr-
li tudi lastniki parcel. Teh 
je 166, potrebna soglasja 
pa jih je oddalo več kot 80 
odstotkov, kar je bila zele-
na luč za nadaljevanje pro-
jekta. 69 kmetij na tem ob-
močju uveljavlja subvencije, 
dvanajst pa jih je profesi-
onalnih in na kmetiji zago-
tavljajo eno ali več delov-
nih mest. »Ureditev II. faze 
namakalnega sistema Kalce - 
Naklo bo omogočila nove 
razvojne možnosti lokalnemu 
kmetijstvu z vidika uvajanja 
novih in donosnejših kultur«, 
je izpostavil župan občine 
Krško mag. Miran Stanko in 
dodal, da lahko namakanje 
bistveno pripomore k samo-
oskrbi na lokalnem in regi-
onalnem nivoju.

Župan občine Krško Miran Stanko in direktor družbe Gra-
dnje Boštanj Franc Povše

Ob obletnici enotne odločitve slovenskega
naroda za samostojno državo

vas vljudno vabimo na proslavo
ob dnevu samostojnosti in enotnosti

v četrtek, 26. decembra 2013,
ob 17. uri

v Kulturni dom Krško.

Slavnostni govornik bo
Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica.

Kulturni program bo oblikoval
Simfonični orkester

Glasbene šole Krško z
dirigentom prof. Dragom Gradiškom.

Po prireditvi vas vabim na novoletni 
sprejem v avlo Kulturnega doma Krško.

mag. Miran Stanko, župan

Brezplačno vstopnico je potrebno rezervirati na blagajni Kulturnega 
doma Krško na telefonsko številko 07 488 01 94.

Občina Krško je z današnjim podpisom pogodbe za izgradnjo druge faze namakalnega sistema Kalce - Na-
klo s podjetjem Gradnje Boštanj storila še korak naprej pri razvoju lokalne pridelave hrane. Gradnja siste-
ma kapljičnega namakanja se bo po načrtih zaključila aprila prihodnje leto. Pogodbena vrednost izgradnje 
znaša 815.800 evrov, od tega 75 % financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 25 % država, 
davek na dodano vrednost pa je strošek Občine Krško.

PRAZNIČNI VIKEND – STARO MESTNO JEDRO KRŠKO
Petek, 20.12.2013, od 18. do 21. ure

Od 18. dalje Božično-novoletni sejem na ulici
Na stojnicah bo pestra izbira novoletnih daril, posavski rokodelci bodo 
ponujali:
• Okrasne izdelke iz gline, blaga in lesa
• Novoletne voščilnice, slike, okraske
• Mila in naravno negovalno kozmetiko
• Nakit
• Ročne pletenine in vezenine
• Aranžmaje iz suhega cvetja
• Medene proizvode in izdelke iz lecta
• Igrače in otroška oblačila
• Ekološke izdelke za zdravo življenje
• Žgane pijače in marmelade

18.00 - Glasba in ples na ulici CKŽ: Mažoretni klub Baton in Pihalni orkester Krško 
18.30 - Slovesen prižig smrečic na odru, obisk slavnih Krčanov
• Kulturni program: Pihalni orkester Krško, Pevke izpod Bočja, Folklorna 

skupina Senovo, Lavrenciji z Rake, Plesni klub Lukec 
• predstavitev dela prostovoljcev 
• Ogledi Mestnega muzeja Krško in Mencingerjeve hiše 
18.00 - 21.00
• Lončarski atelje Bernhard manufaktura: Ogleda ateljeja in možnost nakupa 

izdelkov (koordinatorja Stanka Hrastelj in Borut Cafuta) 
• Sušilnica sadja: Prikaz sušenja sadja in peke kruha (aktivnost je del projekta 

Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin)
• Pritličje Mencingerjeve hiše: Improvizacija fotografske temnice (KUD Liber) 
• Pritličje Mencingerjeve hiše: Projekcija izdelkov z delavnic Fotografija brez 

fotoaparata z Nino Sotelšek, ki so potekale v organizaciji KUD Liber
21.00 - Koncert Vlada Kreslina 

Sobota, 21. december, od 10. do 17. ure

10.00 – 17.00 Božično-novoletni sejem v družbi slavnih Krčanov
10.00 - Pihalni orkester Senovo 
10.30 - Odprtje sušilnice sadja v Mencingerjevi hiši (KDK, Mestni muzej 
Krško in OŠ Mihajlo Rostohar Krško); aktivnost je del projekta Vpliv 
trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin

Celodnevno dogajanje v Mencingerjevi hiši (od 10.00 do 17.00):
• Lončarski atelje Bernhard manufaktura: Ogleda ateljeja in možnost nakupa 

izdelkov (koordinatorja Stanka Hrastelj in Borut Cafuta) 
• Pritličje Mencingerjeve hiše: Improvizacija fotografske temnice (KUD Liber) 
• Pritličje Mencingerjeve hiše: Improvizacija camere obscure (KUD Liber) 
• Pritličje Mencingerjeve hiše: Projekcija izdelkov z delavnic Fotografija brez 

fotoaparata z Nino Sotelšek, ki so potekale v organizaciji KUD Liber 

• Vodenje po Mencingerjevi hiši (izvajalec MMK) 
• Sušilnica sadja: Prikaz sušenja sadja in peke kruha 
Delavnice v Mencingerjevi hiši: 
10.45 - 12.30 – Pritličje Mencingerjeve hiše: Pravljične urice z ustvarjanjem 
(izvajalec Center za socialno delo)
11.00 – 12.00 – Praktični prikaz dela na lončarskem vretenu v lončarskem 
ateljeju Bernhard manufaktura 

Delavnice v Mestnem muzeju Krško: 
11.00 – 13.00 
• Velika dvorana + Muzejska trgovinica: Peka medenjakov (izvajalec Mestni 

muzej Krško); aktivnost je del projekta Vpliv trapistov na posavsko 
podeželje, akronim Trapistin 

10.45 – 12.30
• Pedagoški prostor: Medgeneracijska delavnica – izdelava lutk iz cunj 

(izvajalec CSD) 
• Pedagoški prostor: Ustvarjalne delavnice – izdelava snežakov, novoletnih 

okraskov, barvanje novoletnih motivov iz gipsa, izdelava lončkov, 
zapestnic … (izvajalec Zveza prijateljev mladine) 

11.30 - 12.30
• Velika dvorana: Izdelovanje uporniških klobukov ob 440-obletnici Hrvaško-

slovenskega upora 1573 (izvajalec MMK) 
• Velika dvorana:  Izdelava Scrapbooka (izvajalec MMK) 
13.00 – 14.00
• Razstavni prostor: Vodenje po razstavi Ivan Lapajne ter delavnica Ivan 

Lapajne in njegova šola (izvajalec MMK) 
• Galerija Krško: Razstava Borisa Beje (izvajalec MMK) 

Dogajanje na odru
11.00 - 12.00
Animacija za otroke na odru – Andreja Zupančič 
13.00 - 14.00
Javna vodstva po Mestnem muzeju in Galeriji Krško 
med 14. in 15.00 obisk dedka Mraza

Delavnice v Mencingerjevi hiši: 
13.30 - 15.30 – Pritličje Mencingerjeve hiše: Pravljične urice z ustvarjanjem 
(izvajalec Center za socialno delo)

Delavnice v Mestnem muzeju Krško: 
13.30 – 15.30
• Pedagoški prostor: Medgeneracijska delavnica – izdelava lutk iz cunj 

(izvajalec CSD) 
• Pedagoški prostor: Ustvarjalne delavnice – izdelava snežakov, novoletnih 

okraskov, barvanje novoletnih motivov iz gipsa, izdelava lončkov, 
zapestnic … (izvajalec Zveza prijateljev mladine) 

14.30 - 16.00
• Velika dvorana: Izdelovanje uporniških klobukov ob 440-obletnici Hrvaško-

slovenskega upora 1573 (izvajalec MMK) 
• Velika dvorana:  Izdelava Scrapbooka (izvajalec MMK) 
16.00 – 16.45
• Vodenje po starem mestnem jedru (od MMK do (in okrog) Mencingerjeve 

hiše (izvajalec MMK) 

Dogajanje na odru
15.30-16.00
• Volk in kozlička, lutkovna predstava na odru na ulici (Valvasorjeva knjižnica) 

Mestni muzej, velika dvorana
16.15 – 16.45
• Miklavževa predstava (KD Podbočje) 
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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.

GeA
13578 K
Najverjetneje križanka z 
nemškim ovčarjem, stara 
1,5 meseca, išče topel in 
odgovoren dom. 

13580 K 
Luštkana, 6 mesecev stara 
muca, sterilizirana, išče nov, 
topel dom.

ABBy
13527 B
Prijazna, simpatična, igriva 
psička, ki obožuje ljudi in dolge 
sprehode.

Občina Brežice je 
v letošnjem letu 
preko javnega 
razpisa sofinanci-
rala vgradnjo ma-
lih čistilnih na-
prav. Upravičenci 
so bile fizične ose-
be s stalnim prebi-
vališčem na obmo-
čju občine Brežice 
ter društva, ki de-
lujejo v javnem 
interesu in imajo 
stalno prebivali-
šče na območju občine Brežice. Znesek maksimalno upravi-
čenih stroškov je bil 2.800 evrov z DDV za čistilne napra-
ve od 1 do 5 PE, za čistilne naprave od 6 do 49 PE pa 3.500 
evrov. Na razpis se je prijavilo 44 strank, od katerih jih je 
40 izpolnjevalo razpisne pogoje. Višina razpisanih sredstev 
je bila 50.000 evrov. Delež sofinanciranja je znašal 48 % vre-
dnosti upravičenih stroškov. Tudi v naslednjih letih bo Obči-
na Brežice sofinancirala vgradnjo malih čistilnih naprav gle-
de na finančne zmožnosti. 

Kmetijstvo je v občini Breži-
ce več kot le pomemben de-
javnik oblikovanja prostora, 
je tudi pomembna gospodar-
ska panoga, saj delež kme-
tijskih zemljišč na območju 
občine obsega kar 51 % povr-
šine, kjer na 1834 registrira-
nih kmetijskih gospodarstvih 
(KMG) ocenjeni povpreč-
ni standardni prihodek zna-
ša 9.707 EUR/KMG. Občina 
se zaveda močnega pomena 
kmetijstva, zato je želela z 
organizacijo 1. kmetijske-
ga foruma kmetom na enem 
mestu podati strokovne in-
formacije s trenutno najbolj 
aktualnih področij. 

Pri predstavitvah tem so so-
delovali predstavniki Kmetij-

Na javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v obči-
ni Brežice za leto 2013 je prispelo za vse razpisane namene 
52 vlog. Višina razpisanih sredstev je znašala 130.000 evrov. 
Za namen A - sofinanciranje začetnih investicij je prispelo 
39 vlog. Višina upravičenih stroškov vseh investicij je znaša-
la 715.292,34 evrov. Delež sofinanciranja je bil 15,71 %. Za 
namen B - odpiranje novih delovnih mest je prispelo sedem 
vlog. Sofinanciranih je bilo deset novih delovnih mest s po 
200 evri na poln mesec zaposlitve v razpisnem obdobju. Za 
namen C - sofinanciranje sodelovanja na sejmih z inovativ-
nimi produkti in storitvami sta prispeli dve vlogi, delež so-
financiranja pa je bil 50 %. Za namen D - sofinanciranje na-
jemnine v starem mestnem jedru so prispele štiri vloge. V 
primerjavi z razpisom iz leta 2012 se opaža, da je bilo letos 
manj investicij in tudi manj vlog, se pa zato povečuje odsto-
tek sofinanciranja.

Prvi kmetijski forum v občini Brežice
zbral številne udeležence
BREŽICE – Na prvem kmetijskem forumu se je zbralo lepo število udeležencev, ki predstavljajo glavne ak-
terje na področju kmetijstva v občini Brežice. Zbrani so se seznanili s koristnimi podatki in napotki s treh 
področij, zanimivih za kmetovalce - o novi finančni evropski perspektivi 2014-2020, možnostih namaka-
nja v kmetijski pridelavi in ekološki pridelavi. Ob zaključku srečanja so bili udeleženci povabljeni h kratki 
anketi, kjer so sodelujoči izrazili željo po nadaljevanju kmetijskih forumov tudi v prihodnje. Med tema-
mi, ki so jih predlagali za naslednja srečanja, je bilo največ predlogov za ekološko pridelavo (eko sadjar-
stvo, eko kmetijstvo, eko vinogradništvo), pa tudi za turizem na kmetiji in vinogradništvo.

sko gozdarskega zavoda Novo 
mesto mag. Zdenka Kramar, 
Milena Rožman in Andreja 
Brence, strokovna sodelavka 

Oddelka za prostorsko načrto-
vanje in razvoj Občine Brežice 
Katja Pongračič, predsednik 
Združenja za ekološko kme-

tovanje Dolenjske, Posavja in 
Bele krajine Zvone Černelič 
ter mladi prevzemnik sadjar-
ske kmetije Mitja Molan.

Dobro obiskan prvi kmetijski forum občine Brežice

Župan obiskal člane Sožitja na 
novoletnem srečanju 

Zbranim je župan zaželel 
srečno in zdravo novo leto, 
potem pa so si skupaj ogle-
dali praznično obarvan pro-
gram članov brežiške eno-
te VDC Krško-Leskovec pod 
mentorstvom Mojce Iljaš in 
otrok iz OŠ Bizeljsko. Vrhu-
nec prednovoletnega rajanja 
pa je bil prav gotovo obisk 
težko pričakovanega dedka 
Mraza, ki je vsakomur name-
nil prijazno besedo in darilo.  

Dolgoletna predsednica dru-
štva Sožitje Brežice Anica 
Ajlec je na srečanju zbra-
nim članom in gostom name-
nila topel pozdrav. Zahvali-
la se je vsem donatorjem, 

Glasbeni nastop na novoletnem srečanju Sožitja

Nastop varovancev VDC Brežice

Občina Brežice sofinancira 
vgradnjo malih čistilnih naprav

Končan javni razpis za 
pospeševanje razvoja podjetništva

BREŽICE - Stroški oskrbe zapuščenih živali, ki jih država z za-
konom o zaščiti živali nalaga občinam, v občini Brežice od 
leta 2010 naraščajo. Vzrok za rast stroškov je predvsem za-
radi oskrbe zapuščenih mačk, saj so se stroški v zadnjih šti-
rih letih povečali za skoraj 10.000 evrov. Občina Brežice bo 
tako v letošnjem letu za oskrbo brezdomnih živali nameni-
la več kot 27.000 evrov in ker je na priporočilo stroke naj-
boljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali 
prav ukrep sterilizacija mačk, bo Občina Brežice v začet-
ku leta 2014 začela s sofinanciranjem 50 % cene sterilizaci-
je lastniške mačke.  
Število zapuščenih psov se v občini Brežice v zadnjih letih gi-
blje med 35 in 50 najdenih psov na leto. Ocenjujemo, da se 
je z obveznim cepljenjem proti steklini in čipiranjem stanje 
na področju zapuščenih psov stabiliziralo. Prav nasprotno pa 
velja za področje oskrbljenih zapuščenih mačk. Število sle-
dnjih iz leta v leto narašča, letos je bilo oskrbljenih že sko-
raj 200 zavrženih mačk. Z ustanovitvijo zavetišča za živali 
v Brežicah se je z enako višino proračunskih sredstev števi-
lo oskrbljenih živali na račun zmanjšanja prevoznih stroškov 
povečalo. Tudi prostovoljstvo na področju skrbi za zapušče-
ne živali se je v Brežicah okrepilo, saj večje število občanov, 
večinoma mladih, svoj prosti čas namenja dobremu počutju 
zavrženih živali v zavetišču. Žal pa se je v tem letu povečalo 
število sprejetih živali v zavetišču. Zaradi bližine zavetišča 
občani večino zavrženih živali sicer pripeljejo, nekateri jih 
pustijo tudi kar pred vrati. Pri slednjih živalih je velika ver-
jetnost, da so pripeljane živali pravzaprav lastniške. Kljub 
vsemu je to bolj humano kot pa škatle z zavrženimi mladiči 
ob cestah in v gozdovih. 
Ker so zavržene živali v naravi zaradi razmer, v katerih živi-
jo, podvržene različnim boleznim, te pa se lahko prenese-
jo tudi na človeka, Občina Brežice z ukrepom sofinanciranja 
sterilizacije povečuje skrb za varovanje zdravja vseh prebi-
valcev ter pričakuje zmanjševanje populacije potepuških in 
zapuščenih živali. Zastavljenega cilja pa Občina seveda ne 
more doseči brez dobre volje in odgovornosti občanov, ka-
tere prosimo za sodelovanje.
Podrobnejše informacije o poteku akcije sofinanciranja ste-
rilizacije (termin, lokacija) bomo objavili v naslednjih šte-
vilkah Posavskega obzornika. 

Sofinanciranje sterilizacije za manj 
zapuščenih in zavrženih živali

ki so prispevali za darila, in 
udeležence spomnila na te-
meljne vrednote predbožič-
nega časa – ljubezen, upa-
nje, mir in vero. Ajlečeva je 
povedala, da v društvu z ve-
seljem sprejemajo nove čla-
ne, zato vse vljudno vabijo, 
da se jim pridružijo. Župan 
občine Brežice Ivan Molan 
je zbrane pozdravil z bese-
dami, da je bil tudi letos ve-
sel povabila v družbo članov 
Sožitja. Dejal je, da je sre-
čanje prijetna priložnost za 
druženje, in vsem zaželel 
predvsem čim več veselja v 
medsebojnih odnosih ter vse 
dobro v prihajajočem letu.

BREŽICE - V predprazničnih dneh so člani društva Sožitje 
Brežice pripravili novoletno druženje z dedkom Mrazom. 
Vabilu se je z veseljem odzval tudi župan občine Breži-
ce Ivan Molan. 
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Mladinske dejavnosti
Razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projek-
tov z vrednostjo 14.000 evrov zajema neformalno izobra-
ževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, pro-
stovoljno mladinsko delo, informiranje in svetovanje za 
mlade, participacijo, aktivno državljanstvo in človekove 
pravice, mednarodno mladinsko delo, mobilnost mladih 
ter raziskovalno delo mladih.

Dodatne informacije: Mojca Švigelj (07/81-61-076, mojca.
svigelj@kstm.si, vsak delovni dan od 8. do 11. ure) in An-
dreja Ameršek (07/81-61-262, andreja.amersek@obcina-
sevnica.si). Rok za oddajo vloge je 24.01.2014, na naslov 
Občine Sevnica. Razpisna dokumentacija bo dostopna pre-
ko spletnih strani Občine Sevnica in KŠTM Sevnica ter v pro-
storih KŠTM Sevnica.
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ob gozdu na Šmarčni

sreda, 25. december, ob 18. uritorek, 24. december, ob 18. uri

ŽIVE JASLICE

CELJE

LITIJA
TRBOVLJE

ZIDANI
MOST

RADEČE

X

ŠMARČNA

SEVNICA
KRŠKO

TREBNJE, LJUBLJANA

Upravna enota Sevnica je pripravila vsakoletno strokovno ek-
skurzijo za študente tretjega letnika univerzitetnega študijske-
ga programa Uprava z ljubljanske Fakultete za upravo. Pri vse-
binski izvedbi že sedme zaporedne ekskurzije so sodelovale tudi 
druge sevniške institucije, med njimi občina, geodetska upra-
va, sevniška policijska postaja in predstavniki Policijske uprave 
Novo mesto. Kot je uvodoma pojasnila načelnica Upravne eno-
te Sevnica Mojca Dolar, je bil osrednji namen ekskurzije pred-
staviti informacijske sisteme in elektronske baze podatkov, ki 
jih naštete institucije vsakodnevno uporabljajo pri svojem delu, 
oziroma podatke, ki jih le-te vsebujejo. Po uvodnih teoretično 
obarvanih predstavitvah v sevniški kulturni dvorani, kjer je go-
ste pozdravil ter občino z geografskega, demografskega, gospo-
darskega in širšega družbenega vidika predstavil župan Srečko 
Ocvirk, je sledil obisk vseh prej navedenih organov javne upra-
ve. Strokovni sodelavci upravne enote, občine, geodetske upra-
ve in predstavniki policije so študentom predstavili konkretne 
primere uporabe in delovanja informacijskih sistemov. Vsakole-
tne strokovne ekskurzije v organizaciji Upravne enote Sevnica 
so poleg osrednje, izobraževalne note, tudi dober način ohra-
njanja in krepitve vezi ter izmenjave izkušenj med institucija-
mi, ki z zagotavljanjem javnih služb in storitev državne uprave 
vsaka na svojem področju opravljajo svoje naloge in poslanstvo.

Izvajanje zimske službe
V zimskem času je ena aktualnejših tem zagotovo izvajanje zimske službe. Sem spada pluženje, čišče-
nje in vzdrževanje občinskih cest, javnih površin, parkirišč in pločnikov. Gre za celoto opravil, potreb-
nih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah, ko je zaradi snega lahko 
ogroženo normalno odvijanje prometa. 

Občina Sevnica je zadolžena 
za izvajanje zimske službe 
na občinskih kategoriziranih 
lokalnih cestah. Dejavnost 
opravljanja zimske službe je 
uredila s štiriletno koncesij-
sko pogodbo, po kateri zim-
sko in redno vzdrževanje na 
delu občine, ki leži na levem 
bregu Save, vrši novomeško 
podjetje CGP d.d., na de-
snem bregu reke Save pa pod-
jetje Gradnje d.o.o. Boštanj. 
Od vseh kategoriziranih lokal-
nih cest se prednostno plužijo 
in posipavajo ceste, po kate-
rih potekajo avtobusni in šol-
ski prevozi, sledijo jim ostale 
ceste. Po zakonskih normati-
vih je prevoznost na lokalnih 
cestah zagotovljena, če viši-
na snega ne presega 15 cen-
timetrov, promet pa je mo-
žen z uporabo zimske opreme 
vozil. Med zimsko opremo so-
dijo tudi verige, ki so pose-

bej priporočljive za uporabo 
na odsekih lokalnih cest, ki so 
zelo strme in zaradi tega tež-
ko prevozne. 

Medtem ko je občina zadolže-
na za izvajanje zimske služ-
be na kategoriziranih lokalnih 
cestah, so za vzdrževanje ka-
tegoriziranih javnih poti za-
dolžene Krajevne skupnosti. 
Za čiščenje in vzdrževanje 
dovoznih poti do posameznih 
stanovanjskih objektov poskr-
bijo občani sami, ki se za či-
ščenje lahko dogovorijo tudi 
s krajevnimi vzdrževalci cest. 

Občina Sevnica je bila s stra-
ni vzdrževalcev zimske služ-
be opozorjena, da predsta-
vljajo težavo pri pluženju 
tudi razne ovire ob cesti-
šču kot so kupi peska, ze-
mlje in hlodovina ter poško-
dovano drevje in vejevje, ki 

se močno nagiba nad cesti-
šče. Prav tako je bilo opaže-
no, da so številna priobalna 
zemljišča vodotokov neure-
jena, kar povzroča zamaši-
tve prepustov pod cestami in 
posledično prihaja do mate-
rialne škode. 

Pomembno je, da se vsi kra-
jani zavedajo, da so za do-
bro izvajanje zimske službe 
potrebne počiščene površi-
ne tudi ob in nad cestiščem, 
zato Občina Sevnica pozi-
va občane, da počistijo svo-
ja zemljišča ter s tem omogo-
čijo varno odvijanje prometa 
v zimskem času. Skupni pre-
ventivni ukrepi bodo omogo-
čili kakovostnejše izvajanje 
zimske službe, ki bo izboljša-
la tudi varnost v cestnem pro-
metu ter povečala zadovolj-
stvo vseh uporabnikov javnih 
površin. 

Javni razpisi: kultura, šport in 
mladinske dejavnosti
Občina Sevnica bo v petek, 20. januarja 2014, objavila javne razpise za sofinanciranje programov in 
projektov s področij kulture, športa in mladinskih dejavnosti. Besedila javnih razpisov bodo objavlje-
na v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in 
KŠTM (www.kstm.si), osrednje informacije o posameznih razpisih pa so strnjene v nadaljevanju. Javni 
razpis s področja zdravstva in sociale bo objavljen v mesecu februarju.

Kultura
Predmet javnega razpisa s področja kulture z vrednostjo 
35.000 evrov so programi in projekti na področju kulture, ki 
zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja 
kulturnih dobrin na področju glasbene (vokalne in instrumen-
talne), plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, literarne, 
likovne, fotografske, video in filmske dejavnosti.

Dodatne informacije: Alenka Kozorog (07/81-61-072, 
alenka.kozorog@kstm.si, vsak delovni dan od 8. do 15. 
ure) in Andreja Ameršek (07/81-61-262, andreja.amersek@
obcina-sevnica.si). Rok za oddajo vloge je 24.01.2014, na 
naslov Občine Sevnica. Razpisna dokumentacija bo dostopna 
preko spletnih strani Občine Sevnica in KŠTM Sevnica ter v 
prostorih KŠTM Sevnica.

v

torek, 31.12. , ob17.00  pred Central Sevnica

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE 

info: www.kstm.si, 07/81-61-070

sobota, 21.12. , ob 8.00, Kmečka tržnica Sevnica

ŽREBANJE NAGRADNE KARTICE VESELJA 

z Nušo Derenda,

AVTOHTONA TRŽNICA , ANIMACIJE ZA OTROKE

torek, 31.12. , od 22.00  dalje , pred Central Sevnica

SILVESTROVANJE NA PROSTEM 

z ansamblom Toneta Rusa

Predstava Lovro in Tinka, prihod dedka Mraza

od 8.00 do 12.00: Avtohtona tržnica 
od 9.00 do 11.00: ustvarjalnice, nagradne igre, animacije 

ob 10.00: Božičkovo obdarovanje 
od 11.00 do 12.00: žrebanje »Nagradne kartice«, ki bo popestren 

z glasbenim nastopom učencev Glasbene šole Sevnica in 
druženje z znano Slovenko Nušo Derenda

Šport
Predmet javnega razpisa s področja športa so naslednji pro-
grami oziroma vsebine: športna vzgoja otrok, mladine in štu-
dentov, športna rekreacija, kakovostni šport, vrhunski šport, 
šport invalidov ter programi razvojnih in strokovnih nalog v 
športu. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje 
programov s področja športa je 55.000 evrov.

Dodatne informacije: Petra Biderman (07/81-61-073, petra.
biderman@kstm.si, vsak delovni dan od 8. do 15. ure) in An-
dreja Ameršek (07/81-61-262, andreja.amersek@obcina-
sevnica.si). Rok za oddajo vloge je 24.01.2014, na naslov 
Občine Sevnica. Razpisna dokumentacija bo dostopna pre-
ko spletnih strani Občine Sevnica in KŠTM Sevnica ter v pro-
storih KŠTM Sevnica.

Študentje Fakultete za upravo 
v Sevnici

Zbiranje predlogov za podelitev Prešernovih plaket 
Zveza kulturnih društev Sevnica je objavila javni poziv za 
zbiranje predlogov za podelitev priznanj in Prešernovih pla-
ket za dolgoletno uspešno in odgovorno delo ter posebne 
dosežke na različnih področjih ljubiteljske kulturne dejav-
nosti, ki imajo poseben pomen za razvoj kulture v občini 
Sevnica. Poziv za zbiranje predlogov je odprt do 17. janu-
arja 2014. Razpisna dokumentacija in obrazci so na voljo 
na sedežu Zveze kulturnih društev Sevnica, Glavni trg 19, 
8290 Sevnica, kjer se tudi zbirajo predlogi. Razpis je obja-
vljen tudi na spletnih straneh Občine Sevnica.
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Kam v Posavju?
Četrtek, 19. 12.

• ob 15.00 v MT Senovo: dru-
žabne igre

• ob 16.00 v Mladinskem 
centru Sevnica: ustvarjal-
nica – novoletni okraski

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: delavnica „Izdelava 
voščilnic iz rabljenega te-
kstila“; info in prijave na 
pavlenc.urska@gmail.com, 
delavnica je brezplačna

• ob 17.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: predstava „Priha-
ja dedek Mraz“ s prihodom 
dedka Mraza in obdaritev 
predšolskih otrok KS Lesko-
vec, KS Veliki Trn in KS Se-
nuše; ob 18.00: predsta-
va in obdaritev predšolskih 
otrok KS Veliki Podlog in KS 
Krško polje

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Raka: predstava „Kdo je na-
pravil Vidku srajčico“ s pri-
hodom dedka Mraza in ob-
daritev predšolskih otrok KS 
Raka

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: koncert a capella 
priredb jazza in popa v iz-
vedbi Vokalne skupine Can-
temus

• ob 18.30 v KD Krško: ple-
sna predstava PK Lukec Kr-
ško „Na božično noč“

Petek, 20. 12.

• ob 14.00 v MT Senovo: iz-
delava darilnih vrečk

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

• ob 17.00 v MC Krško: de-
lavnica Ableton LIVE – info 
sestanek

• ob 18.00 v OŠ Raka: prire-
ditev v počastitev dneva sa-
mostojnosti in enotnosti 

• ob 18.00 v KD Krško: muzi-
kal za otroke nad 4. letom 
starosti „Škrat Kuzma dobi 
nagrado“, za rumeni abo-
nma in izven

• ob 18.00 v dvorani Glas-
bene šole Brežice: koncert 
biv ših učencev GŠ Brežice

• ob 18.00 v MT Raka: pra-
znična zabava

• ob 18.00 v MT Podbočje: 
dramske drobtinice

• od 18.00 dalje v starem 
mestnem jedru Krškega: 
praznični vikend – božič-
no-novoletni sejem, glas-
ba & ples na ulici, ogledi 
Mestnega muzeja in Men-
cingerjeve hiše, slovesen 
prižig praznično okrašene 
ulice, ob 21.00: Vlado Kre-
slin

• ob 21.30 v MC Brežice: en 
X MC party – Crvena jabuka 
& good ol‘ disco after

Sobota, 21. 12.

• od 8.00 dalje na Kmečki tr-
žnici v Sevnici: Čudežni de-
cember: žrebanje „Nagra-
dne kartice veselja“ z Nušo 
Derenda, avtohtona tržnica 
in animacija za otroke

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: decembrski 
živ žav – po pravljični poti 
z brežiškim škratom

• ob 9.30 v MT Raka: delav-
nica „Izdelaj vrečko prese-
nečenja“

• od 10.00 do 17.00 v sta-
rem mestnem jedru Kr-
škega: praznični vikend – 
božično-novoletni sejem, 
animacije & delavnice za 
vse generacije, ob 11.00: 
zabava za otroke z Andre-
jo Zupančič, po 14.00: obi-
ska dedka Mraza in slavnih 
Krčanov, ob 15.30: lutkov-

na predstava Volk in kozlič-
ka, ob 16.15: Miklavževa 
predstava

• ob 11.00 v galeriji Posa-
vskega muzeja Brežice: 
javno vodstvo po občasni 
arheološki razstavi „Nevi-
odunum, rimsko mesto ob 
reki Savi“

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: večerno druženje

• ob 17.00 v MT Senovo: 
predpraznični žur do 15 let

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Vrhovo: program ob 
obisku dedka Mraza 

• ob 18.00 v Domu krajanov 
na Čatežu ob Savi: koncert 
MePZ Anton Kreč s Čateža 
ob Savi z gosti: MePZ KUD 
Brežice, MePZ Podgrad, 
MoPZ Slavček Velika Doli-
na, skupina TRTA, Ljudske 
pevke Žejno in preseneče-
nje večera

• ob 18.30 v MT Podbočje: 
izdelovanje okraskov za 
smrečico

• ob 19.30 v Športni dvora-
ni Sevnica: rokometna tek-
ma 1. NLB Leasing lige med 
RK Sevnica in RK Celje Pivo-
varna Laško

Nedelja, 22. 12.

• ob 10.00 v starem mestnem 
jedru Krškega: 6. novoletni 
tek po ulicah Krškega

• ob 16.00 v KD Krško: 16. 
dobrodelni božični koncert 
Rotary kluba Čatež – 2. do-
brodelni koncert za mamo-
graf

• ob 16.00 pri kapelici na 
Črešnjicah: prireditev Ad-
vent na Črešnjicah

• ob 19.00 v MC Krško: ogled 
angleškega božičnega filma

• ob 19.00 v Termah Čatež: 
božično-novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Kapele, 
gosti: Alfi Nipič in družina 
Sotošek

Ponedeljek, 23. 12.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: Pazi m@il!, odra-
sli abonma

• ob 15.30 in 17.00 v Domu 
kulture Radeče: obisk ded-
ka Mraza

• ob 17.00 v OŠ Jožeta Gor-

jupa Kostanjevica na Krki: 
predstava „Božič zaspanega 
jazbeca“ in obdaritev pred-
šolskih otrok občine Kosta-
njevica na Krki

Torek, 24. 12.

• ob 18.00 na Šmarčni: žive 
jaslice (tudi 25. 12.)

Sreda, 25. 12.

• ob 17.00 pri Občini Krško: 
žive jaslice z gostjo Brigi-
to Šuler

• ob 18.00 v Domu XIV. di-
vizije Senovo: božično-no-
voletni koncert Pihalnega 
orkestra DKD Svoboda Se-
novo, gosti: Uranium pills 
project

• ob 18.00 v Športni dvora-
ni Radeče: tradicionalni bo-
žično-novoletni koncert Pi-
halnega orkestra radeških 
papirničarjev

• ob 19.00 v župnijski cer-
kvi v Boštanju: koncert bo-
žičnih pesmi MePZ Župnije 
Boštanj

• ob 19.30 v telovadnici OŠ 
Milana Majcna Šentjanž: 
tradicionalni božično-novo-
letni koncert Godbe sloven-
skih železnic Zidani Most z 
ansamblom Nemir

Četrtek, 26. 12.

• ob 10.00 pri spomeniku v 
parku v Radečah: proslava 
ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti

• ob 10.30 v Vranju pri Sev-
nici: žegnanje konj

• ob 10.30 na parkirišču KS 
Šentjanž: tradicionalni bla-
goslov konj

• ob 17.00 v KD Krško: pro-
slava ob dnevu samostojno-
sti in enotnosti

• ob 17.00 v dvorani KS Kr-
ška vas: božično-novoletni 
koncert

• ob 18.00 v župnijski cer-

kvi sv. Marka v Cerkljah ob 
Krki: božični koncert

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
osrednja občinska slove-
snost ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti ter bo-
žično-novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Kosta-
njevica na Krki

Petek, 27. 12.

• od 15.00 do 20.00 v Klubu 
Čarodej v Zagradu: Božičko-
va dežela v Klubu Čarodej

• ob 17.00 v MT Podbočje: 
novoletna zabava za mla-
dino

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
Tržišče: koncert ob svetle-
čih jaslicah

• ob 20.00 v KD Krško: Vid 
Valič & Denis Avdić – Udar 
po moško 2

• ob 21.30 v MC Krško: kon-
cert skupine Demolition 
Group

Sobota, 28. 12.

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
delavnica „Izdelaj si sveč-
ko“

• od 15.00 do 20.00 v Klu-
bu Čarodej v Zagradu: Bo-
žičkova dežela v Klubu Ča-
rodej

• ob 17.00 v Športni dvora-
ni Radeče: božično-novole-
tni rokometni turnir Rade-
če 2013

• ob 17.00 pri cerkvi sv. Mar-
tina na Velikem Kamnu: 
žive jaslice z glasbeno go-
stjo Špelo Grošelj

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: božično-novoletni 
koncert s KD Godbo Sevni-
ca, gost Rudi Strnad (KUD 
GAS)

• ob 20.00 na parkirišču pred 
MC Krško: Kifl fešta s skupi-
no Big Foot Mama

Nedelja, 29. 12. 

• od 15.00 do 20.00 v Klu-
bu Čarodej v Zagradu: Bo-
žičkova dežela v Klubu Ča-
rodej

• ob 17.00 v Kulturnem 
domu Podbočje: božični 
koncert Pevk izpod Bočja 
in MPZ PGD Zbure; pesmi z 
božično zgodbo povezujejo 
birmanci 8. razreda

• ob 18.00 v župnijski cerkvi 
sv. Petra v Radečah: božič-
ni koncert Vokalno-instru-
mentalne skupine sv. Peter 
Radeče

Ponedeljek, 30. 12.

• ob 17.00 v Kulturno mla-
dinskem domu Lukovec: Bo-
žiček z darili – kulturno-za-
bavna prireditev

Torek, 31. 12.

• ob 17.00 na prireditvenem 
prostoru pred lokalom Cen-
tral‘s v Sevnici: silvestrova-
nje za najmlajše s priho-
dom dedka Mraza

• od 21.00 dalje na Trgu Ma-
tije Gubca v Krškem: silve-
strovanje s skupino Majol-
ka in ansamblom Jerneja 
Kolarja

• od 22.00 dalje na priredi-
tvenem prostoru pred lo-
kalom Central‘s v Sevnici: 
silvestrovanje na prostem 
z ansamblom Toneta Rusa

• od 22.00 dalje v starem 
mestnem jedru Brežic: sil-
vestrovanje na prostem s 
skupino CoverLover

Moje, naše Posavje je ena majčkena pikica na ze-
mljevidu Evrope, še bolj majčkena na svetovnem. 
Ta lep košček, naravno umeščen med Kranjsko in 
Štajersko, je naše Posavje. Niso ga pogubili zmo-
kroteni dnevi, ne blazna jesenska burja, kljubova-
lo bo ivju in belim zametom. S svojimi ljudmi tu 
doli kljubuje vsemu. Še peklenščku, ki se je tu moto-
vilil. Peklenšček ni kakšna virtualna zadeva, črna 
osebnost za en večer, eno noč. Peklenšček, oprostite 
no, peklenščki so si vzeli domovinsko pravico v levo 
in desno, v vse smeri, v globoko spodaj, kjer jim je 
pravzaprav mesto. In ne bi smeli pod nobenimi po-
goji iz svoje globine. Pa so se z dovoljenji razlezli 
kot lava. Še kočevski medvedi niso tako zaščiteni, 
po črki zakona kakopak.

Naši ljudje tu doli, v Posavju, v njegovi bližnji in 
daljni okolici, ne rabijo virtualne predsednice vla-
de niti zvečine virtualnega slovenskega parlamen-
ta in ne virtualnega predsednika države. Naše 
ljudstvo tu doli, med Kranjsko in Štajersko, ki ga 
centralni mediji redko, redko kdaj omenjajo - ra-
zen ko preneha obratovati NEK - so kovaški mojstri 
brez primerjave. Vsaj bili so. To so tisti delovni po-
štenjaki, ki jim je do sedaj uspelo sklepati dan od 
jutra do večera, iz meseca v mesec, v eno celo leto. 
Nad življenji nam visijo sedaj vse sortni davki. Oz-
loglašen nepremičninski davek. Tisti, ki smo z ne-
štetimi odpovedovanji, odtegovanji in »šparovno-
stjo« gradili svoje domove, bomo kaznovani za delo 
in za stokratno preštevanje dinarjev, da so rasli zi-
dovi in se je postavila streha. Žulji, neprespane 
noči, »špetiri«, delovni konci tednov niso všteti. In 
še marsikaj drugega ne. Kredite smo odplačevali in 
odplačali bivši državi, ki ni bila naklonjena vsem 
enako, sploh še, če se nisi prav pisal. 

Davčna domiselnost gre lahko, po moji oceni, še da-
lje, do absurda: davke med rjuhe, spodnjice, mo-
drce, na pike na bluzi, črte na srajci, vsak vdih in 
izdih, prdec in tako naprej. Da bi slovenski modre-
ci zadovoljili bruseljsko pamet. Nihče, nihče pa či-
sto zares ne lovi barab. Lov je sicer čisto enostaven 
ukrep, le zakonodaja je tako zavožena, sprijena, da 
si skisaš še tako oster um. Niti za pomišljaj ni dru-
gače pri črnograditeljih, in pri … Ko se po seriji za-
stavljenih vprašanj (brez odgovorov, jasno) spra-
šujem, kaj za vraga ima ta država z oblastjo vred z 
mojo hišo, z našim domom?

Čez misel mi drvi podeželje s kmetijami, polji, go-
spodarskimi poslopji, travniki, gozdovi, vinogradi 
in – ali bo vse to čisto zares obdavčeno? To je dobe-
sedno skubljenje prebivalstva, to brezglavo viša-
nje davkov državljanom. Čisto od nikoder pa niti 
ene same ideje, kako pognati gospodarstvo, zgradi-
ti uspešne tovarne. Tega pač ne zmorejo namišljeni 
– virtualni možgani.

Trije decembrski osiveli možje, modri od starosti, 
svetujejo, še preden zapustijo ta začetek Panonske 
nižine z vzpetinami, rekami, z mnogoterimi lepo-
tami, naj civilna iniciativa iz Posavja (če še ne ob-
staja, jo je treba takoj ustanoviti!) nemudoma uve-
de davek na brezglavost, davek na togost vladajoče 
strukture, davek na sprevrženo in zaledenelo zako-
nodajo, davek na servilnost Bruslju – pa da vidi-
mo!

Zmaga resnice v kulturnem, humanizma v gospo-
darskem, pravičnosti v socialnem življenju – bo 
največji triumf sodobnega človeštva. (Srečko Ko-
sovel, 1904 – 1926). Ej, Srečko, pa smo res spet tam, 
kjer si bil ti pred sto leti?

Naši ljudje.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

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

Slovensko Mladinsko Gledališče:

ŠKRAT KUZMA 
DOBI NAGRADO

 igrana predstava za otroke (4+)
Igrajo: Ivan Peternelj, Daniel Petković, Ivan Godnič, Blaž Šef, 

Uroš Kaurin, Primož Bezjak, Neda R. Bric, 
Maruša Geymayer-Oblak, Daša Doberšek, Dušan Teropšič, 

Robert Prebil, Marinka Štern, Gregor Zorc k.g.

petek, 20.12., ob18. uri
ZA RUMENI ABONMA in izven

DOLENJA VAS - Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je z 
Ženskim pevskim zborom Prepelice v domači dvorani 15. 
decembra pripravilo letni koncert, ki so ga poimenovali 
Kaj bi ne prepeval. Zbranim obiskovalcem so pevke pod 
taktirko Mire Hajtnik Dernač (na fotografiji) pričarale 
prijetne trenutke in dodale kanček razpoloženja v decem-
brsko praznično vzdušje. V goste so povabile člane Kul-
turnega društva Ivan Kobal Krška vas, ki kot samostojna 
sekcija prepevajo pod vodstvom Francija Veglja in so si 
nadeli naziv Klapa Parangal. Program je povezovala čla-
nica domačega društva Irena Janc. M. H.



Posavski obzornik - leto XVII, številka 26, četrtek, 19. 12. 201326 ŠPORTNO POSAVJE

ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI – 1.A DRL
Rezultati – Krško : Maribor 23:31, 
Sevnica : Slovan 23:30,  SVIŠ : Kr-
ško 25:25, Krka : Sevnica 27:24
Lestvica - 1. Gorenje Velenje 31, 
8. Sevnica 13, 11. Krško 8

ČLANI – 1.B DRL
Rezultati – Dobova : Šmartno 
30:27, Loka : Radeče 27:20, Ra-
deče : Drava Ptuj 21:26, Velika 
Nedelja : Dobova 16:31
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 20, 
2. Dobova 18, 9. Radeče 8

ČLANI – 2. DRL
Rezultati – Jadran Hrpelje : Bre-
žice 24:41, Brežice : Radgona 
28:20
Lestvica - 1. Koper 20, 5. Bre-
žice 16

MLADINCI - 1. SRL
Rezultati – Krka : Krško 27:30, 
Krško : Slovenj Gradec 25:32
Lestvica – 1. Trebnje 18, 11. Kr-
ško 7

MLADINCI – 2. SRL – CENTER
Rezultati – Brežice : Metlika 
35:26, Črnomelj : Sevnica 34:31, 
Grosuplje : Sevnica 33:28, Bre-
žice : SVIŠ 34:25, SVIŠ : Dobo-
va 27:30
Lestvica – 1. Brežice 16, 3. Sev-
nica 14, 6. Dobova 6

ČLANICE – 1.B DRL
Rezultat – Jadran Hrpelje : Bre-
žice 17:23
Lestvica – 1. Ljubljana 16, 3. 
Brežice 12

MLADINKE – SKUPINA VZHOD
Rezultat – Brežice : Rače 25:20
Lestvica – 1. Celje 14, 5. Brežice 2

MALI NOGOMET
ČLANI 1. SFL
Rezultati – Dobovec : Sevnica 1:1 

(Martič), Sevnica : Velike Lašče 
2:0 (Martič, Krnc)
Lestvica – 1. Litija 24, 3. Sev-
nica 18

ODBOJKA
ČLANICE – 3. DOL - CENTER
Rezultat – Domžale : Brestanica 
0:3 (15:25, 16:25, 10:25)
Lestvica - 1. Kostak Elmont Bre-
stanica 18

ČLANI – 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Črnuče II : Kostanje-
vica 3:1 (25:23, 25:18, 17:25, 
25:21), Kostanjevica : Braslovče 
3:2 (22:25, 19:25, 25:19, 25:13, 
17:15)
Lestvica – 1. Logatec 24, 5. Ko-
stanjevica na Krki 14

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL VZHOD
Rezultati – Slovenj Gradec : Kr-
ško 79:72, Krško : Janče 97:68
Lestvica – 1. Celje 13, 2. Posav-
je Krško 12

ČLANI - 4. SKL

SKUPINA VZHOD 1
Rezultati – Sevnica : Bistrica 
85:66, Vransko : Sevnica 86:70
Lestvica – 1. Nazarje 14, 4. Po-
savje Sevnica 10

SKUPINA VZHOD 2
Rezultat – Ivančna Gorica : Pod-
bočje 74:62
Lestvica – 1. Metlika 11, 5. Po-
savje Podbočje 5

MLADINCI – 2. SKL – SKUPINA 
VZHOD1
Rezultati – Krško : Komenda 
79:83, Helios B : Krško 68:65
Lestvica – 1. Helios B 14, 3. Po-
savje Krško 14

POSAVJE - Zelo natrpan jesenski del državnega prvenstva v te-
žavnosti sta mlada plezalca Aljaž Motoh in Rok Molan opravi-
la z odliko. Aljaž je med starejšimi dečki v Tržiču priplezal na 
8. mesto, nato pa bil v Škofji Loki, Slovenski Bistrici in Kranju 
le za las ob zmagovalne stopničke. Vse tri tekme je končal na 
5. mestu ter s tem potrdil zelo dobro formo in možnost uvrsti-

tve v slovensko izbrano vr-
sto. V skupnem seštevku je 
bil v izenačeni konkuren-
ci 7. Rok je med kadeti ple-
zal dobro, poznala pa se mu 
je daljša poletna odsotnost, 
saj je vse do konca še iskal 
pravo formo. Čeprav smo ob 
stopnjevanju pripravljenosti 
po tihem pričakovali uvrsti-
tve med deseterico, se je 
Rok uvrščal na mesta med 15 
in 20, državno prvenstvo pa 
končal kot skupno 19. Na za-
dnji tekmi sezone, t. i. ple-
zalnih dnevih Kranja, sta se 
posavska plezalca pomerila 
tudi na balvanih. Plezala sta 

po pričakovanjih in se uvrstila približno v zlato sredino nasto-
pajočih. Aljaž je bil med starejšimi dečki 9., Rok pa med ka-
deti 18. Oba plezalca s treningi nadaljujeta tudi v decembru. 
Neformalni zaključek sezone ju čaka na domačem, že tradici-
onalnem 4. druženju posavskih plezalcev na balvanih, ki bo v 
petek, 20. decembra, v Brestanici. Aljaž bo prihodnjo sezono 
začel v februarju na Vzhodni ligi, Rok pa bo skušal svoje spo-
sobnosti potrditi z vzponi v skali. PAK

Plezalca dobro zaključila sezono

Rok Molan v Škofji Loki

LAŠKO/POSAVJE - Strelska zveza Slovenije je na tradicional-
ni decembrski prireditvi razglasila strelce leta. V članskih 
kategorijah sta to pričakovano postala olimpijca Rajmond 
Debevec in Živa Dvoršak, v mlajših kategorijah pa sta dva 
naziva strelca leta pripadla tudi Posavcem. Anuša Kovačič 
(Marok Sevnica) je postala mladinka leta, Timotej Tim Rus 
(Brežice) pa pionir leta. SZS je plakete podelila tudi strel-
cem, ki so v pretekli sezoni dosegli nove državne rekorde. 
Mednje sta se uvrstila tudi Srečko Vidmar iz Brežic in Moj-
ca Kolman iz Maroka Sevnice, ki sta dosegla nova članska fi-
nalna državna rekorda v streljanju z zračno pištolo. Plaketi 
sta prejela tudi Damjan Pavlin iz Brezovske Gore pri Leskov-
cu za izjemne dosežke na svetovnih tekmovanjih invalidov in 
Robert Ferenčak (Brežice) za dolgoletno uspešno strokovno 
delo, saj je predsednik sodniške komisije pri SZS.

Rus in Kovačičeva strelca leta

ŽALEC/POSAVJE - 8. decembra je v Žalcu potekalo držav-
no karate prvenstvo v katah in borbah za posameznike do 
21 let. Tekmovanja so se med 384 najboljšimi tekmovalci 
iz 43 slovenskih klubov udeležili tudi karateisti in karate-
istke posavskih klubov, ki ohranjajo status enega najbolj-
ših klubov v Sloveniji. 

Za KK Triglav iz Krškega sta na 
najbomembnejšem državnem 
tekmovanju kolajne osvojila v 
športnih borbah Igor Kelbič med 
mladinci in Nina Zupančič med 
kadetinjami. Kljub velikemu 
uspehu je ostalo nekaj grenke-
ga priokusa, saj se je Nini ob ra-
hli nepazljivosti izmuznil finale. 
Igor je bil v repesažu prisiljen boj 
končati predčasno zaradi nedo-
voljenega udarca in diskvalifika-
cije nasprotnika. Velik uspeh je 
za mlada borca dobra popotnica 
za še večje uspehe v starejših ka-
tegorijah.

Obilo veselja so bili deležni tudi v brežiškemu taboru. Največ 
žlahtnih kolajn je KK Obzorje Brežice prinesla Hana Suša, ki 
je v kategoriji mlajših deklic z dvakratnim naslovom držav-
ne prvakinje prinesla zgodovinski uspeh klubu. V kategoriji 
malčkov je šel po sestrinih stopinjah Žiga Suša, ki je obranil 
naslov državnega prvaka in kljub mladosti pokazal izjemne 
lastnosti za tako mladega borca. Njuna prva trenerka, vzor-
nica in reprezentantka Nastja Galič je prinesla v Brežice mla-
dinski državni naslov z mojstrsko kato Suparimpei na ravni, 
ki jo lahko videvamo le na svetovnih tekmovanjih. Do brona-
stih kolajn so se v borbah prebili starejša deklica Nika Omer-
zo, Dejan Debelak v kategoriji mlajših dečkov, Kaja Omerzo 
med kadetinjami in ob bučni podpori s tribun najboljši borec 
brežiškega kluba Jure Čudič. Ob njih so nastopili še Katja 
Bajs, edina novinka v brežiški tekmovalni ekipi, in Kaja Bu-
dič med mladinkami z doseženim petim mestom v borbah ter 
Aljaž Šumlaj med kadeti in David Bajs med mladinci v katah.
Vse nastope na državnem prvenstvu so spremljali tudi selek-
torji slovenske reprezentance, ki bodo v svoje beležnice go-
tovo v prihodnje vpisali še kakšno posavsko ime več. Sezona 
pa se je z državnim prvenstvom in velikim mednarodnim tur-
nirjem v Trbovljah za karateiste iztekla, ob odličnih rezulta-
tih pa bodo lažje skovali načrte za prihodnost. Luka Šebek 

Karateisti znova v državnem vrhu

Nina Zupančič, KK Tri-
glav Krško

Šport v Posavju



Posavski obzornik - leto XVII, številka 26, četrtek, 19. 12. 2013 27POSAVSKA PANORAMA

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Fezije Saramati, Krško – 

deklico,
• Slavica Ivandić, Sevnica – 

dečka,
• Tamara Krulec, Leskovec 

pri Krškem – dečka,
• Mateja Kosovan, Mali 

Podlog – dečka,
• Nataša Čižmek, Globoko – 

deklico,
• Dajana Urek, Sp. Stari 

Grad – deklico,
• Laura Oštir, Mala Dolina – 

deklico,
• Anica Kolman, Mrzla 

Planina – deklico,
• Suzana Burger, Senovo – 

deklico,
• Mateja Kuhar, Stojanski 

Vrh – dečka,
• Dijana Mehić, Krško – 

deklico,
• Mojca Seničar, Senovo – 

dečka,
• Mirjana Štojs, Krško – 

dečka,
• Irena Černelč, Hrastje ob 

Bistrici – deklico,

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

GSM: 031 806 994
Gradiška ulica 10, 8351 Straža

www.porocni-studio.si

Poročni studio

• Denisa Škof, Nova vas ob 
Sotli – deklico,

• Tatjana Prešiček, Vetrnik 
– deklico,

• Nataša Mervič, Konjsko – 
deklico.

• Jože Kramer in 
Aleksandra Kramer, oba iz 
Gabrja pri Dobovi,

• Janez Povh in Tamara 
Stajnko, oba iz Sel pri 
Dobovi.

ČESTITAMO!

skozi vaš objektiv

Naš bralec je ob priloženi fotografiji, ki jo je poslal na ure-
dništvo, zapisal: »Kaj le to kurijo v Stillesu v Sevnici?« Za 
odgovor smo prosili odgovorne v omenjenem podjetju, ki 
so zapisali: »Stilles Sevnica ima moderno kurilno napra-
vo, ki je računalniško vodena in kuri izključno lesno bio-
maso. Ker imamo premalo svojih lesnih odpadkov, doda-
tno kupujemo tudi metrska drva, zato nevarnosti glede 
onesnaženja za okolico ni. Stilles ima pridobljene tudi vse 
meritve dimnih plinov in analizo pepela. Vse meritve so v 
mejah dovoljenega in se redno obnavljajo. Do gostejše-
ga in temnejšega dima je prišlo zaradi nihanja vlažnosti 
in kvalitete lesne biomase. Še enkrat poudarjamo, da za-
radi kurjenja izključno lesne biomase gostejši dim ni ne-
varen za okolico in ljudi.«

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.

Andrejka Mlakar in Dominik Jazbec, oba iz Brezovske 
Gore, 26. oktober 2013, Galerija Božidar Jakac Ko-
stanjevica na Krki (Foto: Foto Asja)

KAMENICA - V oktobru sta v krogu svojih domačih in prijate-
ljev praznovala zlato poroko Ivanka in Ignac Gole iz Kameni-
ce – krajevna skupnost in župnija Šentjanž. Mašo v zahvalo je 
daroval domači župnik Janez Cevc, ki se je slavljencema za-
hvalil za številna dobra dela. Prav posebej se je zahvalil Na-
cetu, ki je več kot 30 let skrbno in zavzeto opravljal službo 

ključarja podružnične cerkve sv. Marjete na Kamenici. Ob po-
moči sovaščanov si je prizadeval, da je bila cerkev temeljito 
obnovljena, tako da je sedaj v ponos rojstni vasi in vsej župni-
ji. Nace je bil zaposlen, Ivanka pa je skrbela za dom in druži-
no. Njuno življenje je zaznamovalo trdo kmečko delo. Podar-
jenih jima je bilo pet otrok - štirje sinovi in hčerka, sedaj pa 
ju razveseljuje 18 vnukov. Vsakega sta bila neizmerno vesela. 
Vsi otroci s svojimi družinami radi prihajajo domov, saj so tu 
vedno toplo sprejeti. Topel odnos pa imata tudi do sorodnikov 
in sovaščanov. Vedno sta rada priskočila na pomoč, kjerkoli je 
bilo potrebno. Še danes rada pomagata, če je le v njuni moči. 
Sovaščani so svojo hvaležnost in spoštovanje izkazali na pred-
večer praznika z voščilom in fantovsko podoknico - kot so jo 
fantje prepevali v njunih mladih letih.  J. Gole

KRŠKO, ČREŠNJICE PRI CER-
KLJAH - Na Miklavžev dan 
pred 95 leti se je rodila 
Amalija Kavčič, vaščan-
ka Črešnjic pri Cerkljah ob 
Krki, ki je z optimističnim 
pristopom do življenja in z 
nasmeškom na obrazu preb-
rodila vse težave. Moža To-
neta je spoznala, ko je ple-
tel košare in koše po vaseh 
in tako nekaj zaslužil. Vzela 
sta se leta 1950 in si ustva-
rila družino s sinom Tonč-
kom in hčerko Martino. V 
tistih časih je bilo v naši 
državi kar težko prežive-
ti, zato se je leta 1960 mož 

odločil, da gre s trebuhom za kruhom na delo v Nemčijo. Za 
njim je leta 1963 odšla še gospa Amalija z otrokoma. V Nem-
čiji sta imela oba delo in sta si nekaj »prišparala«, se leta 
1977 vrnila domov, obnovila hišo in zasluženo uživala sadove 
svojega dela. Vendar je usoda hotela drugače, saj je Amali-
ji leta 1997 umrl mož Tone, nato pa leta 2003 še sin Tonček. 
Ker se je hči Martina poročila in odselila, je Amalija ostala 
sama, a je še vedno ostala trdna in je kljub svojim težavam 
vedno tolažila druge. Od leta 2006 je varovanka Doma sta-
rejših občanov Krško, a še vedno rada obišče svojo hčerko, 
vnuke in pravnuke. Na vprašanje, kaj jo najbolj veseli, brez 
pomisleka odgovori: »Živ žav mojih treh pravnukinj in prav-
nuka, ko pridejo na obisk.«  S. Furlan

Zlata poroka zakoncev Gole

95 let Amalije Kavčič

Slavljenca v družbi s svojih vnukov

Amalija Kavčič s hčerko

ROŽNO - V prostorih KS Rožno smo imeli konec meseca 
novembra kuharsko delavnico, na kateri smo izdelova-
li drobno pecivo. Pod spretnimi prsti Irene Kolman, ki je 
vodila delavnico, so nastajale zelo zanimive in slastne 
umetnine. Delavnice se je udeležilo veliko število članic 
Aktiva kmečkih žena. Ob koncu smo ugotovile, da je bi-
lo naše skupno delo zelo uspešno, zato smo se že dogo-
vorile za naslednjo delavnico, ki bo kar v začetku nove-
ga leta. M. S.

GORENJI LESKOVEC - V organizaciji Ljudske univerze Krško od 
novembra v stari osnovni šoli v Gorenjem Leskovcu, kjer domu-
je Aktiv podeželskih žena Sv. Anton, iz katerega prihaja tudi ve-
čina udeleženk, poteka študijski krožek „Od ovce do izdelka iz 
volne“, ki združuje 21 žensk. Srečujemo se enkrat tedensko, 

vodi pa nas mentorica Ina Čebular, ki je tudi pripravila pro-
gram krožka. Dobile smo že nekaj splošnih znanj o ovcah in vol-
ni. Posebno nas je navdušila 83-letna Ana Kozinc, ki nas je obi-
skala in učila presti volno na kolovratu. Poskusile smo, pa sploh 
ni bilo enostavno. Najbolj nas zanima polstenje in izdelovanje 
izdelkov iz volne, ki jo tudi same pripravljamo. Na naših sreča-
njih je zanimivo, zabavno in poučno.  Članice krožka ŠK

Od ovce do izdelka iz volne

(Posavski obzornik št. 25, 5.12.2013)

Na osnovi objavljene fotografije v rubriki »Skozi vaš objek-
tiv« smo dne 6.12.2013 opravili terenski ogled na gozdni ce-
sti Dobenske mladine – Farevec, pri lovskem bivaku, v revirju 
Mokrice. Prilipski potok ima hudourniški značaj, kar pome-
ni, da po strugi teče voda le ob večjem deževju. V letu 2013 
je bila gozdna cesta ob Prilipskem jarku vzdrževana, očišče-
na je bila tudi hudourniška struga potoka. Les na sliki je bil 
posekan letos novembra zaradi snegoloma iz leta 2012 (sku-
pno na tem sečišču cca 36 m3). Večina lesa je bila spravljena 
na višje ležečo gozdno cesto proti LD Čatež, le nekaj hlodov 
je bilo pripravljenih za odvoz pri bivaku, ko je bila struga še 
suha. Hlodi so čakali na odvoz približno deset dni. Fotografi-
ja je bila posneta po velikem deževju od 22. do 24. novem-
bra. Na terenskem ogledu smo ugotovili, da je bil les že od-
peljan in da na gozdni cesti zaradi skladiščenja lesa ni prišlo 
do poškodb. Obiskovalce gozdov pozivamo, da se za vsa vpra-
šanja glede gospodarjenja z gozdovi obrnejo neposredno na 
Zavod za gozdove. 
 Vodja ZGS OE Brežice
 Niko Rainer

Odgovor na rubriko »Skozi vaš 
objektiv«

prejeli smo

poroke

KOSTANJEVICA NA KRKI – V organizaciji kostanjeviške 
enote Valvasorjeve knjižnice Krško že nekaj let vsak za-
dnji ponedeljek v mesecu (od oktobra do maja) potekajo 
pohodi pod vodstvom vodnika PD Polom Kostanjevica na 
Krki Franca Bakšiča. Zbirališče pohodnikov je na parki-
rišču pred knjižnico, kjer jim vodnik poda načrt pohoda. 
Pohodi potekajo pretežno po bližnji okolici Kostanjevi-
ce na Krki in Šentjerneja. Prvi pohod v novi sezoni je po-
tekal skozi Krakovski gozd po Resljevi poti, drugi pohod 
po okoliških gričih, med drugim do cerkve sv. Mohorja, 
od koder je razgled vse do Kamniško-Savinjskih in Julij-
skih Alp, izza oblakov se je pokazal tudi Triglav. Zadnji 
pohod 16. decembra je potekal od Kostanjevice na Krki 
čez Zaboršt na gričevje Hrvaške gore in po drugi poti na-
zaj v Kostanjevico na Krki. Mojca Kozlevčar
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Mariji Kocjan, Šegova 6, 

8000 Novo mesto. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (6.) Ans. DOLENJSKI ZVOKI - Zgodbe
 2. (3.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Če hočeš
 3. (5.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Lojzetovih 40  
   glasbenih
 4. (1.) Ans. ŠTAJERSKI FAKINI - Samski fant
 5. (2.) Ans. MODRIJANI - Povej
 6. (8.) Ans. NEMIR - Da bi nekdo
 7. (9.) Ans. SEKSTAKORD - Melodija zelenih dni
 8. (10.) Ans. ZREŠKA POMLAD - Dan s teboj
 9. (7.) Ans. NARCIS - Rdeča lička
 10. (-.) Ans. RUBIN - Če nekoč boš pozabila

Predlog tega tedna za glasovanje:
Atomik Harmonik - Natoči ga, kelnarca

Kupon št. 185
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

Žur leta v Krškem, nov videospot skupine Momento, 
čestitka Demolition Group in glasbeno decembrsko 
vzdušje. V zadnjih letošnjih novičkah:

Zagotovo se še spominjate legendarnih Energy žurov? V 
Krško se ponovno vrača zadnja zabava pred novim le-
tom oz. žur leta, le da tokrat v malo drugačni preoble-
ki. Klub posavskih študentov namreč ob zaključku pra-
znovanja 60. obletnice delovanja pripravlja še zadnji, 
najodmevnejši dogodek leta - Kifl fešto v Posavju. Kot 
je pri Kifl feštah v navadi, tudi tokrat ne bo manjkalo 
kiflov in cvička, vsi člani Kluba posavskih študentov pa 
si bodo pri 3. bloku lahko natočili brezplačnega kuhanč-
ka. Na velikem odru pred MC Krško se bodo tako 28. 
decembra predstavili: Sedukt, Karma Koma, Uranium 
Pills in za vrhunec večera še Big Foot Mama. Na After 
flooru v dvorani MC bo poskrbljeno tudi za elektronske 
navdušence, kjer vas bo zabaval Guli DJ.

Najnovejša pesem skupine Momento (na fotografiji) z 
naslovom Brezpotje je dobila vizualno podobo. Pod re-
žisersko taktirko Sama Hajtnika in snemalca Roka Carla 

je nastal kolaž utrinkov aku-
stične turneje, na katero so 
se fantje s kitaro v roki po-
dali septembra letos. Spo-
mnimo, skupina je v dveh 
dneh obiskala okoli trideset 
slovenskih mest in prav po 

rockersko, sredi ulice, sredi mestnega vrveža postavila 
zvočnike in zaigrala svojo zgodbo. Odzivi so bili odlični, 
ljudje imajo kljub težkim časom še vedno radi glasbo 
in glasbenike, ki igrajo s srcem. To je skupini Momento 
dalo nova krila in še bolj pridno se lotevajo novih skladb 
za svojo naslednjo ploščo, ki naj bi izšla spomladi. Pe-
sem Brezpotje, ki je izšla oktobra letos, je sicer avtor-
ski prvenec basista skupine Marka Jakopina. „Pesem 
govori o življenjskih preizkušnjah, ki jih obrnemo sebi 
v prid in iz katerih izstopimo boljši ljudje,“ je o pe-
smi za enega izmed glasbenih portalov povedal Marko.

Demolition Group, mojstri poetike najtemnejših globin 
človeške duše, vabijo vse zveste vernike na poslovilno 
obredje ob iztekajočem se letu 13. “Zadnji decembr-
ski krog veteranov alter scene pred odhodom v krea-
tivno osamo ustvarjanja novega albuma. V letu, ko so 
padle maske, ko pozaba razjeda razum. V letu, ko so 
se vse strani neba odele v enake barve. V letu, ko je 
Planet starcev prekrila tema, temnejša od vseh neure-
sničenih apokaliptičnih napovedi, in ko noben jasnovi-
dec ne ve, kako besna in krvava bo luč, ki bo prebila 
to temo Obred slovesa od trinajstice. Obred slovesa od 
teme. Voščilo dobrodošlice in pričakovanja luči. Kakr-
šna koli že bo,“ je v izjavi za javnost zapisala skupina, 
ki bo v petek, 27. decembra, nastopila tudi v Krškem.

Člani ansambla bratov Žerjav iz Spodnje Pohance, ki 
ga sestavljajo brata Damjan in Matej Žerjav ter Sanja 
Kelhar (na fotografiji), bodo letošnji november ohra-
nili v posebnem 
spominu. Izdali so 
svojo prvo CD-plo-
ščo in ob tej prilo-
žnosti organizirali 
svoj prvi koncert, 
ki je bil 24. no-
vembra v prosvetnem domu v Artičah. CD-plošča je 
nastala v sodelovanju s številnimi znanimi imeni slo-
venske narodnozabavne scene. Svojo prvo ploščo so po-
imenovali po eni izmed pesmi Iz roda v rod, to pa je bil 
tudi naslov koncerta. Na koncertu so se poleg gostite-
ljev na artiškem odru predstavili tudi domačinka Nuša 
Derenda, Fantje s Praprotna, ansambel Petra Finka, 
Navihanke, Toni Sotošek z družino, ansambel Jerne-
ja Kolarja in skupina Iber. Kot presenečenje večera se 
je predstavilo sedem članov različnih generacij druži-
ne Žerjav. Za humor in prijetno razpoloženje na kon-
certu sta poskrbela Frence in Miče, vodila pa ga je ra-
dijska voditeljica Tanja Vidic Goršak. Koncert je bil za 
člane zelo uspešen, vzdušje v polni dvorani pa veselo. 

Sicer pa so na veseli december dodobra pripravljeni tudi 
posavski gostinci. Prav zato se je priljubljeni lokal v Kr-
škem vdal v praznično vzdušje in se odločil, da bo Posav-
cem popestril vsak vikend z novim glasbenim gostom. 

Tako je 7. decembra 
posavsko občinstvo nav-
dušil eden izmed najvi-
dnejših glasbenih imen 
na slovenski glasbeni 
sceni, odlični glasbenik 
in imitator Raya Charle-

sa, Uroš Perić (na fotografiji v sredini). Gostje in tudi 
osebje je bilo nad odlično predstavo več kot navdušeno, 
zato so vsi v en glas potrdili: „Upamo, da še kdaj pride.“

Vam, dragi bralci, pa srečno novo leto in obilo glasbe-
nih užitkov tudi v letu 2014.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info.

posavske glasbene 
novičke

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 21. december, ob 17. uri

1. nagrada:   nedeljsko kosilo za dve osebi
2. nagrada:   družinska pica
3.-5. nagrada:  dve uri bowlinga 

Geslo križanke pošljite do četrtka, 27. 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

GOSTIŠČE SENICA
MIHA SENICA S.P., TITOVA CESTA 89, 8281 SENOVO 

Geslo 25/2013 številke: 

SPROSTITEV V GIBANJU
Nagrade, ki jih podarja Fitness Požun, prejmejo:
1. nagrada:  brezplačna mesečna vstopnica za fitnes; 
 Vlado Busar, Krško 
2. nagrada:  5x brezplačen obisk fitnesa; 
 Robert Žveglič, Senovo 
3. nagrada:  3x brezplačen obisk fitnesa; 
 Alojz Jeraj, Apnenik 

GOSTILNA  SEN ICA

•	 Dnevno	sveže	malice	in	kosila

•	 pizze

•	 neDelJska	kosila

•	 meHiŠka	kUHinJa

•	 catering	in	Dostava	Hrane

Brezžični
internet

tel.: 041 682 885
www.gostilna-senica.si

sreČno!

SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je 11. 
decembra potekala otvoritev slikarske razstave Irene Zgonc 
iz Brezja pri Krmelju. Svoja dela, za katera črpa navdih 
in motive iz narave, je doslej razstavila na vsaj tridesetih 
skupinskih razstavah, svojo prvo samostojno razstavo pa je 
imela v letošnjem letu v Domu krajanov Razbor pod Lisco.

Likovnica Irena 
Zgonc je po za-
ključeni osnovni 
šoli v Krmelju na-
daljevala šolanje 
na Srednji šoli za 
oblikovanje in fo-
tografijo v Lju-
bljani. V tistem 
času je nanjo na-
redil zelo močan 
vtis profesor štu-
dijskega risanja 
Janez Močnik, ki 

je postal njen mentor. Po zaključeni srednji šoli se je zaposli-
la kot oblikovalka otroške konfekcije za domači in predvsem 
tuji trg v nekdanjem sevniškem podjetju Jutranjka. V tistem 
času se je bolj kot slikanju predajala delu oblikovalke, ki jo 
je tako kot slikarstvo notranje izpolnjevalo, ter skrbi za dru-
žino. Po izgubi zaposlitve je ponovno našla več časa za slika-
nje. V želji po novih izkustvih in iskanju novega znanja se je 
pred sedmimi leti včlanila v Društvo ljubiteljev likovne ume-
tnosti Radeče, kasneje pa še v KUD Budna vas, sekcijo Art 
Lipa. Njen slikarski opus, ki zajema predvsem dela v akrilu, 
olju in akvarelu, se je z leti izoblikoval iz povsem študijske-
ga načina slikanja in risanja v nekoliko bolj svobodno likovno 
izražanje. V otvoritvenem kulturnem programu so sodelovale 
članice KUD Budna vas, strokovno mnenje o slikarskem delu 
Irene Zgonc pa je kratko povzela Elena Sigmund, ki vodi li-
kovno sekcijo Art lipa.  S. R.

Ireninih 30 slikarskih let

Sevniški podžupan Jože Žnidarič, sli-
karka Irena Zgonc in moderatorka otvo-
ritve razstave Veronika Sigmund
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Predsednik Jamarskega kluba Brežice Aleš Orešar je zaznal, da 
hčerka družine Rostohar iz Ponikev pri Veliki Dolini potrebuje 
pomoč, da bi ji bilo zagotovljeno boljše zdravljenje in da bi bilo 
njeno življenje lažje, boljše. Deklica ima namreč spastično obli-
ko cerebralne paralize, zato je njen psihomotorični razvoj upo-
časnjen. Dal je pobudo za akcijo Pomagajmo Nastji (najavljena 
tudi v Posavskem obzorniku št. 24). Tako so v sodelovanju z OO RK 
Brežice v oktobru začeli zbirati denar. Do 6. decembra zbrani pri-

spevki so v celoti namenjeni za Nastjino zdravljenje in terapije. 
Pobudnik akcije Aleš Orešar in predsednica OO RK Brežice Anto-
nija Zaniuk sta 12. decembra na kmečkem turizmu Črpič – Sve-
tnik družini predala darilni bon. Odziv je bil res nad pričakova-
nji. Organizacije so se same oglašale in sredstva so kar pritekala 
na poseben račun. Zavest, da še vedno obstaja občutek za so-
človeka, je krajane še bolj združila. »Nastja je borka v pravem 

pomenu besede,« je povedala mamica te vesele, nasmejane in 
energije polne šestletne deklice, ki je vključena v razvojni odde-
lek vrtca Mavrica v Brežicah. Nastja uživa v poslušanju narodno-
zabavne glasbe in pravljic, v vožnji s kolesom, zelo rada plava, 
se guga, hodi na sprehode, se igra – skratka, je pravi dobrovolj-
ček. Lepo se je bilo v prijetnem zimskem večeru prepričati, da 
so še vedno ljudje, društva in organizacije, ki želijo pomagati in 
dodati svoj kamenček v mozaik dobrodelnosti. R. Križanac

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

ROZALIJE BRENKO

ZAHVALA

iz Dednje vasi

Žalujoči: vsi njeni

bi se radi zahvalili vsem, ki ste darovali sveče, denarno pomoč in 
stisk roke v tolažbo. Posebna zahvala velja družinam Hostnik, Plev-
nik, Kos in Molan. Zahvaljujemo se osebju Doma upokojencev Bre-
žice za vso skrb in nego v času njenega bivanja. Zahvala velja tudi 
osebnemu zdravniku dr. Emilu Šprajcu, Splošni bolnišnici Brežice, 
g. Šelerju za poslovilni govor, gospodu župniku iz Dobove, Pogrebni 
službi Žičkar za organizacijo pogreba, pevcem iz Brežic, zastavono-
ši, Jožeku za nošenje križa ter g. Petančiču za zaigrano Tišino. Pri-
srčna hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu počitku.

Ob boleči izgubi drage mame, babice, 
prababice ter tašče

Vsem, ki postojite ob njenem grobu in ji prižigate sveče, 
se iskreno zahvaljujemo.

Žalujoči: vsi njeni

ANICA POŽAR

V SPOMIN
21. decembra bo minilo žalostno leto, 
odkar nas je za vedno zapustila žena, 

mama, tašča, stara mama in prababica

Prazen dom je in dvorišče, 
zaman oko te naše išče. 

Ni te več na vrtu, 
ni te več v hiši, 

tvoj glas nikjer se več ne sliši.

 iz Slogonskega.

JOŽE CVETKOVIČ

TOMO DAMJANOVIČ

V SPOMIN

V SPOMIN

Minilo je 5 let, 
kar nas je mnogo prezgodaj zapustil

19. decembra mineva leto dni, odkar nas je 
nepričakovano in mnogo prezgodaj zapustil

Zaman oko se okol' ozira, saj ga ni in ni, živi pa lep spomin, ki je 
vreden tega. Vsem, ki ste ga imeli radi in se ga radi spominjate, hvala.

Žena Erika, hčerki Damjana in Barbara z družinama

Ni mogoče pozabiti človeka, ki nam je bil vsem drag, še težje je 
živeti brez njega.Tomo nas je povezoval, razveseljeval in poučeval 
o marsičem. Zelo ga pogrešamo, ker za njim ostaja velika praznina, 
tišina in mnogo še neizrečenih besed ... Hvaležni smo mu za vse 
dobro, kar nam je v življenju podaril. Živi so spomini na dragocene 
trenutke, ki smo jih preživeli z njim. 
Hvala vsem, ki ga skupaj z nami ohranjate v lepem spominu.

 Hvaležni sorodniki

 Odšel si brez slovesa,
izginil je tvoj nasmeh,

utihnil je tvoj glas,
zdaj v upanju živimo,

da s tabo enkrat spet se zbudimo.

 Kdor živi v srcu svojih dragih, ni mrtev,
še naprej ostaja navzoč 

v njihovem življenju.
(Immanuel Kant)

z Velikega Obreža.

s Kremena 28, Krško.

IVANA JERELETA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga v času njegove bole-
zni obiskovali in mu polepšali dneve, iskrena hvala družini Žarn 
in Baškovič. Hvala vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti stali ob 
strani, nam izrekali pisna in ustna sožalja, darovali cvetje, sve-
če, sv. maše in denarne prispevke. Posebna hvala dr. Cepićevi 
in sestri Danici za obiske na domu, osebju internega oddelka SB 
Brežice, hvala župnikoma g. Jožetu Miklavčiču in g. Francu No-
vaku, hvala Pogrebni službi Žičkar za lepo opravljen obred, pev-
kam za ganljivo zapete pesmi, g. Ivanu Ureku za besede slove-
sa pred žalnim zborom, hvala Gostilni Žolnir.
Še enkrat iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelav-
cem, sosedom in znancem, ki ste našega Ivana pospremili k nje-
govemu večnemu počitku.

Veš, da je vse tako, kot je bilo,
v vsaki stvari si, ki je v hiši,

v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,

le, da korak se tvoj
nič več ne sliši ...

(J. Medvešek)

Ob boleči izgubi nam dragega moža, očeta, starega očeta, 
tasta, strica, bratranca in svaka

iz Karlč pri Kostanjevici na Krki.

REGINA ŠKRBET

ZAHVALA

Kruto naključje nam je prezgodaj vzelo našo drago mamo, staro 
mamo in babico ter dobro sosedo in prijateljico. Težko vam z bese-
dami izrazimo hvaležnost za izkazano podporo in pozornost do naše 
pokojne, izrečena sožalja ter darovane sveče in za svete maše.

Posebna zahvala je namenjena govornikoma: sosedu Stanetu Pre-
skarju in prijateljici Magdi Rodman iz Vipave. Hvala pevkam iz Kra-
šnje, ki so naši mami Regini zapele v vežici, in gospodu župniku 
Milanu Kšeli za lepo opravljen poslovilni obred. Šele v težkih tre-
nutkih, ko šteje le topla beseda, spoznaš, da nisi sam in da je pod-
pora vas, sorodnikov, prijateljev, sosedov in znancev, neprecenljiva.

Vsakomur posebej iskrena hvala. Spominjajte se naše mame in 
njene skromnosti.

Žalujoči: hčerki Slavica in Boža z družinama

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč, daleč od tebe je ...

V 87. letu starosti se je zadnjič odpeljala 
s kolesom, nam skuhala zadnje kosilo

in nas tiho zapustila naša draga

iz Globokega.

MILANA KRAJNCA

ZAHVALA

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,

nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,

dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter 
denarno pomoč. 
Hvala osebju Onkološkega inštituta Ljubljana in internega oddelka 
bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin in prijaznost v zadnjih dneh 
njegovega življenja. Zahvaljujemo se tudi Pogrebni službi Žičkar za 
organizacijo pogreba, pevcem iz Dobove za zapete pesmi, članom in 
praporščakoma ZSČS in ZVVS, članom interventnega voda Brežice, 
Vinku Čančerju za besede slovesa ob grobu ter gospodu župniku iz 
Dobove za lepo opravljen obred.
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam kakor 
koli pomagali in nam stali ob strani v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: žena Marjana, hčerki Tjaša in Ksenija z družinami 
ter ostalo sorodstvo

Ob boleči izgubi dragega moža,
očeta, dedka, brata, svaka in strica

iz Dobove

Hvala vsem, ki z mislijo nanj postojite ob grobu 
in prižgete sveče.

Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radi 
- dedo, pogrešamo te

MARTIN KRALJ

V SPOMIN
22. decembra bosta minili 2 žalostni leti, 

odkar nas je zapustil naš dragi dedo

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni.
Ostali so živi spomini,

z nami potuješ vse dni.

iz Vranja 29, Sevnica.

MIRANA VOGRINCA

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega ljubega življenjskega so-
potnika, očeta, sina, brata, svaka, strica, bratranca, nečaka in botra

se najprej iskreno zahvaljujemo vsem tistim, ki ste bogatili njego-
vo življenje. Hvala vsem, ki ste se skupaj z njim v mislih in dobrih 
dejanjih borili z njegovo boleznijo. Še posebej velja zahvala prija-
teljem in sodelavcem iz Vojašnice Cerklje za vso pomoč, ki smo je 
bili deležni v času njegovega zdravljenja.
Iskrena hvala velja prijateljem in znancem, ki ste se prišli poslovit 
od dragega Mirana, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in 
za svete maše ali nam kakor koli drugače pomagali.
Posebna zahvala enoti Garde Slovenske vojske in Pogrebni službi 
Žičkar za organizacijo pogrebne slovesnosti. Hvala duhovnikom g. 
dekanu Jožetu Špesu, g. župniku Francu Rataju in g. župniku Ma-
teju Jakopiču za lepo opravljen obred. Hvala govornikom, g. Mar-
tinu Dušiču, ge. Ivani Zupančič in g. Boštjanu Bervarju za ganlji-
ve besede slovesa. 
Hvala motoristom Pšečan riders, Castle riders, Vragecom, Lenu-
hom in drugim za pozdrav z motorji ter sodelavcem za zadnji poz-
drav s helikopterjema.
Iskrena hvala Miranovim pevcem Okteta Orlica, pevcem iz Kapel 
in pevcem Vox Posavci za sočutno zapete žalostinke. Hvala vsem, 
ki ste nam stali ob strani, pa vas nismo posebej imenovali. Vsi ste 
bili del mozaika in zaključena celota prerano sklenjene življenjske 
poti našega dragega Mirana. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: Ivica, Tadej, Tea, mama, brat Tine z družino 
in vsi ostali, ki so ga imeli radi

Vsi bodo dosegli svoj cilj, 
le jaz ga ne bom dosegel.

Ognja prepoln, poln sil, 
neizrabljen k počitku bom legel.

(S. Kosovel)

iz Dednje vasi 12

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in mu 
prižgete svečko.

Vsi njegovi

ŠTEFAN GERJEVIČ

V SPOMIN
30. decembra bo minilo leto,

 odkar nas je za vedno zapustil naš dragi 
brat, mož, ded in praded

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

Mrtev je tisti, 
ki ga pozabijo.

 iz Sel pri Dobovi.

Predali darilni bon za Nastjo

Predaja darilnega bona 6-letni Nastji Rostohar

Za več iskric v očeh in za 
brezskrbno hojo po poteh
Zahvaljujemo se vsem, ki ste v teh dneh prisluhnili Nastjini 
zgodbi. Posebno se zahvaljujemo Alešu Orešarju iz Jamar-
skega kluba Brežice za ves vložen trud pri organizaciji sred-
stev za najino Nastjo. Hvala vsem, ki ste nam kakor koli po-
magali, da Nastji omogočimo lepši in boljši jutri. 
 Družina Rostohar
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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

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

ŠIVILJSKA POPRAVILA


MODA ZA MOČNEJŠE

Nakupovalni center 
INTERMARKET BREŽICE

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

Knjige 
iz Posavja

In Memoriam

Vladislav Deržič
(1937-2013)
Čas za vse neizbežno beži in nekoliko zastane 
le ob prelomnih trenutkih. Tudi ob smrti bli-
žnjega ali nekoga, ki smo ga poznali iz različnih 
življenjskih obdobij in okoliščin. Spoznanje, da 
je nedavno umrl nekdanji župan občine Bre-
žice in dolgoletni direktor Term Čatež Vladi-
slav Deržič, je bil gotovo eden takih trenutkov. 

Vladislav Deržič se je rodil le nekaj let pred drugo svetovno vojno, 
21. septembra 1937, v Ločah pri Dobovi. Prva šolska leta je preživel 
v klopeh dobovske osnovne šole. Ker je bil komunikativen in je rad 
delal z ljudmi, je šolanje nadaljeval na trgovski šoli v Novem mestu. 
Že kmalu ga je njegova življenjska pot popeljala v politične vode, 
čeprav politik v pravem smislu besede nikoli ni bil, saj je bil do ljudi 
le nekoliko preveč zaupljiv. Svoje šolanje je kot večina mladih, ki so 
opravljali različne politične funkcije, nadaljeval na Visoki šoli za po-
litične vede v Ljubljani, kjer si je pridobil višjo izobrazbo. V tistem 
obdobju je deloval tudi kot predsednik Kluba posavskih študentov.

Kot politični in družbeni delavec se je začel kaliti že zgodaj, saj je 
deloval kot sekretar mladine v Brežicah, nato kot predsednik okraj-
nega komiteja mladine Novo mesto, sekretar občinskega komiteja 
ZMS, predsednik občinske konference SZDL Brežice in predsednik ob-
činskega odbora SZDL Brežice ter podpredsednik občinskega odbo-
ra LDS. V obdobju od leta 1998 do 2002 je opravljal funkcijo župana 
občine Brežice. V času njegovega županovanja so se ukvarjali pred-
vsem z različnimi infrastrukturnimi projekti, med drugim so urejali  
kanalizacijsko omrežje, obnavljali vodovodni sistem, gradili osnov-
no šolo v Pišecah in tudi atletski stadion v Brežicah. Vzpostavil pa je 
tudi dobro obmejno sodelovanje s hrvaškimi kraji ob meji. Deloval 
je tudi kot predsednik KS Čatež ob Savi.

Velik del svojega poklicnega življenja je posvetil razvoju gospo-
darstva v občini Brežice, predvsem turizma. Bil je eden od tvor-
cev razvoja Čateških toplic, ki so v 60. letih šele začenjale svo-
jo pot sodobnega uspešnega turističnega podjetja. Kar 20 let, vse 
od leta 1967 do 1987, je kot generalni direktor skrbel za dobrobit 
tega podjetja in tudi delavcev, nato pa je delo nadaljeval kot sve-
tovalec za razvoj in investicije (1987-1992). Tisti, ki so v teh le-
tih delali z njim, se spomnijo, kako so mu bili pomembni zaposle-
ni. Spominjajo se, kako je ob novem letu vedno prišel med njih in 
vsakemu posebej voščil veliko lepega v prihajajočem letu. Tudi ko 
se je upokojil, je svojo predanost turistični dejavnosti nadaljeval 
kot direktor v podjetju Mercur Turist.

V času otroštva je bil med drugo svetovno vojno skupaj z družino iz-
gnan v Nemčijo, kar ga je tako kot še mnoge prebivalce Posavja za-
znamovalo za celo življenje. Kot eden od pobudnikov, ustanovni član 
in predsednik Društva izgnancev Slovenije v obdobju 1991 do 2001, 
je pomembno prispeval k ureditvi statusa izgnancev v drugi svetov-
ni vojni. Leta 2002 je postal tudi zaslužni član društva. Aktivno pa je 
deloval tudi na drugih področjih. Tako je bil med drugim predsednik 
Nogometnega kluba Brežice in dobovskega rokometnega kluba, po-
sebno aktivno pa je deloval na področju prostovoljnega gasilstva, saj 
je bil nekaj časa tudi predsednik občinske gasilske zveze. 

Za svoje uspešno delo je Vladislav Deržič prejel številna priznanja, 
med njimi tudi najvišje priznanje Občine Brežice - Oktobrsko nagrado 
za gospodarske dosežke (1977), red zaslug za narod s srebrno zvez-
do SFRJ (1985), srebrno plaketo ZZB (2002), plaketo Združenja slo-
venskih častnikov in več gasilskih odlikovanj. 

Tisti, ki so Vladislava Deržiča pobliže poznali, pravijo, da je bil človek 
z veliko začetnico. Bil je vedre narave, delaven in spoštovan, prepro-
sti ljudje so ga imeli radi, saj se je rad pogovarjal z njimi, prisluhnil 
njihovim težavam, v družbi pa je rad tudi zapel. So ljudje, ki pustijo 
sledi v lokalnem okolju in v življenju drugih ljudi, in Vladislav Deržič 
je bil s svojim delovanjem na številnih področjih gotovo eden takih. 

 Polona Brenčič

Učenci osnovnih šol krške občine so letos sodelovali pri izde-
lavi koledarja Združenja borcev za vrednote NOB Krško, ki 
letos ponazarja delo partizanskih bolnišnic in partizanskega 
zdrav stva. V ta namen je Osnovno šolo Jurija Dalmatina obi-
skala tudi dr. Zora Konjajev, ki je bila aktivna v NOB in je tudi 
delala v partizanski bolnici.
Verjetno ste se ob zgoraj zapisanem začudili ali ste se pa ču-
dili, ko ste to novico slišali prvič. Če se niste, se moramo vpra-
šati, kje živimo. Smo se leta 1991 resnično osamosvojili? Sama 
menim, da zgolj formalno, naša mišljenja in čustva pa še kar 
živijo v Jugoslaviji in nekem drugem sistemu. 
Starši bi se morali zgroziti samo ob omembi, da bo njihov 
otrok sodeloval pri takšnem projektu. Pa saj imamo vendar 
demokratično državo Republiko Slovenijo! Sistem, ki ga naše 
šole še kar opevajo, je za sabo pustil več kot 600 grobišč, 
tudi v naših krajih. Takšna dejanja so vredna obsojanja in ne 
obujanja nostalgičnih spominov posameznikov. Komunisti so 
s partizanskim bojem zgolj nameravali priti na oblast. Dana-
šnje govorjenje o osamosvajanju države je laž. Je pa res, da 
so bili mnogi mladi fantje zavedeni in z lažjo popeljani med 
partizanske vrste. 
V 21. stoletju, v državi sredi Evrope, nas mora biti sram, da 
se v naših osnovnih šolah obuja spomin na NOB. O tem poglav-
ju naše preteklosti naj otroci slišijo pri uri zgodovine, ampak 
slišijo naj resnico. Če pa bi radi otroke naučili objektivnega 
razmišljanja, naj jih šole peljejo tudi v Kočevski rog in na dru-
ge žalostne konce naše domovine. Pravzaprav jim ni potreb-
no iti tako daleč, saj so takšni žalostni kraji prav blizu nas. 
Spoštovani ravnatelji in učitelji zgodovine! Mar toliko časa, 
kot ga namenite partizanskemu boju in komunizmu, nameni-
te tudi slovenskemu osamosvajanju in demokraciji? Vem pa, 
da se mnogi med vami trudite tudi za resnico in objektivno 
predavanje zgodovine. Marjetka Kerin 

Vrednote NOB v osnovni šoli

prejeli smo
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barve, kot nova, cena -20 % 
od nove. Tel.: 031 524 204

Prodam nov nerjaveč bojler, 
kombinirani (elektrika – cen-
tralna) in lesena okna, zaste-
kljena (90x140, 140x140). 
Tel.: 041 243 343

Prodam set keramično kuha-
lišče Beko in novi aparat za 
peko kruha Silvercrest. Plači-
lo možno na obroke. 
Tel.: 07 49 64 109

Prodam nerabljen vgradni 
pomivalni stroj Zanussi ZDT 
1200 2FA 3A+, ugodno. 
Tel.: 040 719 181  

RAZNO

Prodam elektromotor z re-
duktorjem, moč motorja 
0,75 KW, hitrost 150 obrat./
min. Tel.: 041 847 896

Prodam tračno žago za reza-
nje kosti. Tel.: 031 622 629 

Kupim stare vojaške stvari, 
kot so čelade, uniforme in 

ča kuhana hrana. Možen za-
kol, darilo petelin ali raca. 
Prodam tudi brejo kravo, svi-
njo in kravo za zakol. 
Tel.: 031 664 286 

Prodam ovna za zakol ali na-
daljnjo rejo ter rdeče in belo 
vino. Tel.: 041 549 680

Prodam prašiča, težkega 170 
kg, iz domače reje, možen 
zakol, okolica Rake. 
Tel.: 041 806 488  

Prodam breji kravi ciki, 2 te-
lički in bikca pasme cik, sta-
re 6 mesecev. Cena po dogo-
voru. Tel.: 07 81 88 002, 051 
809 925

Prodam prašiče, težke 90-
120 kg, možen tudi zakol. 
Tel.: 07 81 43 247

Prodam prašiča, težkega 
okoli 150 kg, možen zakol. 
Tel.: 031 843 282

Prodam odojke, težke 35 kg, 
žive ali zaklane in očiščene, 
cena 3,50 €/kg. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam 2 svinji, težki 100 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam prašiče, težke 25-80 
kg, domače reje, možen za-
kol. Tel.: 031 492 837

Prodam prašiče, težke 180-
200 kg, hranjene z domačo 
hrano. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Prodam prašiča, težkega 
okoli 150 kg, krmljenega z 
domačo hrano. Možen zakol. 
Tel.: 051 601 964 

Prodam prašiče, težke 20-40 
kg in 100-140 kg, ter koruzo 
iz koruznjaka. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam prašiča, težkega 
150 kg, krmljenega z doma-
čo krmo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 901 569

Prodam 200 kg svinjo, kr-
mljeno z domačo hrano, in 
pujske, težke okoli 40 kg. 
Tel.: 031 606 848 

Prodam 3 prašiče, težke 

okoli 150 kg, okolica Dobo-
ve. Tel.: 040 774 468

Prodamo pujske, težke 70-
80 kg, okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730 

Prodam odojke, težke do 30 
kg po 2,5 €/kg, in prašiče, 
težke cca. 50 kg po 2,2 €/kg. 
Kupim pa 4 okrogle bale sla-
me. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

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

Prodam prašiča, težkega 
150-170 kg, krmljenega z 
domačo hrano, možen za-
kol. Tel.: 031 531 760 

Prodam prašiče, težke 25-
110 kg, iz domače reje. Mo-
žen zakol. Prodam tudi svinjo 
za zakol. Tel.: 051 422 161

Prodam prašiča, težkega 
180 kg, in vino cviček po 2 
€. Tel.: 051 870 909

Prodam prašiča, težkega od 
200 do 230 kg. 
Tel.: 040 933 911

Prodam prašiče, težke 140, 
160, 180 kg, po 1,80 do 2,00 
€. Okolica Dobove, možna 
dostava. 
Tel.: 031 762 872

Prodam prašiča, težkega 
okrog 200-220 kg. Možen za-
kol. Tel.: 070 874 133

Prodam prašiča, težka 120 
kg in 230 kg. 
Tel.: 07 49 56 406

Prodam prašiča, težkega 
cca. 160 kg. 
Tel.: 040 910 534

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam fotelj, sedežno 
garnituro, masivno večdel-
no omaro, strojene goveje 
gože, traktorske snežne ve-
rige, zelo ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam kotno sedežno gar-
nituro, usnje, temno modre 

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

Prodam večjo hišo in go-
spodarsko poslopje, manjši 
objekt (novejša gradnja) ter 
nekaj zemlje. 
Tel.: 031 324 362

Prodam tri-etažno samo-
stojno hišo (centralna kurja-
va, klimatizirano) z velikim 
sadnim vrtom v bližini Cer-
kelj ob Krki. Cena: 45.000 €. 
Tel.: 081 607 941

V starem delu Sevnice pro-
damo trisobno stanovanje, 
95 m2. Cena po ogledu. 
Tel.: 051 670 377

Oddam opremljeno enosob-
no stanovanje v Krškem, 42 
m2, vseljivo takoj. 
Tel.: 041 498 576

Oddam garsonjero v Krškem 
na CKŽ 86, 39 m2, z balkonč-
kom, delno opremljeno, v 
večstanovanjskem objektu, 
vsi priključki, eno parkiri-
šče, vseljivo takoj, najemni-
na 200 € + stroški. 
Tel.: 031 653 122 

V najem oddam opremljeno 
enosobno stanovanje v Breži-
cah. Tel.: 07 49 62 476

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

KMETIJSTVO

Traktor Tomo Vinkovič, letnik 
1990, 21 KM, prodam. 
Tel.: 041 729 860

Prodam enoosovinsko trak-
torsko prikolico Karo za pre-
voz živine. Tel.: 041 825 153

Prodam puhalnik Grič, z 
noži, na kardan. 
Tel.: 070 731 017

Prodam zgrabljalnik Kverne-
land, širine 4,5 m, tandem 
in ovite bale travno-detelj-
ne mešanice, 20 kom. 
Tel.: 041 243 343

Prodam stoječo krožno žago, 
1500 W, cena 70 €. Kupim 
manjšo količino hruškovega 
lesa, lahko v razrezu od 25 
cm naprej. Tel.: 041 948 191 

mali oglasi

Prodam traktor IMT 539,  le-
tnik 1997, odlično ohranjen 
in Zetor 7011, letnik 1981. 
Tel.: 07 49 64 359

Prodam seno v kockah, pri-
bl. 100 bal. Tel.: 07 49 59 532

Prodam 20 okroglih bal sena 
in 3 silažne bale. 
Tel.: 07 49 74 011

Prodam kockaste in okrogle 
bale sena (kvalitetne) in si-
lažno otavo, okolica Dobove. 
Tel.: 041 395 187

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

Prodam brezova in mešana 
drva, kratko žagana, ter pra-
šiča, težkega 120 kg. Okoli-
ca Brežic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam brezova in mešana 
drva, kratko žagana; prašiča, 
težkega 120 kg; kostanjevo 
kolje, 300 kom, okolica Bre-
žic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam suha bukova drva, 
kratko žagana, ter vina: cvi-
ček, modro frankinjo in la-
ški rizling. Tel.: 040 612 414

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam rdeče in belo vino, 
je zelo dobro, letnik 2013. 
Tel.: 031 520 432

Prodam vino modro franki-
njo ter belo in rdeče meša-
no. Tel.: 041 983 525

Prodam inox cisterni, 600 in 
300 l, inox polnilni stroj za 
stekleničenje za 6 steklenic. 
Tel.: 041 719 138

Prodam suhe gobe in gobe v 
skrinji. Okolica Sevnice. 
Tel.: 051 217 432

Prodam orehova jedrca, roč-
no luščena, letošnja, cca.10 
kg, cena 8 €/kg. 
Tel.: 041 565 089  

Prodam orehova jedrca, 
cena 10 €. Tel.: 041 251 661 

ŽIVALI

Prodam 2 telički, stari 4 me-
sece, pasme simentalka in li-
muzin, ter žganje iz grozdja. 
Tel.: 051 337 467

Prodam bikca simentalca, 
starega 5 mesecev, ali me-
njam za žrebe za zakol. 
Tel.: 041 201 373

Prodam bikca simentalca, 
starega 5 tednov. 
Tel.: 070 848 863 

Ugodno prodam prašiče in 
odojke, mesnati tip, doma-

oprema. Kupim tudi vse, kar 
je vezano na osamosvojitve-
no vojno. Tel.: 040 422 024 

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

58-letni invalid išče resno 
žensko za skupno življenje. 
Tel.: 070 210 773

Osrečil bi rad revno, prija-
zno, zvesto punco, ki bi po 
spoznavanjih zaživela pri ko-
munikativnem, samozaposle-
nem moškemu. 
Tel.: 041 859 096

Moški s sinom in ostarelo bol-
no materjo si želi trajne lju-
bezni z žensko, ki nima in ne 
more imeti otrok, vendar si 
želi družinskega življenja. 
Tel.: 041 510 457

Upokojenec, 65, iščem zase 
primerno žensko, Brežice. 
Tel.: 041 894 672

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

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
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e-fotograf 

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

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

dovoljenje, orožni list, ostale 
izkaznice ...

Fotografiranje 
za dokumente 
v Hotelu City Krško

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

samo

10 €

PRODAM BUKOVA DRVA, PRIMERNA 
ZA CENTRALNO ALI KAMIN. 

DOSTAVA DRV NA DOM.  

TEL.: 040 738 059
Anton Gošek s.p., Rožno 26, 8280 Brestanica

KRMELJ - AK Sevnica je 7. decembra organiziral 3. tek za Sev-
niški pokal s štartom in ciljem pred OŠ Krmelj. Zbralo se je 83 
tekmovalcev, od najmlajših, ki so nastopili na 300 m, do članov 
na 4.000 m. Absolutni zmagovalec pri članih je postal Robert 
Lendaro (AK Sevnica), med članicami pa njegova klubska ko-
legica Karin Gošek. Zmagovalci po kategorijah so bili še Ivana 
Sešlar, Sven Šunta, Ajda Slapšak, Toni Bajc, Nika Dobovšek, 
Enej Jagodič, Nina Lindič, Anže Trebše, Urška Arzenšek, Maj 
Popelar, Boštjan Sladič, Miha Povšič, Polona Zevnik, Brigi-
ta Karlovšek, Dušan Krašovec in Zdravko Kukman. Naslednji 
tek za Sevniški pokal bo 15. 2. 2014 v Boštanju.

3. tek za Sevniški pokal

OBVESTILO  
Bralce in naročnike objav obveščamo, da bo pisarna Po-
savskega obzornika v Brežicah ZAPRTA od 19. 12. 2013 
do vključno 3.1.2014, torej bo ponovno odprta 6.1.2014. 
Vse informacije dobite na dežurno številko 040 634 783.
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Slovenskim krajem, ki imajo svojo preteklost že predstavljeno in ohranjeno tudi s pomočjo knjižne objave 
starih razglednic, se je leta 2003 pridružilo tudi mesto Krško. Knjigo je pripravila domača avtorska skupina 

Polona Brenčič, Ljudmila Šribar in Silvo Mavsar, ki je za svoje delo prejela tudi posebno priznanje KS mesta 
Krško. Knjiga KRŠKO – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH je bila že nekaj let razprodana in ker je bilo po njej precejšnjo 

povpraševanje, smo se v založbi Neviodunum odločili za ponatis, ki smo ga dopolnili z nekaj medtem odkritimi razglednicami. Že ob 
snovanju prve knjige smo v Zavodu Neviodunum imeli načrt, da na ta način predstavimo tudi ostali večji središči Posavja, zato smo osnovali 

zbirko z naslovom Stoletje na razglednicah. Žal so taki projekti odvisni od podpore lokalnih sponzorjev in samih ljubiteljev knjig v Posavju, zato je kar 
dolgo trajalo, da je sledila druga knjiga v zbirki. Mladi, a že izkušeni avtor, predvsem pa dober poznavalec sevniške preteklosti Oskar Zoran Zelič je ob pomoči 

Ljuba Motoreta in nekaterih sevniških zbirateljev razglednic v knjigi SEVNICA – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH zanimivo opisal in s številnimi zanimivostmi ilustriral 
življenje v stari Sevnici in nekdanjem Šmarju. Zbirko pa smo zaokrožili še s tretjo knjigo, tokrat o mestu Brežice, ki pa so ji dodane tudi razglednice vseh večjih krajev v občini 
Brežice, posebno mesto pa sta našla v knjigi Polone Brenčič in Silva Mavsarja BREŽICE - STOLETJE NA RAZGLEDNICAH tudi grad Mokrice in Čateške toplice.
Vse knjige iz zbirke so velikega formata (260 x 280 mm), trdo vezane in tiskane v štiribarvnem tisku na kvalitetnem papirju, obsegajo pa prek 200 strani, zato so zelo 
primerno darilo za različne osebne in poslovne priložnosti.

Naročila: 
Založba Neviodunum, 

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

marketing@posavje.info - 
www.neviodunum.si - www.posavje.info

•	več	kot	200	strani
•	260	x	280	mm
•	trda	vezava	s	ščitnim	ovitkom

Zbirka - Stoletje na razglednicah
Sevnica - Krško - Brežice

Samo do 
31.12.2013 
50 % ceneje:

•	Brežice:	19,00	€
•	Sevnica:	17,50	€
•	Krško:	17,50	€

Ideja za

darilo

Zbornik je 4. knjiga iz ci-
kla Brežiških študij, njego-
va predstavitev pa je tesno 
povezana s prostorom, ki so 
ga Frančiškovi bratje naselili 
pred skoraj 300 leti. Njihovo 
domovanje sta bila samostan 
in cerkev sv. Antona Pado-
vanskega v Brežicah, zato 
je prvi spregovoril gostitelj, 
ravnatelj Gimnazije Brežice 
Uroš Škof, ki je zbrane po-
vabil, da si ogledajo nedav-
no obnovljene prostore gim-
nazije. Brežiške študije ne 
bi bile mogoče brez finančne 
podpore Občine Brežice, zato 
je v nagovoru župan Ivan Mo-
lan poudaril, da ga veseli, da 
imajo četrte študije jubilej-
no letnico 2013, ko obeležu-
jemo 660 let prejema me-
stnih pravic. Župan se je 
zahvalil članicam in članom 
društva za prispevek pri oži-
vljanju mestnega jedra, za 
živahno dogajanje na podro-
čju kulture v mestu, pa tudi 
vsem avtorjem.

Brežiške študije 4: Naj živi Frančiškov duh!
BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice, Zavod Neviodunum in Založba Brat Frančišek so 14. decembra v Gimnaziji Brežice predstavili zbornik S patri 
smo si bili dobri – Tri stoletja brežiških frančiškanov. 

Obsežen in celovito zasnovan 
projekt obeležitve in pred-
stavitve treh stoletij breži-
ških frančiškanov je podprla 
in sooblikovala tudi Sloven-
ska frančiškanska provin-
ca sv. Križa. Provincialni mi-
nister Stane Zore je med 
drugim dejal, da Frančiško-
vi bratje v Brežicah niso bili 
zakristijski redovniki, ki bi se 
pred ljudmi umikali v litur-
gijo, molitve in pobožnosti, 
ampak so v vsem tem iska-
li pravi navdih, pravo besedo 
in pravo dejanje pri srečeva-
nju z ljudmi. Po drugi strani 
pa jih tudi ljudje niso gleda-
li kot nekoga nebodigatre-
ba, ampak so v njih odkrivali 
brate, ki s frančiškanskim na-
činom življenja in razmišlja-
nja brežiškemu prebivalstvu 
prinesejo novo kulturo in du-
hovno spodbudo. 

O brežiških frančiškanih in 
njihovih sopotnikih je spre-
govoril urednik zbornika dr. 
Jože Škofljanec: »Ko je vod-
stvo slovenske frančiškanske 
province 1947 sprejelo sklep, 
da se samostan v Brežicah 
ukine, se je zdelo, da je iz-
polnjen še zadnji nujni po-
goj, da se ga postopno izbri-
še iz javnega spomina. Zato 
je bil glavni namen vseh, ki 
smo se ob antonovem leta 
2009 zbrali na simpoziju ob 
350-letnici naselitve franči-
škanov v Brežicah, da oži-
vimo spomin na Frančiško-
ve brate, katerih domovanje 
sta bila samostan in cerkev 
sv. Antona Padovanskega. Ve-

lika večina predavateljev je 
svoja predavanja razširila, 
poglobila in dopolnila z ne-
katerimi novimi spoznanji in 
jih pripravila v tem zborniku. 
Ob vsem tem v mestu vse od 
leta 2009 na pobudo p. Ed-
varda Kovača in ob skrbnosti 
župnika Milana Kšele poteka 
slovesno obhajanje Antonove 
nedelje, ko prihaja maševat 
in pridigat eden od franči-
škanov.« Tako ostajajo fran-
čiškani prisotni v Brežicah 
vsaj enkrat na leto v svojem 
najpomembnejšem poslan-
stvu, oznanjevanju, zaklju-
či dr. Škofljanec.

Na duhovit način: »O, neu-
mnež, kako se lahko zaljubiš 
v Brežice?!« - je predstavitev 
zbornika pričel zgodovinar dr. 
Branko Šuštar, ki v knjigi ob-
javlja »Prispevek frančiška-
nov k osnovnem šolstvu v Bre-

žicah«, in pojasnil, da pogled 
na Brežice pove, da je bilo 
mesto izjemno šolsko sredi-
šče. Ugotavlja tudi, da se je 
zbralo šestnajst takih avtor-
jev, ki so jim ljube Brežice 
tako, da so zborniku dali te-
meljito poglobljene prispev-
ke. V imenu Neviodunuma, 
posavskega zavoda za kultu-
ro, je množico nagovorila v. 
d. izvršne direktorice Maru-
ša Mavsar, ki je poudarila, da 
knjige, ki se rojevajo pod ge-

slom Knjige iz Posavja, nasta-
jajo na razne načine. Večino 
so uredili in izdali sami, neka-
tere pa so rezultat sodelova-
nja z drugimi organizacijami 
in rezultat enega takih sodelo-
vanj, na katero so še posebej 
ponosni, je knjiga S patri smo 
si bili dobri. »Odslej bom tudi 
prostore svoje nekdanje gim-
nazije doživljala še drugače,« 
je dodala Mavsarjeva.

Urednik Založbe Brat Fran-
čišek br. Miran Špelič, ki je 
zborniku dodal prispevek 
Utrinki s študija brežiških 
študentov moralne teologije, 
je izrekel priznanje dosežku: 
»Pravijo, da so knjige orožar-
na, tudi brežiški klošter ni bil 
izjema, kljub temu, da je bilo 
naročeno, da bratje ne sme-
jo praviti zgodbic, da mora-
jo moliti. Ampak, tam, kjer 

so frančiškani, tam mora biti 
tudi papir. Papir je relikvija, 
je sveta moč. In po tej za-
slugi je prišla na dan tudi ta 
knjiga. Uporabljajte papir!« 
je svetoval ob koncu. 

Predsednica društva Alen-
ka Černelič Krošelj in ure-
dnik dr. Jože Škofljanec sta 
se zahvalila vsem, ki so na 
kakršen koli način pomaga-
li k izdaji zbornika (obsega 
blizu 500 strani, tudi s pre-
vodi v angleškem jeziku), pa 
tudi izvajalcem kulturnega 
programa Maji in Katji Pin-
terič, prof. Dejanu Jeronči-
ču, ki ju je spremljal na kita-
ri, Lari Tomažin in Matjažu 
Antoloviču za branje izsekov 
iz prispevkov ter njuni men-
torici prof. Marjani Milekič 
Požun. 
 Natja Jenko Sunčič 

Predstavitev knjige je bila zelo dobro obiskana. Ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš Škof, župan Ivan Molan 
in predstavniki frančiškanov

Knjige 
iz Posavja
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ne še druge razvojne potre-
be občine, kot je razvoj in 
prostorska širitev enega naj-
večjih zaposlovalcev v obči-
ni, Term Čatež d.d. Državni 
prostorski načrt za HE Mokri-
ce ureja tudi dve športno-re-
kreacijski območji oz. cen-
tra. Športno-rekreacijska 
centra Grič in Mostec bosta 
pozitivna dejavnika pri ra-
zvoju turizma, saj nadgra-
jujeta obstoječe športno-
-turistično in doživljajsko 
ponudbo občine.

Zadovoljni smo, da je občina 
uspela svoje predloge vklju-
čiti v Uredbo o DPN za HE 
Mokrice, saj smo skozi posto-
pek skušali maksimalno upo-
števati vse predloge ljudi. 
Uredba zagotavlja lastnikom 
objektov, da bodo ti objekti 
sanirani (v kolikor bi se zgo-

dilo, da bi bili v času gra-
dnje poškodovani) oz. nudi 
možnost odkupa objektov, 
če bodo dela sanacije večja 
od vrednosti nepremičnine. 

Kot župan sem prepričan, da 
je večmilijonski projekt gra-
dnje HE Mokrice priložnosti 
za gospodarstvo, saj gre za 
veliko investicijo, od kate-
re pričakujemo, da bo dala 
dodaten zagon gradbenikom 
in s tem posredno celotne-
mu gospodarstvu. Ker pa je 
neokrnjena narava naša da-
nost in pomemben vidik tu-
rizma, je bilo to eno izmed 
vodil pri umeščanju HE. Ta 
je umeščena na čim bolj so-
naraven način, ki je spreje-
mljiv za prebivalce in stro-
ko. Skupaj z načrtovalci in 
investitorji smo poiskali mo-
žnosti, ki v čim manjši meri 
degradirajo naravno okolje. 
Verjamem, da bo izgradnja 
HE prinesla lokalnemu gospo-
darstvu in lokalni skupnosti 
dodatne možnosti razvoja.

 Ivan Molan, 
� župan�občine�Brežice

Modra misel v obliki staro-
davnega pregovora pravi, da 
so za uspeh potrebne tri stva-
ri: prva je priložnost, ki se ti 
ponudi, druga je pogum, da 
to priložnost izkoristiš, in tre-
tja je znanje, da priložnost 
tudi realiziraš. Družba Hidro-
elektrarne na spodnji Savi je 
dobila priložnost graditi hi-
droelektrarne na najdaljši 
slovenski reki, imeli smo po-
gum, da smo priložnost izko-
ristili, in dovolj znanja, da 
smo zgradili tri elektrarne. K 
pregovoru pa lahko dodamo, 
da je potrebna tudi vztraj-
nost, saj na tako dolgotraj-
nih projektih ni vedno lah-
ko pozitivno razmišljati in se 
spopadati z ovirami. Vseka-
kor nadaljujemo izgradnjo, ki 
jo bomo tudi uspešno zaklju-
čili s postavitvijo hidroelek-
trarne Mokrice.

Kaj reči o zadnji elektrarni v 
verigi? Kilovatne ure in me-
gavati zanimajo zelo ozek 
krog bralcev, pomembno pa 
je vedeti, da gre še za eno 
HE, ki bo proizvajala elek-
trično energijo 24 ur na dan 
in 365 dni v letu, pri čemer 
bo proizvedla toliko energi-
je, kot bi jo proizvedle sonč-
ne elektrarne na 1.350.000 
m². Cena proizvedene ener-
gije bo 4x nižja, kot je cena 
električne energije iz sončnih 
elektrarn. 

Pri projektu izgradnje HE ne 
gre zgolj za postavitev ele-
ktroenergetskih objektov, 
temveč izgradnja prinaša 
tudi številne druge prednosti 
tako za lokalno prebivalstvo 
kot za Slovenijo. V okviru iz-
gradnje HE Mokrice bo do-
končno rešena poplavna pro-
blematika Krške vasi in vasi 
okoli Dobove, upadla podtal-
nica vzdolž reke bo ponovno 
dvignjena, s čimer se bodo 
izboljšali pogoji za kmeto-
vanje, urejene bodo poti in 
okolica ter revitalizirani po-
toki, ki so zdaj skoraj presu-
šeni. V zadnjih desetih letih 
je bilo poleg treh HE zgraje-

nih na desetine km urejenih 
brežin reke in infrastrukture. 
Veseli smo pozitivnih odzivov, 
saj smo reko Savo iz globo-
ke struge pripeljali na površ-
je in omogočili ljudem, da to 
reko vidijo in jo čutijo. Kljub 
akumulacijskim bazenom je 
to še vedno reka, resda bolj 
počasna, zato pa tem bolj 
mogočna.

Brod na Savi pri Mostecu, ki 
nas je spremljal od otroštva, 
tudi v bodoče ostaja atrak-
cija. Morda mu bomo mora-
li dodati nekaj dodatnih ele-
ktričnih kilovatov za poletne 
mesece, ko bo pretok preni-
zek, da bi ga poganjal, ven-
dar sem prepričan, da bo de-
loval še mnogo let.

S HE Mokrice bo družba HESS, 
d.o.o. zaključila velik in dolg 
investicijski cikel, ki je trajal 
vse od leta 2002. Veliko smo 
doživeli, prijetnih in neprije-
tnih stvari, vendar je ob po-
gledu na prehojeno v ospred-
ju predvsem zadovoljstvo, da 
za nami ostajajo objekti in 
urejena okolica, ki je prije-
tna za življenje. Projekt se 
bo nadaljeval tudi po izgra-

dnji – potrebno bo vzdrževa-
ti okolico in elektrarne, po-
trebno bo kaj tudi spremeniti 
in prilagoditi novim okolišči-
nam; vsekakor bo ekipa druž-
be Hidroelektrarne na spo-
dnji Savi z reko Savo živela 
naprej. Prihajale bodo nove 
generacije, ki bodo prinesle 
nove ideje, nove poglede in, 
prepričan sem, tudi izboljša-
le ter nadgradile do sedaj na-
rejeno. 

Nič ni večnega, tudi hidroe-
lektrarne ne. Nove tehnolo-
gije bodo prinesle tudi nove 
vire energije in že čez nekaj 
desetletij bodo morda hidro-
elektrarne le še ena od za-
starelih tehnologij, ki bodo 
imele zgolj zgodovinsko vre-
dnost. Ostalo pa bo nekaj, na 
kar človek še lep čas ne bo 
imel nobenega vpliva – voda! 
Velike akumulacije in še ve-
čje vodne zaloge pod zemljo 
bodo vir pitne vode za rodo-
ve za nami. Prepričan sem, 
da bodo te generacije vese-
le odločitev, ki so bile spreje-
te v začetku tega tisočletja.

� Bogdan�Barbič,�
� direktor�HESS,�d.o.o.

Dokončanje verige hidroe-
lektrarn na spodnji Savi je 
poleg tega, da je energetski 
projekt nacionalnega pome-
na, izjemno pomemben za 
občanke in občane občine 
Brežice. Od začetkov ume-
ščanja hidroelektrarne Mo-
krice v prostor se na občini 
zavedamo, da bo energet-
ski objekt močno spreme-
nil krajino za naslednjih sto 
let. Občina Brežice spremi-
nja svojo podobo in vsa pri-
zadevanja smo usmerili k 
cilju, da je umestitev hidro-
elektrarne čim bolj naravna 
in v sozvočju s potrebami ob-
čine. Zato smo močno skrb 
in pozornost namenili siner-
gijskim učinkom ter pozitiv-
ni kompenzaciji ob posegu v 
okolje. Vodilna zahteva obči-
ne pri podpori prizadevanj za 
izgradnjo HE Mokrice je vse-
skozi zagotovitev poplavne 
varnosti prebivalcem v na-
seljih, ki jih ogrožajo visoke 
vode – od Velikih Malenc, Kr-
ške vasi vse do Loč in Jese-
nic na Dolenjskem. 

Sam postopek umeščanja 
hidroelektrarne in prepo-
znavanje ter upoštevanje 
razvojnih potreb lokalne-
ga prebivalstva je zahteval 
izjemno veliko usklajevanj 
zahtev z različnimi strokov-
nimi službami pristojnih mi-
nistrstev. Občina je razvojne 
potrebe prebivalcev izposta-
vila na petih področjih – na 
prvem in najpomembnejšem 
mestu je poplavna varnost, 
sledi ureditev potrebne in-
frastrukture in priložnosti 
za razvoj kmetijstva, turiz-
ma in podjetništva. 

Zaščita pred poplavami med 
ostalimi ukrepi (nasipi …) za-
jema tudi poglobitev stru-
ge reke Save, kar bo vpliva-
lo na reguliranje reke Krke. 
Pri dolgoročnih projektih je 
seveda potrebno upošteva-
ti tudi prihodnje potrebe lo-
kalnega prebivalstva, ki jih 
s sabo prinaša čas. Ob iz-
gradnji HE Mokrice bomo 

občanke in občani pridobi-
li potrebno infrastrukturo, 
za katero občina sama ne 
bi mogla zagotoviti sredstev 
oz. bi jo lahko izvedla šele v 
daljni prihodnosti.

V infrastrukturnem smi-
slu je za prebivalce izje-
mno pomembna premosti-
tev na jezovni zgradbi med 
Jesenicami na Dolenjskem 
in  Ločami, ki bo omogoči-
la hitrejši dostop do obde-
lovalnih površin. Razrešiti je 
bilo potrebno tudi premosti-
tev med Trnjem in Termami 
Čatež, kar bo omogočila t. i. 
vzhodna obvoznica, ki pote-
ka iz smeri Bizeljskega. Ide-
ja o tej prometni povezavi 
sega v čas gradnje avtoce-
ste, ko je Direkcija za avto-
ceste RS (DARS) na pobudo 
občine predvidela prostor za 

priključitev ceste na rondoju 
pri Termah Čatež s premosti-
tvijo Save v smeri proti Ma-
riboru. Vzhodna obvoznica 
pomeni razbremenitev me-
sta in boljšo dostopnost do 
IPC Brezina. Ob gradnji HE 
Mokrice pa se bodo urejale 
tudi brežine ob reki Savi in v 
sklopu tega kolesarska pot, 
ki bo povezala Čatež ob Savi 
in Krško vas, ter pešpoti, pri-
merne za dostop in rekreaci-
jo tako občanov kot obisko-
valcev.

Z gradnjo HE Mokrice prido-
biva nove priložnosti kmetij-
stvo, ker bo HE omogočila do-
datne možnosti namakanja in 
s tem priložnost za intenziv-
no pridelavo na področju ob-
čine. Po  izgradnji HE Mokri-
ce obstaja tudi možnost za 
izvedbo komasacije zemljišč 
na tem področju. Nikakor pa 
ne gre zanemariti renaturaci-
je potoka Gabernica in prilo-
žnost za ureditev več let ne-
urejenih lastništev zemljišč.

Ob umestitvi energetske 
zgradbe so bile upošteva-
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»Gradnja HE Mokrice 
je izjemno pomembna 
zaradi poplavne varnosti 
in razvojnih priložnosti«

Pogled�na�grad�in�HE�Mokrice

Družba, ki zna in zmore 
premostiti ovire za 
dosego skupnega cilja!

HE�Mokrice�je�zadnja�hidroelektrarna�v�verigi�šestih�HE�na�
spodnji�Savi.�Je�pretočno�akumulacijskega�tipa�z�namešče-
nimi�tremi�cevnimi�agregati�z�instaliranim�pretokom�500�
m3/s�in�s�šestimi�pretočnimi�polji.�Povprečna�letna�proi-
zvodnja�je�ocenjena�na�128�GWh.�Območje�vpliva�hidro-
elektrarne�Mokrice�sega�od�sotočja�Save�s�Krko�do�meje�
s�Hrvaško.�Na�tem�odseku�bodo�izvedeni�ukrepi,�ki�bodo�
zagotovili�optimalno�izrabo�električne�energije,�obenem�
pa�ne�bodo�na�kakršen�koli�način�poslabšali�trenutnega�
stanje�narave.�Predvidena�je�polna�avtomatizacija�elek-
trarne�in�obratovanje�brez�posadke�ter�daljinsko�vode-
nje�iz�centra�vodenja.�

Osnovni�tehnični�podatki:
 - instaliran pretok: 500 m3/s 
 - bruto padec: 7,47 m
 - instalirana moč: 37,5 MVA  
 - povprečna letna proizvodnja: 128 GWh
 - koristna prostornina bazena: 2.600.000 m3

 - srednji letni pretok: 261 m3/s
 - obdobje izgradnje: 2016 – 2019
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Intenzivni razgovori o mo-
žnosti izgradnje hidroelek-
trarn v spodnjem toku reke 
Save, na odseku od Boštanja 
do državne meje z Republi-
ko Hrvaško, so se pričeli leta 
1998. V Posavju smo ocenili, 
da bi morda z izgradnjo HE na 
spodnji Savi uspeli preprečiti 
tudi veliko škodo, ki je dese-
tletja nastajala zaradi poplav 
reke Save. V ta namen so se 
tedanji župani posavskih ob-
čin odločili, da bodo soglašali 
z izgradnjo HE na spodnji Savi 
samo pod določenimi pogoji. 
Skupaj s predstavniki območ-
nega združenja seniorjev Po-
savja so tedanji župani posa-
vskih občin (Sevnica - pok. 
Kristijan Janc, Krško – Franc 
Bogovič in Brežic – pok. Vla-
dimir Deržič)  uskladili stali-
šča, pobude in pogoje, pod 
katerimi bo Posavje soglaša-
lo z izgradnjo verige hidro-
elektrarn v spodnjem toku 
reke Save. Dogovorili so se 
za »enoten nastop Posavja« 
in ne posamezne občine. To 
je bil dogovor, ki se je pozne-
je v pogajanjih z Vlado Repu-
blike Slovenije pokazal kot 
zelo uspešen in je v pripra-
vah na izgradnjo verige HE na 
spodnji Savi odigral pomemb-
no vlogo. 

Organizacijski 
pristop Posavja
23. julija leta 2000 je Državni 
zbor Republike Slovenije na 
osnovi osnutka zakona o po-
gojih koncesije za izkorišča-
nje energetskega potencia-
la spodnje Save, ki sta ga v 
sprejem predlagala tedanja 
posavska poslanca pok. Jože 
Avšič in Branko Janc ter An-
ton Anderlič, sprejel« Zakon 
o pogojih koncesije za izko-
riščanje energetskega po-
tenciala spodnje Save«.
 
Pred obravnavo osnutka za-
kona v DZ RS sem tudi sam, 
kot predstavnik posavskih žu-
panov,  sodeloval pri usklaje-
vanju vsebine tega osnutka 
zakona. S sprejetim Zako-
nom o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save smo 
v Posavju soglašali, saj nam 
je poleg izgradnje hidroe-
lektrarn zagotavljal tudi iz-
gradnjo protipoplavne zašči-
te. Po sprejetju navedenega 
zakona so bili dani pogoji za 
pričetek priprave Koncesij-
ske pogodbe za izkorišča-
nje energetskega potenci-
ala spodnje Save, ki naj bi 
podrobno definirala obveze 
in pravice Republike Slove-
nije, koncesionarja Holdin-
ga Slovenske elektrarne (se-
daj družbe Hidroelektrarne 
na spodnji Savi) in Posavja. 
S tem je bila dokončno dana 

Hidroelektrarne 
na spodnji Savi in Posavje

Umeščanje hidroelektrarne 
Mokrice v naš prostor se je 
pričelo že leta 2006, ko je 
država pričela s postopkom 
Državnega lokacijskega na-
črta za hidroelektrarno Bre-
žice. Ta je tik pred pridobi-
tvijo gradbenega dovoljenja, 
za HE Mokrice pa se je po-
stopek pričel leta 2008 z lo-
čenim državnim prostorskim 
načrtom. V postopek spreje-

manja prostorskega akta za 
HE Mokrice je bila vključena 
tudi lokalna skupnost. Zako-
nodaja določa, da je potreb-
no z ureditvijo javnost ter 
občine seznaniti v fazi po-
bude, študije variant ter še 
enkrat v fazi osnutka načrta. 
Občina je pozvana, da poda 
smernice, v katere vključi 
usmeritve glede lokalnih jav-
nih služb ter interesov, ki se 
nahajajo na območju predvi-
dene umestitve, ter vse osta-
le za to območje pomembne 

podatke. Tekom nadaljnjega 
postopka lahko občina pre-
verja, kako so njene smerni-
ce upoštevane ter usklajuje 
svoje interese.

V nekajletnem usklajevanju 
je občina podala smernice 
k Državnemu prostorskemu 
načrtu avgusta 2011. Konec 
septembra 2012 je bila or-
ganizirana javna razgrnitev, 
ki je bila zaradi prestavljene 
vzhodne obvoznice in neka-

terih drugih večjih sprememb 
ponovno javno razgrnjena še 
konec januarja 2013. V avgu-
stu 2013 je Vlada Republike 
Slovenije sprejela Uredbo o 
DPN za HE Mokrice.

Zaščita pred 
poplavami
Pri umeščanju hidroelektrar-
ne Mokrice je občina nepre-
stano sodelovala ter uskla-
jevala za lokalno skupnost 
pomembne posege. Med po-
membnejšimi je vsekakor 
protipoplavna zaščita Krške 

vasi ter Velikih Malenc, ki bo-
sta zaradi poglabljanja Save 
deležni manjšega poplavne-
ga vpliva s strani reke Krke. 
Protipoplavno bodo zaščite-

na tudi naselja Čatež ob Savi, 
Loče, Mihalovec in Rigonce. 
Tekom celotnega postopka je 

občina izpostavljala proble-
matiko protipoplavne zaščite 
za reko Sotlo. Zato je vlada s 
sprejetjem Uredbe o DPN za 
HE Mokrice sprejela še sklep 
o pripravi strokovnih pod-
lag za zmanjšanje poplavne 
ogroženosti naselij pred vpli-
vi Sotle. 

Infrastruktura – 
premostitve in 
dostopi
Pomembna pridobitev za obči-
no in krajane Dobove ter oko-
liških naselij je premostitev 
na jezovni zgradbi za večna-
mensko rabo lokalnega pome-
na, ki se bo uporabljala tudi 
za vzdrževanje in obratovanje 
hidroelektrarne. Premostitev 
se bo na levem bregu naveza-
la na obstoječe poti ter preč-
kala potok Gabernica. Na de-
snem bregu se bo premostitev 
navezala na načrtovano dovo-
zno cesto do jezovne zgradbe.

Velik del usklajevanj je bil 
namenjen tudi tako imenova-
ni vzhodni obvoznici. Prvo-
tno zasnovana trasa je bila na 
pobudo civilne iniciative spre-
menjena, pomaknjena na se-
verno stran železniških tirov 
in kot takšna na koncu tudi 
umeščena v prostor. Vzhodna 
obvoznica bo Savo prečkala z 
novim mostom in se na koncu 
odseka navezala na obstoječe 
severno krožno križišče avto-
cestnega priključka Brežice.

Prostorsko umeščanje z vidika Občine Brežice

S skupnimi močmi do umestitve HE Mokrice
Potek umeščanja 
HE Mokrice
• 2006 – začetek umešča-

nja HE Mokrice 
• 2008 – začetek postopka 

priprave Državnega pro-
storskega načrta za HE 
Mokrice

• avgust 2011 - Občina 
Brežice da smernice k 
Državnemu prostorske-
mu načrtu za HE Mokrice

• september 2012 – jav-
na razgrnitev in predsta-
vitev predloga DPN za HE 
Mokrice javnosti

• januar 2013 – javna raz-
grnitev DPN-ja za HE Mo-
krice s popravki – vzho-
dna obvoznica

• avgust 2013 – Vlada RS 
sprejme Uredbo o DPN 
za HE Mokrice

Naselja,�tudi�Loče,�bodo�protipoplavno�zaščitena.

tudi možnost, da so bili pred-
stavniki Posavja enakovredni 
z ostalima udeležencema v 
projektu glede predlogov in 
zahtev ob umeščanju in sami 
izgradnji hidroelektrarn na 
spodnji Savi.

Organizacijski pristop Posav-
ja lahko razdelimo v dve ob-
dobji:  
• obdobje pogajanj o vsebi-

ni Koncesijske pogodbe za 
izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save in  

• obdobje po podpisu Konce-
sijske pogodbe za izkorišča-
nje energetskega potencia-
la spodnje Save.

Za pogajanja o vsebini Kon-
cesijske pogodbe je Svet re-
gije Posavje imenoval »poga-
jalsko skupino«, ki je skupaj 
s predstavniki Vlade Republi-
ke Slovenije in Holdinga Slo-
venske elektrarne, praktič-
no tri leta vodila pogajanja 
in v tem času usklajevala de-
vet predlogov osnutka Kon-
cesijske pogodbe. Usklajeni, 
deseti predlog Koncesijske 
pogodbe za izkoriščanje 
energetskega potenciala spo-
dnje Save so 8. julija 2002 
podpisali predstavnik Vlade 
Republike Slovenije, pred-
stavnik Holdinga Slovenske 
elektrarne ter župani posa-
vskih občin Sevnica, Krško in 
Brežice. S tem so bila uspe-
šno zaključena trda pogaja-
nja predstavnikov Posavja s 
predstavniki Vlade Republi-
ke Slovenije in Holdinga Slo-
venske elektrarne.

Za dejansko izvrševanje do-
govorov znotraj koncesijske 
pogodbe je tedanji Svet re-
gije Posavje ukinil pogajalsko 
skupino in imenoval Odbor za 
hidroelektrarne na spodnji 
Savi, ki je kot edini predstav-
nik Posavja vodil vse razgo-
vore  v zvezi  z operativnim 
potekom izgradnje verige hi-
droelektrarn na spodnji Savi. 
Za operativno spremljanje 
izgradnje posamezne HE na 
spodnji Savi so župani občin 
Sevnica, Krško in Brežice na 
predlog Odbora za HE na spo-
dnji Savi dodatno imenova-
li še svoje občinske komisije 
za spremljanje izgradnje HE 
na njihovem območju. Veli-
ka pozornost se je namenja-
la zlasti reševanju poplavne 
varnosti celotnega Posavja, 
reševanju ekologije (čistilne 
naprave), reševanju prostor-
skega urejanja, zaščiti kme-
tijskih zemljišč in možnosti 
zaposlovanja.

Potek izgradnje 
verige HE na 
spodnji Savi  
Na podlagi Zakona o pogojih 
za izkoriščanje energetske-
ga potenciala spodnje Save 
bi morala biti izgradnja veri-
ge hidroelektrarn na spodnji 
Savi dokončana do leta 2018, 
Vlada Republike Slovenije je 
kasneje ta rok spremenila na 
leto 2015. Novi Zakon o po-
gojih koncesije za izkorišča-
nje energetskega potencia-
la spodnje Save, ki ga je DZ 
Republike Slovenije sprejel v 
oktobru leta 2012, pa dolo-
ča nov rok dokončanja izgra-
dnje HE na spodnji Savi, in 

sicer v letu 2016. Zaradi za-
mud pri pripravah na izgra-
dnjo HE Brežice in HE Mokri-
ce je rok nerealen in ne bo 
uresničen. V kolikor ne bo 
več zapletov pri pridobiva-
nju dokumentacije za priče-
tek izgradnje HE Brežice in 
HE Mokrice, je realen rok za 
dokončanje verige HE na spo-
dnji Savi med letoma 2018 in 
2020. 

Po dokončani izgradnji HE 
Boštanj v maju 2006 smo 
bili prepričani, da bo na-
daljnja izgradnja potekala 
hitreje in bolj tekoče, saj 
smo razpolagali z določeni-
mi znanji in referencami, ki 
jih prej nismo imeli. Žal smo 
se motili! Pri vsaki naslednji 
hidroelektrarni smo priče-
li popolnoma od začetka, 
predvsem zaradi neživljenj-
skih zakonskih predpisov in 
neprilagodljivosti nekaterih 
državnih uradnikov. Tako je 
prihajalo do zamujanja del 
pri HE Arto - Blanca, kakor 
tudi pri izgradnji HE Krško, 
kjer je bila zamuda zaradi 
nepravočasnega zagotavlja-
nja finančnih sredstev za iz-
gradnjo akumulacijskega 
bazena več kot leto dni. Po-
sebna zgodba sta pa vseka-
kor Državni prostorski načrt 
za HE Brežice in HE Mokrice, 
ki sta bila v izdelavi več kot 
pet let. Ob tem je morda po-
membno sporočilo, da se po-
stopki ob dobri volji lahko iz-
vajajo tudi hitreje, saj je bil 
DPN za HE Boštanj izdelan v 
dveh letih in pol in za HE Kr-
ško v dveh letih.

Sodelovanje 
Posavja s HESS in 
Vlado RS
Sodelovanje Odbora za hidro-
elektrarne na spodnji Savi s 
predstavniki koncesionarja, 
družbe Hidroelektrarne na 
spodnji Savi (HESS, d.o.o.), 
je vedno bilo in je korektno 
ter uspešno še sedaj. Povsem 
druga zgodba se kaže v sode-
lovanju odbora s predstavni-
ki Vlade Republike Slovenije in 
ministrstvi, še zlasti pa s posa-
meznimi uradniki, zaradi ka-
terih nastaja večina omenje-
nih zamud in zaradi katerih 
smo v Odboru za hidroelek-
trarne na spodnji Savi v veli-
kih primerih nemočni in odvi-
sni od njihove volje. Seveda 
se ob svojem delu srečujemo 
tudi z uradniki, ki veliko svo-
jega znanja, truda in energije 
vložijo v uspešnost nadaljnje 
izgradnje, za kar se jim pose-
bej zahvaljujemo! 

V odboru se zavedamo svo-
je odgovornosti do prebival-
cev Posavja in danih obljub 
v zvezi z reševanjem poplav-
ne in ostale problematike Po-
savja v času izgradnje hidro-
elektrarn na spodnji Savi in 
bomo storili vse,da bomo 
dane obljube realizirali.  Ko 
bo veriga hidroelektrarn na 
spodnji Savi postala sestav-
ni del Posavja in ne tujek v 
prostoru, bo odbor za HE na 
spodnji Savi kot predstavnik 
Posavja opravil svoje poslan-
stvo.
� Niko�Galeša,�predsednik�
Odbora�za�hidroelektrarne�

na�spodnji�Savi

Komisija za spremljanje izgradnje 
HE Mokrice
V občini Brežice deluje posebna Projektna skupina za spre-
mljanje in koordinacijo aktivnosti v zvezi z načrtovanjem 
hidroelektrarne Mokrice, ki je bila dne 12. 1. 2010 ime-
novana s sklepom župana. Skupino sestavljajo predstav-
niki lokalnih skupnosti z območij, ki jih obravnava Držav-
ni prostorski načrt.

Člani projektne skupine so: Rajka Križanac, predsednica 
komisije, Blaž De Costa, predstavnik Term Čatež, Jože 
Poldan, predstavnik KS Krška vas, Boštjan Lukež, pred-
stavnik KS Brežice, Milan Jamnik, predstavnik KS Čatež 
ob Savi, Dušan Blatnik, predstavnik vasi Mostec, Drago 
Škvarč, predstavnik vasi Mihalovec, Matjaž Urek, pred-
stavnik vasi Loče, Branko Proselc, predstavnik KS Dobova, 
Drago Iljaš, predstavnik vasi Rigonce, Zoran Gajski, pred-
stavnik KS Jesenice na Dolenjskem, Mira Budič, predstav-
nica KS Jesenice na Dolenjskem, Dejan Rostohar, pred-
stavnik Občine Brežice. 
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Pričakovanja 
lokalne 
skupnosti 
in društev
»Z izgradnjo HE Mokrice pre-
bivalci Dobove pričakujemo 
konec nevšečnosti ob popla-
vah, saj so bile naše zahte-
ve, da mora biti kakovostno 
rešeno vprašanje zadrževa-
nja podtalnih voda v Ločah 
in Rigoncah. Varovalni nasipi 
za Mihalovec, Loče in Rigon-
ce morajo biti zgrajeni tako, 
da ne bodo ogroženi objek-
ti prebivalcev. Pričakujemo 
tudi, da bo ureditev sledila 
državnemu prostorskemu na-
črtu, kajti zavedati se mo-
ramo, da bo tu razlivno ob-
močje za celotno Slovenijo. 
Prav tako pa pričakujemo, 
da bodo odpravljene krivice 
nastale ob izgradnji kanala 
Gabernice, ko so lastnikom 
odvzeli obdelovalne površi-
ne, kar bi se lahko zgodilo 
tudi v tem primeru, v kolikor 
ne bomo vztrajali na spreje-
tih sklepih. Prav tako pa pri-
čakujemo, da bo ob gradnji 
HE Mokrice z nasipi rešeno 
varovanje objektov in pre-
moženja na Velikem Obrežu 
- Gmajna, Dobovi in v Rigon-
cah - zgornja vas«.

KS�Dobova,�predsednik�
sveta�krajevne�skupnosti�

Mihael�Boranič

»Gradnjo HE Mokrice podpi-
ramo in od nje pričakujemo 
pozitivne učinke. Ta pred-
stavlja tako za naše društvo 
kot za vas pomemben dejav-
nik z vidika razvoja turistič-
ne ponudbe in varnosti pred 
poplavami, saj bodo s proti-
poplavnimi nasipi sosednja 
naselja varnejša. Zadovoljni 
smo, da je v prostorskem na-
črtu upoštevana naša želja: 
ohranitev kulturne dediščine 
- broda na reki Savi. Brod na 
Mostecu je poleg edinstvene 
dediščine tudi posebna turi-
stična zanimivost, kar kažejo 
tudi številke, saj smo v leto-
šnjem letu v sezoni do konca 
avgustu zabeležili kar 12.000 
prepeljanih obiskovalcev.« 

Brodarsko�turistično�
društvo�Mostec,�

predsednik�Andrej�Pinterič

»Športno-rekreacijski center 
Grič je področje, namenjeno 
občanom in obiskovalcem, ki 
se pridejo v poletnih mese-
cih k reki Krki sprostiti in 
ohladiti, saj stroga slovenska 
zakonodaja zaradi poplavno-
sti območja onemogoča ra-
zvoj ureditev, s katerimi si 
želimo razvijati športno-tu-
ristično ponudbo. S spreje-
tjem Državnega prostorske-
ga načrta za HE Mokrice pa 
se kažejo nekatere možno-
sti za uresničitev dela no-
vih ureditev in s tem razvoj. 
S poglobitvijo reke Save in 
ureditvijo reke Krke bo vpliv 
poplav na območje ŠRC Grič 
veliko manjši, kar posledič-
no pomeni tudi manjšo škodo 
ob poplavah in možnosti za 
nadaljnjo uporabo tako ko-
palcem kot tudi vsem osta-
lim uporabnikom, še posebej 
kajakašem Kajak kanu kluba 
Čatež.«  

Mitja�Oštrbenk,�lastnik�
Športno�rekreacijskega�

centra�Grič

Razvojne priložnosti 
za turizem
Z DPN-jem se umeščata tudi 
dve športno-rekreacijski 
območji, eno pri Velikih 
Malencah, drugo pri Moste-
cu. Na desnem bregu reke 
Krke pri Velikih Malencah se 
bo uredilo športnorekreacij-
sko območje z zatravljenimi 
športnimi igrišči (za odbojko, 
mali nogomet, badminton 
in balinanje) in piknik pro-
stori ter rečnim pristanom 
za čolne s privezi za čolne. 
Umestili smo tudi šotorišče 
– kamp in parkirišče za avto-
dome. Niže, na levem bre-
gu reke Save, pa se bodo v 
bližini naselja Mostec uredi-
li privezi za čolne, pristan za 
turistično plovbo, dostopi do 
vode, urgentni dostop za ga-
silce in reševalce, stojišča za 
ribolov in večnamenska povr-
šina za izvedbo vzdrževalnih 

del na brodu ter za izvedbo 
brodarskih prireditev. V sklo-
pu območja je dana možnost 
za dozidavo brodarske hiše in 
gradnjo ribiškega doma. Ob-
močje bo vključevalo še par-
kirišča za osebna vozila in 
avtodome.

Še eno rekreacijsko obmo-
čje je usklajeno na obmo-
čju Prilipske mrtvice, kjer 
se bodo uredile sprehajal-
ne, učne in druge tematske 
poti, manjše premostitve in 
opazovalnice za ptice. Ure-
dile se bodo večnamenske 
poti, ki se bodo navezale na 
kompleks Term Čatež in oko-
liške kmetijske površine ter 
omrežje poti vzdolž visoko-
vodnih energetskih nasipov. 
Območje bo opremljeno z 
urbano opremo, kot so po-
čivališča, razgledišča, klopi, 
koši za smeti, opozorilne in 
pojasnjevalne table.

Uredba o DPN 
tudi podlaga 
za reševanje 
posameznih 
primerov
Sprejeta Uredba o DPN za ob-
močje HE Mokrice bo omogo-
čila iskanje rešitev za tiste 
prebivalce, ki bodo želeli sa-
nacijo svojih objektov oz. jih 

Prostorsko umeščanje z vidika Občine Brežice

S skupnimi močmi do umestitve HE Mokrice
ponuditi investitorju v odkup. 
Uredba dopušča odkupe tistih 
objektov, za katere bo na 
podlagi podatkov ugotovlje-
no, da bodo stroški sanaci-
je višji od vrednosti objekta. 
Odkup nepremičnin bo ena iz-

med možnosti, v kolikor bodo 
to krajani tudi želeli. 

Uredba o DPN za HE Mokri-
ce vsebuje tudi določila, ki 

se nanašajo na renaturacijo 
vodotoka Gabernica. Z re-
naturacijo je mišljeno, da 
se preuredijo struge, lokal-
na zavarovanja, zasaditve in 
drugi ukrepi, s katerimi se 
poveča vrstna pestrost vo-

dnega ekosistema, to pa bo 
priložnost, da se uredijo od-
prta zemljiškoknjižna raz-
merja, ki stojijo že od regu-
lacije vodotoka.

Zakaj HE Mokrice? 
Umestitev HE v prostor ob-
čine Brežice bo zagotavlja-
la poplavno zaščito za na-
selja, povečala možnosti za 
razvoj turizma (športno-re-
kreacijske površine, kole-

sarske steze, rečna prista-
nišča, športni ribolov …) in 
kmetijstva (namakanje ob-
delovalnih površin, lažji do-
stop do zemljišč), omogočila 
hitrejše prometne povezave 

(vzhodna obvoznica) in reši-
la posamezne težave obča-
nov (odkupi zemljišč, sana-
cija stavb). Poleg naštetega 
je bilo že pred pričetkom 
gradnje HE v brežiški občini 
ustanovljeno podjetje HESS 
d.o.o., ki deluje v upravni 

zgradbi nekdanjega podjetja 
Vino Brežice in je v brežiški 
občini že ustvarilo nova de-
lovna mesta. Podjetje HESS 
trenutno zaposluje 37 oseb, 
v prihodnje naj bi se ta šte-
vilka še povečala. Občina 
Brežice bo po pričetku obra-
tovanja hidroelektrarne pri-
dobila letno 650.000 evrov iz 
naslova koncesijskih dajatev, 

ki jih bo namenila za ure-
janje infrastrukture po 

krajevnih skupnostih 
na območju HE. Ob 
vsem tem Občina 
Brežice upraviče-
no pričakuje, da 
bodo večstomili-
jonske investicije 
prinesle tudi nov 
gospodarski za-
gon lokalnim pod-
jetnikom in osta-
lim prebivalcem 
Posavja.

Premostitev�na�jezovni�zgradbi

Trasa�t.�i.�vzhodne�obvoznice

Na�Mostecu�je�predviden�prostor�za�brod.

Območje�Term�Čatež

Območje�za�rečno�pristanišče

Območje�za�rečno�pristanišče
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Javno podjetje Infra je za-
dolženo za gradnjo vodne, 
državne in lokalne infra-
strukture in tako bomo ob 
gradnji HE Mokrice izvedli 
infrastrukturne ureditve v 
skladu z vsebino Uredbe o 
prostorskem načrtu za ob-
močje HE Mokrice, po pred-
hodni potrditvi Programa in-
frastrukturnih ureditev za HE 
Mokrice, ki ga potrjuje Vla-
da RS.

Predmet Državnega prostor-
skega načrta so ureditve, na-
vedene v naslednjih sklopih: 

• hidroelektrarna Mokrice 
z jezovno zgradbo, aku-
mulacijskim bazenom, vi-
sokovodno – energetskimi 
nasipi, drenažnimi kana-
li in drugimi pripadajočimi 
ureditvami (transformator, 
stikališče, prelivni objekt, 
odlagališče za sedimente, 
poglabljanje struge),

• priključni daljnovod za 
vključitev hidroelektrarne 
v omrežje,

• prehod za vodne organiz-
me in drstišča,

• ureditve za zavarovanje 
brežin na območju akumu-
lacijskega bazena,

• ureditve za reguliranje 
globine podzemne vode in 
zaščita pred njenimi vplivi,

• ureditve izlivnih delov pri-
tokov reke Save,

• ureditve za zagotavljanje 
poplavne varnosti in nase-
lij Mihalovec, Loče in Ri-
gonce,

• dostopi do vode za nama-
kanje, zajem požarne vode 
za zaščito in reševanje ter 
rekreacijo,

• protierozijska zaščita na 
območju zunaj bazena,

Prilogo Posavskega 
obzornika o HE Mokrice so 
pripravili:
• HESS
• Občina Brežice
• Infra
• Odbor za HE na spodnji 

Savi
• HEP
• Zavod Neviodunum

Naklada: 26.500 izvodov
Krško, december 2013

Od zadnje zasnove projek-
ta Zagreb na Savi je minilo 
deset let. Na pobudo Hrvat-
ske elektroprivrede (HEP) se 
je lansko leto začela izdelava 
nove zasnove, ki na doslej še 
neraziskan način rešuje pro-
bleme zgornjega Posavja ter 
postavlja temelje za njegovo 
izrabo v energetske namene. 
Nova zasnova je končana in 
predstavlja tehnično podlago 
tega večnamenskega progra-
ma varovanja, ureditve in iz-
koriščanja reke Save od meje 
z Republiko Slovenijo do Siska.

Za povezavo med Zagrebom 
in reko Savo so bile od nek-
daj značilne poplave. Najbolj 
znana povodenj se je zgodila 
leta 1964, po kateri je bil v so-
delovanju z Združenimi naro-
di zgrajen in vzpostavljen sis-
tem zaščite srednjega Posavja 
pred poplavami. Ta sistem ni 
bil nikoli dokončan v obliki, v 
kateri je bil zasnovan, zato je 
del Posavja gorvodno in dolvo-
dno od Zagreba ostal brez za-
ščite pred poplavami.

Trenutno so urbanistični, tran-
sportni in energetski potenci-
ali reke Save na območju od 
Siska do meje z Republiko Slo-
venijo večinoma neizkorišče-
ni. Do leta 2003 je bilo raz-
vitih nekaj idejnih zasnov 
programa Zagreb na Savi, ki 
pa so vse vključevale pretok 
vodnega vala skozi mesto Za-
greb in drugačno obliko varo-
vanja in uporabe reke Save. 
Nova zasnova, ki je bila raz-
vita leta 2013, za razliko od 
dosedanjih predvideva od-
vajanje velikih vodnih valov 
s pomočjo razbremenilnega 

kanala Sava - Sava mimo me-
sta Zagreb.

Pri kanalu Sava - Sava gre za 
rekonstrukcijo kanala Sava - 
Odra. Rekonstrukcija je načr-
tovana tako, da bi obstoječi 
kanal v najbližji točki ponovno 
povezali z reko Savo (v bližini 
Privlake) ter ga toliko poglo-
bili, da bi zmogel ob prihodu 
vodnega vala sprejeti 4.500 
m3/s pretoka. Za ponovno po-
vezavo s Savo bo potrebno na 
novo izkopati 5 km trase ka-
nala in ga razširiti v njegovem 

spodnjem delu. Razširitev je 
načrtovana na desni strani, 
saj se na levi nahajajo nase-
lja. Globina kanala variira od 
6,3 m do 10,9 m.

Skupni energetski potencial 
reke Save na območju od meje 
z Republiko Slovenijo do Siska 
znaša približno 150 MW. Ener-
getski objekti po novi zasno-
vi programa Zagreb na Savi bi 
imeli povprečno letno proizvo-
dnjo in inštalirano moč pribli-
žno 630 GWh, vse iz obnovlji-
vih virov energije. To ustreza 

višini 25 % letnih potreb me-
sta Zagreb pri povprečni pora-
bi. Elektroenergetski objekti 
v novi zasnovi so HE Zaprešič 
(Podsused) - 46 MW, HE Preč-
ko - 42 MW, HE Sisak - 27 MW 
ter štiri majhne hidroelektrar-
ne skozi Zagreb s skupno mo-
čjo okoli 40 MW (Jarun, Šan-
ci, Petruševec in Ivanja Reka).

Med izdelavo nove zasnove je 
bila preučena tudi možnost iz-
gradnje črpalne hidroelektrar-
ne na Medvednici. ČHE Med-
vednica bi kot spodnji bazen 

Zagreb na Savi - energetika v službi varovanja okolja
uporabljala akumulacijo HE 
Prečko, medtem ko se je za 
najustreznejšo raziskano loka-
cijo zgornjega bazena pokazal 
Bradovec. Maksimalna možna 
moč črpalne hidroelektrarne 
na tej lokaciji znaša 500 MW. 
Vendar pa ta elektrarna ni se-
stavni del sistema, zato bo do 
njene izgradnje prišlo, če bi 
se za kaj takega pokazale po-
trebe v hrvaškem energet-
skem sistemu.

Prednost nove zasnove pro-
gama Zagreb na Savi je njen 
večnamenski značaj oziroma 
to, da se koristi ne nanaša-
jo zgolj na energetsko upora-
bo reke. Z uresničitvijo nove 
zasnove bi se zmanjšal nivo 
podzemnih voda, s čimer bi 
energetski objekti imeli eko-
loško funkcijo, saj bi na tem 
območju pozitivno vplivali na 
floro in favno. Predvideno je 
tudi, da bi bil vsak energet-
ski objekt opremljen z ladij-
sko zapornico, kar bi omogoči-
lo, da bi bila reka Sava plovna 
do meje z Republiko Sloveni-
jo, s tem pa bi bile izpolnje-
ne prevzete mednarodne ob-
veznosti Republike Hrvaške.

Prostorski potenciali v Zagre-
bu so prav tako pomembna 
korist, ki bi nastala z uresni-
čitvijo nove zasnove, vendar 
je potrebno ta prostor preu-
čiti z vidika interesov stroke in 
vseh prebivalcev Zagreba. O 
namenu prostora je potrebno 
odločati v širokem demokra-
tičnem postopku. Z izvedbo 
nove zasnove bi se prav tako 
pomembno dvignil nivo zašči-
te pred poplavami. Predvide-
ni nivo zaščite območja gorvo-

Nadaljujemo z zagotavljanjem poplavne varnosti 
• splavnica ob jezovni zgrad-

bi,
• vzhodna obvoznica Brežic,
• ureditev športno rekreacij-

skega območja Grič,
• ureditev športno rekreacij-

skega območja Mostec,
• ureditev območja za rekre-

acijo pri Prilipski mrtvici,
• ureditve državne kolesar-

ske povezave ter lokalnih 
kolesarskih povezav na ob-
močju državnega prostor-
skega načrta za HE Mokrice,

• ureditev nadomestnih habi-
tatov in mirnih območij ter 
druge ureditve za ohranja-
nje narave.

 
Vsebina Državnega prostor-
skega načrta je tudi prikaz 
območja z načrtom parcel, 
torej zemljišč, ki jih bomo 
potrebovali za izvedbo naših 
projektov. Tudi pridobivanje 
lastninske pravice na zemlji-
ščih potrebnih za izgradnjo 
HE Mokrice je v pristojnosti 

podjetja INFRA in ti postop-
ki pomenijo začetek gradnje 
HE Mokrice, sam pričetek pa 
se začne s pravočasnim se-
znanjanjem lastnikov nepre-
mičnin o naši nameri.

Gradnja HE Mokrice je za-
dnja v verigi zgrajenih HE na 
spodnji Savi in pomeni za-
ključek vseh infrastruktur-
nih ureditev v tem delu Slo-
venije, poudarek pa bo poleg 
vseh naštetih ureditev na za-

gotavljanju poplavne varno-
sti. Rezultati in izkušnje iz 
dosedanjih zaključenih pro-
jektov na HE Boštanj, HE 
Arto - Blanca in v večji meri 
tudi HE Krško kažejo, da bo 
poplavna varnost ob zaključ-
ku gradnje HE Mokrice zago-
tovljena v obsegu celotne 
zgrajene verige hidroelek-
trarn.

� Vojko�Sotošek,�direktor�
� podjetja�Infra�d.o.o.

Zasnova�projekta�Zagreb�na�Savi

Pogled�na�izvedene�ureditve�v�okviru�HE�Krško Načrtovane�ureditve�na�območju�DPN�za�HE�Mokrice

dno in dolvodno od Zagreba bi 
se dvignil na nivo tisočletnih 
voda, kar je današnji nivo za-
ščite mesta Zagreb.

Novo zasnovo je recenzira-
lo 14 strokovnjakov s podro-
čja hidrotehnike, hidravli-
ke, energetike, urbanizma in 
ekologije. V skupni recenziji 
je navedeno, da je obravna-
vano gradivo eden izmed naj-
boljših elaboratov raziskoval-
nega značaja v zadnjem času 
in je spodbuda investitorju za 
nadaljnji razvoj programa.
� za�HEP,�Leo�Penović


