
LJUBLJANA/POSAVJE - V Uradnem listu Evropske unije 
je bila 18. decembra objavljena uredba, po kateri obči-
ni Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz savinjske v spo-
dnjeposavsko statistično regijo, ki se bo po novem ime-
novala posavska statistična regija. 

Slovenija je bila od leta 1995 razdeljena na 12 statistič-
nih regij, med katerimi je bila že takrat tudi t. im. spod
njeposavska statistična regija, ki je obsegala tedanje ob-
čine Brežice, Krško in Sevnica. Podlaga tej razdelitvi je 
bilo medobčinsko sodelovanje na mnogih področjih, ki se 
je oblikovalo do sredine 70. let prejšnjega stoletja, torej 
iz časa, ko je na območju občin Krško, Brežice in Sevnica 
kot koordinacijsko telo deloval Svet posavskih občin, ki je 
bil obujen v 90. letih in prerasel v Svet pokrajine Posavje 
 v ustanavljanju. Posavske občine so v devetdesetih letih 
doživele le manjše spremembe v okviru upravnoteritori-
alne razdelitve Slovenije. S 1.1.1995 je stopila v Sloveniji 
v veljavo delitev na 147 občin in od nekdanje občine Sev-
nica se je odcepilo 12 naselij ali slabih 7 % površine občine 
oziroma 2 % statistične regije. Sicer pa so občinske meje 
ostale nespremenjene tudi pri kasnejših razdelitvah do leta 
2006, ko je KS Kostanjevica na Krki po referendumu za od-
cepitev od občine Krško začela samostojno delovati, ven-
dar je ostala znotraj spodnjeposavske statistične regije.

Leta 2007 je zaradi potreb po skupnem načrtovanju razvo-
ja in pridobivanju razvojnih sredstev nastala posavska ra-
zvojna regija, kateri sta se v zadnjih letih štirim občinam 
statistične regije pridružili tudi občini Radeče in Bistrica 
ob Sotli, sicer iz savinjske razvojne oziroma savinjske sta-
tistične regije. Kot kažejo rezultati in izjave vodstev teh 
dveh občin, lete v okviru Posavja lažje uresničujeta svoje 
razvojne interese, kljub temu pa še naprej ostaja odprto 
vprašanje dejanske regionalizacije Slovenije v upravnem 
smislu oz. uvedbe t. im. pokrajin, česar pa slovenska po-
litika doslej ni zmogla.

Statistične regije so prvenstveno res namenjene predvsem 
zbiranju in obdelovanju številnih podatkov o ljudeh in pro-
storu, ki ga obsegajo, vendar pa smo se premalo zavedali 
tako simbolnega kot praktičnega pomena uvrstitve med 12 
slovenskih statističnih regij. Ta je bila namreč, poleg go-
spodarske moči, zlasti energetike, pomemben faktor pre-
poznavnosti ter ohranjanja celovitosti in samostojnosti re-
gije, ki je prav v zadnjem času ponovno ogrožena.  

Omenjena uredba narekuje takojšnjo, a dolgo pričakova-
no posodobitev imena naše regije, saj bo izgubilo besedi-
co "spodnje", medtem ko bo praktična uporaba nove raz-
delitve v smislu zbiranja statističnih podatkov stekla šele 
s 1.1.2015. Nova ureditev bo imela vendarle marsikatero 
povsem praktično pozitivno posledico. Nenazadnje, tudi v 
uredništvu smo zadovoljni, da bodo naši članki o dogajan-
ju v regiji lahko bolj celoviti in uporabni, saj je bilo do-
slej primerjalne podatke za omenjeni občini težko prido-
biti. Predvsem pa upamo, da nas bodo ljubljanski politiki 
in birokrati ter nekateri njihovi (politične) oprode iz Po-
savja, predvsem pa iz sosednjih pokrajin, kaj prej neha-
li tlačiti na Dolenjsko, ki, resnici na ljubo, formalno sploh 
ne obstaja, saj (statistično) spada večinoma v združbo pod 
čudnim imenom Jugovzhodna Slovenija.
 S. Mavsar
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Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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Radeče in Bistrica ob Sotli
tudi uradno v Posavju

„Ko danes obeležujemo ta po-
memben dan v zgodovini na-
šega naroda, naj nam bo upa-
nje tistega časa, povezovalni 
duh, enotnost in neomajna 
volja temelj, na katerem mo-
ramo graditi našo skupno pri-
hodnost. Tako na lokalni, regi-
onalni in državni ravni. Zdi se, 
kot da prevečkrat na te vre-
dnote tistega časa tako ali dru-
gače pozabljamo. Predvsem je 
vse bolj jasno, da je marsik-
do pozabil na odgovornost, ki 
jo ima vsak izmed nas, da na 
temelju te pomembne zgodo-
vinske odločitve vsak po svojih 
močeh gradimo boljši jutri. Za 
dobro vseh državljank in drža-
vljanov. In kar je prav tako po-
membno - imamo nalogo, da 
mlajšim generacijam preda-
mo ključno sporočilo tistega 
časa, ki nas je tako zaznamo-
val in v katerem smo znali po-
kazati, da lahko premostimo 
vse razlike in ovire za skupen 
cilj. Da če v ključnem trenut-
ku stopimo skupaj, lahko dose-
žemo vse,“ je dejal krški župan 
mag. Miran Stanko. 

Sevniški župan Srečko Ocvirk 
se je v govoru spomnil navdu-
šujočih občutkov tako ob ple-
biscitarni odločitvi kot ob osa-
mosvojitvi, ki je tej sledila, 
občutkov neomajne svobode, 

Odgovornost prepogosto pozabljena
KRŠKO - S slavnostnim koncertom Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško 
s solistko Tjašo Fabjančič, nagovorom krškega župana mag. Mirana Stanka in 
slavnostnimi besedami župana občine Sevnica Srečka Ocvirka so občanke in 
občani ter ostali obiskovalci 26. decembra v krškem kulturnem domu obeležili 
23. obletnico plebiscitarne odločitve slovenskega naroda, da se Slovenija izloči 
iz skupnosti republik tedanje Jugoslavije in stopi na samostojno državno pot.

„svobode vse povprek, svobo-
de potovanja, kupovanja, trgo-
vanja, svobode kulture, izraža-
nja in pretoka informacij“, a 
je bila s tem hkrati tedanji po-
litiki naložena tudi velika od-
govornost, kako Slovencem in 
Slovenkam zagotoviti dobre te-
melje za demokratično in soci-
alno pravično bivanje. Žal pa 
je, kot je dejal, ta isti obču-
tek odgovornosti kljub nešteto 
urejenim pravilom in okvirjem 
desetletji kasneje mnogokrat 
pod vprašajem. Kot je pou-
daril, so v vsem obdobju tako 
posamezne občine kot skupna 
posavska regija vselej sledile 

ciljem sorazmernega in celo-
stnega razvoja ter realizirale 
vrsto posameznih in skupnih 
projektov, in če tudi breme sa-
nacije bančnega sistema ni na-
stalo sorazmerno na območju 
celotne države niti sorazmer-
no med vsemi stanovi, bomo 
tega morali vsi državljani pla-
čevati z dodatnimi davčnimi 
obremenitvami. Ob tem je iz-
postavil tudi boj proti centrali-
zaciji državnih organov in pro-
ti temu, da bi bile občanke in 
občani naše regije obravnava-
ni kot drugorazredni državlja-
ni, in zaključil, da se družba in 

Srečko Ocvirk: „Izid slovenskega plebiscita je bil odgovor 
na stoletna prizadevanja in globoka prepričanja, da si kot 
narod zaslužimo svojo državo, v kateri bomo s svojim zna-
njem in delom razvijali boljšo in svetlejšo prihodnost.“

Radeče

Sevnica

Krško
Brežice

Bistrica ob Sotli

Kostanjevica na Krki
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POSAVJE – Razmeroma topel silvestrski 
večer je na tradicionalna silvestrovanja 
na prostem privabil tudi številne Posav-
ce. Na Trgu Matije Gubca v Krškem (na fo-
tografiji levo zgoraj) sta za zabavo nekaj 
sto zbranih poskrbela ansambla Majolka 
in Jerneja Kolarja, na glavno brežiško uli-
co je skupina CoverLover pritegnila zlasti 
mlajše občinstvo (desno zgoraj), v sredi-
šču Sevnice, kjer so znova pripravili tu-
di silvestrovanje za najmlajše, pa so se v 
novo leto zavrteli ob zvokih ansambla To-
neta Rusa (desno). Na vseh treh prizori-
ščih so zbrane nagovorili tudi župani ter 
jim zaželeli sreče in zdravja v novem le-
tu, lepim željam pa se pridružujemo tudi 
v našem uredništvu.   



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 1, petek, 3. 1. 20142 AKTUALNO

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 14085917) – 
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
Epošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
V. d. Izvršne direktorice: Maruša Mavsar

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
Epošta: 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
Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
Epošta: marketing@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
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zorniku se nahaja na sedežu uredništva.
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Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
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epošti 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.
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TRR pri banki SKB:
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TRR pri banki NLB: 
SI56 0298 0025 4398 083
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Ljubljana
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Naslednja številka (1/2014) bo izšla v 
četrtek, 16. januarja 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
9. januar.

nadaljevanje s str. 1

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviški občinski svetniki so 
ekspresno opravili z zadnjo sejo v letu 2013, sicer pa 21. 
redno v mandatu, ki se izteče letos jeseni. 

Ker status Galerije Božidar Jakac, pri kateri si soustanovitelj-
stvo delita kostanjeviška in krška občina, še vedno ni urejen, 
so izdali soglasje k imenovanju Bojana Božiča za vršilca dol-
žnosti direktorja še za eno leto. Vprašanje naj bi bilo sicer 
izpostavljeno na eni od sej Državnega zbora. Kostanjevičani 
so se pridružili zahtevi za oceno ustavnosti zakona o davku 
na nepremičnine, katerega vlagatelj je Združenje občin Slo-
venije, saj se občine z uveljavitvijo omenjenega davka poču-
tijo prikrajšane oz. oškodovane. Potrdili so načrt razvojnih 
programov „Posavska špajza“, sicer skupni projekt vseh po-
savskih občin, v okviru katerega bodo v Kostanjevici na Krki 
z vložkom 52 tisoč evrov delno obnovili stavbo na Kambiče-
vem trgu 5, ki bo služila za prodajo izdelkov lokalnih kme-
tov. Občinski svet je soglašal tudi s prodajo poslovnih dele-
žev javnih zavodov Lekarna Krško in Zdravstveni dom Krško 
v družbi Počitniška skupnost Krško. V okviru delitvene bilan-
ce s krško občino sta si občini namreč razdelili le delež Ob-
čine Krško, ne pa tudi deležev javnih zavodov. Prodaja bo po 
kriteriju števila prebivalcev (8,94 %) Kostanjevičanom sicer 
prinesla le 86,20 evra.  Seznanili so se še s poročilom o opra-
vljeni notranji reviziji v Občini Kostanjevica na Krki za leto 
2012, pri kateri ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
Pri svetniških pobudah in vprašanjih je Rajko Kučič izpo-
stavil vprašanje, zakaj za prekrivanje dela šolske strehe ni 
bil izveden javni razpis. Kot je pojasnila ravnateljica šole 
in hkrati svetnica Melita Skušek, je bilo severni del strehe 
nujno takoj prekriti, saj je obstajala nevarnost vdora, ker 
pa vrednost del ne presega 40 tisoč evrov oz. znaša 27 tisoč 
evrov, javnega razpisa ni bilo potrebno izvesti, pač pa so le 
pozvali tri izvajalce k oddaji ponudb in izbrali najugodnej-
šega. „Kaj je pomembneje, asfalt do vsake zidanice ali var-
nost naših otrok?“ je očitke zavrnila Skuškova. Župan Moj-
mir Pustoslemšek se je ob koncu seje zahvalil svetnikom in 
svetnicama za sodelovanje v minulem letu.
 P. Pavlovič

Status galerije še vedno neurejen

Vlada RS je namreč že ko-
nec leta 2009 potrdila ured-
bo o državnem prostorskem 
načrtu za izgradnjo odlagali-
šča za nizko in srednje radio-
aktivne odpadke (NSRAO), ki 
naj bi bilo po prvotnem na-

črtu zgrajeno do letošnjega 
leta, a naj bi to začelo, kot 
je povedal direktor Agenci-
je za radioaktivne odpadke 
dr. Tomaž Žagar, s posku-
snim obratovanjem šele čez 
polnih šest let. Kot je poja-
snil, so v mesecu novembru 
pričeli na lokaciji v Vrbini iz-
vajati šestmesečne terenske 
raziskave, ki so potrebne za 
pridobitev vseh podatkov, 
s katerimi bodo dokonča-
li projektno dokumentacijo 
kot osnovo in pogoj za pri-

Nesprejemljiv odnos vlade do 
objekta nacionalnega pomena
KRŠKO - Krški občinski svet, ki se je 19. decembra sestal na zadnji seji v letu 2014, sicer pa na 30. re-
dni v mandatu 2010-2014, je na predlog svetnika Vlada Bezjaka med pomembnejšimi točkami obravna-
val aktivnosti v zvezi z izgradnjo odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke v Vrbini, v ta na-
men pa v svojo sredo povabil tudi predstavnike Nuklearne elektrarne Krško, Agencije za radioaktivne 
odpadke in Uprave za jedrsko varnost.

dobitev gradbenega dovolje-
nja v letu 2016. Ko bo sle-
dnje postalo pravnomočno, 
to je po zaključeni javni raz-
grnitvi in pridobljenem oko-
ljevarstvenem soglasju, naj 
bi gradbena dela stekla med 
leti 2017 in 2019, čemur naj 
bi v letu 2020 sledilo posku-
sno obratovanje. Člani kr-
škega občinskega sveta so 

si bili enotni, da je naveden 
terminski rok nesprejemljiv, 
saj so zmogljivosti obsto-
ječega skladišča odpadkov 
v NEK omejene, pri čemer 
tudi ne soglašajo z dodatno 
dograditvijo ali razširitvijo 
skladišča. Igor Osojnik, vod-
ja sektorja za sevalno var-
nost pri Upravi za jedrsko 
varnost, pa je ob tem pove-

dal, da je zakonska zahteva 
za pridobitev gradbenega do-
voljenja resda dve leti, a si 
bodo prizadevali rok skrajša-
ti, v zvezi z jedrsko varnostjo 
pa poudaril, da samo obrato-
vanje ni ogroženo, kakor tudi 
ne odlaganje odpadkov, s či-
mer so že do sedaj poiskali 
vrsto kompromisnih rešitev 
preko obdelave, stiskanja in 
drugih ukrepov zmanjševanja 
volumna nizko in srednje ra-
dioaktivnih odpadkov. Skupna 
investicijska vrednost izgra-
dnje odlagališča NSRAO znaša 
147 milijonov evrov, terenske 
raziskave, ki jih izvaja kon-
zorcij slovenskih inštitutov, 
znotraj njega kot vodilni in-
štitut IRGO, Zavod za gradbe-
ništvo in Geološki zavod Slo-
venije, pa milijon evrov. Kot 
je še povedal dr. Žagar za naš 
časopis, so v sklopu terenskih 
raziskav že izvedene štiri vr-
tine globine 160 m in plitkej-
ša vrtina, v katerih zbirajo 
podatke o geomehaniki tere-
na in geokemiji materialov za 
nadaljnjo laboratorijsko ob-
delavo. Kot je dodal, pa se 
na tem območju nahaja za 
vodo nepropusten material, 
kar pomeni toliko večjo var-
nost za načrtovano skladišče-
nje odpadkov.

Svetniki so izrazili ogorče-
nje nad neodgovornim od-
nosom vlade pri reševanju 
in realizaciji tako pomemb-
nega objekta nacionalnega 
pomena, hkrati pa tudi za-
radi do sedaj nerealiziranih 
šestih sklenjenih protokolov 
v skupni vrednosti 32 milijo-
nov evrov, ki jih država ozi-
roma pristojna ministrstva 
iz naslova umeščanja odla-
gališča NSRAO dolgujejo ob-
čini Krško. Zato so v zvezi z 
obravnavano točko sprejeli 
štiri sklepe, ki jih bodo po-
sredovali tudi vladi. Poleg že 
omenjenega, da nasprotuje-
jo gradnji dodatnih kapaci-
tet za skladiščenje v NEK, da 
vlada v proračunih zagotovi 
dolgovana sredstva in da Mi-
nistrstvo za infrastrukturo in 
prostor ter Agencija za radi-
oaktivne odpadke že do za-
četka prihodnjega meseca 
predložita terminski plan za 
izvajanje vseh potrebnih ak-
tivnosti za izgradnjo odlaga-
lišča, pa so tudi pooblastili 
župana, da ustanovi po vzo-
ru komisije za spremljanje 
izgradnje hidroelektrarn na 
spodnji Savi komisijo, ki bo 
spremljala izgradnjo odlaga-
lišča.
 Bojana Mavsar 

Dr. Tomaž Žagar

Igor Osojnik

V letošnjem letu bodo aktiv-
nosti v NEK potekale na pod-
lagi dveh temeljnih dokumen-
tov, ki ju je že pred prazniki 
potrdil nadzorni svet elektrar-
ne: petletnega načrta investi-
cij in gospodarskega načrta za 
leto 2014. Petletni investicij-
ski načrt predvideva uravnote-
ženo investiranje v nadgradnjo 
jedrske varnosti, obratovalno 
zanesljivost oziroma razpolo-
žljivost, izboljšanje izkoristka 
elektrarne in rešitve za ustre-
zno ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki. V njem prevladuje 
program nadgradnje varnosti, 
ki do konca leta 2018 predvi-
deva izvedbo petih večjih in-
vesticij: filtrirano razbreme-
njevanje zadrževalnega hrama 
in kontrola vodika v zadrževal-
nem hramu, alternativna kon-
trolna soba, hlajenje reaktorja 
in zadrževalnega hrama, Ro-
žman pa je posebej izposta-
vil dve investiciji, ki ju bodo 
začeli izvajati že konec leto-
šnjega leta: poplavna varnost 
nuklearnega otoka in rekon-
strukcija operativnega pod-
pornega centra. S prvo, ki je 
zasnovana na predpostavki 

Letos pričetek novih investicij 
KRŠKO – Čeprav je Nuklearna elektrarna Krško v letu 2013 proizvedla 5,03 milijarde kWh električne energi-
je, kar je zaradi podaljšanja remonta 5,3 % manj od načrtovanega, je predsednik uprave NEK Stane Rožman 
23. decembra na prednovoletnem srečanju s predstavniki medijev leto označil za solidno in dobro, saj so ga 
zaključili znotraj načrtovanih stroškov, ob tem pa obratovali znotraj predpisanih okoljskih omejitev. 

maksimalne poplave in isto-
časnega maksimalnega potre-
sa, bodo zagotovili dodatno 
zaščito varnostnih sistemov 
in opreme, z drugo pa sedem-
dnevne bivalne pogoje in po-
trebno infrastrukturo za okvir-
no 200 zaposlenih, ki bi morali 
biti v elektrarni ob sicer malo 
verjetni izvenprojektni nezgo-
di. Vlaganja v nadgradnjo var-
nosti bodo še naprej na ravni 
30 milijonov evrov letno.

Na vprašanje, kaj za elektrar-
no pomeni ugotovitev, da bo 
trajno odlagališče nizko in 

srednje radioaktivnih odpad-
kov (NSRAO) začelo obratova-
ti šele leta 2020, je Rožman 
odgovoril, da to jemljejo kot 
realno oceno, ki se ji bodo mo-
rali prilagoditi. Njihovo zača-
sno skladišče za NSRAO je z 
uskladiščenimi 37,306 m3 od-
padkov 95odstotno zasede-
no, v elektrarni pa se trudijo 
da z natančnim sortiranjem, 
predelavo in kompaktiranjem 
odpadkov zmanjšujejo njihov 
volumen, tako da je letni pri-
rastek relativno nizek. „Upa-
mo, da bodo ti ukrepi zado-
stni, njihova predpostavka pa 

je relativno stabilno obrato-
vanje. Neka večja, dolgotraj-
na nestabilnost lahko rezultira 
tudi v višji količini odpadkov,“ 
je opozoril Rožman. Podaljša-
nje obratovalne dobe zanje ni 
več vprašljivo, saj sta zaklju-
čena dva pomembna uprav-
na postopka: pridobili so novo 
obratovalno dovoljenje ter po-
trditev vseh programov stara-
nja opreme. „Za nas so po-
stopki po jedrski zakonodaji 
končani in govorimo, da je ži-
vljenjska doba elektrarne 60 
let,“ je dejal Rožman, a do-
dal, da je pogoj zato dosledno 
izpolnjevanje zahtev, med ka-
terimi je realizacija programa 
nadgradnje varnosti.

Rožman je izpostavil še dve 
uspešni zunanji presoji certi-
fikacijske organizacije, s ka-
terima so v elektrarni potrdi-
li okoljski standard ISO 14001 
ter standard varnosti in zdrav-
ja pri delu BS OHSAS 18001. Ob 
koncu se je zahvalil medijem 
za korektno poročanje, zlasti 
ob zapletih pri letošnjem re-
montu.
 Peter Pavlovič

Član in predsednik uprave NEK Hrvoje Perharić in Sta-
ne Rožman

Direktorica občinske uprave Judita Lajkovič in župan Moj-
mir Pustoslemšek

ljudje, ki jo tvorimo, nenehno spreminja: „Želeli smo si več svo-
bode, a svoboda posameznika pogosto omejuje svobodo sočlo-
veka. Ob vsej tej veliki svobodi odgovornost postane vse pre-
pogosto pozabljena vrlina. Odgovornost države in vseh nas, ki 
jo sestavljamo, je, da dosegamo cilje demokratične in socialno 

pravične države. Prav takšne, na katerih je temeljila odločitev 
za samostojnost in enotnost. Del te države smo tudi občine in 
regije, čeprav ostaja grenak občutek, da se tam, nekje pri vrhu, 
na to pozablja. Posavci se pridružujemo želji po enotnosti, ka-
tere merilo naj bo enako za vse.“ Zato je Srečko Ocvirk še en-
krat izpostavil, da si v času, ki prihaja, želimo in potrebujemo 
razumne odločitve na vseh ravneh odločanja in na zbrane ter 
ostale prebivalce Posavja naslovil voščilo z najboljšimi željami 
tako v zasebnem kot tudi poslovnem življenju.

Zbrani so uradni del slovesnosti zaključili v avli doma, v kate-
ri je krški župan pripravil tradicionalno prednovoletno druže-
nje s pogostitvijo. Bojana Mavsar 

Odgovornost prepogosto pozabljena

Proslavo je popestril Simfonični orkester GŠ Krško.
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PO 9, 25.4.2013: 
Rudi Mlinar in Ivana Vatovec, 
literarna ustvarjalca:
»Soavtorski projekt uresni-
čujeva tako, da jaz prispe-
vam zgradbo, zgodbo, dialo-
ge, Ivanka pa zna to prav lepo 
prevesti v lirično obliko in z 
besedami oplemenititi ču-
stva. Kot da dihava skupaj, 
ampak na dveh računalnikih.«

PO 15, 18.7.2013: 
Damjan Žibert, fotograf:
»Razširjeno mnenje je, da v 
Krškem in nasploh v Posavju 
kar malo spimo. A kljub temu 
je Krško moje mesto, v Kr-
škem so pravi prijatelji in tu 
je moja družina. Rad pridem 
domov.«

PO 21, 10.10.2013: 
Joško Žvar, poveljnikdirektor 
Poklicne gasilske enote Krško:
»Vse odkar se je preselila po-
licijska uprava v Novo me-
sto, se je povečal obseg dela 
v tem smislu, da smo prvi na 
mestu nesreče v cestnem 
prometu in da morajo naši 
fantje tudi nuditi prvo medi-
cinsko pomoč.«

PO 10, 9.5.2013: 
Jure Pezdirc, direktor družbe 
Eventim Slovenija
»Po mojem lahko tu kot po-
sameznik dejansko dobiš več, 
kvaliteta življenja pri nas je 
na visokem nivoju, a če ne 
bomo imeli razvoja in služb, 
ne moremo pričakovati, da 
bodo mladi, tako tudi moji 
otroci, ostali tu.«

PO 16, 1.8.2013: 
Janja Baznik, oblikovalka in 
ilustratorka:
»Sama tako kot številni dru-
gi bolj čutim Dolenjsko kot 
Posavje, najbrž zlasti zaradi 
reke Krke, vendar pa je po-
vezava s Posavjem naša real-
nost.«

PO 22, 24.10.2013: 
Marija Sušnik, oktobrska na-
grajenka Občine Brežice:
»O odnosu do kulturne in na-
ravne dediščine v Posavju pa 
bi rekla, da smo lahko kar za-
dovoljni, da občine najdejo 
sredstva, s katerimi podpre-
jo tudi take dejavnosti.«

PO 11, 23.5.2013: 
Margareta Marjetič, predse-
dnica KD Svoboda Brestanica:
»Danes ne vem, ali gre za to-
likšno obremenitev učiteljev 
v šoli z delom ali pa za neko 
splošno indiferentnost ljudi 
do dogajanja v kraju, saj opa-
žam, da se na prireditvah sre-
čujemo vedno isti, predvsem 
mlajših velikokrat ni.«

PO 17, 14.8.2013: 
Ladko Petretič, podjetnik in 
podžupan občine Kostanjevi-
ca na Krki:
»Še vedno menim, da smo del 
Dolenjske in ne Posavja. A od-
ločili smo se drugače, tedaj 
tudi nisem bil edini takšnega 
mnenja, a odločitev je bila 
pač drugačna.«

PO 23, 7.11.2013: 
Ivan Mirt, direktor podjetja 
Tanin Sevnica d. d.:
»Veliko delamo predvsem na 
kitajskem trgu, kjer načrtuje-
mo odprtje podjetja. Mogoče 
se bo pokazala potreba še v ka-
kšni drugi državi za podoben 
obrat, vendar pa sedež podje-
tja in proizvodnja ostajata v 
Sevnici.«

PO 6, 14.3.2013: 
Franc Bogovič, predsednik 
Slovenske ljudske stranke:
»Odnosi med Krčani in Breži-
čani so povsem normalni. Moj 
sin igra rokomet v ekipi
Krško-Brežice z imenom Bre-
žice, hči poje v Glasbeni šoli 
Brežice.«

PO 3, 31.1.2013: 
Martin Šoško, ravnatelj ETrŠ v 
Brežicah: 
»Odstotek srednješolcev, ki 
iščejo pot do poklicne, stro-
kovne, splošne izobrazbe zu-
naj naše regije je primerjalno 
gledano najvišji v Sloveniji! 
Če povzamem, kar 35-40 % 
naše mladine se šola zunaj 
regije.«

PO 12, 6.6.2013:
Tomislav Malgaj, direktor Ter-
moelektrarne Brestanica:
»Prepričan sem, da se bo gra-
dnja hidroelektrarn na spo-
dnji Savi nadaljevala in do-
končala, in trdno verjamem, 
da moramo, če želimo ponudi-
ti industriji konkurenčno ceno 
električne energije, še naprej 
podpirati tudi projekt JEK 2.«

PO 18, 29.8.2013: 
Vlado Kevo, atletski trener:
»Počilo ni, jaz osebno tako 
kot večina drugih ljudi ne 
vem, zakaj je Kozmus takrat 
prekinil kariero, to ve le on 
sam, tako da je ta odgovor 
potrebno poiskati pri njem.«

PO 24, 21.11.2013: 
Martin Bratanič, direktor RRA 
Posavje:
»Nujno je, da v regiji opre-
delimo nekaj ciljev, da si po-
stavimo neko jasno strategi-
jo za daljše obdobje in da te 
finančne instrumente, ki jih 
imamo za določeno obdobje 
in finančno perspektivo, izko-
ristimo učinkovito.«

PO 7, 28.3.2013: 
Andrej Vizjak, poslanec v DZ, 
bivši minister:
»V preteklosti smo se dogovo-
rili, da se bodo državni sve-
tniki izmenjevali po občinah, 
zdaj pa je že drugič zapored 
iz občine Krško. Govoriti, da 
bi bil primer GEN energije 
nek povod v krhanje odnosov 
– to sploh ni res.«

PO 8, 11.4.2013: 
Nuška Drašček Rojko, pevka:
»Poslušalcem oz. občinstvu 
vedno želim pričarati neko 
zgodbo, nek svet preko pe-
smi, ki jih izvajam, pa naj 
gre za opero ali kakšno dru-
go zvrst.«

PO 4, 14.2.2013: 
Gorazd Škof, rokometni vra-
tar:
»Tudi moje mnenje je, da 
bi naredili en klub, ki bi se 
imenoval Posavje in bi vsak 
vikend igral v drugem po-
savskem mestu. Iz mladih se-
lekcij bi črpali igralce in se-
stavljali prvo ekipo.«

PO 13, 20.6.2013:
Elena Sigmund, likovna peda-
goginja in slikarka:
»Želim si, da bi moja slikarska 
in vitražna dela dajala ener-
gijo,ki bi navdihovala ljudi za
uresničevanje njihovih želja 
in ciljev.«

PO 19, 12.9.2013: 
Aleš Breznikar, nagrajenec 
Občine Radeče:
»Ključna stvar povezovanja 
je skupna blagovna znamka 
Posavja, ki pa ne sme biti le 
logotip na ovojnici, temveč 
vsebina, ki daje ljudem služ-
be, odplačuje investicije, skr-
bi za okolje in infrastrukturo 
v vseh občinah.«

PO 25, 5.12.2013: 
Roman Novšak, vodja Območ-
ne geodetske uprave Sevnica:
»Moje osebno prepričanje 
je, da bo Posavje ostalo regi-
ja. Vse pogoje ima za to. Reka 
Sava sedaj združuje, kar je 
včasih delila. Delitev na Šta-
jerce in Kranjce imamo za 
tradicionalno folkloro.«

PO 5, 28.2.2013: 
Alojz Konec, akademski slikar:
»Menim pa, da je kategori-
ja ljubiteljskih slikarjev zelo 
heterogena in je ne gre pre-
cenjevati, saj tudi v tem pri-
meru veljajo poklicne opre-
delitve.«

PO 14, 4.7.2013: 
Špela Drašler, nagrajenka Ob-
čine Bistrica ob Sotli:
»Sem odločno proti združeva-
nju  občin, ker je razlika zelo 
opazna. Odkar smo samostoj-
na občina, se je veliko stvari 
spremenilo na boljše. Ko smo 
bili pod prejšnjo veliko obči-
no, smo bili res na repu.«

PO 20, 26.9.2013: 
Matjaž Jakše, predsednik Zve-
ze društev vinogradnikov Do-
lenjske:
»Trdim, da je Posavje slo-
venska Kalifornija. Z vsem 
tem vinogradništvom, sad-
jarstvom, zelenjadarstvom 
in velikim trgom, ki ga nudi 
bližina Zagreba, bi se moral 
Sloveniji odpreti 'new deal'.«

PO 26, 19.12.2013: 
Katja Šulc, pevka, glasbenica 
in voditeljica:
»Je pa res zanimivo, da ima-
mo veliko talentiranih ljudi iz 
našega konca in to tudi ostali 
opažajo. Predvsem komenti-
rajo, da imamo cel kup dobrih 
glasbenikov, kar radi pripišejo 
žarčenju nuklearke (smeh).«

V letu 2013 so nam povedali:
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Slavica Prah, Hrastje: Tako kot vsako leto 
si zase in za svoje najbližje želim predvsem 
zdravja in medsebojnega razumevanja, sle-
dnje pa naj velja za vse ljudi. Upam, da bo 
šlo Sloveniji leta 2014 bolje, da bo ostala 
naša, slovenska, in ne bodo tujci vplivali na-
njo ter da ne bo med mladimi toliko brezpo-

selnih. Kot članica ljudskih pevk iz Cerkelj pa si želim čim 
več nastopov in predvsem zdravih glasov.

Toni Sotošek, Krško: V novem letu si želim 
predvsem zdravja, saj če tega nimaš, ti nič 
drugega ne koristi. Takoj za zdravjem je po-
sel, ker od posla živimo. Zdravje, sreča, za-
dovoljstvo, potem vse drugo sledi. Glede 
države pa si želim več strpnosti, manj po-
glabljanja za nazaj in predvsem delo, pa mo-

goče malo več odgovornosti določenih politikov, ki za svoja 
dejanja ne odgovarjajo in se ljudem smejijo v obraz.

Rozika Semec, Krško: V prvi vrsti želim zase, 
svojim najbližjim in znancem čim več zdrav-
ja, saj je ta pogoj, da lahko človek navkljub 
raznim težavam funkcionira. Na nivoju obči-
ne želim, da bi ta uspela izvesti čim več pro-
jektov za dobrobit svojih občanov, tako na 
nivoju občine kot države pa, da bi bilo čim 

manj razprtij in več sloge, boljše gospodarjenje in odprtih 
več delovnih mest, predvsem za mlade.

Janez Medved, Sevnica: Za nami je težko 
leto, zato v novo leto vstopam v upanju, da 
bo naše gospodarstvo dobilo nov zagon, da se 
bodo odprla nova delovna mesta, ki bodo pri-
spevala k blagostanju vseh nas. Želim si tudi, 
da bi ne tako zelo hiteli, zaradi česar posta-
jamo vedno bolj nervozni, temveč bi lahko 

podarili več časa drug drugemu. Predvsem pa želim veliko 
zdravja, ki je osnova za srečo.   

Leto 2013, za nekatere uspešno, za druge manj, se je 
poslovilo, na tak ali drugačen način smo dočakali novo 
leto 2014. S kakšnimi pričakovanji ste vstopili vanj, kaj 
si želite zase in svoje najbližje, kaj morda za širšo sku-
pnost oz. državo, smo spraševali v novoletni anketi.

anketa

Kaj si želite v 2014?

SEVNICA – Godba Sevnica je svoj praznični koncert, ki se je od-
vijal v sevniškem športnem domu zadnjo soboto v lanskem letu, 
poimenovala Večer zvezdnega prahu. Godbenice in godbeniki so 
pod vodstvom dirigenta Matica Nejca Kreče navdušili z znani-
mi rock in jazz skladbami, kot poseben glasbeni gost pa je na-

stopil na koncertu, ki ga je povezovala Cvetka Šeško, priznani 
posavski glasbenik Rudolf Strnad. Na koncertu je predsednik 
sevniške godbe Jani Šerjak podelil štirim novim članom knji-
žno darilo, nekdanji dolgoletni predsednik godbe Andrej Štri-
celj pa je postal častni član KD Godba Sevnica. Jože Novak je 
v imenu JSKD podelil Gallusove značke Damjanu Kermcu in Si-
monu Urhu za 30 let delovanja v godbi, Antonu Hohkrautu, 
Igorju Paskvaletu in Ludviku Žuraju za 35 let in Dušanu Mar-
košku za 39 let. Zbrane v sevniškem športnem domu je ob za-
ključku koncerta nagovoril župan Srečko Ocvirk.  S. Radi

Slavnostni govornik, župan 
Mojmir Pustoslemšek, je de-
jal, da je 23 let samostojno-
sti zaznamovalo precej trde-
ga dela in modrih odločitev, 
a tudi nekaj padcev in slabo-
sti, zato smo skupaj s celim 
svetom zabredli v gospodar-
sko in finančno krizo, poleg 
tega se soočamo z gromozan-
sko bančno luknjo. »Finanč-
no breme dolga bomo morali 
žal pokriti vsi državljani, kaj-
ti kar nekaj denarja je roma-
lo v finančne oaze v tujini. 
Zadnje čase pa k sreči opa-
žamo, da so se začele neza-
konitosti urejati, začeli smo 
preganjati korupcijo,« je de-
jal. Tudi občinam po njego-
vih besedah kljub temu, da 
se več kot 70 % vseh inve-
sticij v državi izvaja na lo-
kalnem nivoju, pretijo slabi 
časi. »Malim občinam, med 
katerimi je tudi naša, grozi-
jo z združitvijo, čeprav ugo-

Večer zvezdnega prahu

Godba Sevnica je pripravila tradicionalni praznični koncert.

Majhni na udaru, kljub uspehom

tavljamo, da večina manj-
ših občin gospodari bolje in 
racionalneje, ker skrbijo za 
razvoj podeželja,« je prepri-
čan Pustoslemšek, po njego-
vem mnenju pa ne drži niti 
argument, da ima Sloveni-
ja preveč občin, saj imajo 

Nagrajenca Ervin Felicijan in Boštjan Tomazin, župan 
Mojmir Pustoslemšek in voditeljica Melita Skušek

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjevičanke in Kostanjevičani so dan samostojnosti in enotnosti znova 
množično praznovali ob koncertu tamkajšnjega pihalnega orkestra, že dvajsetem po vrsti. 

številne države povprečno 
manjše občine. Opozoril je 
tudi, da se občinam jemlje 
zakonsko določena sred-
stva za investicije po krite-
riju velikosti in števila pre-
bivalcev, s čimer so na udaru 
zlasti manjše občine. »Pre-

pričan sem, da se to doga-
ja zaradi prisile po združeva-
nju občin ne glede na njihove 
uspehe in nezadolženost,« je 
zaključil. 
Pustoslemšek je na slovesno-
sti podelil tudi zlati listini za 
posebne dosežke na podro-
čju športa, ki sta ju preje-
la trenerja kostanjeviškega 
odbojkarskega kluba Ervin 
Felicijan in Boštjan Toma-
zin. Povezovalka večera Me-
lita Skušek, ki si je za rdečo 
nit vezne besede sicer izbra-
la lani tolikokrat izrečeno 
besedo »trojka«, je večkrat 
poudarila, da je 40članski 
kostanjeviški orkester pod 
dirigentsko taktirko Toni-
ja Homana v 20 letih nare-
dil velik napredek, kot gostje 
večera pa so se kostanjevi-
škemu občinstvu predstavili 
člani znane glasbene druži-
ne Sotošek iz Krškega. 
 P. Pavlovič

BLANCA  Godba Blanški vinogradniki je že 13. leto zapored 
pripravila v telovadnici OŠ Blanca koncert s skrbno izbrani-
mi izvajalci. Letos so praznični večer ob dnevu samostojno-
sti in enotnosti lepšale melodije narodnozabavnih ansamblov 
Štirje Kovači, Veseli Dolenjci in Toplar, glasbenega kolektiva 

Doktor Šment in glasbenih posebnežev Trio Adijo. Navdušila 
je posavska pevka Nuša Derenda, ki je nekaj svojih skladb 
zapela tudi ob glasbeni spremljavi blanške godbe z dirigent-
ko Jasmino Erjavec. V zaključnem delu koncerta je nasto-
pil še pevski zbor OŠ Blanca in zapel znano božično pesem. 
V vlogi Laškega užiguca je za šaljivo povezovanje skrbel Pri-
mož Razboršek, s svojim prihodom pa je prireditev pope-
stril še Božiček. 
Vsem nastopajočim se je s koledarjem za prihajajoče novo 
leto 2014 zahvalil predsednik Godbe Blanški vinogradniki Ro-
man Kragl, s kratkimi nagovori pa so zaželeli srečno in uspe-
šno novo leto podžupan občine Sevnica Jože Žnidarič, pred-
sednik sveta KS Blanca Franc Pavlin in ravnatelj OŠ Blanca 
Vincenc Frece.  S. R.

• Maya • Artbeaters • Severa Gjurin • Jani Moder Kvartet •
Xazz • Nina Strnad Trio • Jure Pukl NYC Quintet •

Jazz-etno cikel sofinancira 

glasbeni cikel 
JAZZ-ETNO 2014

Vpis abonmaja od 13.1. do 24.1.2014.
t 07 4880196 • info@kd-krsko.si • www.kd-krsko.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        

Praznični koncert na Blanci

Blanški godbeniki so v telovadnici OŠ Blanca pripravili 
tradicionalni koncert z gosti. 

ČATEŽ OB SAVI  Pihalni orkester Kapele je 22. decembra v 
Termah Čatež izvedel božičnonovoletni koncert. Pod vod-
stvom dirigenta Francija Arha so godbeniki izvajali glasbo, 
ki sodi v praznični čas. Vzdušje v dvorani so dopolnili člani 

družine Sotošek, ki so igrali tako z godbeniki kot tudi sami 
v kvintet zasedbi in skupaj z gostom Alfijem Nipičem, ki 
je za zaključek z godbeniki zapel svojo več kot 40 let staro 
uspešnico »Silvesterski poljub«. Seveda je sledil še Radetz-
ky marš, ker pa aplavzu ni bilo konca, so kapelski glasbeni-
ki zaigrali kaj drugega kot Avsenikovo Golico. Obiskovalcem 
sta srečno v letu 2014 zaželela predsednik godbe Ivan Urek 
in brežiški župan Ivan Molan, povezovalske niti pa je tokrat 
vezel Janez Martinčič z Vala 202.
 Vir: PO Kapele

SENOVO - Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo pod tak-
tirko Halida Tubeishata in gostujoča mlada posavska de-
kliška zasedba Uranium Pills Project (na fotografiji) sta 
25. decembra v Domu XIV. divizije izvedla tradicional-
ni božično-novoletni koncert. Povezovala ga je Natalija 
Zmazek, za izvedbo pa je polna dvorana obiskovalcev 
nastopajoče nagradila z bučnim aplavzom. B. M., foto: 
Boštjan Colarič

Koncertirali tudi Kapelci

Pihalni orkester Kapele pod taktirko Francija Arha

format 154 x 216 mm, 156 strani,
 trda vezava, cena: 15,00 €, 

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

Ivan Lapajne: Krško in Krčani
(drugi ponatis)

JESENICE NA DOLENJSKEM  Turistično društvo Jesenice na 
Dolenjskem je  krajanom ob zaključku leta podarilo božič-
nonovoletni koncert v cerkvi sv. Marije Magdalene.  Večer 
prečudovite glasbe so oblikovali sopranistki Anja Žabkar in 
Željka Smičibrada, baritonist Jernej Železnik in tenorist 
Marko Železnik, na klavirju pa jih je spremljala Nika Tkalec. 
Tipke klavirja in čudoviti glasovi so prijetno zveneli med obo-
ki cerkve, ki se prvič ome-
nja že v letu 1444. Srečanje 
krajanov in izmenjava voščil 
se je po koncertu nadaljeva-
lo v gostišču v Novi vasi pri 
Mokricah, kjer so s podporo 
Krajevnih skupnosti Jesenice 
na Dolenjskem in Velika Doli-
na ter Društva vinogradnikov 

Dolina – Jesenice pripravili 
pogostitev. To je bil že peti 
božični koncert v organizaci-
ji Turističnega društva Jese-
nice na Dolenjskem.
  R. Križanac

Glasbeno darilo krajanom

Marko Železnik in Željka 
Smičibrada
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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

Na prednovoletnem srečanju 
županovih najožjih sodelav-
cev, občinskih svetnikov, 
predsednikov KS in različnih 
društev, predstavnikov jav-
nih zavodov ter vseh tistih, 
ki na kakršen koli način skr-
bijo za živahno dogajanje v 
brežiški občini, je župan Ivan 
Molan v svojem nagovoru po-
udaril, da je bil predvsem za-
četek leta 2013 naporen in 

Plaketa za Elizabeto Križanić
BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan je 19. decembra v MC Brežice tradicionalno sprejel sou-
stvarjalce življenja v občini Brežice in ob tej priložnosti podelil tudi Plaketo Občine Brežice.

razburljiv, saj so bile napo-
vedi ob zaključku prejšnjega 
leta zelo slabe. Kot je dejal, 
so na Občini Brežice poskuša-
li zadeve rešiti po svojih naj-
boljših močeh. Izbrali so pot 
razvoja in optimizma. Reši-
tev so našli v evropskih sred-
stvih. V letu 2013 so imeli 
odobrenih kar 15 projektov 
z državnimi in evropskimi 
sredstvi, kar je tudi osnov-
ni vir razvoja brežiške obči-

ne. Podjetnikom in kmetom 
so dali finančne spodbude in 
jim omogočili nadaljnji ra-
zvoj. Tako kot vsako leto so 
vlagali tudi v športna, kultur-
na in ostala društva, za kar so 
jim slednja vrnila z izjemnimi 
uspehi, prav tako so blesteli 
otroci v izobraževalnih usta-
novah. Po županovih besedah 
je sprejeti proračun za leto 
2014 optimistično zastavljen 
in dobra popotnica za naprej. 

„Občina Brežice je in bo ge-
nerator razvoja naše občine. 
Seveda pa želimo slediti tudi 
vašim idejam in željam ter 
omogočiti, da pride do reali-
zacije leteh,“ je vsem zbra-
nim za konec še dejal župan 
Molan.

Za glasbenopevsko spremlja-
vo so ob povezovanju Barba-
re Srečkovič poskrbeli člani 
citrarskega orkestra Glasbe-
ne šole Brežice pod vodstvom 
Anite Veršec, Maja Weiss in 
Elizabeta Križanić, ki ji je 
župan Molan ob tej priložno-
sti izročil tudi Plaketo Obči-
ne Brežice za 30 let preda-
nega delovanja na področju 
ljubiteljske kulture, spodbu-
janja kulturnega življenja v 
občini Brežice in izven meja 
ter pomembnega prispevka 
h glasbenem izobraževanju 
mladih. Po skupni zdravici se 
je prednovoletno srečanje 
nadaljevalo s pogostitvijo in 
prijetnim druženjem.
 R. Retelj

Izročitev Plakete Občine Brežice Elizabeti Križanić

Mestni muzej oziroma Kultur-
ni dom Krško, v sklopu kate-
rega deluje enota muzeja, je 
tudi vodilni partner izvaja-
jočega projekta Vpliv trapi-
stov na posavsko podeželje, 

znotraj tega pa projektov 
Trapistin in Zelišča Posavja. 
Navedeni projekti, je deja-
la Černelič Krošeljeva, „so 
usmerjeni v razvoj podeželja, 
sodelovanje med mestom in 
podeželjem ter uporabo de-
diščine v sodobnosti za našo 
prihodnost.“ Medtem ko so v 
nosilni projekt Vpliv trapistov 
na posavsko podeželje poleg 
Kulturnega doma Krško vklju-
čeni še Regionalna razvoja 

Zadišalo po kruhu in sadnih krhljih
KRŠKO – 21. decembra so v sklopu prazničnega vikenda v starem mestnem jedru Krškega v Mencinger-
jevi hiši odprli sušilnico sadja, ki jo je predal namenu krški župan mag. Miran Stanko v družbi predse-
dnice sveta KS mesta Krško Jožice Mikulanc in Alenke Černelič Krošelj, vodje Mestnega muzeja Krško. 

agencija Posavja, OŠ dr. Mi-
hajla Rostoharja, Hiša trt in 
vina - Aleš Kunej iz Bresta-
nice ter Gostilna Šempeter – 
Srečko Kunst iz Bistrice ob 
Sotli, v projektu Zelišča Po-

savja poleg navedenih so-
delujejo še Društvo kme-
tic Krško in Sevnica, Društvo 
kmečkih žena Arnika, Društvo 
podeželskih žena Pod Gor-
janci in Društvo kmetic Ajda. 
Obnovljeno sušilnico sadja in 
peč, ki sta novi pridobitvi in 
pomembna segmenta znotraj 
izvajajočih projektov, so kot 
skrbnikoma zaupali Matjažu 
Sotlerju s Senovega, ki se v 
projekt vključuje tudi z iz-

delki čajev iz zelišč z Bohor-
ja, ter Magdi Mežič iz Male-
ga Podloga, ki je pridelovalka 
doma mlete moke iz domačih 
biološko pridelanih žit. 

Kot je ob otvoritvi dejala Jo-
žica Mikulanc, je vsako me-
sto nekaj posebnega, Krško 
pa je imelo pomembno vlogo 
tako v preteklosti, kot jo ima 
v sedanjosti: „Mesto je bilo 
vselej povezano z okolico in 
znalo izkoristiti naravne da-
nosti. Po Savi je prihajalo bla-
go, novosti, pa tudi znanje. 
Vsako stoletje je pomenilo 
nov razvoj mesta, zagotovo 

pa danes najbolj vidimo, kako 
je mesto živelo v 19. stoletju, 
ko je postalo tudi središče ob-
močja in ta status ohranilo 
vse do danes. Oživitev zna-
nja in veščin iz preteklosti je 
nova priložnost za mesto in 
nas, meščane … Sušilnica, ki 
je neke vrste multipraktik, je 
že v preteklosti pomenila na-
predek, izboljšanje družinske 
in lokalne ekonomije in omo-
gočila uporabo sadja, po ka-
terem smo znani še danes. 
Danes pa ob tej novi pridobi-
tvi predvsem upamo in priča-
kujemo, da bo iz te lepo ob-
novljene Mencingerjeve hiše 
čim večkrat zadišalo po kru-
hu in sadnih krhljih.“ K temu 
je župan mag. Miran Stanko 
dodal, da si na Občini Krško 
z obnovami objektov v sta-
rem mestnem jedru, nekda-
nje meščanske šole zakoncev 
Hočevar, Valvasorjevega kom-
pleksa in Mencingerjeve hiše, 
prizadevajo, da bi temu pre-
delu mesta povrnili življenje 
in sijaj, kot ga je to že ime-
lo, a izgubilo po drugi svetov-
ni vojni zaradi širjenja mesta, 
s tem pa tudi selitvijo prebi-
valcev, izgradnjo bivanjskih 
enot in nakupovalnih centrov 
v drugih predelih mesta.

 Bojana Mavsar 

Matjaž Sotler je prikazal sušenje sadja na lesah in s po-
močjo ognja.

Magda Mežič je pekla kruh 
v obnovljeni, več kot sto 
let stari krušni peči. 

KRŠKO - Z božično-novoletnim sejmom, glasbo in plesom 
na ulici se je 20. in 21. decembra odvijal Praznični vi-
kend, ki je v staro mestno jedro Krškega privabil števil-
ne obiskovalce.

Obiskovalce so prvi praznični dan v starem mestnem jedru 
nagovorili slavni Krčani, predsednica sveta KS mesta Krško 
Jožica Mikulanc in podžupanja občine Krško Ana Somrak pa 
sta uvodoma slavnostno prižgali lučke na smrečicah ter na ta 
način simbolično odprli prireditev v starem mestnem jedru. 
Župan občine Krško mag. Miran Stanko je ob tem poudaril, 
da želi občina Krško s tem dogodkom oživiti staro mestno 
jedro, zato si bo prizadevala, da dogodek postane tradici-
onalen. Na ulici so ob spremljavi Pihalnega orkestra Krško 
zaplesale mažoretke Mažoretnega kluba Baton iz Krškega, za-
plesali so člani Folklorne skupine DKD Svoboda Senovo, za-
peli pa pevke izpod Bočja ter Lavrenciji z Rake. Uvodni dan 
se je zaključil s koncertom Vlada Kreslina.

V celodnevnem sobotnem dogajanju v starem mestnem je-
dru Krškega, ki so ga spremljali slavni Krčani, so potekale 
številne ustvarjalne delavnice v Mestnem muzeju in Mencin-
gerjevi hiši ter pester program za najmlajše. Tako so v Men-
cingerjevi hiši potekale pravljične urice z ustvarjanjem, ki 
jih je pripravil Center za socialno delo, v lončarskem atelje-
ju Bernhard manufaktura v Mencingerjevi hiši so pripravili 
praktičen prikaz dela na lončarskem vretenu, Mestni muzej 
Krško je najmlajšim omogočil, da so sami pripravili in spe-
kli medenjake, si izdelali uporniške klobuke ob 440letnici 
hrvaškoslovenskega upora 1573, izdelali scrapbook, Center 
za socialno delo je poskrbel za medgeneracijsko delavnico 
izdelave lutk iz cunj, Zveza prijateljev mladine pa za izde-
lavo snežakov, novoletnih okraskov, lončkov, zapestnic. An-
dreja Zupančič je na odru poskrbela za glasbeno in plesno 
vzdušje, seveda pa je najmlajše obiskal in obdaril tudi dedek 
Mraz. V zaključnem delu je Valvasorjeva knjižnica za otroke 
pripravila lutkovno predstavo Volk in kozlička, Kulturno dru-
štvo Podbočje pa Miklavževo predstavo. P. P.

SEVNICA  V sevniški kultur-
ni dvorani je 19. decembra 
navdušila vokalna skupina 
Cantemus iz Žalca. Odlični 
glasbeniki in glasbenice so 
se predstavili s pestrim pro-
gramom znanih svetovnih in 
slovenskih zimzelenih melo-
dij ter svoj nastop zaklju-
čili z najlepšimi božičnimi 
uspešnicami. Župan Srečko 
Ocvirk, ki je koncert orga-
niziral za poslovne partner-
je, sodelavce ter različne 
nosilce gospodarskega, kul-
turnega, družbenega in po-
litičnega življenja v sevniški 

Praznični vikend v Krškem

Dogajanje v starem mestnem jedru je privabilo številne 
obiskovalce (foto: Sv. Mavsar)

Predpraznični koncert in druženje

KRŠKO – Občina Krško je v sodelovanju s Turističnim društvom Ko-
privnica že sedmo leto zapored na božični dan pri športnem igri-
šču Šajspoh v starem mestnem jedru Krškega pripravila uprizo-
ritev božične zgodbe. Člani Turističnega društva Koprivnica pod 
vodstvom Sonje Bračun so v sodelovanju z gostjo Brigito Šuler, 
sestrama Anjo in Klaro Derstvenšek ter družinskim ansamblom 

Tonija Sotoška z igro, besedo in pesmijo uprizorili Jezusovo roj-
stvo in tako številnim obiskovalcem pričarali čar božiča. Turistič-
no društvo Koprivnica, ki letos praznuje 15letnico delovanja, je 
božično zgodbo uprizorilo še 28. decembra na Velikem Kamnu.

Sedmič žive jaslice v Krškem

Sobotno dogajanje je bilo namenjeno zlasti družinam in 
najmlajšim.

občini, se je 
ob tej prilo-
žnosti priso-
tnim zahvalil 
za dobro so-
delovanje ter 
tudi v bodo-
če zaželel ve-
liko uspehov 
in vse dobro v 
letu, ki priha-
ja. »Ostanimo 
odgovorna, 
čvrsta in do-
brodelna družba,« je zaklju-
čil svoj nagovor. Po koncertu 
je sledilo še druženje v spo-

dnjih prostorih sevniškega 
gasilskega doma.
 S. R., foto: R. P.

Zbrane je obiskal tudi Božiček.
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BUDNA VAS  Profesorica li-
kovne pedagogike, oblikoval-
ka vitrajev in slikarka Elena 
Sigmund iz Budne vasi pri 
Šentjanžu se je v lanskem 
letu odločila za sodelova-
nje na mednarodnem likov-
nem natečaju »Tears of ha-
ppiness«, kar v prevodu v 
slovenščino pomeni »Solze 
sreče«. Med prispelimi 800 
umetniškimi deli s celega 
sveta je s sliko, ki jo je naslo-
vila Ples s ptico sreče, osvoji-
la tretje mesto. Slika je tre-
nutno razstavljena skupaj z 
ostalimi slikarskimi deli v angleškem Oxford University Col-
lege, zaključna razstava finalistov pa bo 16. januarja v Lon-
donu.  S. R.

Ples s ptico sreče

Elena Sigmund pri ustvarja-
nju v svojem ateljeju

S koncertom zaključili jubilej
ČATEŽ OB SAVI – Kulturno umetniško društvo Anton Kreč Čatež 
ob Savi je 21. decembra v Domu krajanov na Čatežu pripra-
vilo 9. božični koncert, na katerem so nastopile vse sekcije 
društva, Mešani pevski zbor KUD Anton Kreč, skupina Trta in 
Ljudske pevke Žejno, poleg njih pa še Moški pevski zbor Slav-
ček Velika Dolina, Mešani cerkveni pevski zbor Podgrad, Me-

šani pevski zbor KUD Brežice ter presenečenje večera, bra-
tje Ferenčak ob spremljavi Tomaža Zevnika na klarinetu. 
Ob koncu koncerta, ki sta ga povezovali Katarina Sedeljšak 
in Lara Oštrbenk, so se še posebej zahvalili Ignacu Slakonji, 
dolgoletnemu zborovodji, ki vodi MePZ KUD Anton Kreč, Ljud-
ske pevke Žejno in MoPZ Slavček, decembra je praznoval 70 
let svojega življenja, v preteklem letu pa je prav tako mini-
lo že 50 let, odkar se je začel ukvarjati z zborovsko glasbo. 
Koncert se je tradicionalno zaključil s pesmimi vseh nasto-
pajočih pod taktirko vseh zborovodij, Ignaca Slakonje, Eli-
zabete in Dragutina Križanića ter Stanka Čeha. KUD Anton 
Kreč s Čateža ob Savi, ki povezuje okvirno 45 članov, je lani 
obeležilo 10letnico svojega delovanja, prvi začetki zboro-
vskega petja pa segajo približno 50 let nazaj, ko je čateški 
zbor prevzel Ignac Slakonja. Po besedah predsednice društva 
Katarine Sedeljšak nimajo skrbi s podmladkom, v letu 2014 
pa jih čakata dva večja dogodka: Ljudske pevke Žejno bodo 
praznovale 10letnico delovanja, skupina Trta pa pripravlja 
večji koncert.  R. R. 

Ignac Slakonja že več kot 50 let skrbi za zborovsko pe-
tje na Čatežu.

ŠMARČNA  »Če se vrnemo iz izgnanstva, bomo zgradili cer-
kvico.« Tako so dejali preskušani Šmarčani, ki so okusili iz-
gnanstvo druge svetovne vojne. Leta 1970 so svojo zaobljubo 
uresničili. Ker je zob časa stavbo že dodobra načel, so skle-
nili postaviti novo. Leta 2000 je bil v ta namen ustanovljen 
gradbeni odbor. V letu 2013 je bila nova cerkvica postavlje-
na, opremljena in poslikana. Za poslikavo je domiselno po-
skrbel umetnik Bojan Sumrak.

6. oktober 2013 je bil določen kot dan, ko bo cerkev blago-
slovljena in predana svojemu namenu. V čast Mariji Pomočni-
ci jo je blagoslovil dekan trebanjske dekanije Klavdio Peter-
ca, ob navzočnosti duhovnikov in številnih vernikov. Dekana 
so na začetku pozdravili otroci in predsednik gradbenega od-
bora Vinko Knez, ki je kratko ovrednotil pomen opravljenega 
dela. Ključarja Zdenko Felicijan in Franc Dobovšek sta de-
kanu izročila ključe cerkve in ga prosila za blagoslov. Dekan 
je po končani slovesnosti ključarjema izročil posebno darilo 
 mašni plašč, namenjen cerkvi na Šmarčni.
Med mašo je pel MePZ župnije Boštanj pod vodstvom orga-
nista Cirila Udovča. Po maši je sledil krajši program, ki ga 
je izvirno povezoval domačin Ciril Dolinšek. Sodelovale so 
pevke iz Šmarčne, skupina Jarica, pozdravne besede pa sta 
izrekla tudi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in predse-
dnik KS Boštanj Jože Udovč. V skupni pogostitvi se je Šmarč-
na pokazala kot složna vasica. Brez take složnosti nove cer-
kve tudi ne bi bilo mogoče postaviti. 
 Fonzi Žibert

Blagoslov nove cerkve na Šmarčni

Pri blagoslovu nove cerkve so se zbrali številni verniki.

ŠENTJANŽ - Na božično-novoletnem koncertu, ki se je od-
vijal 25. decembra v telovadnici OŠ Milana Majcna v Šen-
tjanžu, se je z razgibanim glasbenim programom pred-
stavila Godba Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta z 
dirigentom Francijem Lipovškom, kot glasbeni gosti pa 
ansambel Nemir. Na zelo dobro obiskanem koncertu so se 
predstavili nekateri člani godbe tudi kot solisti - David 
Kajič na pozavni, Nejc Zahrastnik na trobenti, Slavko Čot 
na baritonu in Janez Krivec kot pevec. Koncert sta pove-
zovala Jožica Pelko in Boštjan Repovž. Zbrane v dvora-
ni sta nagovorila predsednik KS Šentjanž Boštjan Krmelj 
in sevniški župan Srečko Ocvirk. S. R.

Konec leta 2013 so se zaključile aktivnosti programa Vse-
življenjsko učenje. Od leta 2007 do letos je bilo izvedenih 
sedem razpisov, v okviru katerih je bilo podprtih več kot 
550 projektov partnerstev, prenosa inovacij in intenziv-
nih programov, med katerimi je nacionalna agencija CME-
PIUS tudi letos izbrala najboljše. 

Na slovesnosti, ki je potekala 11. decembra 2013 v Grand 
hotelu Union, so jih nagradili z nacionalno nagrado jabolko 
kakovosti. Nagrada predstavlja najpomembnejše priznanje 
nosilcem projektov v okviru programa Vseživljenjsko uče-
nje. JZ KTRC Radeče je prejel kar dve nagradi, ki ju je na 
slovesnosti prevzela direktorica KTRC Radeče Marija Imperl.

Nacionalna agencija je na podlagi projektne dokumentacije 
(prijavnice in končnih poročil) predlagala najboljše projekte 
v ocenjevanje na podlagi petih kriterijev kakovosti, ki sledi-
jo ciljem programa Vseživljenjsko učenje: upravičenost pro-
jekta, rezultati projekta, vodenje projekta, trajnost projek-
ta in kreativnost ter inovativnost projekta. Na podlagi ocen 
zunanjih ocenjevalcev so bili projekti za vsako posamezno 
kategorijo priznanj kakovosti razvrščeni v lestvico. Projekt z 
najvišjim številom točk v posamezni kategoriji je prejel ki-
pec in plaketo, drugo in tretje uvrščena projekta pa plaketo 
Jabolko kakovosti 2013. JZ KTRC Radeče je prejel:

Srebrno plaketo za projekt Sustainable villages and edu-
cation
Vsebina projekta je dobro naravnana na cilje programa in je 
pomembna za organizacijo in njene potrebe. Rezultati so do-
bro vidni, inovativni in ker vključujejo širšo populacijo, so 
zelo dobro naravnani na trajnostni razvoj podeželskega oko-
lja in vključevanje prebivalcev v vlogo sooblikovalca razvoja 
v lokalni skupnosti. Projekt je prinesel nova vidna inovativna 
znanja na vseh ravneh. Vključen je v strategijo organizacije 
in predstavlja odlično izhodišče s svojim gradivom za nada-
ljevanje dela na področju trajnostnega razvoja podeželja in 
vasi. Zastavljen je tako, da lahko prebivalci sami identifici-
rajo svoje težave in razvojne cilje ter najdejo pot do uresni-
čitve teh ciljev. Izvajalci projekta so zadostili kriterijem kre-
ativnosti in inovativnosti, še zlasti izstopa ideja trajnostnega 
razvoja podeželja in njihovega okolja ter ideja o vključeva-
nju prebivalcev v aktivno vlogo sooblikovalcev razvoja v lo-
kalno skupnosti. Partnerstvo predstavlja tudi dobro izhodi-
šče za nadaljnje sodelovanje vseh vključenih partnerjev z 
vzdrževanjem rednih stikov na institucionalni in osebni rav-
ni, saj se je vzpostavila dobra mreža sodelovanja. V projek-
tu so poleg Slovenije sodelovale še Nizozemska, Portugalska, 
Velika Britanija in Islandija.

Bronasto plaketo za avtorski projekt iscXXVII – Strengh-
tening of the European identity through diversity of in-
dividuals
Vsebina izvedene aktivnosti se ustrezno umešča v program 
VŽU in podpira doseganje posebnih in operativnih ciljev pod-
programa Grundtvig delavnice. Delavnica je pomenila nad-
gradnjo dosedanjega dela organizacije, ki jo je izvedla, in 
obogatila lokalno okolje, kjer so možnosti za delo in izobra-
ževanje, predvsem za odrasle, ki sodijo v ranljive skupine 
prebivalstva, omejene. Vpetost lokalnega okolja in umešče-
nost izvedene aktivnosti v strategijo organizacije zagotavlja 
trajno vrednost. Vodenje delavnice je bilo ustrezno. Potekalo 
je stalno evalviranje delavnice, uporabljen je bil tudi pristop 
video zapisov. Delavnica je ciljni skupini na dostopen način 
in z aktivnim vključevanjem udeležencev približala proble-
matiko evropske identitete. Namen aktivnosti, izvedene v 
okviru delavnice, je bil sprožiti procese, ki bi pri udeležen-
cih dolgoročno povzročili pozitivne spremembe zasidranih 
miselnih vzorcev in ovrgli nekatere predsodke. Delavnice so 
se poleg slovenskih udeležili še predstavniki iz Poljske, La-
tvije, Turčije in Norveške.

Podelitev nacionalnih nagrad 
jabolko kakovosti 2013

KAPELE  Rejci konj v Kapelah so pred leti obudili običaj bla-
goslavljanja konj na Štefanovo in letos so konje blagoslovili 
že 20. leto zapored. Na kapelskem ‚placu‘ so se zbrali rejci 
in ljubitelji konj ter se ob zvokih Pihalnega orkestra Kapele 

razvrstili pred cerkvijo. Zapel je Moški pevski zbor Kapele in 
zaplesali so folkloristi s Senovega. Udeležence prireditve so 
nagovorili predsednik društva konjerejcev Robi Stanič, bre-
žiški župan Ivan Molan in predsednik sveta KS Kapele Ivan 
Urek, konje pa je blagoslovil župnik z Bizeljskega Vlado Le-
skovar.  Vir: Društvo konjerejcev Kapele

20. žegnanje konj v Kapelah

Drage bralke, dragi bralci,
vaše dobre želje 

so preplavile naše uredništvo, 
tako po navadni 

kot po elektronski pošti!

Hvala vam za spodbudo, 
namenjeno vsem, 

ki skozi leto ustvarjamo 
vaš Posavski obzornik.

Vse najlepše 
naj se vam dvojno vrne.

Uredništvo 



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 1, petek, 3. 1. 2014 7IZ NAŠIH KRAJEV
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CKŽ 23, 8270 Krško, 
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e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si

BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 4. decem-
bra v avli Doma kulture pripravila literarni večer 16. ob-
močnega srečanja literarnih ustvarjalcev, ki je potekal pod 
nazivom »Če beseda bi doma ostala …«

Prispevke za literarna prebiranja so napisali dijaki Gimnazije 
Brežice, člani KUD Franjo Stiplovšek: Anamarija Agnič, Jan 
Brinovec, Anamarija Cemič, Kaja Nakani in Nina Vodeb; iz 
Literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič: Reneja Mihelič, 
Rudi Mlinar, Špela Ravnikar, Rudi Stopar, Ivana Vatovec in 
Franc Živič; ter posamezni avtorji: Lazo Grujičić, Stanisla-
va Pernišek, Vladka Sumrek, Dragomila Šeško in Zlatka Te-
ropšič. Strokovna spremljevalka srečanja Gabriela Babnik 
je omenila zanimivost, ki se je pojavila posebej v letošnjem 
srečanju  da znajo biti avtorice veliko drznejše od moških 
piscev v smislu izpovedovanja intime.
Povezovalni program je bilo delo Lučke Černelič, s pesmijo 
pa je razveseljevala Vokalna skupina KUD Franjo Stiplovšek 
Gimnazije Brežice, ki jo vodita Dejan Jerončič in Simona 
Rožman Strnad. Slednja je udeležence srečanja nagradila z 
vrtnicami, zasluženimi priznanji in izdano zbirko izbranih del 
16. območnega srečanja literarnih ustvarjalcev.
 N. Jenko S.

RAZBOR - V Domu krajanov Razbor je potekala predstavitev 
knjige »Kar nej rejs, se neč ne guvuri« profesorice slovenšči-
ne in umetnostne zgodovine Brede Vidmar Mandič, ki svojo 
domačo hribovsko vas pod Lisco še vedno zelo rada obišče.

Po izdaji svoje prve knjige 
z naslovom Razbor med ko-
prenami spomina se je Bre-
da Vidmar Mandič odločila, 
da bo prisluhnila še ljudskim 
pripovedim. Snemanje in za-
pisovanje v sevniškokrškem 
in laškem narečnem govoru 
je potekalo štiri leta. Zajelo 
je območje vzhodnega Posa-
vskega hribovja med rekama 
Savinjo in Savo ter potokoma 
Sevnična in Gračnica. Avtori-

ca je prisluhnila 31 osebam in zapisala približno 500 besedil, ki 
jih je v knjigi razvrstila v enajst poglavij. V njih najdemo pra-
vljice, pa bajične, vražljive, strašljive, legendne, razlagalne, 
zgodovinske, roparske, socialne in šaljive povedke ter anekdote.
Literarna zgodovinarka prof. ddr. Marija Stanonik je na pred-
stavitvi knjige med drugim dejala: »S knjigo ‚Kar nej rejs, se 
neč ne guvuri‘ je ne le Razbor in kraji pod Lisco, temveč celo-
tno Posavje pridobilo največ, kar lahko pridobi narod za ohra-
njanje svojega izročila in identitete. Samo poznavanje prete-
klosti ter temeljnih vrednot svojega naroda pripomore h gradnji 
trdnih temeljev prihodnosti.« Predstavitev je spremljal bogat 
kulturni program.  M. Petrovčič/S. R.

BREŽICE – Knjižnica Brežice in Celjska Mohorjeva družba 
sta v brežiški knjižnici pripravili predstavitev romana Ru-
dija Mlinarja z naslovom »Ko ni cvetela ajda«.

Življenje in delo Rudija Mlinarja je uvodoma predstavila di-
rektorica knjižnice Tea Bemkoč, pogovor z avtorjem pa je 
vodila Jasmina Spahalić. Kljub temu, da je v romanu zajeto 
trpko obdobje med drugo svetovno vojno in izgnanstvo slo-
venskega naroda iz domovine, smo bili priča izjemno spro-
ščenemu pogovoru. Mlinar je po raziskovanjih in pričanjih, 
zlasti Branka Bogoviča, v roman postavil trnovo življenjsko 
pot dekleta iz Dobove in fanta z avstrijske Koroške, ki sta se 
prebijala skozi nemška delovna taborišča. Rdeča nit roma-
na je prizadevanje slovenskega človeka, da je tudi v skraj-
no nenaklonjenih razmerah ohranjal svoj jezik in se ni vdal 
v ponemčenje. Glavna junaka Andrej iz Pliberka in Lucija iz 
Dobove sta sicer izmišljeni osebi, njuni spremljevalci in kra-
ji, kjer se roman dogaja, pa so resnični. To daje romanu ve-
rodostojnost, pa tudi zgodovinski vpogled v izseljeništvo slo-
venskega naroda, in hkrati v tematiko, ki je do osamosvojitve 
Slovenije ni bilo priporočljivo omenjati.
Za jedrnato branje sta poskrbela Ivana Vatovec in Rudi Sto-
par.
 N. Jenko S.

Če beseda bi doma ostala …

Špela Ravnikar in Anamarija Agnič, v ozadju Lučka Čer-
nelič

Kar nej rejs, se neč ne guvuri

Breda V. Mandič in Ana Vidic

Ko ni cvetela ajda

Rudi Mlinar z Jasmino Spahalić

V čakalnici ginekološke am-
bulante SB Brežice so namreč 
slovesno namenu predali in-
kubator, ki je bil kupljen s 
pomočjo donatorskih sred-
stev, zbranih na januarskem 
dobrodelnem koncertu ob 
slovesu krone lanske vinske 
kraljice Slovenije Martine 
Baškovič in na decembrskem 
dobrodelnem koncertu Lions 
kluba Brežice. Kot je pove-
dal direktor SB Brežice Dra-
žen Levojević, je vrednost 
inkubatorja približno 18.900 
evrov, od tega so na koncertu 
Slovo krone od Posavja zbra-
li 10.732 evrov, pri brežiških 
lionsih uradnega podatka še 
nimajo, ravno na dan pre-
daje inkubatorja pa je svo-
jo dobrodelnost pokazal tudi 
OO SDS Brežice in za inkuba-
tor prispeval 500 evrov. Preo-
stanek bo dodala SB Brežice. 
Nov inkubator, ki je že dru-

Božično darilo za brežiško porodnišnico
BREŽICE – Za zaposlene v Splošni bolnišnici Brežice oz. natančneje ginekološko porodnem oddelku je bil 
minuli božič še posebej vesel, saj so dva dneva prej dobili povsem nov inkubator. 

gi za brežiško porodnišnico, 
je namenjen predvsem opa-
zovanju novorojenčkov, se-
grevanju podhlajenih novo-
rojenčkov in nedonošenčkov 
z nizko porodno težo, terapi-
ji z višjimi koncentracijami 
kisika, obsevanju zlatenič-

nih novorojenčkov ter nad-
zoru bolnih novorojenčkov, 
ki dobivajo zdravila. »Vese-
li nas tudi to, da se uporaba 
inkubatorja veča, in to zara-
di povečanja števila rojstev 
v naši porodnišnici, ki nara-
ščajo od leta 2008. Letos bo 

ta številka najvišja, saj smo 
imeli do današnjega dne že 
531 porodov, do konca leta 
pa se obeta še kakšen porod 
več,« je še dodal direktor 
brežiške bolnišnice.

Spregovorili sta tudi bivša 
vinska kraljica Slovenije 
Martina Baškovič, ki je pou-
darila, da januarskega kon-
certa ne bi bilo, če ne bi bili 
v Posavju pripravljeni stopi-
ti skupaj, in predsednica Li-
ons kluba Brežice Nataša Mi-
hajlović, donacijo brežiške 
SDS pa je direktorju Levo-
jeviću izročil poslanec v DZ 
mag. Andrej Vizjak. Delova-
nje inkubatorja je predsta-
vil predstavnik proizvajalca 
Dräger Robert Pristavec. Za 
kulturni pridih so z recitacijo 
in pesmijo poskrbele učenke 
OŠ Brežice. 
 Rok Retelj

Direktor SB Brežice Dražen Levojević ob že drugem inku-
batorju brežiške porodnišnice.

SEVNICA – Glasbena šola Sevnica je 19. decembra navdušila 
z božičnim koncertom v cerkvi sv. Nikolaja in nato še 22. de-
cembra v sevniški kulturni dvorani z novoletnim koncertom 
– s prisrčnimi in spodbudnimi mislimi pa povezovalka veče-
ra Martina Prevejšek, učiteljica solo petja na sevniški glas-

beni šoli. »Naj bo vsak dan v letu božična fantazija,« je za-
želela v uvodu. Posebno presenečenje večera je bil prihod 
dedka Mraza, ki je otrokom po prireditvi delil bombone s svo-
jimi pomočnicami. Vse dobro in vse lepo je v prihajajočem 
novem letu zaželela vsem zbranim ravnateljica GŠ Sevnica 
Katja Krnc, nekateri izmed obiskovalcev pa so si zaželeli, 
da bi se uresničila dolgoletna želja po novi kulturni dvorani. 
 S. R., foto: L. M.

Naj bo vsak dan v letu fantazija

Pihalni orkester z dirigentom Francijem Lipovškom je na 
novoletnem koncertu po močnem aplvzu zaigral še dodatek.

POTOVANJE PO ELEKTORMAGNETNEM SPEKTRU
predavatelj: Garsia Kosinac

SOBOTA, 4. JANUAR 2014

Zaželena vstopa v center sta ob 10.00 in 14.00. 
Ogled centra z eksperimentalnico in obisk posebne delavnice traja okvirno 3 šolske ure.
Natančen program na naši spletni strani www.svet-energije.si

Svet energije je odprt med 10.00 in 17.00

SOBOTA, 4. JANUAR 2014
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vi njunega doma in svoj pri-
spevek nakažete na tekoči 
račun Rdečega križa, za vašo 
pomoč vam bosta zelo hvale-
žna. Naj bodo prazniki Mate-
je in Danijela polni upanja v 
lepši jutri!  

Obred je vodil župnik Ma-
tej Užmah, zlatoporočen-
cem pa je namenil posebni 
nagovor župan občine Breži-
ce Ivan Molan in jim česti-
tal ob spoštljivem jubileju. 
Župan je dejal, da je vesel 
in ponosen, da je lahko pri-
ča takšnemu dogodku, ki je 
redkost ne le v občini am-
pak tudi širše. Ob tej prilo-
žnosti je župan zakoncema 
Volčanšek in Kocjan v spo-
min na obred zlate poroke v 
imenu Občine Brežice izročil 
spominski listini in priložno-
stni darili.

O življenjski poti zlatopo-
ročencev 

Stanislav, po domače Sta-
ne, in sestra Ana oz. Anica, 
sta se rodila v družini Volčan-
šek v Sromljah. Odraščala sta 
v družini petih otrok, med-
tem ko so bili pri Kocjanovih 
v Podgorju pri Pišecah štirje 
otroci – med njim tudi Anton 
(Tone) in Marija. Življenje je 
v obeh družinah potekalo po-
dobno kot v večini družin na 
podeželju. Otroci so dela-
li doma na kmetiji in služili 
denar z različnimi priložno-
stnimi deli v vinogradih, s 
košnjo sena, opravili na nji-
vah. Dela nikoli ni zmanjka-
lo, zato za šolo ni bilo dovolj 
časa. Po končani osnovni šoli 
sta tako Volčanškova kot Ko-
cjanova ostala doma na kme-
tiji. Kljub napornemu kmeč-
kemu delu so si znali vzeti 
čas za druženje in kulturo. 
Volčanškova Stanko in Ani-
ca sta sodelovala v dramski 
skupini v Pišecah, kjer sta se 
na predstavi spoznala s Ko-
cjanovima Tonetom in Mari-

jo. Kljub temu, da je iskrica 
preskočila med Stankom in 
Marijo ter Anico in Tonetom, 
kar nekaj časa niso vedeli, da 
sta se Kocjanova brat in se-
stra zaljubila v Volčanškova 
sestro in brata. 
Malo pred novim letom 1954 
– točno 28. decembra 1953  
sta se oba para odločila, da 
uradno stopita na skupno ži-
vljenjsko pot. Po poroki so 
se v želji po lepšem življe-
nju za svoji družini poda-
li na delo v tujino. Ostali pa 
so močno povezani z domo-
vino, kamor so se radi vrača-
li za praznike. Življenje na 
tujem je potekalo ob veliko 
dela, skromnosti in varčeva-
nju za gradnjo hiš v domo-
vini. Družini sta se povečali 
– Stanko in Marija Volčanšek 
sta se razveselila treh otrok, 
dveh sinov in hčerke, Tone in 
Anica Kocjan pa rojstva hčer-
ke in sina. Ko so otroci za-
čeli obiskovati osnovno šolo, 
sta se družini vrnili domov, 
kjer so jih z veseljem priča-
kali sorodniki in prijatelji. 

Tone in Stanko sta si ob vr-
nitvi poiskala delo – zaposle-
na sta bila v nekdanji Tovarni 
celuloze in papirja v Krškem, 
Anica in Marija pa sta ostali 
doma ter se posvetili skrbi za 
dom in vzgoji otrok.

Leta so tekla, otroci so od-
raščali in se osamosvojili. 
Tako Tone in Anica kot Stan-
ko in Marija so postali pono-
sni babice in dedki, saj jim 
pogosto delajo družbo štir-
je vnuki. Danes zlatoporo-
čenci uživajo v zasluženem 
pokoju, dnevi jim kar prehi-
tro minevajo ob delu v vino-
gradu in na njivi ter ob pro-
stovoljnih dejavnostih. Tone 
in Anica sta gasilska vetera-
na Prostovoljnega gasilske-
ga društva Dečno selo, Stan-
ko je strasten lovec in član 
Lovske družine Pišece, Marija 
pa je aktivna v Aktivu kmeč-
kih žena Sromlje. Kot pravi-
jo njuni domači, Volčanško-
vo družino vedno spremljajo 
lepa pesem, oster lovski po-
gled in dobra volja.

Mlada zakonca sta si v Dobo-
vi uredila skupen dom, v ka-
terem sta zaživela in zače-
la načrtovati družino, ko je 
izbruhnil požar in v nekaj 
urah sta kljub takojšnji po-
moči gasilcev ostala skoraj-
da brez vsega. Uspela sta re-
šiti del opreme, medtem ko 
so bili streha, napeljave in 
prostori popolnoma uničeni. 
S pomočjo dobrih ljudi sta 
pred zimo stanovanje uspe-
la zaščitila z novo streho, se-
daj pa je pred mlado druži-
no še veliko dela in stroškov, 
tudi plačilo nove strehe, da 
bi se jima uresničila želja in 

BREŽICE – Brežiški skavti so županu občine Brežice Ivanu Mo-
lanu in občinski upravi prinesli betlehemsko luč miru. Skavti 
so s pesmijo in poslanico vsem voščili mirne in blagoslovlje-
ne božične praznike ter vse dobro v prihajajočem letu. Žu-
pan se je mladim zahvalil za lepe želje in tradicionalni obisk 
ter tako skavtom kot sodelavcem zaželel prijetno praznova-
nje, ki naj bo priložnost za druženje in nabiranje energije 
za nove podvige v prihajajočem letu. 

Poslanica - Luč miru iz Betlehema 2013 
»Če si daleč od mene, če me gledaš z razdalje, zviška ali 
brezbrižno, mi ne moreš gledati v oči. Nočem, da se zapiraš 
vase, nočem, da si moj brezčutni opazovalec. Želim, da se 
mi približaš, me pogledaš, kajti samo tako me boš srečal in 
razumel. Samo tako boš videl, kdo in kakšen sem. Samo če 
prideš k meni, če snameš masko z obraza, me lahko prav vi-
diš. Tako bom zate postal luč. Moja luč bo svetila tudi tebi, 
saj naju strah, sovraštvo, nerazumevanje in zamere ne bodo 
več ločevale. Najin pogled bo drugačen, ker se bova pozna-
la in se gledala takšna, kot sva.
Odpri oči. Razumi. Sprejmi. Poglej drugače.«

Dvojna zlata poroka v Sromljah

Zlatoporočenca Volčanšek in Kocjan z župnikom Matejem 
Užmahom in županom Ivanom Molanom

Namesto mirnega družinskega 
življenja v novem domu požar
DOBOVA – Župan občine Brežice Ivan Molan je skupaj s predstavnicama brežiškega Rdečega križa Dragi-
co Lazanski in Antonijo Zaniuk obiskal Matejo in Danijela Liparja, ki sta v novembrskem požaru ostala 
brez strehe nad glavo. 

bi se do aprila 2014 lahko vr-
nila domov.

Liparjeva sta začasno sta-
novanje našla pri Matejinih 
starših v Pišecah, od koder 
dnevno prihajata na pogo-
rišče in urejata stanovanje.  
Na pomoč pri obnovi stre-
he so jima priskočili pri Ob-
močni organizaciji Rdečega 
križa, del sredstev je pre-

ko razpisa prispevala obči-
na, vesela pa boste vsakr-
šne pomoči dobrih ljudi, saj 
bosta sama stroške obnove 
težko zmogla. Vsi, ki želite 
v prazničnem mesecu ponu-
diti pomoč, lahko Mateji in 
Danijelu pomagati pri obno-

V stanovanju z obnovljeno streho, od leve prosti desni: 
Dragica Lazanski in Antonija Zaniuk iz RK, zakonca Dani-
jel in Mateja Lipar ter župan občine Brežice Ivan Molan

Požar na Liparjevi strehi, november 2013 (foto: Franc 
Šavrič)

TRR pri NLB: SI56 0237 3001 0819 504 
Naziv družbe: Rdeči križ Slovenije, 

Območno združenje Brežice
Naslov: Trg izgnancev 12 a

Pošta: 8250 Brežice
Namen nakazila: donacija – LIPAR

SROMLJE - V župnijski cerkvi Sv. Martina v Sromljah je bil v soboto, 28. de-
cembra, izjemen dan, saj sta zakonske zaobljube v krogu številnih sorodnikov 
obnovila zlatoporočenca Ana in Anton Kocjan ter zlatoporočenca Marija in Sta-
nislav Volčanšek. Oba para sta pred pol stoletja tudi skupaj stopila pred oltar. 

Skavti zaželeli vesele praznike 
županu in občinski upravi
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a Mikrobiološka preiskava Kemična analiza

A B C D ocena vzrok NU

G. Leskovec – Ložice - omrežje II. -  
omr. Stranje, javna zalivka na pokopališču 150 Da U 0 0 3 6 U /

Jevša – Šedem – omrežje Šedem 11 95 Ne NU 2 10 14 3 U /
Kališovec - Brezje – D. Leskovec – omr. Kališovec 5 250 Da U 0 0 <1 5 U /
Mali Kamen - Reštanj - omr. Mali Kamen 21 175 Da U 0 0 <1 <1 U /
Mali Kamen - Okrog - omr. I. Mali Kamen 39 120 Da U 0 0 228 >300 U /
Rožno – Dolnji Leskovec, omr. D. Leskovec 23 150 Ne NU 0 21 69 43 U /
Slom – Ilovec –omr. I. Stolovnik 51 219 Ne U 0 0 38 2 U /
Veliki Kamen – omrežje, bar Kamen 10 250 Da U 0 0 3 1 U /
Veternik - omr. I. Mrčna sela 16 100 Da NU 2 21 61 9 U /

Legenda: A =Escerichia coli – CFU/100ml, B =koliformne bakterije – CFU/100ml, C = Skupno število aerobnih bakterij 220C 72 h v 1ml, D = 
Skupno število aerobnih mezofilnih bakterij 360C 72 h v 1ml, U=ustrezen, NU=neustrezen, omr. = omrežje.

Svetniki o odlagališču NSRAO: 
aktivnosti za gradnjo je treba 
pospešiti
Na zadnji lanski seji Občinskega svet Občine Krško so člani-
ce in člani na pobudo svetnika Vlada Bezjaka ponovno zah-
tevali odgovore glede nadaljnjih aktivnosti izgradnje odla-
gališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) 
v Vrbini. Zahtevali so pospešitev aktivnosti za gradnjo, ki 
se mora začeti v letu 2014.

Obveze države do lokalnega okolja ob umeščanju odlagališča 
NSRAO so bile zapisane v šestih protokolih v skupni vredno-
sti 32 milijonov evrov, ki jih je vlada s sklepom iz leta 2007 
tudi potrdila in naložila pristojnim ministrstvom in Agenciji 
za radioaktivne odpadke (ARAO), da za izvedbo protokolov 
zagotovijo ustrezen delež sredstev iz proračunskih virov. Gre 
za protokol o informiranju javnosti in zagotavljanju sredstev 
za izgradnjo širokopasovnih omrežij v občini Krško, proto-
kol o ureditvi medsebojnih odnosov pri nameravani izgradnji 
nove cestne povezave Krško  Brežice; protokol za sofinanci-
ranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na obmo-
čju občine Krško; protokol o sofinanciranju izgradnje obvo-
znice Krško; protokol o financiranju obnove gradu Leskovec 
(Šrajbarski turn) in protokol o zagotavljanju sredstev za pro-
jekt Poslovna cona Drnovo – faza 1. Svetniki so zahtevali, da 
vlada nemudoma v proračunskih virih zagotovi sredstva, saj 
ni izvršila še nobenega protokola.
Ponovno so nasprotovali gradnji dodatnega skladišča znotraj 
NEK ter od ministrstva za infrastrukturo in prostor ter ARAO 
zahtevali, da do 1. 2. 2014 predložita terminski plan z raz-
delano vsebino vseh potrebnih aktivnosti za izgradnjo odla-
gališča, ki se mora začeti v letu 2014. Občinski svet je še po-
oblastil župana mag. Mirana Stanka, da imenuje komisijo za 
spremljanje izgradnje odlagališča po vzoru komisije za izgra-
dnjo HE na spodnji Savi.

Nov korak h kolesarskim povezavam
Direktor Direkcije RS za ceste mag. Gregor Ficko in mag. Miran Stanko, župan občine Krško, sta 23. de-
cembra podpisala Pismo o nameri o sodelovanju pri projektu »S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka 
bike)«, v katerem sodeluje štirinajst posavskih in dolenjskih občin. Daljinske kolesarske povezave 
predstavljajo hrbtenico širšega kolesarskega sistema, ki bo kasneje z lokalnimi povezavami omogočala 
vzpostavitev celotnega omrežja, predvsem za razvoj turizma.
Projekt predvideva umesti-
tev kolesarskih povezav ter 
izgradnjo državnih kolesar-
skih povezav na trasah: Žu-
žemberk – Dolenjske Toplice 
– Straža – Novo mesto – Šen-
tjernej – Kostanjevica na Krki 
– Brežice  (Obrežje) – Brega-
na (R Hrvaška); Brežice – Bi-
strica ob Sotli – Podčetrtek; 
Radeče – Sevnica – Krško – 
Brežice – (Rigonce) – Hermi-
ca (R Hrvaška) ter Sevnica 
– Mokronog Trebelno  Ško-
cjan – Šmarješke Toplice – 
Novo mesto. V projektu po-
leg občine Krško, kot vodilne 
občine, sodelujejo še obči-
ne Sevnica, Radeče, Breži-
ce, Kostanjevica na Krki, Bi-
strica ob Sotli, Novo mesto, 
Šentjernej, Dolenjske Topli-

ce, Straža, Šmarješke Topli-
ce, Škocjan, Mokronog – Tre-
belno in Žužemberk. 
Kot je pojasnil župan občine 
Krško mag. Miran Stanko, 
gre za približno 150 kilome-
trov kolesarskih poti, daljin-

ske kolesarske poti pa bodo 
obravnavali ločeno po manj-
ših smiselnih odsekih. Obči-
ne bodo v okviru svojih regij 
projekt uvrstile tudi v Regio-
nalni razvojni program za ob-
dobje 2014 – 2020. Po bese-

dah direktorja Direkcije RS 
za ceste mag. Gregorja Fic-
ka bodo v prvi fazi skupaj z 
Regionalno razvojno agenci-
jo Posavje in Razvojnim cen-
trom Novo mesto, ki projekt 
koordinirata,  pristopili k iz-
delavi idejne zasnove za ko-
lesarske povezave. Ta bo de-
finirala že obstoječe odseke 
in infrastrukturo ter določi-
la, katere povezave bo po-
trebno zgraditi na novo. Pro-
jekt S kolesom ob Savi in Krki 
bo prav gotovo del operativ-
nega programa za naslednjo 
finančno perspektivo 2014  
2020, je poudaril Ficko in do-
dal, da bodo po optimistič-
nih napovedih prvi kilometri 
kolesarske steze tega projek-
ta v funkciji že čez leto dni.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktor Direk-
cije RS za ceste mag. Gregor Ficko

Vaški vodovodi: za kvaliteto potrebni 
dodatni ukrepi
Po pogodbi med Občino Krško in Zavodom za zdravstveno varstvo (ZZV) Novo mesto je zavod letošnjo 
jesen opravil drugi del analiz vode vaških vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oz. skupin 
občanov. Poročilo o kvaliteti pitne vode vodovodov, nad katerimi ni rednega nadzora v skladu s Pravilni-
kom o pitni vodi (Ur. List RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), kaže, da je voda sicer na večini 
od desetih pregledanih vodovodov zdravstveno ustrezna, a zavod opozarja, da kvaliteta ni ves čas sta-
bilna in predlaga prekuhavanje vode.

Tabela: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodo-
vodnih odborov v občini Krško – jesen 2013

Komunalno urejanje na Kremenu 
zaključeno
Občina Krško je v decembru zaključila projekt celovitega ko-
munalnega urejanja naselja Kremen v skupni vrednosti 1,8 
milijona evrov, s katerim je začela pred letom in pol. Projekt 
je vključeval ureditev lokalne ceste Videm – Bučerca – Sremič 
– Videm, izgradnjo pločnika, podpornih zidov, potrebnih za 

rekonstrukcijo ceste, izgradnjo komunalne infrastrukture, z 
ločenim sistemom za meteorno in fekalno kanalizacijo, ure-
ditev odvodnjavanja cestišča ter ureditev izpusta prečiščenih 
meteornih voda v potok Dornik. Zgrajena je bila nova cesta 
v dolžini 1400 metrov, javna razsvetljava, vodovod, teleko-
munikacijske napeljave, vodi za širokopasovno omrežje ter 
koridor za plinovod. Kot poudarja župan občine Krško mag. 
Miran Stanko, je investicija pripomogla k zmanjšanju obre-
menjevanja okolja s komunalnimi vodami ter k zmanjšanju 
vodnih izgub na vodovodnem omrežju. Urejena je dotrajana 
prometna in okoljska infrastruktura, bolj varne so tudi pro-
metne razmere na tem območju, predvsem pa odpravljene 
težave z meteorno vodo in udori ceste.

Z ureditvijo so odpravljene težave z meteorno vodo, var-
nejši je tudi promet.

Vse lastnike psov pozivamo, da v skladu z občinskim odlo-
kom o javnem redu in miru na sprehajalnih poteh in v parkih 
svoje hišne ljubljenčke na sprehodih privežejo na povodce, 
na kar ob poteh opozarjajo tudi nedavno postavljene table. 
Tako bo preživljanje prostega časa v naravi prijetno in spro-
ščeno za vse sprehajalce.

V parkih in na sprehajalnih 
poteh pse na povodce

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA - 
Krški skavti so decembra 
luč miru iz Betlehema s spo-
ročilom, da je potrebno od-
preti oči, razumeti, spreje-
ti in pogledati na ljudi in 
svet okoli sebe drugače, 
prinesli tudi med zaposle-
ne na občinski upravi. Žu-
pan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko se jim je ob tem 
zahvalil in poudaril pomen 
vrednot, miru in medseboj-
nega razumevanja.

Predavanje o odnosu z mladostnikom
V četrtek, 16. januarja 2014, ob 19. uri bo v Kulturnem 
domu Krško v organizaciji LAS Krško, MC Krško in KD Krško 
potekalo prvo predavanje v okviru cikla Pot do sreče obsta-
ja. O odnosu z mladostnikom bo predaval terapevt, vodja 
LAS Novo mesto Toni Kočevar. Vabljeni!

Zavod je ob pregledu desetih 
vaških vodovodov odvzel de-
set vzorcev za osnovno mi-
krobiološko in deset vzorcev 
za osnovno sanitarno - ke-
mično preiskavo. Kot je raz-
vidno iz tabele, so bili vzor-
ci vode na vodovodih Jevša 
– Šedem, Rožno – Dolenji Le-
skovec in Veternik mikrobi-
ološko neskladni s pravilni-
kom. Pri osnovni sanitarno 
 kemični preiskavi niso na-
šli neskladnosti. Kljub oce-
ni, da je bila voda na osta-
lih vodovodih zdravstveno 
ustrezna in da na nekaterih 
vodovodih analize preteklih 
let kažejo na zdravstveno 
ustreznost vode, zavod opo-
zarja, da kvaliteta vode ni 
ves čas stabilna in da je po-
trebno za njeno zdravstveno 
ustreznost na vodovodih iz-
vesti še dodatne ukrepe. Re-
zultati opravljene preiskave 
so namreč odraz trenutne-
ga stanja, saj je primerjava 
analiz pokazala, da se kako-
vost vode na teh vodovodih 
in izvirih med letom bistve-
no spreminja, odvisno od 
vremenskih razmer in letne-
ga časa ob odvzemu vzorca. 

ZZV Novo mesto predlaga 
obvezno prekuhavanje vode 
na vseh obravnavanih vodo-
vodih. Prekuhavanje mora 
trajati, dokler voda ni zdra-
vstveno ustrezna. Tri minu-
te vretja pomeni široko var-
nost. Če je voda motna, jo 
pred prekuhavanjem zbi-
strimo z usedanjem in filtri-
ranjem. Preprečiti je treba 
možnost naknadnega one-
snaženja. Vodo shranimo na 
hladnem in jo za pitje upo-
rabljamo 24 ur, izjemoma 
48 ur.

Vodo je treba primerno pri-
praviti in razkužiti. Tam, kjer 
razkuževanje poteka, pa je 
voda kljub temu neustre-
zna, je treba ugotoviti, ali 
razkuževanje poteka stro-
kovno pravilno. Zaradi var-
nosti mora upravljanje vodo-
voda prevzeti profesionalno 
usposobljeno podjetje. Če 
je le možno, je treba vodo-
vod prevezati na vodovod z 
zdravstveno ustrezno vodo, 
ki se varuje s predpisanimi 
in označenimi vodovarstve-
nimi pasovi. Če je potrebno, 
je treba vodovodno omrežje 

predhodno sanirati. 

Poročilo Zavoda za zdra-
vstveno varstvo Novo me-
sto je objavljeno na spletnih 
straneh Občine Krško, podat-

ki o analizah za posamezen 
vodovod pa so na razpolago 
na Oddelku za urejanje pro-
stora in varstvo okolja Obči-
ne Krško.
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Območje občine Sevnica, 
razen jesenskih močnih pa-
davin na območju Trnovca, 
Zabukovja in Blance, v letu 
2013 ni prizadela kakšna ve-
čja naravna nesreča. Kljub 
temu pa so se odvijale ak-
tivnosti v zvezi z načrtova-
njem, zlasti za morebitno ra-
diološko ali jedrsko nesrečo 
ter pripravo skupne ocene 
ogroženosti za visoke vode 
na reki Savi po izgradnji hi-
droelektrarn. Pripadniki enot 
iz vrst Gasilske zveze Sevni-
ca in Območnega združenja 
Rdečega križa Sevnica so se 
usposabljali na tečaju za bol-

Za sofinanciranje izvedenih 
turističnih prireditev je na-
menjenih 12.775 evrov sred-
stev, katerih cilj je poveča-
nje turističnega obiska oz. 
promocija kraja in priredi-
tev, ki vplivajo na turistič-
ni razvoj posameznega kra-
ja ter celotne občine. 

Za pospeševanje razvoja go-
spodarstva za ukrepe pro-
mocije izdelkov in storitev 

na sejmih, pospeševanja od-
piranja novih delovnih mest 
in naložb v nakup nove opre-
me in nematerialnih inve-
sticij je namenjenih 65.000 
evrov sredstev. 

Za ohranjanje in spodbuja-
nje razvoja kmetijstva in po-
deželja v občini je za ukrepe 
naložb v kmetijska gospo-
darstva za primarno proi-
zvodnjo, zagotavljanja teh-

nične podpore kmetijskemu 
sektorju, naložb za opravlja-
nje dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah, pokrivanja ope-
rativnih stroškov transpor-
ta iz odročnih krajev in pod-
pore za delovanje strokovnih 
društev namenjenih 65.500 
evrov sredstev. 

Rok za oddajo vloge na na-
slov Občine Sevnica je 31. 1. 
2014 za turizem in kmetij-

stvo ter 28. 2. 2014 za go-
spodarstvo. Razpisne doku-
mentacije bodo dostopne 
preko spletnih strani Obči-
ne Sevnica in KŠTM Sevnica 
oziroma na Oddelku za go-
spodarske dejavnosti, doda-
tne informacije lahko dobi-
te na telefonski številki 07 81 
61 233 oziroma elektronskem 
naslovu vlasta.kuzmicki@
obcinasevnica.si, vsak de-
lovnik od 8. do 14. ure.

Javni razpisi: turizem, gospodarstvo 
in kmetijstvo

Denarna pomoč ob rojstvu otroka

Prizadevanja Socialnega inkubatorja 
Posavja predstavili na ministrstvu
Spodbujanje socialnega podjetništva je ena izmed prioritetnih usmeritev Evropske unije in je tudi 
opredeljena v Operativnem programu Slovenije 2014-2020. V tem kontekstu je Občina Sevnica na po-
budo Zavoda KNOF so.p., ki deluje kot Socialni inkubator Posavja, organizirala sestanek na Ministrstvu 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Namen sestanka je bil spre-
govoriti s pristojnimi z mi-
nistrstva o zagotavljanju 
trajnostnega delovanja in fi-
nanciranja socialnega inku-
batorja KNOF ter o ohranitvi 
delovnih mest v podpornem 
okolju inkubatorja. Učinko-
vito in prilagojeno podjetni-
ško podporno okolje je nujno 
za razvoj socialnega podje-
tništva v Sloveniji, s čimer so 
se strinjale tudi predstavnice 
ministrstva Patricija Vrečar, 
vodja sektorja za zaposlova-
nje, socialno podjetništvo in 
migracije, Milena Tomšič, 
predstavnica programa jav-
nih del, in Ana Vodičar z di-
rektorata za trg dela in zapo-
slovanje. Direktorica Zavoda 

KNOF Mojca Žganec Metel-
ko je predstavila unikaten 
način delovanja socialnega 
inkubatorja in modela „pod-
jetništva v zavetju“, ki so 
ga vzpostavili na podlagi po-
treb uporabnikov, župan Ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk 
pa je izrazil podporo inkuba-
torju ter izpostavil pomen in 
dosežke, ki jih ima inkuba-
tor v enem letu delovanja. 
Inkubator je zagnal devet 
profitnih centrov in omogo-
čil zaposlitev 12im ljudem. 
Ena izmed njih je tudi Mile-
na Mastnak, vodja profitne-
ga centra „Zelena Sevnica“, 
ki je na sestanku predstavi-
la način vključitve in podpo-
ro, ki jo je prejela. V nasle-

dnjem letu načrtujejo, da 
bodo pod okriljem inkuba-
torja omogočili zaposlitev 30 
osebam s podjetniško idejo. 

Predstavnice ministrstva so 
pozdravile sodelovanje in an-
gažiranost Občine Sevnica pri 
uresničitvi ciljev inkubator-
ja in predstavile situacijo na 
področju financiranja spod-
bujanja socialnega podjetni-
štva. To je v letu 2014 ome-
jeno predvsem na dopolnjen 
razpis javnih del, ki po no-
vem vsebuje poseben sklop 
II, namenjen zaposlovanju 
v socialnih podjetjih. Dru-
gih javnih razpisov bo v letu 
2014 zaradi prehodnega pro-
gramskega obdobja malo, bo 

pa več spodbud za podporna 
okolja v načrtu za leto 2015. 

Občina Sevnica in Zavod 
KNOF so.p. si bosta priza-
devala za aktivno vključitev 
v oblikovanje programskih 
podlag teh razpisov, sodelo-
vanje je namreč najpomemb-
nejše prav v fazi priprave, ko 
se oblikujejo pogoji in omeji-
tve določenega razpisa. Do-
govorili so se, da bo podoben 
sestanek sklican tudi s pred-
stavniki Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, 
saj je, kot so spoznali vsi pri-
sotni na sestanku, medresor-
sko povezovanje in sodelova-
nje pogoj za uspešen razvoj 
socialnega podjetništva.

26. decembra sta na sevniškem gradu svojih skupnih šest de-
setletij življenja z biserno poroko proslavila zakonca Ana in 
Boris Stariha iz Sevnice. Boris Stariha se je pred 23 leti upo-
kojil kot medobčinski veterinarski inšpektor, poleg strokovnega 

dela pa je bil akti-
ven tudi na drugih 
področjih druž-
benega življenja 
v Sevnici. S svo-
jim delovanjem v 
različnih društvih, 
s poveljevanjem 
štabu teritorialne 
obrambe ter šta-
bu civilne zašči-
te, s članstvom v 
obrambnem svetu 
za občino Sevnica  
je v svojem času 
močno zaznamo-
val dogajanja v 
občini. Za svoje 
aktivnosti na na-
štetih področjih 
je prejel tudi šte-
vilna priznanja. 
kot pooblaščenec 
za sklepanje za-
konskih zvez pa 
je na skupno ži-

vljenjsko pot pospremil mnoge pare iz našega okolja. Soproga 
Ana Stariha je kot šivilja večino svoje delovne dobe preživela 
v Jutranjki kot organizatorica usposabljanja in izobraževa-
nja mladih delavcev, za kar je prejela tudi posebno prizna-
nje. Da je bila prava mojstrica v svojem poklicu je dokazala 
tudi s tem, da je kot strokovna učiteljica krojenja in šivanja 
delala tudi v tujini. 
Ob častitljivi obletnici je zakoncema čestital tudi župan Sreč-
ko Ocvirk, ki je poudaril, da življenje v lokalni skupnosti za-
znamujejo tudi občanke in občani s svojim pozitivnim zgledom 
zrelosti, zvestobe, potrpljenja in medsebojnega razumevanja, 
za kar si zagotovo zaslužijo pohvalo in iskreno spoštovanje.

Razširjena seja štaba civilne zaščite
Ob izteku leta se z namenom analize in ocene opravljenega dela ter predstavitve načrtov za prihodnje 
leto srečujejo različne organizacije. Sejo v mesecu decembru so opravili tudi v občinskem štabu civilne 
zaščite. Na razširjeni seji so pregledali in strnili vtise o opravljenem delu v letu 2013. Člane štaba je ob 
tej priložnosti nagovoril tudi župan Srečko Ocvirk. 

ničarje. Ekipa Območnega 
združenja Rdečega križa Sev-
nica pa je sodelovala tudi na 
regijskem preverjanju uspo-
sobljenosti ekip prve pomo-
či civilne zaščite in Rdečega 
križa. 

Prisotni so ob pregledu dela v 
iztekajočem se letu izposta-
vili zelo dobro sodelovanje z 

vsemi organizacijami, ki de-
lujejo v sistemu zaščite, re-
ševanja in pomoči. Odmevna 
je bila tudi vaja Lisca 2013, 
na kateri je bila preizkušena 
pripravljenost ekip v primeru 
prometne nesreče in večjega 
požara v naravi. 

Sejo so zaključili z načrti za 
delo v letu 2014. Tudi v no-

vem letu se bodo nadaljeva-
le aktivnosti na področju na-
črtovanja v primeru naravnih 
in drugih nesreč, ki bi lahko 
prizadele občino Sevnica. V 
sklopu usposabljanja pripa-
dnikov civilne zaščite pa bo 
organiziranih tudi nekaj vaj, 
tako na nivoju regije Posav-
je kot tudi na območju obči-
ne Sevnica. 

Biserna poroka zakoncev Stariha

Občina Sevnica je v petek, 27. decembra, objavila tri javne razpise o dodeljevanju proračunskih sred-
stev v občini Sevnica za leto 2014, in sicer za sofinanciranje turističnih prireditev, pospeševanje razvo-
ja gospodarstva ter ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. 

Občina Sevnica bo tudi v letu 2014 ohranila dodeljevanje 
denarne pomoči za novorojenčke, katero ureja Pravilnik o 
enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Sevnica. 

Denarna pomoč je namenjena novorojenemu otroku, z njo 
pa si družina zagotovi dodatna sredstva za pokrivanje stro-
škov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Upravičenec do pomo-
či je novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da 
imata tako novorojenec kakor tudi starš, ki vlogo izpolni, 
stalno bivališče na območju občine Sevnica. 

Pomoč ob rojstvu otroka se upravičencu dodeli na podlagi 
pisne vloge enega izmed staršev in se vroči na Občino Sev-
nica. Obrazec in pravilnik sta dostopna na spletni strani Ob-
čine, kakor tudi v kabinetu župana v delovnem času Občine. 

Skladno s pravilnikom višino enkratne denarne pomoči za 
tekoče koledarsko leto s sklepom sprejme občinski svet ob 
sprejemanju proračuna. Občinski svet Občine Sevnica je 
tako na novembrski seji sprejel sklep, s katerim višina pomo-
či v letu 2014 ostaja enaka kot preteklo leto, to je 240 EUR. 

Denarno pomoč, ki se izda v obliki darilnega bona, lahko 
upravičenci vnovčijo v trgovini z otroško opremo Pikapolo-
nica v Sevnici. Z letom 2014 pa se ponudba dopolnjuje še z 
možnostjo koriščenja darilnega bona za nakup otroških obla-
čil in obutve v Trgovini Bliss v Sevnici, ki se nahaja v stavbi 
Bowling deLuxe podjetja Sava avto d.o.o.

Ana in Boris Stariha (Osebni arhiv Ane 
in Borisa Stariha)

Zbrani na razširjeni seji štaba civilne zaščite Občine Sevnica
ŠENTJANŽ  26. decembra, ko goduje 
sv. Štefan, zavetnik konj in živine, je 
na parkirnem  prostoru v  bližini kul-
turnega doma v Šentjanžu potekal bla-
goslov konj. Udeležilo se ga je 30 ko-
njenikov. Blagoslov, ki je potekal pred 
številnimi zbranimi, je opravil domači 
župnik Janez Cevec; predsednik Dru-
štva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 
Boštjan Krmelj pa je v svojem zahval-
nem govoru zaželel varno ježo in pri-
jetne praznične dni ter lepo in uspešno 
novo leto.  S. R.

Blagoslov konj v Šentjanžu 



11Posavski obzornik - leto XVIIII, številka 1, petek, 3. 1. 2014 remont v nuklearni elektrarni krško

NEK deluje podobno kot klasična termoelektrarna na fosilna goriva, vendar izvor toplote ni gorenje 
premoga ali plina, temveč se toplota sprošča ob cepitvi uranovih jeder v reaktorju. Reaktor sestavlja 
reaktorska posoda s 121 gorivnimi elementi, vsakega od njih pa 256 gorivnih palic, spodnja in zgorn-
ja šoba, distančniki ter vodila absorpcijskih palic in merilnih detektorjev. Reaktor je osrednji del jedr-
ske elektrarne, med obratovanjem se skozi njega pretaka hladilni medij, ki odvaja toplotno energijo. 
Za načrtovano menjavo goriva je potrebno elektrarno zaustaviti. Obdobje med dvema menjavama 
goriva imenujemo gorivni ciklus, ki v NEK traja osemnajst mesecev. Po zaključku vsakega gorivnega 
ciklusa se izrabljeni gorivni elementi nadomestijo s svežimi. Med remontom se jih zamenja skoraj 
polovica. Jeseni 2013 je bilo v reaktorsko sredico vloženih šestinpetdeset svežih gorivnih elementov.

Remont kot strategija za doseganje 
jedrske varnosti in obratovalne stabilnosti 
Med glavnimi cilji vsakokratnega remonta, ki povprečno poteka petintrideset dni, gre najbolj 
izpostaviti varno, zanesljivo obratovanje, nadgradnjo jedrske varnosti skladno z upravnimi 
zahtevami in visokimi standardi, ki veljajo v jedrski industriji, in zagotavljanje pogojev za sta
bilno proizvodnjo električne energije. Pri načrtovanju remontnih aktivnosti in izbiri posodo
bitev je ob jedrski varnosti upoštevana tudi dolgoročnost njenega obratovanja. 

Jedrska varnost je 
najvišja prioriteta

Remont je ena najpomembnejših in najzahtevnejših aktivnosti vsake jedrske 
elektrarne, lahko bi dejali, da se v tem času izvede celovita posodobitev opre-
me, obnovi se energijski potencial z zamenjavo jedrskega goriva, prav tako ste-
če tudi obsežna tehnološka nadgradnja. Kakovost preventivnih vzdrževalnih 
del, izboljšav in obsežna preverjanja celovitosti materialov namreč ključno vpli-
vajo na varnost in na zanesljivo, stabilno obratovanje v prihodnosti. Potem, ko 
je bil uspešno zaključen jesenski remont, elektrarna obratuje v 27. gorivnem 
ciklusu. V nadaljevanju predstavljamo proces remonta za lažje razumevanje in 
boljši vpogled v to zahtevno operacijo, katere učinki vedno znova prispevajo 
k temu, da Nuklearno elektrarno Krško (NEK) kot zgled jedrske varnosti prepo-
znavajo tudi v svetu.

Načrtovanje remonta

Remont je kompleksen projekt 
in je na primer v letu 2013 za-
jel kar 23.190 različnih aktivno-
sti, ki jih je potrebno povezati 
v logično zaporedje. Aktivnosti 
morajo biti pred njegovim za-
četkom vedno natančno dolo-
čene v vseh tehničnih podrob-
nostih. Pripravljeni morajo biti 
izvedbeni načrti in delovni po-
stopki, razpoložljivi rezervni 
deli, opredeljene delovne me-
tode in oprema, določen orga-
nizacijski pristop in potrebni 
kadri, zagotovljeni delovni po-
goji z vidika varstva pri delu in 
radiološke zaščite. Pripravljeni 
morajo biti načrti za prepreče-
vanje vnosa tujkov. 

Načrtovanje remonta se zač-
ne kmalu po zagonu elektrar-
ne, pravzaprav se po zaključ-
ku enega že načrtuje naslednji. 
Natančna priprava remontnih 
aktivnosti, načrtovanje vseh 
podrobnosti, razpoložljivost 
orodij, rezervnih delov oziroma 
opreme in strokovna usposo-
bljenost izvajalcev so bistvene 
sestavine pravočasne in kvalite-
tne izvedbe. 

Strogi standardi 
izvedbe zagotavljajo 
varno uporabo jedrske 
energije
Delovni procesi in standardi, 
po katerih se remontne aktiv-

nosti izvajajo, so izjemno stro-
gi. To vseskozi zagotavlja visok 
nivo jedrske varnosti, kvaliteto 
izvedenih del, varnost pri delu 
in čim nižjo izpostavljenost vi-
rom sevanja. Delovni procesi 
in standardi so pisno oprede-
ljeni s postopki in se občasno 
dopolnjujejo skladno z lastni-
mi izkušnjami in s standardi 
sodobne svetovne prakse, ki jo 
narekujejo mednarodne insti-
tucije, kot so Svetovna organi-
zacija operaterjev jedrskih elek-

trarn (WANO), v katero je NEK 
včlanjena od leta 1989, Inštitut 
za spremljanje obratovanja je-
drskih elektrarn (INPO), v kate-
rega je NEK včlanjena od leta 
1988, in Neprofitna in neodvis-
na organizacija za raziskovanja 
na področju proizvodnje elek-
trične energije in varstvo okol-
ja (EPRI).

Štiri faze priprave 
remontnega načrta
Vse remontne aktivnosti se na-
črtujejo in izvajajo skladno z 
remontnim načrtom in s po-
sebnim programskim orodjem 
Primavera, ki omogoča podrob-
no določanje vsake aktivnosti.
Remontni načrt se pripravlja v 
štirih fazah, rok za pripravo vsa-
ke faze pa je določen z načr-
tom predremontnih aktivnosti, 
ki začne teči takoj po remontu, 

da bi se pravočasno izvedle vse 
priprave za naslednji remont.

Prva faza priprave remontne-
ga načrta zajema osnovni re-
montni načrt, kjer se razpore-
dijo načrtovane aktivnosti in 
zagotovi preglednost delova-
nja vseh sistemov, saj mora biti 
zaradi odvajanja toplote, ki se 
sprošča v gorivnih elementih, 

stalno na voljo del sistemov 
vključno z rezervami. S tem je 
zagotovljena jedrska varnost 
med zaustavitvijo in določeno 
zaporedje del, pa tudi časovni 
okvir za izvedbo menjave gori-
va, vzdrževalnih posegov in po-
sodobitev. 

V drugi fazi gre izpostaviti de-
lovne naloge, ki so eden od 
osnovnih gradnikov remon-
tnega načrta, saj opredeljuje-
jo vsako posamično aktivnost 
vzdrževanja in tehnološke nad-
gradnje. V nalogih se določi-
jo vse podrobnosti, kot so de-

lovni pogoji, potrebni viri, čas 
trajanja dela, način preverjanja 
uspešnosti izvedenih del. Med 
zadnjim remontom je bilo na 
primer pripravljenih preko štiri 
tisoč tovrstnih delovnih nalo-
gov. 

V tretji fazi se opredelijo varne 
delovne razmere in obratovalni 
pogoji za zagon opreme po za-
ključku del. Pregledujejo se tudi 
celoviti načrti aktivnosti, razpo-
reja osebje po posameznih ak-
tivnostih in usklajujejo podrob-
ni časovni načrti za posamezna 
dela, da bi se na optimalen na-
čin izpolnili cilji remonta.

V četrti fazi se končna verzija 
remontnega načrta še enkrat 
pregleda in odobri kot veljav-
na verzija za začetek in dnevno 
spremljanje remonta.

Koncept programa preven
tivnega vzdrževanja zagota-
vlja sistematično in pravočasno 
obnovo opreme z namenom 
ohraniti projektirane funkcije 
opreme. V program preventiv-
nega vzdrževanja je vključena 
vsa oprema, ki vpliva na jedr-
sko varnost, zagotavlja ustre-
zno odzivnost v primeru ne-
zgodnih stanj, vpliva na osebno 
varnost in zanesljivost obrato-
vanja elektrarne in pri kateri v 
primeru odpovedi nastanejo 
veliki stroški. 

Koncept programa prever
janja integritete tlačnih pre
grad (In-Service Inspections 
and Tests), kot so reaktor, ce-
vovodi reaktorskega sistema, 
uparjalniki in podobno, zago-

Preventivno vzdrževanje kot jamstvo 
zanesljivega obratovanja in stabilnosti
Med remontom je velik del remontnih aktivnosti namenjen preventivnemu vzdrževanju teh
nološke opreme, pregledu stanja tehnoloških struktur in preverjanju tlačnih pregrad skladno 
s pripadajočimi programi, ki zajemajo vso bistveno opremo in njene podsklope, vgrajene v 
jedrsko elektrarno. Gre za proces preverjanja in obnovo opreme, da bi zagotovili njeno zane
sljivo delovanje med obratovanjem elektrarne. Kakovost izvedenih del je pri tem ključnega 
pomena in je jamstvo obratovalne stabilnosti.

tavlja časovno predpisane pre-
glede in testiranja na omenje-
nih komponentah, da bi se 
potrdila njihova celovitost pod 
delovnim tlakom. Pri tem se 

uporabljajo različne tako ime-
novane metode brez porušitve 
(vizualni pregled, ultrazvočni 
pregled, radiografski pregle-
di ...), s katerimi si prizadevamo 

Načrtovanje del  za remont 2013 je zajelo 23.190 aktivnosti

Vzdrževalna dela

NEK je opremljena z varno-
stnimi sistemi, ki se po svojih 
funkcijah dopolnjujejo in so 
v večini primerov podvojeni. 
Varnostni sistemi zaznava-
jo motnje in se avtomatično 
odzivajo na odklone od nor-
malnega obratovanja. 
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pravočasno prepoznati morebi-
tne mehanizme slabljenja in na 
osnovi najdenega stanja izvesti 
ustrezne preventivne/korektiv-
ne ukrepe.

Koncept programa spremlja
nja staranja pasivnih kompo
nent, kot so na primer različne 
tlačne posode, rezervoarji, to-
plotni izmenjevalniki, cevovo-
di, električni vodniki, merilna 
tehnika, ventili in različne osta-
le strukture, zagotavlja spre-
mljanje procesov staranja sko-

zi načrtovano življenjsko dobo 
in ustrezno preventivno vzdr-
ževanje. 

Koncept korektivnega vzdr
ževanja je omejen le na ak-
tivnosti vzdrževanja, ko je po-
trebno popraviti ali obnoviti 
opremo, ko ta odpove ali ni 
več funkcionalna. Oprema se v 
takšnih primerih obnovi, ko je 
možno zagotoviti varne delov-
ne razmere. 

Večji vzdrževalni posegi v času remonta 
2013 za tehnično dovršenost NEK

V okviru rednih preventivnih 
vzdrževalnih aktivnosti in pre-
gledov komponent in struktur 
so bile v remontu 2013 izvede-
ne naslednje pomembnejše ak-
tivnosti: podrobni pregledi vi-
sokonapetostnih motorjev in 
stikalne opreme, umerjanje me-
rilne opreme, pregledi in obnova 
ventilov, ventilacijskih sistemov 
in ostale strojne opreme, remont 
dizelskih agregatov ter podrobni 
pregledi različnih črpalk. 

Izvedeni so bili tudi nekateri 
dodatni posegi na komponen-
tah oz. strukturah. Med te aktiv-
nosti spada pregled reaktorske 
posode, notranjih struktur reak-
torja in ultrazvočni pregled ve-
znih vijakov obodnih plošč re-
aktorja. Dodatni obseg je bil 
izveden zaradi razjasnjevanja 
vzrokov mehanskih poškodb 
gorivnih palic. Med dodatne 
preglede sodi tudi preverja-
nje celovitosti cevnih snopov 
v uparjalnikih z metodo vrtinč-
nih tokov. Preverjanje je potr-
dilo zahtevano tesnost cevnih 
snopov v uparjalnikih. 

Zamenjava varnostnih bate
rij 125V za napajanje krmil
nih in zaščitnih sklopov 
Akumulatorske baterije so tudi 
v jedrskih elektrarnah zelo po-
memben in zanesljiv vir napa-
janja varnostnih komponent v 

primeru, ko drugi viri električne 
energije niso na voljo. V NEK sta 
takšni baterijski liniji dve, ena je 
bila med letošnjim remontom 
zamenjana z novo. Baterijsko 

linijo sestavlja šestdeset v ce-
loto povezanih celic, varnost-
no baterijo pa je mogoče pri-
merjati približno s štiristotimi 
povprečnimi avtomobilskimi 
akumulatorji. 

Čiščenje usedlin uparjalnikov 
Čiščenje usedlin uparjalnikov 
je redna remontna aktivnost na 
sekundarni strani cevnih sten 
uparjalnikov. 
Nanje se na-
mreč med 
o b r a t o v a -
njem elektrar-
ne usedajo 
nečistoče, ki 
se z vrenjem 
vode v upar-
jalnikih izloča-
jo iz napajalne 
vode. Večji del 
teh usedlin se 

med normalnim obratovanjem 
odstrani s sistemom kaluženja, 
del pa ostane na cevnih stenah. 
Zaradi vpliva, ki ga imajo lahko 
usedline na prenos toplote iz 
primarne na sekundarno stran 
uparjalnikov, in zaradi izognitve 
korozijskim procesom U-cevi se 
med vsakim remontom izpira-
jo usedline s posebno robotsko 
napravo. 

Remont 2013 je potekal z nekaterimi posebnostmi. Tako po obsegu, ki je prinesel pomemb
no nadgradnjo varnosti in izboljšanje delovnih razmer, kot po optimizaciji vzdrževalnih pose
gov. Med pomembnejšimi je posodobitev stikališča, zamenjava energetskega transformator
ja ter obnova izolacijskih ventilov glavnih parovodov. Značilnost tokratnega remonta je tudi 
ugotovitev poškodb jedrskega goriva. Z vso skrbnostjo so v NEK opravili vrsto preventivnih 
aktivnosti za preučitev in odpravo vzrokov. Izvedli so ukrepe, ki z visoko verjetnostjo zagota
vljajo, da do podobnih poškodb goriva med obratovanjem v naslednjem ciklusu ne bo prišlo, 
dopolnjen pa je tudi akcijski načrt ukrepov za pozorno spremljanje stanja goriva v sredici re
aktorja med obratovanjem. Ob tem gre poudariti, da je bila ves čas zagotovljena visoka jedr
ska varnost in da ni bilo vplivov na zaposlene niti na okolje. Ponovo se je potrdilo, da je NEK 
s podporo tako domačih kot tujih uveljavljenih in preverjenih izvajalcev pri reševanju različ
nih tehnoloških izzivov sposobna ukrepati hitro, učinkovito in usklajeno. 

Zamenjava vodil detektorjev 
za meritev porazdelitve moči 
v jedrski sredici 
Med letošnjim remontom so 
bila v sklopu vzdrževalnih aktiv-
nosti zamenjana vodila detek-
torjev za meritev porazdelitve 
moči v jedrski sredici. V reaktor 
je vgrajenih šestintrideset vodil 
dolžine 27 do 30 m, zunanjega 
premera 7,5 mm. Z detektorji, ki 
potujejo po teh vodilih, se ob-
dobno meri gostota nevtron-
skega toka v sredici reaktorja, 
kar daje vhodne podatke za iz-
račun porazdelitve moči v sre-
dici reaktorja, izračun poraz-
delitve izgorelosti sredice ter 
izhodišča za nastavitve para-
metrov izvensredičnih detek-
torjev gostote nevtronskega 
toka, ki dajejo informacijo o 
moči reaktorja med obratovan-
jem. Življenjska doba vodil je 
od osem do dvanajst let, men-
java vodil pa se opravi oziroma 
načrtuje glede na rezultate pe-

riodičnih pregledov. V življenj-
ski dobi elektrarne so se vodila 
do sedaj zamenjala trikrat. Za-
menjava vodil poteka v razme-
rah ionizirajočega sevanja, zato 
je potrebna skrbna priprava in 
izvedba z daljinsko upravljani-
mi orodji. 

Meritve debeline cevovodov 
sekundarne strani z ultra
zvočno metodo in zamenja
va cevovodov
Sekundarna stran jedrske elek-
trarne je v osnovi enaka klasični 
termoelektrarni. To pomeni, da 
se po cevovodih in ostalih stroj-
nih komponentah pretaka para 
ali voda. Edina razlika je v tem, 
da ima para v jedrski elektrarni 
nekoliko višjo vlažnost in s tem 
večjo vsebnost vodnih kapljic, 
ki lahko ob dolgotrajnem de-
lovanju povzročijo prekomer-

no obrabo cevovodov. Stanje 
cevovodov se spremlja s pre-
ventivnimi pregledi z upora-

bo ultrazvočne metode. Za 
vsak cevovod obstaja natan-
čen izračun dopustne debeli-

ne. Na osnovi trendov obrabe 
se preračuna preostala življenj-
ska doba cevovoda. Proces ob-
rabe je možno simulirati, kar 
omogoča, da se z uporabljeno 
metodo zelo natančno določi-
jo obrabljene lokacije na ceveh. 
Med rednim letnim remontom 
je bilo pregledanih okoli 300 m 
sekundarnih cevovodov, potre-
ba po sanaciji pa se je pokazala 
v dveh primerih. 

V Nuklearni elektrarni Krško nastaja toplotna energija s cepitvijo jedra urana 235 v reaktorski sredici. Pri tem se sprošča toplota, ki segreva vodo v reaktorski posodi. 
Vroča voda iz reaktorja neprestano kroži v zaprtem primarnem krogu, ki ga poleg reaktorja sestavljajo še reaktorski črpalki, tlačnik, uparjalnika in povezovalni vodi. 
V sekundarni – drugi krog– se preko cevnih sten v uparjalnikih prenaša samo toplotna energija, ki v uparjalniku – izmenjevalniku toplote – na drugi strani proizva-
ja paro za pogon turbine in s tem električnega generatorja. Prva dva kroga izolirata reaktor od okolice, šele tretji – terciarni krog – je odprt oziroma povezan z oko-
ljem, saj se za ohlajanje pare uporablja voda reke Save. 

Pogled na uparjalnik

Menjava jedrskega goriva poteka pod vodo, ki predstavlja 
zaščito pred sevanjem

Jedrska varnost je celota predpisov in standardov, projektnih 
rešitev, obratovalnih navodil, varnostne kulture zaposlenih, 
usposabljanja, dela upravnih organov ter drugih dejavnikov, ki 
vsi prispevajo k preprečitvi sproščanja radioaktivnih snovi iz je-
drskega objekta v okolje. 

Proizvodnja električne energije v NEK poteka na osnovi treh tehnoloških krogov
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Spomnimo na največje posodobitve, ki so bile v zadnjih desetih letih namenjene zagotavlja
nju varnega in zanesljivega obratovanja jedrske elektrarne in so pripomogle, da je NEK danes 
eden izmed najsodobnejših in najbolje urejenih jedrskih objektov na svetu. 

Zamenjava rotorjev nizkotlačnih turbin
Med remontom 2006 sta bili posodobljeni obe nizkotlačni turbini. Z 
novima sta bila zamenjana oba oslabljena rotorja. Nova rotorja, iz-
delana iz erozijsko in korozijsko odpornega materiala, sta projekti-
rana tako, da omogočata boljši izkoristek toplotne energije in s tem 
več kot 20 MW višjo moč. S posodobitvijo se je pogostost preven-
tivnega vzdrževanja zmanjšala, prav tako je posodobitev bistveno 
vplivala na ekonomičnost elektrarne. 
 
Zamenjava sekundarnih grelnikov
V NEK so bili leta 2006 zamenjani visokotlačni grelniki napajalne 
vode na sekundarni strani elektrarne. Pomembni so za zagotavljanje 
zanesljivosti sistema napajalne vode, njihovo zanesljivo delovanje 
pa neposredno vpliva na izkoristek in s tem na ekonomičnost elek-
trarne. Grelniki so bili zamenjani zaradi dotrajanosti cevnih snopov 
grelnikov in plaščev grelnikov, pa tudi zaradi zagotavljanja poveča-
nja moči ob zamenjavi uparjalnikov. 

Zamenjava statorja električnega generatorja
Stator glavnega generatorja je bil zamenjan na podlagi ocene, da je 
projektirana življenjska doba posameznih sklopov generatorja tri-
deset let. Modifikacija je obsegala zamenjavo statorskega dela ge-
neratorja (zunanje in notranje ohišje, jedro, navitje, glavni priključki 
s skozniki, hladilniki vodika), sistema statorske hladilne vode, kon-
trolnega ventila za uravnavanje temperature vodika, lokalne signal-
ne in alarmne plošče, vgradnjo novega sušilnika vodika, posodobi-
tev merilnih in krmilnih naprav. Z zamenjavo so bili doseženi pogoji 
za zanesljivost in ekonomičnost elektrarne. 

Zamenjava turbinske regulacije DEH
DEH je digitalni elektrohidravlični kontrolni sistem turbine z generator-
jem. Cilj zamenjave analognega sistema z novim digitalnim je v zmanj-
šanju števila odpovedi pri regulaciji in zaščiti turbine. Modifikacija je 
zajemala tudi zamenjavo sistema za regulacijo pregrevanja pare. Insta-
lacija in testiranje opreme je potekalo v več fazah, ki so se vse uspešno 
zaključile z izvedbo zagonskih testov po remontu leta 2009. 
 
Dvig protipoplavnih nasipov za zagotavljanje 
poplavne varnosti NEK
Na podlagi novo določene največje možne poplave je bila z upora-
bo hibridnega hidravličnega modela določena nova poplavna viši-
na okolice NEK, na podlagi katere se je leta 2012 povišala obstoje-
ča protipoplavna zaščita oziroma sta bila nadvišana nasipa ob Savi 
in Potočnici. 
 
Menjava rotorja električnega generatorja
NEK se je odločila za zamenjavo rotorja zaradi postopnega slablje-
nja izolacijskih materialov. Z novim rotorjem glavnega generator-
ja se je povečala zanesljivost obratovanja elektrarne v podaljšani 
obratovalni dobi šestdeset let. Star rotor je ustrezno uskladiščen in 
bo po obnovi rabil kot strateška rezerva. 

Zamenjava reaktorske glave dodatno povečala 
zanesljivost obratovanja NEK 
Z zamenjavo reaktorske glave je NEK dosegla osnovni cilj zagotavljanja dol-
goročne celovitosti primarnega kroga. Zamenjava pomembno prispeva tudi 
k trem ključnim kazalnikom uspešnosti delovanja elektrarne, povezanim z 
varstvom pri delu, dolžino remonta in radiološko izpostavljenostjo osebja. 
V sklopu zamenjave reaktorske glave je bila posodobljena in zamenjana 
tudi vsa pomožna oprema. 

Nadgradnja izmeničnega napajanja – tretji dizelski agregat
Izboljšanje izmeničnega varnostnega napajanja elektrarne zagotavlja alternativni izvor ob morebitni 
izgubi celotnega izmeničnega napajanja. Nadgradnja varnostnega napajanja je vključevala vgradnjo 
dodatnega dizelskega generatorja 
moči 4 MW (6,3 kV, 50 Hz, zagonski 
čas manj kot 10 sekund), ki je preko 
nove 6,3-kilovoltne zbiralke povezan 
z originalnimi varnostnimi zbiralkami. 
Novi dizelski agregat je nameščen v 
novem objektu, ki ga ščiti pred more-
bitnimi projektnimi dogodki, vključno 
s padcem komercialnega letala v bliži-
ni in izlitjem goriva po platoju. 

Obnova stikališča kot bistven prispevek k zanesljivemu delovanju 
elektroenergetskega sistema v tem delu Evrope 

Gre za temeljito prenovo stikališča, ki jo je NEK izvedla skupaj s sis-
temskim operaterjem podjetjem ELES. Prenova se je začela že med 
remontom 2010, se nadaljevala med remontom 2012 in 2013 z za-
menjavo celotne primarne opreme, kot so odklopniki, ločilke, zbiral-
ke in tudi z zamenjavo merilnih in kontrolnih sistemov, kjer je instali-
rano sodobno računalniško krmiljenje omenjene primarne opreme. 
Investicija bo zaključena čez dve leti, ko bo zamenjan še sistem la-
stnega napajanja stikališča.

Vgradnja in priključitev novega energetskega transformatorja zagotavlja 
zanesljivost prenosa polne proizvodnje električne energije iz NEK 

Namen modifikacije je zamenjava obstoječega glavnega transfor-
matorja nazivne moči 400 MVA z novim transformatorjem moči 500 
MVA. Novi transformator odpravlja ozko grlo pri prenosu električne 
energije v elektroenergetski sistem in pomeni vračanje elektrarne 
na osnovno konfiguracijo z dvema transformatorjema enakih moči. 
Ta rešitev omogoča izrabo polne zmogljivosti NEK glede proizvede-
ne delovne in jalove energije. Dovoljuje pa tudi dodatna poveča-
nja zmogljivosti elektrarne ob prihodnjih tehnoloških izboljšavah. 

Uvedba novega merilnega sistema temperature primarnega kroga 
zmanjšuje izpostavljenost virom sevanja

 Originalna rešitev merjenja temperature primernega hladila v NEK 
je temeljila na odvzemu primarnega hladila iz obeh hladilnih zank 
s pomočjo tako imenovanih obvodnih linij in meritvijo temperatu-
re s tipali v obvodnih linijah. Merilni sistem je bil medsebojno pove-
zan z osemindvajsetimi ventili in je bil zato zahteven za vzdrževanje. 
Novi merilni sistem z uporovnimi temperaturnimi tipali, vgrajenimi 
neposredno v hladilne zanke, pomeni veliko poenostavitev v stroj-
nem delu opreme, saj niso več potrebni številni izolacijski ventili. 

 
Vgradnja sistema za pasivno filtrirano razbremenjevanje 
zadrževalnega hrama
Sistem je namenjen filtriranemu, nadzorovanemu razbremenjevanju zadr-
ževalnega hrama, tako da filtri zadržijo 99,9 % radioaktivnega joda in cezija 
pred izpusti v okolico, v primeru sicer nekaterih malo verjetnih izvenprojek-
tnih nezgod. Vgrajen je bil tako imenovani suhi filtrski sistem, ki ga sestavlja 
pet filtrov aerosola v zadrževalnem hramu, filter joda v pomožni zgradbi, in 
pripadajoča merilna in krmilna oprema. Osnovni namen modifikacije je za-
ščita okolja in ohranjanje celovitosti zadrževalnega hrama v primeru nenad-
zorovanega zvišanja ali znižanja tlaka kot posledice izvenprojektne nezgode. 

Vgradnja pasivnih katalitičnih peči za uravnavanje 
koncentracije vodika v zadrževalnem hramu
Vgradnja pasivnih sežigalnih peči za vodik bo omejila koncentracijo 
eksplozivnih plinov (vodika in ogljikovega monoksida) v zadrževal-
nem hramu v primeru izvenprojektne nezgode kot posledice izgube 
izmeničnega napajanja elektrarne. S tem je zagotovljena celovitost 
zadrževalnega hrama ob morebitni izvenprojektni nezgodi. 

Tehnološka nadgradnja za ohranjanje 
in izboljševanje delovanja elektrarne
Za zagotavljanje varnega dolgoročnega obratovanja NEK pripravlja petletni načrt tehnolo
ške nadgradnje, ki temelji na lastnih in tujih obratovalnih izkušnjah, zahtevah Uprave Repu
blike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV), na priporočilih dobavitelja osnovne tehnologije in 
mednarodnih strokovnih organizacij. Na osnovi omenjenega sistematičnega pristopa je bilo 
tako v NEK od začetka obratovanja do danes izvedenih že preko osemsto modifikacij (tehno
loških sprememb), katerih izvedba je neposredno vplivala na dvig nivoja jedrske varnosti in 
zanesljivosti obratovanja. V naslednjem petletnem obdobju NEK predvideva več kot sto teh
noloških izboljšav. 

Pri tem je posebej pomemben 
program nadgradnje varnosti, 
ki mora biti glede na odločbo 
URSJV zaključen do konca leta 
2018 in je predpogoj za podalj-
šanje življenjske dobe. 
Ob ekonomski učinkovitosti 
proizvodnje električne energi-
je iz jedrskih elektrarn je eden 

ključnih razlogov za podaljše-
vanje življenjske dobe in načr-
tovanje novih tovrstnih objek-
tov v svetu tudi spoznanje, da 
je problematiko onesnaževanja 
ozračja možno reševati s pove-
čano uporabo jedrske energije, 
saj ta ne sprošča toplogrednih 
plinov in znatno prispeva k 

zmanjševanju človeškega vpli-
va na podnebne spremembe.
Najobsežnejši del vlaganj v teh-
nološko nadgradnjo je potekal 
v času letošnjega remonta, ko 
se je uspešno izvedlo kar dva-
intrideset modifikacij, ki prispe-
vajo k tehnični dovršenosti nu-
klearke.

Bistvene tehnološke posodobitve zadnjih 
desetih let

Kaj pomeni hrup, ki ga občasno slišimo v okolici NEK?
Segrevanje elektrarne je prehod iz hladne do vroče zaustavitve, ko so doseženi delovni parametri 
primarnega kroga. Postopek segrevanja temelji na dodajanju toplotne energije s pomočjo dveh 
obratujočih reaktorskih črpalk in traja okvirno 24 ur. Ko so parametri doseženi,  jih vzdržujejo tako, 
da se zagotavlja ravnotežje med dovajanjem in odvajanjem toplotne energije črpalk. Ker v tej fazi 
sekundarni sistemi še ne delujejo, se toplotna energija odvaja s pomočjo izpusta pare preko raz-
bremenilnih ventilov na glavnih parovodih. Puščanje pare je slišno tudi v okolju elektrarne, ko se ta 
približuje vključitvi na omrežje in se opravljajo fizikalni testi reaktorja. Izpust pare se pojavi tudi ob 
nenačrtovani zaustavitvi elektrarne, ko je potrebno višek toplotne energije odvesti. 
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Vrata elektrarne odprta za obiskovalce
Nuklearna elektrarna Krško je gostoljubna do različnih obiskovalcev, stroka jo obiskuje z name-
nom, da bi izvedela več o mednarodno priznanih dobrih praksah s področja zagotavljanja jedr-
ske varnosti in tehnološki nadgradnji, drugi obiskovalci pa zato, ker želijo spoznati delovanje tega 
edinstvenega energetskega objekta, v katerem se toplotna energija, pridobljena iz jedrskega go-
riva, pretvarja v električno energijo. Letno NEK obišče približno dvesto skupin oziroma okoli pet 
tisoč obiskovalcev. Svoj obisk lahko najavite na spletni strani www.nek.si, kjer so na voljo tudi 
številni zanimivi podatki o delovanju elektrarne. 

V NEK je zaposlenih nekaj več 
kot 600 delavcev, večinoma iz 
Posavja in okolice. Razporejeni 
so v sektorje in službe za upra-
vljanje, nadzor in vzdrževanje 
tehnološkega dela elektrarne, 
radiološko zaščito, kar zajema 
nekaj več kot polovico zaposle-
nih, in ostale funkcije za tehno-
loško nadgradnjo, nabavo in 
nadzor jedrskega goriva, uprav-
ne postopke, zakonodajno 
usklajenost in poslovanje pod-
jetja. V različnih fazah priprave 
in izvedbe remonta sodelujejo 
vse organizacijske enote NEK 
odvisno od svojih rednih na-
log in zadolžitev. Med remon-
tom organizacijska struktura 
ostane enaka kot med obrato-
vanjem, medtem ko se funkci-
onalnost organizacije prilagodi 
podpori tega procesa. 
Pri remontu sodeluje še okvir-
no tisoč petsto delavcev prete-
žno stalnih zunanjih izvajalcev 
večinoma z območja Sloveni-
je in Hrvaške. Njihova visoka 
strokovnost in izkušnje sta izje-
mno pomembni za kakovostno 
izvedbo del. Številni med njimi 
so zrasli ob elektrarni, se z njo 
razvijali in učili, pridobivali kva-

Pooblaščeni izvedenci med re-
montom dnevno prisostvujejo 
nadgradnji opreme in sistemov, 
spremljajo vzdrževalna dela, 
zagonska in nadzorna testira-
nja in ostale remontne aktivno-
sti. Na podlagi svojih opazovanj 
in neodvisnega dela podajo pri-
poročila za ukrepanje in dopol-
nitve, ki prispevajo k še boljšim 
tehničnim ali administrativnim 
rešitvam.
Od pooblaščenih organiza-
cij, kot so Elektroinštitut Milan 
Vidmar, Institut Jožef Stefan, 
Inštitut za metalne konstruk-
cije, Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva, elektrarna prido-
bi izjavo za ponovno kritičnost 
reaktorja, ki dovoljuje zagon 
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Vpliv jedrske elektrarne na 
okolje je zanemarljiv. Oko
lje NEK je pod stalnim nad
zorom.

Za varnost pred sevanji iz elek-
trarne je temeljito poskrblje-
no tako s projektnimi rešitva-
mi kot nadzorom. Prav tako je 
zagotovljena zaščita pred seva-
nji za vse, ki se gibljejo v obmo-
čju, kjer so viri sevanja prisotni. 
Nekatere remontne aktivnosti 
v zvezi z jedrskim reaktorjem 
namreč potekajo v nadzorova-
nem območju. Omejitve glede 
prejetih doz za ljudi, ki delajo z 
viri sevanja, so enake tako v je-
drski industriji kot v ostali indu-
striji in zdravstvu. 

Vpliv radioaktivnega sevanja iz 
jedrskih elektrarn je kar tisočkrat 
manjši v primerjavi s sevanjem iz 
naravnega okolja. 

Zakonska omejitev doze, ki 
jo lahko posamezen delavec 
prejme, znaša 20 milisievertov 
(mSv) letno, medtem ko je NEK 
to zahtevo še prepolovila in si 
za cilj postavila, da delavci ne bi 
prejeli več kot 10 mSv letno. Za 

Varstvo pred sevanji

O ljudeh, ki izvajajo remont 
Poleg visokih standardov jedrske varnosti, ki velja za najvišjo prioriteto v poslanstvu elek
trarne, je ta prepoznana tudi po visoki varnostni kulturi zaposlenih, ki z veliko odgovorno
stjo, znanjem in profesionalno disciplino zagotavljajo, da je ravno krška jedrska elektrarna 
med najvarnejšimi tovrstnimi objekti. To so leta 2012 potrdili tudi stresni testi oziroma izre
den varnostni pregled evropskih jedrskih elektrarn. 

lifikacije in specialistična znanja 
za vzdrževanje opreme, doba-
vljene med izgradnjo večino-
ma iz ZDA. Stalen napredek v 
kakovosti zagotavljajo analize 
po remontu in ugotovitve, kako 
v naslednjem obdobju delova-
ti še bolje. Na specifičnih delih 
s področja jedrske tehnologije 
in servisov se pojavljajo tudi iz-
vajalci uveljavljenih podjetij iz 
ZDA, Francije, Nemčije ...

Med remontom so številne ak-
tivnosti soodvisne in se izvaja-
jo v logičnem zaporedju 24 ur 
dnevno, saj določajo tako ime-
novano kritično pot oziroma 
dolžino remonta. Delovni čas 
brez prekinitve velja tudi za 
obratovalno izmensko osebje 
v kontrolni sobi in njeni pod-
pori, ki skrbi za varno stanje 
elektrarne in delujoče tehnolo-
ške sisteme.
Pomembno pri številnih re-
montnih aktivnostih je, da se 
dela izvajajo skladno s predpi-
sanimi delovnimi procesi, spre-
jemajo ustrezne odločitve gle-
de jedrske varnosti, zagotavlja 
varno delo na osnovi ukrepov 
radiološke zaščite in varstva pri 
delu, dela dobro koordinirajo in 
zagotavlja timsko sodelovanje. 
Vse to je še posebej pomembno 
zaradi velikega števila delovišč, 
na katerih sodeluje veliko šte-
vilo izvajalcev. Med remontom 
je v povprečju realiziranih pre-
ko štiri tisoč delovnih nalogov 
in sorazmerno temu tudi tolikš-
no število delovišč.

primerjavo naj zapišemo, da se-
vanje zaradi naravnih virov v ži-
vljenjskem okolju povzroči letno 
dozo okrog 2,4 mSv.

Značilna letna doza v bližini NEK 
se izračunava iz modelnih izraču-
nov in meritev radioaktivnosti v 
izpustih iz ventilacijskega kana-

la in znaša okrog 1 do 2 mik-
rosieverta (μSv) v enem letu v 
neposredni bližini ali manj kot 
1 μSv v okolici; to je tisočkrat 
manj, kot ga prebivalec prejme 
v enem letu zaradi naravnega 
sevanja (naravno sevanje je pri-
sotno ves čas in povsod).

Stalen nadzor pristojnih državnih organov 
Delo med remontom ves čas nadzorujejo, kot narekuje tudi zakonodaja s področja jedrske 
varnosti, različni strokovnjaki iz URSJV in ostali pooblaščeni izvedenci. Priporočila, ki pri tem 
nastanejo, so namenjena izboljšanju procesa vzdrževanja opreme in njeni zamenjavi ali nad
gradnji z namenom zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja po remontu. 

elektrarne, izjavo za obratova-
nje elektrarne na moči, ki dovo-
ljuje obratovanje NEK na polni 
moči, in zbirno strokovno oce-
no menjave goriva in remon-
tnih del. 
Ob koncu remonta pooblašče-
ne organizacije izdajo zbirno 
strokovno oceno, v njej so po-
dana tudi zaključna priporoči-
la in komentarji za izboljšavo 
procesov pri obratovanju NEK. 
Zbirno strokovno mnenje poo-
blaščenih izvedencev nato NEK 
priloži k poročilu o remontu, ki 
ga mora posredovati na URSJV. 
Ob tem poleg ostale, z zakono-
dajo določene vsebine, posre-
duje tudi odgovore oziroma 
komentarje na podana pripo-

ročila iz zbirne strokovne oce-
ne pooblaščenih organizacij, ki 
so spremljale remontne aktiv-
nosti. 
Izvajanje remontnih aktivno-
sti dnevno nadzira tudi URSJV. 
Pred izvedbo vsake, za jedrsko 
in sevalno varnost pomemb-
ne spremembe ali nadgradnje, 
NEK že pred remontom poda 
vlogo za odobritev. Tako poleg 
dnevnih inšpekcij URSJV izvaja 
tudi nadzor izvedbe modifika-
cij. Po zaključku remonta URSJV 
na podlagi pregleda poročila o 
remontu preveri, kako se je NEK 
odzvala na priporočila poobla-
ščenih organizacij.
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Proizvodnja NEK v letu 2012: 5,2 milijarde kWh 
(38 % vse v Sloveniji proizvedene električne energije)

Življenjska doba: 60 let
Moč elektrarne: 727 MW

Povprečni letni vložek NEK v posodobitve: 30 mio EUR
lastništvo: Solastnika NEK sta GEN energija in Hrvatska elektroprivreda (HEP).

Načrtovanje izvedbe aktivnosti na enem izmed 4000 delovišč

Jez na Savi na jugozahodni strani NEK

Rezultati evropskih stresnih testov so leta 2012 zaradi dobrih re-
šitev NEK uvrstili na sam vrh evropskih jedrskih elektrarn glede 
na zmožnost ustreznega zagotavljanja jedrske varnosti ob sicer 
malo verjetnih naravnih nesrečah. NEK je bila prva, ki je uvedla 
tako imenovano celovito mobilno strategijo oziroma rešitve, ki 
so bile zahtevane po nesreči na Japonskem.

Gasilska vozila kot del mobilne opreme
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ligaški semafor
KRŠKO  V Krškem je 22. decembra potekal že 6. novoletni 
tek po ulicah Krškega. Prireditelju, Triatlon klubu Krško, je 
uspelo na štart privabiti skoraj 200 tekačev vseh starosti, ki 
so se spoprijeli s tekaškimi izzivi. Tudi letos je bilo posebej 
poskrbljeno za otroke, ki so lahko ustvarjali na delavnicah 

Mladinskega centra Krško, preden so se podali na štart svoje 
discipline. Že drugo leto zapovrstjo je bil izveden tudi po-
hod. Na najdaljšem, 10kilometrskem teku, sta bila najhi-
trejša Urška Krašovec in Aljaž Zalar, s 4kilometrsko progo 
pa sta najhitreje opravila Hana Kranjec in Jože Škodnik. 
Prireditve se je udeležilo tudi lepo število gledalcev, kar po-
trjuje, da novoletni tek postaja vedno bolj prepoznaven do-
godek v predprazničnem času v občini Krško.
 Vir: TK Krško

Že šesti novoletni tek

Štart teka na 10 km

PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

PETEK, 21.9.

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKA

sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

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

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

Podpirajo nas:: Občina Krško, Urad RS za mladino, Program Mladi v akciji, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, JSKD

POTOPISNO PREDAVANJE 
ANJE STRGAR

UGANDA, NEPRECENLJIVA IZKUŠNJA
Petek, 8.11.2013, ob 20.00 

v Mladinskem centru Krško.

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

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

Info: Miša (041 637 662)
Lepo Vabljeni!

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

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

ROKOMET
ČLANI – 1.A DRL
Rezultati – Krka : Krško 
26:21, Sevnica : Celje 22:36, 
Krško : Slovan 31:32, Gore-
nje : Sevnica 36:22
Lestvica  1. Gorenje Velenje 
35, 8. Sevnica 13, 11. Krško 8

ČLANI – 2. DRL
Rezultat – Brežice : Krim–
Olimpija 32:36 
Lestvica  1. Koper 22, 5. 
Brežice 16

MLADINCI – 2. SRL – CENTER
Rezultati – Sevnica : Breži-
ce 29:22, Metlika : Dobova 
30:30
Lestvica – 1. Brežice 16, 3. 
Sevnica 16, 6. Dobova 7

KADETI – SKUPINA JUG
Rezultati – Aleš Praznik : 
Krško B 31:33, Dol : Kr-
ško 29:40, Radeče : Sevni-
ca 15:40
Lestvica – 1. Šmartno 27, 2. 
Krško 25, 5. Sevnica 14, 6. 
Krško B 8, 8. Radeče 0 

ČLANICE – 1.B DRL
Rezultat – Brežice : Branik 
22:18 
Lestvica – 1. Ljubljana 20, 3. 
Brežice 16

MLADINKE – SKUPINA VZHOD
Rezultat – Brežice : Branik 
27:28
Lestvica – 1. Celje 14, 5. Bre-
žice 2

MALI NOGOMET
ČLANI 1. SFL
Rezultat – Sevnica : Puntar 
3:2 (Kurtić, Mehić, Škorić)

Lestvica – 1. Litija 27, 3. Sev-
nica 21

MALA ODBOJKA
DEKLICE - 1. krog
Rezultati – Brestanica : POK 
Krško 2:1, POK Krško : Gro-
suplje II 2:0, Brestanica : Kr-
ško 1:2

DEČKI - 1. krog
Rezultati – Kostanjevica : Mo-
kronog 2:0, BenQuick Volley : 
Kostanjevica 2:0, Kostanjevi-
ca : Triglav 0:2

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL
Rezultat – Krško : Kamnik 
91:66
Lestvica – 1. Celje 15, 5. Po-
savje Krško 14

MLADINCI – 2. SKL – SKUPI-
NA VZHOD1
Rezultat – Črnomelj : Krško 
66:41
Lestvica – 1. Lastovka Dom-
žale 18, 3. Posavje Krško 15

KRŠKO  Člansko ekipo NK Kr-
ško od novega leta dalje vodi 
Tomaž Petrovič, ki je v pre-
teklosti uspešno vodil članski 
ekipi NK Interblock in NK Bra-
vo, pred tem pa treniral raz-
lične mlajše ekipe v NK Olim-
pija, NK Celje, NK Bravo, s 
katerimi je dosegal odlične re-
zultate. V klubu so se zahvali-
li dosedanjemu trenerju Nebi-
hu Zeneliju. Članska ekipa bo 
s pripravami na drugi del se-
zone sicer začela 9. januarja.

Po Zeneliju Petrovič BREŽICE – Na božičnem skakalnem mitingu v Brežicah je na-
stopilo prek 50 atletov iz Slovenije, Hrvaške in Črne gore. V 
skoku v višino je zmagala Lara Omerzu ter izenačila svoj dr-
žavni rekord za pionirke v dvorani  176 cm, 5. mesto pa je 
zasedla Leja Glojnarič, ki je postavila nov državni rekord v 
konkurenci U12 s skokom 143 cm. Pri moškem skoku v višino 
je zmagal Matic Kovačič s 194 cm. V skoku s palico je zma-
gala Leda Krošelj s 375 cm, 14letna Nastja Modic pa je po-
stavila nov državni rekord za pionirke v dvorani  345 cm, ki 
ga je sicer izboljšala že naslednji teden v Osijeku (351 cm). 
Na 7. mesto se je uvrstila Nina Pavlek in postavila nov držav-
ni rekord v konkurenci U12 s skokom 240 cm. V skoku s pali-
co pri moških je zmagal Andrej Poljanec s 480 cm, v skoku 
v daljino pri dekletih Lea Rožman s 511 cm, pri moških pa 
Miha Vodeb s 650 cm.
 Vir: AK Brežice

Božični miting v Brežicah

KRŠKO - Starejši dečki, člani Nogometnega kluba Krško, 
nenehno opozarjajo na svojo športno nadarjenost. Naslo-
vu državnega prvaka v kategoriji U12 pred dvema sezo-
nama so dodali številne zmage na turnirjih doma in v tu-
jini, katerih krona je gotovo letošnji uspeh na največjem 
svetovnem turnirju Gothia cup v švedskem Göteborgu. 

Generacija letnikov 
1999 je prva od ustano-
vitve Nogometne šole 
NK Krško, v kateri so se 
poklopile vse okolišči-
ne, ki ob zdravem špor-
tnem in osebnostnem 
razvoju lahko prinese-
jo tudi kakovost in re-
zultat na igrišču. Pre-
ko Otroške nogometne 
šole Nogobikci ter zgo-
dnjega pridobivanja 
osnovnih in specifičnih 
motoričnih sposobnosti 
je generacija s trener-
jem Rokom Zorkom, sicer vodjo NŠ NK Krško, v pravem trenut-
ku razvoja pridobila trenerja s strokovnim znanjem, vztrajno-
stjo in posebnim čutom za motivacijo. Ustvarjanje izjemnega 
vzdušja in pripravljenosti za delo je bilo skozi leta lažje ob 
uspehih doma in tujini. Trener Zorko je o razvoju fantov pove-
dal: »V tej generaciji se je ob individualnih telesnih in oseb-
nostnih sposobnostih posameznikov poklopilo prav vse. Nogo-
metni delavci in podporniki kluba so skupaj s pomočjo lokalne 
oblasti ter organizacij, ki v državi skrbijo za razvoj športa in 
nogometa, uspeli z izgradnjo igrišča z umetno travo vzpostavi-
ti pogoje za kakovostno delo. Še vedno nam je v interesu nji-
hov zdrav razvoj brez pretiranih rezultatskih zahtev, ob želji, 
da stopijo na višjo stopnico ob primernem času.« 
Kar bi se znalo v letošnji sezoni izkazati za pomembneje kot 
osvojitev naslova državnih prvakov, bo njihova morebitna po-
moč kadetski in mladinski ekipi v boju za napredovanje v 1. 
SNL, ki si jo v nogometni šoli postavljajo kot glavni cilj sezo-
ne. Ob tem bo generacija predstavljala poseben izziv za or-
ganizatorje v krškem nogometu, saj so uspešni nogometaši že 
zelo iskani v slovenskem nogometnem prostoru. Prihajajoče 
leto in sezona bosta ena izmed pomembnejših točk v karieri 
mladih nogometašev, ki bo v marsičem usmerjala nadaljnjo pot 
njih samih ter hkrati pot krškega in z njim posavskega nogome-
ta. Na preizkušnji bo tudi celotno posavsko športno okolje, ki 
kljub nadpovprečno uspešnemu delovanju še naprej ohranja 
zgolj status ustvarjalca in izvoznika športnih talentov v oko-
lja, ki jim lahko omogočijo razvoj na zaenkrat Posavju nedo-
segljivi ravni.  Luka Šebek

Mladi val krškega nogometa

Najbolj izpostavljen član selekci-
je U15 Luka Kerin
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nih veliko, da pa je veliko 
tudi akcij, s katerim lahko 
ljudem olajšamo življenje in 
k temu bodo vedno streme-
li tudi Lionsi. Dogodek se je 
razživel in v treh urah pro-
grama ponudil dalmatinske 
melose, drobna preseneče-
nja, Nušine zimzelene uspe-
šnice, pokušino lokalnih vin 
in sproščeno druženje vseh, 
ki so se udeležili koncerta in 
s tem „pomagali pomagati“.  
 M. M.

BISTRICA OB SOTLI  V bistriški enoti Knjižnice Šmarje pri Jel-
šah so 13. decembra pripravili pravljično popoldne za naj-
mlajše. V predprazničnem času je otroke skozi pravljico z 
naslovom Mali medved išče srečo popeljala Jožica Kunst. 
Otroci so bili navdušeni in so po končani pravljici še likovno 

ustvarjali, barvali so medvedke, nato pa so jih presenetili 
s sladkimi medenjaki in slanimi medvedki, za kar se zahva-
ljujejo Občini Bistrica ob Sotli. V knjižnici želijo tudi v pri-
hodnje še veliko podobnih dogodkov, ki bodo popestrili pet-
kove popoldneve.

Knjige o doseganju „sreče“ zgovorno odgovarjajo na 
povpraševanje trga in nas preplavljajo z naslovi kot 
so „99 orakeljskih pesmi za doseganje sreče in izobi-
lja“, „Pravica do sreče: vedeti, kaj bi radi – dobiti, kar 
potrebujete“, „Šola življenja – kako ustvarjati pristno 
srečo“ … Tisoče in tisoče zbranih načinov, kako do sre-
če: povsem enostavni, življenjski odgovori so očitno 
morali biti zapisani in lično oblikovani, da bi znova 
našli pot do naših domov. 

Izredno popularne so postale tudi tako imenovane 
afirmacije, kratke pozitivne misli za vsak dan, zbrane 
v vseh oblikah: natisnjene na papir v umetniško okra-
šenih knjigah, vgravirane na osupljivo lepih karticah, 
zapisane v elektronski, glasbeni in celo video obliki. 
Vse to, da bi znova odkrili, kje se skriva ta izmuzlji-
va sreča.

Trije moji prijatelji takšne „pripomočke“, in ravno o 
tem je tekla njihova beseda med prazniki, prezirajo in 
jih vidijo kot „škodljive bližnjice“. Škodljive bližnji-
ce do česa? Do sreče? Da, strinjam se z njihovim opa-
žanjem, da gre pogosto za čustvene nakupe teh „pripo-
močkov“ in da se s temi pozitivnimi instant napotki 
motivirajo tudi mnogi skupni znanci, ki jih nikoli 
ne zebe, ki niso lačni, ki niso bolni, ki imajo službe in 
družine, a samo zaradi tega, ker očitno vseeno mislijo, 
da potrebujejo tolažbo ali spodbudo, še niso vredni ob-
sojanja. 

Zakaj bi bilo lahko slabo, če se nasmejijo zanimivi mi-
sli pozno zvečer ali da jih je manj strah novega dneva, 
ker so zjutraj slišali nekaj pozitivnega? Vsakomur pre-
puščam svobodno odločitev o tem, kje in kako išče svo-
je zadovoljstvo, svoje veselje, svoj mir, svojo ljubezen, 
svoje občutenje sreče. Sreča pač ne pozna nikakršnih 
bližnjic, kaj šele škodljivih.

Leto 2013 je bilo resnično leto preizkušenj, a tudi leto 
srečnih ljudi. Kajti prav vsako leto ima vselej obe pla-
ti, temno in svetlo. Ob zaključku tokratnega sem zado-
voljno ugotovila: večkrat kot kdaj poprej sem si dovo-
lila biti neizmerno srečna. Dovolila, da me prevzame 
moja silovita vzhičenost brez siceršnjih vprašanj, kako 
in kdaj sem si te posebne trenutke zaslužila. Prepro-
sto užila sem jih, bila za veliko čarobnih hipov srečna 
partnerica, prijateljica, hčerka, vnukinja, teta, sode-
lavka, zaupnica, učenka, ustvarjalka, bralka, poslu-
šalka, soseda, gurmanka, kuharica, jadralka, plesal-
ka in še in še. 

Kakor je v moji navadi, sem ob posameznih svetlih tre-
nutkih, ki so me preželi, hitro pomislila, da takšne, is-
krene občutke veselja in prekipevajočega zadovoljstva 
želim tudi vsem drugim! Tistim, ki ste blizu, tistim, ki 
ste dlje, tistim, ki ste bili, kjerkoli se že ponovno sreča-
mo, in tistim, ki šele prihajate med nas in za nami. 

Novo leto imamo, vsi skupaj, novo. Pa ste že slišali, da 
bo leto 2014 težavno, izčrpljujoče in borbeno? Zagoto-
vo ste. Še prevečkrat in prenaglas. Kaj pa, da bo tudi 
srečno, nasmejano in ljubeče? Še ne? Ja, menda da se 
je vse skupaj že potiho začelo ... prav ta hip, nekje v 
vas.

Srečno, 
srečna, srečni

podčrtanoKam v Posavju?
Sobota, 4. 1.

• ob 10.00 in 14.00 v Svetu 
energije v Vrbini: sobotne 
delavnice – potovanje po 
elektromagnetnem spektru, 
predavatelj: Garsia Kosinac

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: novoletni koncert 
„Naj v miru sreča nežno vas 
objame!“, nastopajo: Anja 
Žabkar, Željka Smičibrada, 
Jernej Železnik, Marko Že-
leznik …

• ob 18.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
sedma ponovitev biografske 
drame o škofu dr. Stanislavu 
Leniču „V imenu ljudstva“

Nedelja, 5. 1.

• ob 17.00 v cerkvi Žalostne 
Matere božje v Leskovcu pri 
Krškem: praznični koncert 
Mešanega pevskega zbora 
Viva Brežice „Sožitje pra-
zničnih zvokov“ ob spremlja-
vi orgel, tolkal in saksofona

Ponedeljek, 6. 1.

• ob 9.00 v Knjižnici Sevni-
ca: razstava fotografij So-
nje Ravbar (do 4. 2.)

Torek, 7. 1.

• ob 9.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predavanje An-
dreje Rustja „Življenje pri 
Amiših“

• ob 17.00 v Mladinskem 
centru Krško: info sesta-
nek za krožek ročnih del, 
prijave in info na mihaela.
kovacic@mckrsko.si ali 
041 637 662

Sreda, 8. 1.

• ob 17.00 v Knjižnici Sev-
nica: pravljična urica z 
ustvarjalnico

• ob 18.00 na gradu Sevni-
ca: Radogost večer, gostja: 
Vera Avguštin, slikarka iz 
Slovenske Bistrice

Četrtek, 9. 1.

• ob 11.00 v OŠ Artiče: pred-
stavitev knjige dr. Milana 
Jazbeca „Uspeh na dlani“, 
kulturni program bodo izve-
dli učenci šole

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje 
Sonje Ravbar „Barve Trini-
dada in Tobaga“

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
potopisno predavanje Zvo-
neta Žigona o Avstraliji

Sobota, 11. 1.

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj – otroške ustvarjalne 
delavnice

• ob 19.00 v MC Krško: por-
tugalski večer

Ponedeljek, 13. 1.

• ob 18.30 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje Bralnega krož-
ka

• ob 19.30 v MC Krško: film-

ski večer FKK – Hal Ashby: 
Being There

Torek, 14. 1.

• ob 9.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predavanje An-
tona Komata „Privatizaci-
ja vode“

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predavanje 
Danijela Kraševca o zdravi 
prehrani 

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: Klemen Slakonja 
in Tadej Toš – Taksi, za abo-
nma in izven

Sreda, 15. 1.

• ob 18.00 v knjižnici Kosta-
njevica na Krki: pogovor z 
Zoranom Predinom

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: strokovno predava-
nje Lidije Topolovčan in dr. 
Janje Klinčar „Onesnažen 
zrak ali zakaj imamo teža-
ve z dihanjem“

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

ZVONE ŽIGON: 

AVSTRALIJA
potopisno predavanje

četrtek, 9.1., ob 19. uri

Klub KDK, vstop prost 

Pravljična urica za najmlajše

Malčki med ustvarjanjem po pravljici

SVIBNO/SCHWANENSTADT  Na 11. mednarodnem natečaju 
za najboljšo otroško in mladinsko knjigo, ki so ga v prvi po-
lovici lanskega leta razpisali v mestu Schwanenstadt v sose-
dnji Avstriji, je 13letna Urška Žonta s Svibnega za knjigo 
Dojenčkov jezik prejela prvo nagrado v kategoriji za osnov-

nošolce. Urška, ki zelo rada riše in piše, je letos sodelovala 
tretjič. Dvakrat je prejela drugo nagrado, letos pa prvo, če-
sar se je zelo razveselila. »Tema natečaja je bila raznolikost 
jezikov in pomislila sem na jezik dojenčkov. Najprej sem se 
lotila pisanja besedila, potem sem dodala še ilustracije in 
poslala. Prve nagrade nisem pričakovala,« je dejala srečna 
mlada avtorica, katere delo je med prispelimi 122 prispevki 
najbolj prepričalo strokovno žirijo.   S. R.

Dojenčkov jezik najboljši

Urška Žonta s priznanjem in knjigo, ki jo je sama napisala

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939
Dogodek je potekal pod ge-
slom »Pomagajte nam poma-
gati – otrokom pot do zna-
nja«, s katerim vsako leto 
pomagajo otrokom iz soci-
alno ogroženih družin, ki si 
ne morejo privoščiti nakupa 
šolskih potrebščin, del zbra-
nih sredstev pa je tokrat 
šel še za nakup inkubator-
ja Splošne bolnišnice Breži-
ce. S temi dodatnimi sred-
stvi in izkupičkom lanskega 
dogodka vinske kraljice Ba-
škovičeve bodo novorojenčki 
končno dobili prepotrebni in-
kubator. Za donacijo in dobro 
sodelovanje članov Lions klu-
ba z bolnišnico se je zahvalil 
direktor Dražen Levojević, 
na prijetnem dogodku je pri-
sotne pozdravila in se jim za 
človekoljubno pomoč v obči-
ni in širše zahvalila podžupa-
nja Vladka Kežman, Nataša 
Mihajlovič, predsednica Li-
ons kluba Brežice, pa je opo-
zorila, da je pomoči potreb-

Dobrodelno za inkubator in šolarje
ČATEŽ OB SAVI – V soboto, 7. decembra, je v večnamenski dvorani hotela Toplice zadišalo po morju in 
sodelovanju. Lions klub Brežice je organiziral svoj že tradicionalni dobrodelni dogodek, tokrat so dvo-
rano napolnili z melodijami Klape Bonaca in Nuše Derenda. 
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ČATEŽ OB SAVI – Elizabe-
ta Križanić je 8. decembra 
v dvorani hotela Toplice v 
Termah Čatež odpela jubi-
lejni koncert ob 30-letnici 
raznovrstnega glasbenega 
ustvarjanja.
Njeni zvesti poslušalci so 
tudi tokrat do konca napol-
nili dvorano hotela, kar je 
dokaz pevkine iskrenosti do 
njih. Betka, ki je za svojim 
ljubkovalnim imenom ves ta 
čas odkrivala bogastvo duše 
in talenta, je nekoč dejala: 
»Naučite otroka ljubiti pe-
sem, glasbo, pa ste naredi-
li človeka!« Kot je poveda-
la na koncertu, na tej poti 
razvajanja poslušalcev ni 
bila sama, saj sta jo gradi-
la v dvojini z možem Dragu-

ČATEŽ OB SAVI – Glasbena šola Brežice je 15. decembra v 
večnamenski dvorani čateškega hotela Toplice številnim po-
slušalcem pripravila tradicionalni koncert, ki so ga odigrali 
orkestri šole: harmonikarski, citrarski, godalni, tamburaški, 
pihalni in simfonični orkester ter šolska Vokalna skupina Sol-

zice. V orkestrih je prvič zaigralo veliko novih učencev šole, 
ob igranju harmonikarskega orkestra pa je prof. Daniel Ivša 
poslušalce ponosno seznanil z uspehom orkestra, ki si je na 
tekmovanju v Slavonskem Brodu priigral drugo mesto. Toni 
Škaler je krstno dirigiral pihalnemu orkestru ter s tem za-
menjal in razbremenil dosedanjega dirigenta Mirana Pete-
linca. Poleg njiju so raznovrstni koncertni repertoar različ-
nih skladateljev pripravili še ostali profesorji in dirigenti: D. 
Ivša, A. Veršec, A. Haber, M. Podgoršek Horžen in A. Šimi-
čič, z vokalom pa je koncertni program obogatila Maja Weiss.
 N. J. S., foto: Foto Rožman 

RADEČE  Glasbena šola LaškoRadeče je v Domu kulture Ra-
deče pripravila novoletni koncert. Na njem so se predstavi-
li učenci in učenke v različnih glasbenih sestavih z igranjem 
na različne inštrumente. V vlogi povezovalcev prireditve so 

nastopili tako učenke oz. učenci kot učiteljice in učitelji, ki 
so se zelo lepo vživeli vsak v svojo vlogo pri pisanju pisma 
Božičku in dedku Mrazu na sedežni garnituri, ki je bila pose-
bej za ta namen postavljena na odru. Njihove misli in želje 
so bile podobne tistim, ki si jih ob prehodu v novo leto zaže-
limo tudi mi sami. S. R.

KRŠKO – Glasbena šola Krško je 4. decembra v veliki dvorani 
Kulturnega doma Krško s svojimi učitelji in učenci pripravila 
tradicionalno prireditev Glasbena šola malo drugače. Nasto-
pili so ansambel klarinetov in mažoretke Mažoretnega kluba 
Baton Krško, godalni orkester, tamburaški orkester in harmo-

nikarski orkester, plesalke sodobnega plesa, nonet Super de-
vet, godalni trio, tolkalska skupina, klavirski duo Urban & Ur-
ban, Klara in Anja Drstvenšek, komorna skupina harmonik, 
Toni Sotošek – pozavna, zasedba violin, skupina Šest planik, 
skupina citer, skupina diatoničnih harmonik Diatonik harmo-
nik, ansambel saksofonov, skupina The Beatles Tribute Band, 
tolkalska skupina TapBeat, Narodnozabavnih sedem ter uči-
teljska godba.  M. Hrvatin

Novoletni koncert v Radečah

Prva se je na novoletnem koncertu predstavila dekliška vo-
kalna skupina pod vodstvom zborovodkinje Rosane Jakšič.

Glasbena šola malo drugače

Nastop harmonikarskega orkestra

30 let Betkinega ustvarjanja

Tradicionalni koncert orkestrov

Simfonični orkester brežiške šole

Razstavo je odprl slavnostni 
govornik, krški župan mag. 
Miran Stanko, ki je sprego-

voril o pomenu Neviodunuma 
za naše okolje in pohvalil vse 
tiste, ki njegovo ime obujajo 
tudi danes, in tako tudi vede-
nje o tem izginulem rimskem 
mestu prenašajo na prihodnje 
rodove. 
Avtorica razstave, kustosi-
nja v Posavskem muzeju, ar-
heologinja Jana Puhar, je 
zbranim predstavila posta-

Arheološka razstava o Neviodunumu 
še do 26. januarja 2014
BREŽICE – Ob brežiškem občinskem prazniku so v galeriji Posavskega muzeja odprli arheološko razsta-
vo, posvečeno življenju v rimskem mestu Neviodunum, ki si jo lahko obiskovalci ogledajo še do 26. ja-
nuarja. 

vitev razstave in povedala 
nekaj besed o razstavljenih 
predmetih, ki so bili najde-

ni v času arheoloških izkopa-
vanj znanega slovenskega ar-
heologa Petra Petruja med 
leti 1960 in 1966. Pomemb-
no delo pri pripravi predme-
tov sta opravila tudi konzer-
vatorja Davorin Prah in Jože 
Lorber, oblačila na razstavi 
pa so plod dela posavske ko-
stumografinje Irene Ine Če-
bular, fotografsko gradivo za 

čas novejših avtocestnih raz-
iskav pa je prispevalo podje-
tje Arhos iz Brežic. 

Direktor muzeja dr. Tomaž 
Teropšič pa je poudaril, da je 
pomembno sodelovanje, saj 
sta razstavo omogočili Občina 
Krško in Ministrstvo za kulturo 
Republike Slovenije. Razstava 
je tudi dober temelj za stalno 
zbirko Rimljani v naših krajih 
na obnovljenem gradu Raj-
henburg, je še dodal Terop-
šič, in obiskovalce z beseda-

mi "Neviodunum je ponovno 
vstal" pospremil na razstavo.
Obiskovalci so si lahko ogle-

dali tudi priložnostni katalog 
k razstavi in se prijetno dru-
žili ob jedeh iz rimskih časov. 
Gostje, legionarji S Ptuja, pa 
so na grajskem dvorišču de-
monstrirali različne bojne 
položaje rimske vojske. Raz-
stavo naj bi v nekoliko skro-
mnejši izvedbi za nekaj časa 
postavili tudi v krškem muze-
ju. Polona Brenčič

PODBOČJE  Vokalna skupina Mavrice iz Podbočja je 15. de-
cembra v tamkajšnjem kulturnem domu pripravila letni kon-
cert, naslovljen „Melodija besed“. Deseterica pevk (Helena 
Baznik, Katja Čelič, Metka Jurečič, Anja Strgar, Iris Vrho-
všek, Mija Vrhovšek, Jasmina Vučič, Maja Zakšek, Tatja-
na Žnideršič in umetniški vodja Katarina Štefanič Rožanec) 

je pred polno dvorano poslušalcev zapela v različnih jezikih 
(poleg slovenskega tudi v hebrejskem, italijanskem, romun-
skem, nemškem, španskem, angleškem, enem od afriških, 
hrvaškem in ruskem), nekatere tudi ob spremljavi zasedbe 
Luka Dukarić – viola, Tomaž Rožanec – harmonika, Peter 
Dirnbek – kitara in Sebastijan Podlesnik  bas. Po scenariju, 
ki ga je zasnovala Ivanka Černelič Jurečič, je občinstvo na-
mesto klasičnega povezovanja prisluhnilo naštetim jezikom 
bodisi v živo (Marijan Kristofič v italijanščini, Pasion Cor-
rea v španščini, Sandra Jerele v nemščini in Katja Mavrin v 
prleškem narečju) bodisi preko videoposnetkov.  P. P. 

tinom Križanićem in posta-
la harmonična ednina, ki se 
je zlila s Tamburaškim orke-
strom KUD Oton Župančič Ar-
tiče in Pevskim zborom KUD 

Brežice. Slednja sta s tambu-
ricami in glasovi tudi tokrat 
obogatila koncert, ob pomo-
či Eve Stopar na klavirju, 
Uroša Polanca na harmoni-

ki, Roberta Fuksa z vokalom 
in Dragutina Križanića na ki-
tari. Program sta povezovala 
Anja Urek in Robert Petan.

Betka in Drago sta ambasa-
dorja občine Brežice in kul-
ture, je ob čestitki poudaril 
župan Ivan Molan, predstav-
nica Term Čatež Alenka Po-
gačar pa je izrazila veselje, 
da si je slavljenka Betka za 
jubilejni koncert izbrala nji-
hovo dvorano, saj je njena 
glasba zdravilo za dušo. S ta-
kšnimi ljudmi, kot sta Betka 
in Drago, sploh ni težko so-
delovati, pa je glasno razmi-
šljal predsednik PZ KUD Bre-
žice Janez Avšič.
 N. Jenko S., 
 foto: Foto Rožman

Elizabeta Križanić z možem Dragom 

Melodija besed podboških Mavric

Vokalna skupina Mavrice

VELIKI TRN – V cerkvi svetega Duha na Velikem Trnu so odme-
vale ritmično duhovne skladbe v izvedbi domačega Ženskega 
pevskega zbora Femina Cantat pod vodstvom Ane Češnjevar 
in skupine Kolumba, ki deluje pod okriljem župnišča in Sale-
zijanskega mladinskega centra Sevnica. Poseben čar večeru 

je dodal Klast‘r kvartet s pestrim izborom skladb. Program 
je povezovala Doroteja Božič. Razigrana glasba je risala na-
smehe na obraze izvajalcev in poslušalcev ter prižigala iskri-
ce v očeh. Kljub mrzlemu večeru so nas ritmi in melodije do-
dobra ogreli.   I. J.

V ritmu srca na Velikem Trnu

Domači zbor Femina Cantat in spremljevalna skupina Ko-
lumba

Oglašujte v najbolj branem časopisu 
v Posavju!

Pokličite nas na 07 49 05 780
ali 040 634 783,

pišite na marketing@posavje.info

Ptujski legionarji so prikazali bojne položaje rimske vojske. Obiskovalci so prisluhnili uvodni predstavitvi.
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KRŠKO  Na božičnonovoletnem sejmu v okviru Prazničnega 
vikenda v starem mestnem jedru Krškega se je predstavljala 
tudi Hiša narave in s svojo ponudbo pritegnila številne obisko-
valce prireditve. „Poleg izbrane biološke hrane, super hrane 
in dopolnil k prehrani se vsekakor zelo dobro prodaja kako-
vostna, certificirana naravna kozmetika, saj v širši okolici ni 

tovrstne ponudbe. Predvsem z veliko vere sem pridno zgradi-
la prepoznavnost svojega podjetja oz. trgovine ter pridobila 
zaupanje strank in to me najbolj veseli. S sodelavko Polonco 
delava z osebnim in individualnim pristopom. V trgovini ima-
mo vsak teden različna dogajanja, kjer izpostavljamo in pred-
stavljamo posamezne izdelke,“ je ob tem povedala lastnica 
Hiše narave Nataša Doberšek, ki poudarja, da izdelke, ki jih 
prodaja, uporablja tudi sama, njena družina in vse več prija-
teljev ter znancev. „Moja merila kakovosti za vse izdelke so 
enaka in enostavna: brez strupov, v vseh pogledih prijazno 
ljudem, živalim in okolju, certificirano organsko, prijetno za 
oko, nos in kožo, za primerno ceno,“ še dodaja Doberškova. 

MALI KAMEN, SENOVO  V mesecu novembru sta v krogu svojih 
domačih  praznovala zlato poroko Anica in Albert Urek z Malega 
Kamna. V župnijski cerkvi na Senovem sta potrdila zakonsko za-
obljubo. Obred je vodil župnik Janez Turinek. Slovesnost so po-
pestrili nastopi vnukov in zvok orgel. Prijetno vzdušje se je nato 
nadaljevalo v krškem City hotelu.

Njuna skupna življenjska pot se je pričela pred 50 leti, 28. no-
vembra 1963. Oba z Malega Kamna sta si svoj dom ustvarila na 
Albertovem domu. V zakonu sta se jima rodili dvojčici Ana in Al-
bertina. Danes ju razveseljujejo vnukinje Mateja, Kaja in Iva ter 
vnuk Klemen.  Albertovo življenje je zaznamovalo predano delo  
v Metalni na Senovem. V prostem času je rad zaigral v gledali-
ški skupini DKD Senovo. Preizkusil se je v različnih vlogah. Že od 
mladih nog je zaprisežen športnik, v mladosti nogometaš, še se-
daj pa planinec, pohodnik, smučar, balinist, šahist. Anica je ve-
dno vzorno skrbela za dom, družino. Svojo pokojnino si je prislu-
žila v obratu kuhinje Lisca Senovo, kjer je bila poznana po svojih 
krofih in poticah. Pridobljeno kuharsko znanje je prinašala tudi 
domov, tako da je bilo za dobro hrano vedno poskrbljeno. Še ve-
dno pa najbolj uživa pri delu na vrtu, obiskih na svojem domu 
iz otroštva, pogovorih s svojima sestrama Nado in Hermino. Vsi 
jima želimo še veliko zdravih, srečnih let.  A. Bogovič

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Teja Tominšek, Mihalovec 

– deklico,
• Alenka Lepšina, Sela pri 

Dobovi – deklico,
• Petra Cizrl, Senovo – 

deklico,
• Tamara Lipar, Stara vas – 

Bizeljsko, dečka,
• Tina Košak, Raztez – 

dečka,
• Katarina Kolarič, Stranje – 

deklico,
• Andreja Jankovič Deržič, 

Senovo – dečka,
• Andreja Opalk, Cirje – 

dečka,
• Klara Ćosić Žibert, Dovško 

– dečka,
• Sanja Zevnik, Črneča vas – 

deklico,
• Renata Ćosić, Senovo – 

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 epošti 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
• Marina Pezelj Starčević, 

Jesenice na Dolenjskem – 
deklico,

• Žana Gajski, Mala Dolina – 
deklico,

• Bojana Kunej, Sela pri 
Dobovi – deklico,

• Jožefa Vračun, Bojsno – 
deklico.

• Omer Hasanović in Sanela 
Salkić, oba iz Krškega,

• Robert Zadravec iz Nove-
ga mesta in Kizairys Mer-
cedes Hilario Molina, zača-
sno stan. v Krškem,

• Štefan Semenič z Obrežja 
in Ines Kos z Jesenic na Do-
lenjskem,

• Damir Novak iz Samobor-
ja in Elisabeth Bruder z 
Obrežja. 

ČESTITAMO!

Dragica Cvelbar iz Krškega in Milan Železnikar s Stu-
denca, septembra 2013, dvorišče Galerije Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki

poroke

BREŽICE – Posavski muzej Brežice je v soorganizaciji z breži-
ško izpostavo JSKD ter ob pomoči Term Čatež 2. decembra v 
Viteški dvorani muzeja pripravil zimski koncert pred prazni-
ki, ki sta ga sooblikovala Projektni mladinski zbor osnovnih 
šol občine Brežice ter gostujoči otroški zbor Children‘s Cho-
ir Bloemfontein iz Južne Afrike. Projektni mladinski zbor je 

nastal spontano kot rezultat odličnega sodelovanja med šo-
lami, zborovodji šolskih zborov in JSKD OI Brežice. Ko se je 
izvedelo, da bo v decembru Brežice obiskal otroški zbor iz 
Južne Afrike, se je že v pomladnih dneh rodila ideja o zdru-
ženi zasedbi mladih pevcev iz brežiške občine. Tako so ubra-
no zapeli mladi glasovi iz osnovnih šol Artiče, Bizeljsko, Bre-
žice, Cerklje ob Krki, Dobova, Globoko in Maksa Pleteršnika 
Pišece pod taktirko zborovodij Dejana Jerončiča, Mateje Ro-
žman, Zinke Škofca, Tatjane Špan, Vilka Ureka, Ele Versto-
všek Tanšek in Jožice Zupančič ter ob klavirski spremljavi 
Pierine Cavaliere Mršić. V drugem delu koncerta so pevsko 
besedo predali zboru Bloemfontein iz Južne Afrike, v kate-
rem pojejo dekleta in fantje od 8. do 16. leta starosti, ve-
čina pa jih prihaja iz »mesta vrtnic« Bloemfontein in njego-
ve okolice. Zbor je leta 1987 ustanovila dr. Huibrie Verster, 
ki je z njim prejela mnogo prestižnih nagrad na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih. Navdušil je tudi brežiške poslu-
šalce z repertoarjem, zasnovanim na različnih glasbenih sti-
lih in zvrsteh. N. Jenko S., foto: Foto Rožman

Zimski koncert pred prazniki

Projektni mladinski zbor brežiški šol

Zlata poroka pri Urekovih

Zlatoporočenca Anica in Albert Kunej

SEVNICA  V prostorih trgovine Bliss, ki se nahaja v poslovno 
trgovskem centru Bowling DeLuxe v središču Sevnice, se je 
20. decembra odvijala modna revija. Dijakinje in dijaki Sre-
dnje šole Sevnica ter nekaj prvošolk in prvošolčkov OŠ Sava 
Kladnika Sevnica se je predstavilo v oblačilih in obutvi raz-

ličnih blagovnih  znamk, ki jih je mogoče najti v omenjeni 
trgovini ter v trgovini Intersport v Boštanju. Modne priče-
ske, lično usklajene z oblačili, so pod mentorstvom učite-
ljice praktičnega pouka Lavre Dokler oblikovali dijaki in di-
jakinje SŠ Sevnica, ki se izobražujejo v programu frizer. V 
glasbenem delu programa je navdušila dijakinja Nika Plan-
tan, ki je zapela tudi v duetu s sošolko Sašo. Modni dogo-
dek, ki ga je povezovala dijakinja Nika Rančigaj, je z darili 
popestril še Božiček. S. R.

Modna revija s prihodom Božička

Številne zbrane v trgovini Bliss je nagovorila lastnica An-
dreja Jamšek. 

Na sejmu tudi Hiša narave

ČREŠNJICE - Na zadnjo adventno nedeljo je TŠKD Čre-
šnjice organiziralo prireditev Advent na Črešnjicah. Pri-
sotne je pozdravil podpredsednik Stane Pleteršnik. Ob 
postavljenem adventnem vencu so ob spremljavi harmo-
nikarjev zapeli vaški koledniki (na fotografiji), nastopile 
so Ljudske pevke iz Cerkelj ob Krki, mladinski in otroški 
pevski zbor, vokalna skupina Sovice ter otroci vasi Čre-
šnjic in Zasapa, ki so recitirali priložnostne pesmice. Pri-
sotne je obiskal tudi Božiček. S. Furlan

KRŠKO  Učenec Glasbene šole Krško Matic Sotošek je na 11. 
mednarodnem tekmovanju klarinetistov v italijanskem me-
stecu Carlinu z osvojitvijo druge nagrade dosegel izjemen 
uspeh. Mednarodno strokovno žirijo je navdušil z zelo zre-
lo in prepričljivo interpretacijo za to starost zelo zahtevne-
ga programa. Osvojena nagrada pomeni v razvoju mladega 
glasbenika pomemben mejnik, obenem pa dokaz, da je na 
pravi poti. Zanj in za njegovega mentorja Roberta Pirca so 
bili zelo pomembni tudi napotki, ki sta jih dobila v pogovo-
ru s člani strokovne žirije.

Uspeh klarinetista Matica Sotoška

KRŠKO - V športni dvorani osnovne šole Jurija Dalmatina 
v Krškem je na martinovo soboto harmonikar Toni Soto-
šek tradicionalno pripravil že 7. tradicionalni Martinov 
koncert, s katerim pa so obeležili tudi 20-letnico pouče-
vanja na svoji harmonikarski šoli. V skoraj štiri ure tra-
jajočem programu so poleg Tonija Sotoška in njegove dru-
žine ter njegovih učenk in učencev ter pevskega zbora 
OŠ Jurija Dalmatina nastopili še številni ansambli, glav-
ni gostje večera pa so bili Alfi Nipič, Tanja Vidic in ma-
ma Manka, ki je program povezovala in dobro nasmeja-
la številno občinstvo.

Posavski obzornik 
tudi na spletu!
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Nataši Krupenko, Globočnikova 

19, 1000 Ljubljana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (1.) Ans. NEMIR  Da bi nekdo
 2. (4.) Ans. RUBIN  Če nekoč boš pozabila
 3. (2.) Ans. DOLENJSKI ZVOKI  Zgodbe
 4. (5.) Ans. ZREŠKA POMLAD  Dan s teboj
 5. (3.) Ans. ROKA ŽLINDRE  Če hočeš
 6. (9.) Ans. NARCIS  Rdeča lička
 7. (8.) Ans. MODRIJANI  Povej
 8. (6.) Ans. LOJZETA OGOREVCA  Lojzetovih 40  
   glasbenih
 9. (10.) ATOMIK HARMONIK  Natoči ga, kelnarca
 10. (.) SUHA SOLZA  Z lojtrco v kamrco

Predlog tega tedna za glasovanje:
Jure Valjavec / Sekstet klarinetov - Nežno šepetanje

Kupon št. 187
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

Najbolj predvajane božične skladbe, mladi posavski 
glasbeniki, premiera v Cankarjevem domu. Vse to v 
prvih glasbenih novičkah 2014.

Big band Krško je 19. decembra v Cankarjevem domu 
predstavil svoj zadnji album z naslovom Depeched, na ka-
terem so vokalne in inštrumentalne priredbe legendarne 
skupine Depeche Mode. Koncert za glasbene sladokusce 
so člani krškega Big banda predstavili tudi na letošnjem 
Jazz festivalu v Montreuxu 2013, ki velja za enega naj-
starejših in najprestižnejših na svetu. „Pod dirigentsko 
taktirko Aleša Suše je poleg pihalcev, kjer je kot solist 
prednjačil saksofonist Lovro Ravbar (Leeloojamais) in 
seveda Bojan Zupančič – Župca (VIP Band), kitaro vihtel 
Miha Koretič, za bobni je bil Janez Gabrič, za dodatna 
tolkala je poskrbel Martin Janežič – Buco, Jure Lopatič 
je igral na bas kitaro, na klaviaturah pa je bil Rok Lopa-
tič (Leeloojamais). Vokal sta prispevala Miha Nemanič, 
nekdaj pevec skupine Holder, ter lastnica mogočnega 
glasu, prekaljena Tadeja Molan,“ so o premiernem kon-
certu v ljubljanskem Cankarjevem domu še zapisali slo-
venski mediji. Dirigent Aleš Suša pa je prisotnim v pre-
stolnici obljubil, da se bodo imeli tudi v prihodnosti česa 
veseliti, saj bodo naslednje pesmi, ki jih bodo priredili, 
od skupin Radiohead, Massive Attack in Dead Can Dance.

Zaključki leta prinašajo tudi najrazličnejše glasbene 
statistike. In tako je skladba Bela snežinka Ansambla 
Veter zasedla prvo mesto na lestvici največkrat predva-
janih božičnih in prazničnih slovenskih skladb. Na dru-
gem mestu lestvice, ki jo je objavil Zavod IPF, je sklad-
ba Novo leto v izvedbi Rok 'n' Banda, tretje mesto pa je 
pripadlo Pop Designovi uspešnici Na božično noč, najbolj 
poznani po vokalu Krčana Mirana Rudana. Prav tako je 
zmagovalec med sto največkrat predvajanimi praznič-
no obarvanimi skladbami hit Na božično noč, ki se je 
na lestvico vpisal kar s šestimi različnimi izvajalci. Naj-
uspešnejši glasbeni zasedbi sta Ansambel Modrijani in 
Božični zborček, ki sta se na lestvico uvrstila s po štiri-
mi skladbami, med samostojnimi izvajalci pa Oto Pe-
stner in Miran Rudan, prav tako vsak s po štirimi sklad-
bami. Najuspešnejši ženski izvajalki sta Saša Lendero in 
Natalija Verboten, ki sta se na lestvico uvrstili s tremi 
skladbami. IPF je lestvico največkrat predvajanih božič-
noprazničnih pesmi pripravil na podlagi podatkov pred-
vajanj slovenskih radijskih postaj za december 2012.

V zaključku leta 2013 pa je bila precej aktivna tudi 
posav skodolenjska glasbena skupina Uranium Pills Pro-
ject (na fotografiji), ki jo sestavlja kar 11 mladih glas-
benikov. Na božič so skupaj s Pihalnim orkestrom Seno-
vo napolnili tamkajšnjo dvorano, 28. decembra pa kot 
predskupina Big Foot Mami na Kifl fešti Posavje 2013 na-
stopili pred tisočglavo množico. Fantje in dekleta, ki si-

cer bolj aktivno delujejo med počitnicami, so pred krat-
kim medse vzeli še finalista lanskega Xfactor šova Lovra 
Klanjščka, ki je po besedah voditeljev benda, Simona 
Šolna in Žana Tkalca, zadnji delček ideje, ki je pred 
petimi leti botrovala nastanku „Project“ zasedbe, ki iz-
haja iz skupin Uranium Pills in Splash The Toilet. Urani-
um Pills Project tako entuziastično vstopajo v novo leto 
2014, kjer se nadejajo še kvalitetnejšega poustvarjanja 
glasbe in tudi nastanka prvih avtorskih skladb.

O skupini Zebra Dots, edini domači skupini, ki je podpi-
sala pogodbo z eno največjih založb na svetu, smo v naši 
rubriki že poročali. V njej je namreč bobnar Ivo Rimc, 
sedaj pa se mu je na vokalu pridružila posavska rojaki-
nja Anja Kramar (foto: Slavko Rajh). „Člani skupine so 
me slišali na nastopu na Nuked festivalu in ker so rabili 

zamenjavo za njihovo nose-
čo pevko, so me povabili na 
avdicijo. Ujeli smo se. Kar 
se glasbe tiče, mi je sodelo-
vanje pri Zebra Dots res na 
prvem mestu in sem resnič-
no hvaležna, da lahko sode-
lujem z njimi, saj tako pri-

dobivam nove izkušnje in poznanstva,“ nam je zaupala 
mlada pevka, sicer študentka glasbene pedagogike, ki 
se izpopolnjuje na jazzpop petju pri Karin Zemljič. 
Anja je v preteklosti kot solistka že sodelovala s Pihal-
nim orkestrom Krško, prav tako sodeluje tudi z Big Band 
Krško. Sicer pa nam je obljubila, da bo aktivna tudi v 
prihajajočem letu, saj je vedno odprta za nove glasbe-
ne projekte. Anjo boste v letu 2014 zagotovo še slišali.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 4. januar, ob 17. uri

Deklici za konec in začetek leta

BREŽICE  V občinskem odboru SDS Brežice ob svojem rednem 
delovanju veliko pozornosti namenijo družinam in posamezni-
kom v stiski. Tako so 23. decembra skupaj s predsednikom od-

bora mag. Andrejem Vizjakom, županom Ivanom Molanom 
in Božičkom obiskali ter obdarili bolne otroke na oddelku bre-
žiške bolnišnice. Obisk in obdarovanje so nadaljevali v novo-
zgrajenem Domu starejših občanov Brežice, kjer so po sobah 
obiskali in izrekli čestitke prav vsem 130 varovancem. OO SDS 
Brežice pa je prispeval tudi 500 EUR Splošni bolnišnici Brežice 
za nakup inkubatorja.  Vir: OO SDS Brežice

Obdarili bolne otroke in starejše

Člani SDS Brežice z Božičkom v brežiški bolnišnici

POSAVJE – V letu 2012 se je iz posavskih občin v tujino odselilo 
skupno 464 oseb, od tega dobra polovica slovenskih državljanov, 
iz tujine pa se je v naše občine preselilo 515 oseb, od tega do-
brih 90 državljanov RS. Največ se jih je iz tujine priselilo v ob-
čino Krško, in sicer 206, v občino Brežice 179 in v Sevnico 113, v 
občino Kostanjevica na Krki sta prišli dve osebi iz tujine, v Bistri-
co ob Sotli pet in Radeče deset. Največ odseljenih oseb iz občin 
v tujino so imeli v Brežicah – 231, 124 iz krške, 70 iz sevniške, 
25 iz radeške, deset iz bistriške in štiri iz kostanjeviške občine.
Znatno višje pa so številke, ki se nanašajo na medobčinska dose-
ljevanja in odseljevanja. Iz drugih slovenskih občin se je v letu 
2012 namreč v občino Krško preselilo kar 1071 občanov, v dru-
ge slovenske občine pa odselilo 1021 občanov, v občino Brežice 
se je doselilo 770 oseb, odselilo pa 711, medtem ko so imeli v 
sevniški občini negativen rezultat, saj je novih občanov občine 
postalo 673 oseb, odselilo pa se jih je za dobrih 50 več, in sicer 
726. Živahen selitveni utrip iz matične v druge občine in obra-
tno so zabeležili tudi v ostalih treh občinah. V Bistrico ob Sotli 
se je iz drugih občin priselilo 38 oseb, odselilo 44, v Kostanjevi-
co na Krki se je priselilo 97 in odselilo 96 oseb, Radeče pa si je 
za svojo novo občino izbralo 205 oseb, v druge občine pa se je 
iz nje odselilo 251 občanov.  B. M. 

Selitve v in iz Posavja skoraj 
uravnotežene 

Minulo koledarsko leto je 
v brežiški porodnišnici za-
ključila zdravstvena ekipa z 
zdravnico Zdenko Stričević, 
babico Bernardo Vidmar in 
otroško sestro Mijo Novak. 
Dr. Stričevićeva in Vidmar-
jeva sta poleg Mateje Čer-
nelič in dipl. med. sestre 
Metke Glogovšek pričakova-
li tudi prvega novorojenčka. 
Vendar je bila najdaljša noč 
popolnoma mirna, čeprav so 
v minulem letu 2013 zaslišali 
jok prvega slovenskega otro-
čička prav v brežiški poro-
dni sobi. 

Pozno dopoldne pa se je ven-
darle pričelo nakazovati, da 
bodo začeli porodno stati-

BREŽICE – V brežiški porodnišnici se je kot zadnja v letu 2013 rodila deklica Zala, prvega novorojenčka 
v letošnjem letu, prav tako deklico, pa je rodila naša sodelavka Bojana Kunej, poimenovali pa so jo La-
deja. V letu 2013 so zabeležili 539 porodov, kar je 18 več kot leto poprej.

stiko, saj so ob 10. uri spre-
jeli bodočo mamico Bojano 
Kunej z blagimi popadki. A 
novorojenčici se ni prav nič 
mudilo iz tople mamicine po-
steljice, zato je ura odbila že 
15:57, ko se je le odločila, da 
bo razveselila svojo okolico. 
Krepka dojenčica, ki je dobi-
la ime Ladeja, je ob rojstvu 
tehtala kar 4250 g in merila 
53 cm. Doma v Selah pri Do-
bovi jo čakata petinpolletna 
sestrica Pina in očka Branko 
Rožman. Veliko veselja pa je 
mala štručka prinesla tudi v 
družinsko drevo. Po mami-

cini strani se nečakinje ve-
seli sestra Valentina s svojo 
osem mesecev staro Elino, 

pa tudi babica Marija in de-
dek Vojko iz Koprivnice. Po 
očkovi strani pa je nova vnu-
kinja razveselila babico Ivan-
ko in dedka Jožeta v Selah 
pri Dobovi. Mamica Bojana 
je za naš časopis povedala, 
da so drugorojenko pričako-
vali že na Štefanovo, zato je 
prihajala na CTG kontrolo, ki 
jo je imela prav 1. januarja. 
Njega ginekologinja dr. Na-
taša Kočnar iz brežiške gine-

kološke ambulante je budno 
spremljala potek nosečnosti. 
Kunejeva sicer ni imela no-
benih nosečniških zapletov, 
rahle popadke je začutila ob 
7. uri, ob 10. pa se je oglasi-
la v porodnišnici, kjer je tudi 
ostala, saj so se pričeli po-

padki stopnjevati. Med spre-
hodom po bolniškem hodniku 
ji je tudi odtekla voda, rodi-
la je hitro in po naravni poti. 
„Drugič je bilo lažje, čeprav 
je bila Ladeja od Pine težja 
za 250 gramov. Vesela sem, 
da se je vse tako srečno iz-

teklo, kar pa sploh ni težko, 
saj moram izredno pohvaliti 
zdravniško ekipo, ki je bila 
strokovna in me je navdaja-
la z veliko mero topline. Za-
res lepo so poskrbeli zame 
in za hčerko pri porodu in 
tudi bivanje tukaj je čudo-
vito. V družino je prišla naša 
nova sreča, zato se že vese-
lim, da bova kmalu v varnem 
domačem objemu,“ je delila 
svoje misli.

Zadnjega novorojenčka, 
prav tako deklico, pa je ro-
dila Žana Gajski z Jesenic 
na Dolenjskem. Deklica, ki 
so ji dali ime Zala, je teh-
tala 3800 g, velika je bila 53 
cm in je drugi otrok v druži-
ni. Doma jo čakata očka Si-
mon in dobra tri leta star 
bratec Gal. Po mamicini stra-
ni se vnukinje veselita babi-
ca Tjaša in dedek Matjaž, po 
očkovi pa babica Darinka in 
dedek Andrej. Srečna mami-
ca je povedala, da je bil po-
rod hiter, saj je rodila v eni 
uri. „Lepšega poroda si res 
nisem mogla želeti, bilo je 
res na ekspres. V porodni-
šnico sem sicer prišla okrog 
12. ure, nato pa se je vse od-
vilo tako, kakor sem si žele-
la. Jutri greva pa že domov,“ 
je še povedala mamica Žana. 
 Marija Hrvatin

Bojana Kunej in babica Bernarda Vidmar, ki je drugoro-
jenki pomagala na svet

Žana Gajski s hčerkico Zalo

V letu 2013 so v brežiški po-
rodnišnici zabeležili 539 po-
rodov oziroma 542 rojstev, 
saj so spomladi kar trikrat 
pomagali na svet dvojčkom. 
Dečkov je bilo 266, deklic 
pa deset več, torej 276.
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob 
smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč 
naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi ka-
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni-
ci smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Mati-
je Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, 
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), 
od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, 
naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu zahvale@posavje.info. 
Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure.

1. januarja je minilo eno leto, odkar ni več med nami. Hvala vsem, 
ki se ustavite ob njegovem preranem grobu, ter mu prižigate sveče 
in mu prinašate cvetje.

Mama, ate, brat Sandi z družino in sorodniki

MATEJA DULARJA

V našem domu tvoj stol,
nem, prazen stoji,
ker ti si zdaj tam,

od koder vrnitve ni.
V naših srcih je ostala

le praznina in velika bolečina.
Ponosni smo, ker smo te imeli.

iz Presladola

V SPOMIN
na našega dragega

ANICE VOLČANJŠEK

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage mame, stare mame, 
tašče, tete, svakinje, sestrične, botre, dobre sosede in prijateljice 

ter daleč naokoli znane šivilje

se najprej zahvaljujemo vsem, ki ste ji nudili pomoč in ji kraj-
šali čas v njenih zadnjih letih življenja. Še posebej velja zahva-
la sestrama Branki in Reziki ter bratu Ivu z družinami, družini 
Vodeb, družini Vrščaj, Anji s svojimi, Slavčku in Ani z Zdol, Ma-
rinki Šušteršič in Mimici Ban. Hvala tudi osebju urgentne službe 
ZD Krško za večkratno nudenje prve pomoči.
Iskrena hvala vsem prijateljem in znancem, ki ste nam v trenut-
kih žalosti stali ob strani, nam izrekali sožalje, darovali cvetje, 
sveče, denarne prispevke in za svete maše ali nam kakor koli dru-
gače pomagali. Hvala sodelavcem OŠ Jurija Dalmatina Krško za 
vse izrečene sočutne besede. Zahvaljujemo se tudi pogrebni služ-
bi podjetja Kostak krško, Cvetličarni Kerin, kaplanu Urbanu za 
lepo opravljen obred, trobentaču in pevcem za odpete žalostin-
ke. Hvala gospe Marinki Volčanšek za izrečene besede slovesa.
Vsem in vsakemu posebej, ki ste nam stali ob strani, še enkrat 
iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi

Oh, kako boli,
ko ljuba mami te več ni.

Ostali so sledovi tvojih pridnih rok,
katere cenil bo še pozni rod.
Ponosna, trdna, kakor skala,

vso ljubezen in sebe si nam dala.
Za vse, prav vse, ti še enkrat hvala.

Oh, kako boli,
ko tebe več med nami ni.

iz Dolenje vasi

MARIJE VIZLAR

ZAHVALA

Vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem dragim sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom, posebno družini Šiško za izkazano pomoč v 
času njenega zdravljenja, za izrečena ustna in pisna sožalja, za 
darovano cvetje, sveče in svete maše ter za spremstvo na njeni 
zadnji poti. Posebna zahvala urgentni službi ZD Krško za večkra-
tno nudenje pomoči, Zdravstvenemu centru Aristotel, osebju SB 
Brežice na interni 2, patronažni sestri Majdi Kostrevc ter vsem, 
ki ste ji lajšali zadnje mesece življenja.
Posebna zahvala pogrebni službi Blatnik, gospodu župniku Fran-
cu Levičarju za lepo opravljen obred, trobentaču in pevcem z 
Rake za zapete žalostinke, Društvu izgnancev Raka ter Slavici 
Novak za poslovilne besede ob slovesu.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!

Vsi, ki jih imamo radi,
nikoli ne umrejo,

le v nas se preselijo
in tu ostanejo.

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame, prababice, tašče, sestre, 

svakinje, tete in botre

 rojene Dimc, z Gmajne pri Raki
(1921  1913)

PREDAVANJE O ZDRAVI PREHRANI 
• torek, 14. januar, ob 18. uri –  

Osrednja knjižnica v Krškem 

O prehrani in vadbi nam bo predaval Danijel Kraševec, 
izvajalec programa PrejPotem. Povedal nam bo nekaj 
o zdravi prehrani, o pravilnem izboru in kombiniranju 
prehrane, o pravilni vadbi in vse to ponazoril s praktič-
nimi primeri.

ZORAN PREDIN – pogovor

• sreda, 15. januar, ob 18. uri –  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Priznani slovenski glasbenik, pesnik in kantavtor Zoran 
Predin bo v pogovoru predstavil svojo knjigo potopisov 
in spominov Druga žena v haremu.

TUKAJ SMO ZA LJUDI IN ZARADI LJUDI - 
razstava

• do konca januarja –  
Avla osrednje knjižnice v Krškem

Kaj vse smo v knjižnici počeli v letu 2013, kaj smo po-
nudili novega in s čim smo nadaljevali, si lahko ogleda-
te še do konca januarja. Tudi ostali, ki bi se želeli pred-
staviti pri nas, vabljeni, da nas pokličete za dogovor na 
tel. 07 4904 000 (Polona Brenčič).

PODARITE ČLANARINO

Če želite svojim dragim pokloniti malce drugačno dari-
lo, vam v Valvasorjevi knjižnici ponujamo možnost, da 
podarite enoletno članarino. 

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

• Osrednja knjižnica v Krškem

V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo dedi-
ščino in tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na ogled 
bogate baročne kapucinske knjižnice in posebne zbir-
ke Speedway v Sloveniji. Za voden ogled se lahko vna-
prej dogovorite na tel. 07 4904 000.

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabnike, 
ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne more-
jo obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovorite na 
tel. 07 4904 000. 

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V JANUARJU

Igralci Župnije Cerklje ob Krki vabijo v soboto, 4. januarja, 
ob 18. uri v dvorano gasilskega doma v Cerkljah, kjer bo od-
igrana sedma ponovitev biografske drame o škofu dr. Stani-
slavu Leniču z naslovom „V imenu ljudstva“. Tekstopisec in 
režiser je domači župnik mag. Janez Žakelj. Do sedaj so bili 
odzivi zelo dobri, zato vabljeni, da si igro še enkrat ogledate. 

CERKLJE OB KRKI – Dan po božiču se je v župnijski cerkvi 
sv. Marka v Cerkljah ob Krki odvil 6. božični koncert v or-
ganizaciji Kulturnega društva Planina iz Cerkelj. Nastopi-
li sta obe sekciji društva, MoPZ pod vodstvom Mihe Haler-
ja (na fotografiji) in MePZ pod vodstvom Andreja Resnika, 
poleg njiju pa še Ljudske pevke iz Cerkelj, Koledniki iz Bu-
šeče vasi, Tamburaški orkester Glasbene šole Krško, basist 
Gregor Gramc, VOX Posavci ter gostje s Štajerske, Gregor-
jevi prijatelji z Vinske gore pri Velenju. Predsednik KD Pla-
nina Vlado Gramc je nastopajočim podelil zahvale, še pose-
bej pa se je zahvalil dolgoletnemu članu MoPZ Planina Ivanu 
Golobu, ki zapušča zborovske vrste. Koncert sta povezova-
la Ana Marija Duhanič in Rok Retelj. R. R., foto: S. Furlan

PODBOČJE - Kulturno društvo Stane Kerin Podbočje je 
praznični čas popestrilo z božičnim koncertom, ki je 29. 
decembra potekal v tamkajšnjem kulturnem domu. Bo-
žične pesmi so prepevale domače Pevke izpod Bočja pod 
vodstvom Andreje Barič Kerin ter gostujoči Mešani pev-
ski zbor Zbure pod vodstvom Sandre Barič Vovk, božično 
vzdušje pa so še posebej pričarali birmanci 8. razreda 
(na fotografiji), ki so po scenariju Ivanke Černelič Jure-
čič v nekaj prizorih uprizorili žive jaslice, pri čemer so 
se jim pridružili še trikraljevski koledniki. P. P.

ANTON MLAKAR

ZAHVALA

Tiho, tiho mi srce zaspi,
tam pod rušo, tam so tihi sni,

tam je mir, ki tu ga človek išče.
(K. H. Mocha)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom in 
prijateljem za izrečena sožalja, topel stisk roke, podarjene 
sveče in vence. Hvala tudi sodelavcem iz VDC Krško  Leskovec 
in I.H.S. Krško za prijazne besede in podporo ob izgubi. Iskrena 
hvala župniku iz Leskovca, podjetju Kostak za njihove storitve 
in pevcem, ki so našega Toneta s pesmijo pospremili k zadnjemu 
počitku. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam in nam še vedno stojite 
ob strani in se boste skupaj z nami spominjali na našega dragega 
Toneta z nasmehom na obrazu.

Žalujoči: vsi njegovi

v 86. letu starosti nas je prehitro zapustil 
naš predragi in vedno nasmejani 

mož, oče in stari ata

iz Žadovinka.

FRANČIŠKA STARINA

ZAHVALA
Po težki bolezni se je od nas poslovila žena, 

mama, babica, sestra, sestrična, 
soseda in prijateljica

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob 
strani, nam darovali sveče, vence, cvetje in denarno ter moralno 
pomoč, kolektivu Splošne bolnišnice Brežice in Splošne bolnišnice 
Novo mesto, govorcu za ganljive poslovilne besede, gospodu župniku 
za opravljen obred in sveto mašo ter vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja.
Iskrena hvala!

 Žalujoči: mož Ivan, hčerki Mojca in Irena z družinama 
ter vsi njeni

Bolečino se da skriti,
tudi solze včasih zatajiti.

A ti ne veš, draga Fani, kako zelo boli,
ker tebe v našem domu zdaj več ni.

s Polšce, Krško.

JOŽE JAGRIČ - PéPI

ZAHVALA

Ob njegovem slovesu želimo izraziti našo zahvalo najprej vsem, ki 
ste našega dragega atija spremljali in mu velikodušno pomagali na 
poti njegove dolgotrajne bolezni. Tako se še posebej zahvaljujemo 
negovalkam CSD Krško za skrbno nego bolnega očeta ter patronažnim 
sestram za zdravstveno oskrbo. Hvaležni pa smo tudi vsem, ki ste 
našega atija pospremili na njegovi zadnji življenjski poti: mladim 
pevcem Kvinteta Prima, ki ste ga s pesmijo pospremili na pokopališču 
v Krškem, župnijskemu pevskemu zboru iz Leskovca za čudovito 
petje pri maši zadušnici in vsem duhovnikom, ki ste sodelovali pri 
žalnem obredu.
Iz srca hvaležni pa smo tudi našemu gospodu kaplanu Urbanu za 
vodenje obreda in besede slovesa ter gospodu župniku Mitji za 
opravljeno mašo zadušnico in sočutne besede tolažbe. 
Hvala vsem vam, dragi prijatelji in znanci, ki ste se od našega 
dragega atija poslovili, nam izrazili sožalje in darovali za številne 
svete maše.

Tvoji domači

1927  2013, iz Polšce v Krškem.

Od nas se je za vedno poslovil naš dragi ati, 
dedek in pradedek

Ponovitev drame o Leniču
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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

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

prejeli smo

Ne želim na dolgo in široko polemizirati z osebo, ki se pod-
piše z imenom Marjetka Kerin. In objavi v brezplačniku svojo 
ideologijo, svoje absolutno nepoznavanje dejstev, zgodovi-
ne, pa niti ne aktualnega dogajanja! Pa naj bo po izobraz-
bi kdorkoli že!
Ta oseba, ta piska mora segati izjemno visoko: udari po šol-
skih programih, udari po zgodovinskih dejstvih, ki so dej-
stva cele Evrope in jim le-ta teh dejstev ne oporeka (faši-
zem ipd. junaštva vzornikov gospodične), nalaga besede, ki 
so jih v okroglo oblikovala neka druga usta … Najbolj zmoti-
lo, v srce zbodlo, pa me je meštranje avtorice v njene ideo-
loško zaslepljene čirečare z imenom spoštovane gospe doktor 
Zore Konjajeve! Kerinova, pred tem imenom bi si vi mora-
li sezuti čevlje, da bi si sploh lahko upali zapisati karkoli o 
njej!! Gospa doktor je rešila toliko življenj, ozdravila toli-
ko otrok, pa še marsikaj, da ji vaše politično udejstvovanje 
v celem življenju ne bo seglo niti do najmanjšega prstka na 
nogi. Zato se o stvareh najprej prepričajte, se še mnogo tega 
naučite, potem pa vzemite svinčnik in začnite pri abecedi!!
O slovenski osamosvojitvi, o zaslugah in napakah le-te, pa 
bo za naju obe spregovorila zgodovina!
Tega si ena Kerinova pač ne more dovoliti!

 Erna Ernestina Rožman, Arnovo selo

Odgovor na Vrednote NOB 
v osnovni šoli

V Posavskem obzorniku z dne 19. 12. 2013 sem prebral članek 
Vrednote NOB v šolah, ki ga je napisala gospa Marjetka Kerin, 
in nisem mogel verjeti, da lahko nekdo zlije toliko gneva na 
nekaj, kar je mnogim sveta stvar: narodnoosvobodilni boj in 
s tem skrb za ranjence. Upor proti okupatorju je bil najčast-
nejše dejanje, ki so ga opravili hrabri partizanski borci. Žal 
se nekateri Slovenci niso odzvali klicu OF, ampak so se udinja-
li okupatorju in napadali partizane, ko je bilo tem najteže. 
O veličini narodnoosvobodilne borbe, upam, ni potrebno raz-
pravljati, visoko pozitivno oceno mu je dal ves napredni svet.
V težkih borbah, ki so jih vodili partizani proti okupatorju in 
domačim izdajalcem, je bilo veliko mrtvih in ranjenih. In prav 
za ranjence je partizansko vodstvo poskrbelo v največji možni 
meri. Zgrajenih je bilo okrog 240 skritih bolnišnic, kjer so se 
zdravili težko ranjeni partizani. Vseh ranjencev je bilo okrog 
22000. Večina jih je, zahvaljujoč nesebičnemu delu partizan-
skih zdravnikov, teh je bilo 244, zraven pa še 260 študentov 
medicine in okrog 3000 priučenih bolničarjev, ozdravelo. V 
bolnišnicah je bilo delo izjemno težko: ni bilo dovolj zdravil, 
zdravstvenih pripomočkov, grozila je večna nevarnost, da bo 
okupator, še posebej s pomočjo domačih izdajalcev, bolnico 
odkril in pobil ranjence. Vse težave so bile premagane z iz-
jemno humanostjo in požrtvovalnostjo partizanskih zdravni-
kov. Delali so prave čudeže. Boj za življenje vsakega ranjen-
ca je imel prednost pred vsem. Bolničarji so pogosto reševali 
ranjene partizane prav izpred sovražnikovih pušk in pri tem 
velikokrat žrtvovali svoje življenje. Zdravniki pogosto ranjen-
cem niso mogli nuditi ustreznega zdravila, kaj šele prave bol-
niške oskrbe, nudili pa so jim nekaj, kar jih je vzpodbujalo, 
da so se tudi sami borili za svoje življenje: veliko ljubezen in 
zvrhano mero humanosti. Take skrbi za ranjence ni bilo v no-
beni deželi okupirane Evrope.
O tem enkratnem humanem, spoštovanja vrednem dejanju, 
ki je seveda vezan na narodnoosvobodilno borbo, ne bi sme-
li spregovoriti našim učencem. Moralo bi nas biti sram obuja-
ti spomine na NOB v naših šolah, kakor pravi gospa Kerin. Mi 
pa smo bili veseli, da smo lahko v šolo pripeljali tako oseb-
nost, kot je dr. Zora Konjajev. Njena življenjska pot je bila 
ena sama borba za človeka. Že kot študentka je bila v parti-
zanih, reševala je ranjene in bolne otroke ter civilne prebi-

valce, sodelovala pri operaciji komandanta Staneta, videla 
njegovo in še marsikatero smrt. O teh svoji doživljajih je go-
vorila otrokom v šoli.
Pravite, gospa Kerin, da naj bi učencem povedali vso resni-
co o NOB. Tako je prav. Toda naša resnica je precej drugačna 
od vaše. Poznamo vso veličino partizanskega boja, vemo, da 
so partizani zadajali okupatorju hude izgube, vemo, da se je 
Primorska vrnila v matično domovino samo zaradi odločnega 
boja partizanske vojske na strani zaveznikov, vemo, da je bil 
partizanski boj tudi boj za nove odnose med ljudmi.
Napisali ste tudi, gospa Kerin, da bi smeli govoriti samo o 
osamosvojitveni vojni. Tudi o njej govorimo, in to s pono-
som. Združenje borcev je bilo odločno za samostojno Sloveni-
jo. Vendar ne moremo negirati vsega, kar smo imeli dobrega 
v socializmu: vsi ljudje so bili zaposleni, pokojnine niso bile 
problem, zdravstvo je delalo za dobro občanov, vsi učenci so 
imeli štipendije … Te dobrine bi radi imeli tudi danes, pa naj 
bo vlada takšna ali drugačna.
Osebno vas ne poznam, gospa Kerin. Menim pa, da če ste sta-
rejša oseba, ste morali doživeti v prejšnjem sistemu nekaj 
hudega, da sedaj tako sarkastično udarjate po njem. Če pa 
ste mlajša oseba, so vas pač napačno poučili o življenju v so-
cializmu.
Še nekaj je pri vas hudo narobe. Omenjate, da imamo pri nas 
demokracijo. Zakaj potem po vaše ne smemo med naše učen-
ce in se z njimi pogovarjati o zadevah, ki so bile še kako re-
snične? Če pa vi pojmujete demokracijo kako drugače, bo-
ste morali pojasniti, kaj se po vaši demokraciji sme in kaj ne.
Najbrž je za izbruh vaših kritik kriv koledar, ki ga je letos iz-
dalo Združenje borcev Krško. Ali ste ga sploh videli? Če bi ga, 
ne bi mogli s takim gnevom napasti vsega, kar je vezano na 
NOB. Kakršnokoli demokracijo imamo v mislih, bo držalo, da 
lahko vsakdo izraža svoja mnenja. Toda to, kako ste vi oceni-
li dogajanja okrog koledarja, presega vse meje korektnosti. 
O tem, ali bodo lahko v šolah v okviru pouka zgodovine govo-
rili tudi o narodnoosvobodilni borbi, najbrž ne boste odloča-
li vi. Prepričan sem, da ravnatelji vedo, kaj delajo, in da so 
učitelji zgodovine strokovno in moralno dovolj usposobljeni, 
da poučujejo zgodovino tako, kot je prav.
To, kar združenje borcev govori o NOB in kar je povedala dr. 
Konjajev učencem, ni laž. Laž in grobo potvarjanje dejstev pa 
je to, kar pravite vi, gospa Kerin. Najbolj tragično pa je, da 
vpletate v vašo zgodbo ranjence in skrb zanje, saj ste vaše pi-
sanje navezali na izdajo koledarja, ki pa je v celoti posvečen 
skrbi zanje, govori o njihovem trpljenju in junaških podvigih 
partizanskih zdravnikov. 

 Predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Krško 
 Lojze Štih

Odgovor na članek Vrednote NOB 
v osnovnih šolah

format 154 x 216 mm
156 strani

trda vezava
cena: 15,00 €

naročila:
07 49 05 780 / 040 634 783

zalozba@posavje.info
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Prodam burske koze z mla-
diči in kozla. Možna tudi me-
njava, cena ugodna. 
Tel.: 070 646 148

Prodam purana, purico, čr-
no-rjave barve in gosko do-
mače reje za zakol ali na-
daljnjo rejo. 
Tel.: 031 566 219

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

Prodam kunce domače reje, 
meso 7 €/kg, za rejo 5 €/kg, 
možna dostava. Tel.: 040 517 
505, 068 605 674

RAZNO

Šivanje in popravila oblačil. 
Prevzem in dostava v Sevni-
ci z okolico, ostali po dogo-
voru. Tel.: 040 318 743, Di-
zajn, Mojca Kunšek, s.p., 
Prešna Loka 16, Sevnica

Iščem inštruktorja za indi-
vidualno šolanje psa, osta-
lo po dogovoru. 
Tel.: 041 625 178

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

NEPREMIČNINE

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

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

V neposredni bližini Bučke, 
ob asfaltni cesti, prodam 
lepo vzdrževan vinograd, cca 
350 trt. Tel.: 051 607 653 

V Brežicah oddam enosobno 
opremljeno stanovanje. 
Tel.: 07 49 62 476 

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

Kupim opuščeno parcelo, 
lahko star vinograd, ki je 
potreben ureditve. Kjerkoli 
v Posavju.Tel.: 040 340 599 

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

AVTOMOBILIZEM

Kupim dobro ohranjen avto 
Škoda, WV, Renault ali dru-
go. Tel.: 040 309 402

KMETIJSTVO

Prodam traktor Zetor 5211, 
registriran do aprila. 
Tel.: 041 985 473

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

Prodam bukova drva v klaf-
trah, možen razrez in dosta-
va. Tel.: 031 895 748

Prodam žagana bukova drva 
primerna za centralno ali ka-
min. Dostava drv na dom. 
Tel.: 040 738 059, Anton Go-
šek s.p., Rožno 26, Brestanica

Prodam suha razcepljena 
metrska in razžagana akaci-
jeva drva. Cena in prevoz po 
dogovoru. Tel.: 070 321 426

Prodam mešana drva, kratko 
žagana, kostanjevo kolje in 
prašiča, težkega 140 kg, oko-
lica Brežic. Tel.: 07 49 65 331

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

mali oglasi

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam več vrst žganja (sad-
jevec, tepkovec, češnjevec in 
tropinovec). Tel.: 031 784 860

ŽIVALI

Prodam bikca simentalca, 
starega 3 mesece. 
Tel.: 041 836 515 

Prodam bikca sivca, starega 
3 mesece. Tel.: 031 261 404 

Prodam bikce ČB, eden star 
14 dni in 2 stara dva meseca. 
Tel.: 031 868 337 

Prodam 2 telički, težki 150 
kg, simentalko in limuzin, za 
nadaljnjo rejo ali zakol. 
Tel.: 041 380 075

Prodam bikca simentalca, 
starega 3 mesece, ter pra-
šiče, težke 60100 kg in 180 
kg. Tel.: 051 872 179

Prodamo prašiča, težkega od 
130 do 140 kg, hranjenega z 
domačo hrano. 
Tel.: 031 725 464 

Prodam prašiča, težkega 
130 kg. Tel.: 031 563 503 

Izdelava hlevske opreme 
za prašičerejo in kovin-
skih rešetk za govedore-
jo. Tel.: 041 503 743, Bo-
jan Povšič s.p., Pod vrtačo 
19, Sevnica

Prodam odojke, težke od 20 
do 30 kg. Tel.: 031 602 245

Prodam prašiče, težke od 25 
do 100 kg, iz domače reje. Mo-
žen zakol. Tel.: 051 422 161

Prodam prašičke, težke od 25 
do 30 kg, iz domače reje (ku-
hana hrana). Tel.: 041 396 301

Prodam prašiča, težkega 200 
kg, in svežo svinjsko mast. 
Tel.: 051 361 635 

Ugodno prodam prašiče za 
koline, mesnati tip, domača 
kuhana hrana, možen zakol. 
Tel.: 031 664 286

Prodam štiri 100 kg prašiče 
in dva bikca sivca. 
Tel.: 041 784 230

Prodam prašiče, težke od 70 
do 80 kg. Tel.: 040 389 015

Prodam prašiče, težke cca. 
160200 kg. Tel.: 07 49 67 
826, zvečer

Prodam prašiče, težke od 
120 do 150 kg, in koruzo. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam prašiča, 140 in 150 
kg, cena 2 €/kg, okolica Do-
bove. Tel.: 031 762 872

Prodam svinjo, težko nad 
300 kg, ni kotila, cena 1,30 
€/kg. Tel.: 031 762 872

Prodam odojke, težke 30 kg, 
in prašiča, težkega 230 kg, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 580 983

Prodam 2 odojka, križana kr-
škopoljca, 3 peteline za ple-
me in 2 rebrasta radiatorja. 
Tel.: 041 243 343

Prodam skoraj nerabljen 
zajčnik s 4 predali, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 538 237

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

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

Tečaj sadjar/ sadjarka
Javni zavod Kozjanski park vas vabi na 60-urni tečaj sadjar/
sadjarka za pridobitev sadjarskega znanja, ki vam služi pri 
vsakodnevnih sadjarskih opravilih v sadovnjakih in sadnih vrtovih. 
Teoretični del tečaja se bo izvajal na sedežu zavoda v Podsredi 45, 
praktični del na terenu v dogovoru z udeleženci tečaja. 
Čas izvedbe: 13.01.2014 – 15.02.2014 ob ponedeljkih in 
četrtkih od 17. do 20. ure ter ob sobotah oz. po dogovoru.
Cena tečaja je 50 € na udeleženca. Minimalno število prijav 20 
oseb; v ceno je zajeto strokovno izvajanje programa (teoretični 
in praktični del), pisno gradivo in DDV.
Prijave sprejema: Javni zavod Kozjanski park, Podsreda 45, 
3257 Podsreda, tel.  03 800 71 00 (med 8. in 14. uro), fax: 03 800 
71 08; e-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si; kontaktna oseba: 
Adrijan Černelč (031 650 208), do zapolnitve prostih mest.
Rok za prijave: 09. 1. 2014

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SENOVO, 
Titova 99, 8281 Senovo

objavlja na podlagi sklepa UO, z dne 30. 12. 2013,

RAZPIS
za javno zbiranje ponudb

za oddajo gostinskega lokala v najem
na naslovu Titova 99, Senovo.

Prijavijo se lahko pravne in fizične osebe na podlagi 
"razpisne dokumentacije javnega razpisa za oddajo 
gostinskega lokala v najem". Razpisno dokumentacijo 
dobite na sedežu DU, in sicer 6., 9. in 13. januarja 2014 
v času od 10. do 12. ure.
Pisne prijave pošljite na naslov društva v zaprti kuverti s 
pripisom "Za razpisno komisijo" do vključno 16. 1. 2014 
do 12. ure. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 
roku 8 dni po obravnavi na upravnem odboru DU Senovo.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba 
za obdobje najema petih (5) let.

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

Turistično hortikulturno društvo Zdole je tudi letos or-
ganiziralo miklavževanje po domovih v domači krajevni 
skupnosti. Miklavž je s svojimi pomočniki obiskal in ob-
daril prek 65 otrok, med njimi tudi družino Čepin v Ko-
stanjku (na fotografiji). Foto: THD Zdole

PODBOČJE - V Kulturnem društvu Stane Kerin Podbočje 
so v sodelovanju s tamkajšnjo župnijo znova poskrbe-
li za pester Miklavžev večer. Otroška gledališka skupina 
pod taktirko Ivanke Černelič Jurečič je uprizorila prilo-
žnostno predstavo, v kateri so nastopali angelčki in par-
klji, nato pa so s pomočjo polne dvorane otrok, njihovih 
staršev in starih staršev priklicali svetega Miklavža. Sle-
dnji seveda ni prišel praznih rok, ampak s polnim vozič-
kom daril, s katerimi je razveselil številne malčke. P. P.

KOPRIVNICA - Sveti Miklavž 
je obiskal tudi Koprivni-
co. Po sveti maši je obdaril 
prav vse predšolske otroke, 
ki so dobrega moža priča-
kali z iskrico v očeh. Števi-
lo obdarjenih otrok se je gi-
balo okrog 50 in prav vsi so 
mu pritrdili, da so bili med 
letom zelo pridni. Letos je 
miklavževanje organiziralo 
Turistično društvo Kopriv-
nica, ki se trudi, da ta sve-
tnik ne pozabi na tamkaj-
šnje otroke. S simboličnim 
darilom poskušajo ohranja-
ti star ljudski običaj.
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V oblikovno osveženi podobi 
in vsebinsko dopolnjen prina-
ša pregled dogodkov z različ-
nih področij v občini Krško, 
od politike in gospodarstva 
preko družabnega in društve-
nega življenja do kulture in 
športa, pa tudi odmevnejše 
dogodke iz črne kronike in s 
področja vremenskih razmer. 
Kot vsako leto je tudi tokrat 
posebna pozornost namen-
jena prireditvam ob prazni-
ku občine Krško ter občin-
skim nagrajencem. Letos je 
v almanahu zabeleženih bli-
zu 500 dogodkov s prek 400 
fotografijami. Poleg kronike 
dogodkov, ki jo je tudi tokrat 
uredil Peter Pavlovič, za tisk 
pa pripravil Matjaž Mirt, lah-
ko v almanahu, ki v spremen-

Almanah 2013: »Priča skupnih zgodb in uspehov«
KRŠKO - V prvem tednu meseca decembra je že enajstič zapored izšel Almanah občine Krško. Kot je v uvo-
du zapisal župan občine Krško mag. Miran Stanko, je le-ta "priča življenja in dela v občini, vseh skupnih 
zgodb in uspehov, ki bodo po zaslugi ustvarjalcev Almanaha za vedno ostali naslednjim generacijam". Od-
govorni urednik publikacij Zavoda Neviodunum pa med drugim navaja, da je "odkrivanje in predstavljanje 
zanimivih slojev naše preteklosti, s tem pa njihovo reševanje pred prahom pozabe, poleg obveščanja Po-
savk in Posavcev o vsakodnevnem dogajanju, pomembno poslanstvo (so)delavcev Zavoda Neviodunum".

jenem formatu obsega 160 
strani, najdete številne po-
datke o občini Krško: o vod-
stvu občine in občinski upra-
vi, članih občinskega sveta 
in delovnih teles občinske-
ga sveta, javnih zavodih, dr-
žavnih ustanovah, krajevnih 
skupnostih, drugih organiza-
cijah in združenjih ter ver-
skih skupnostih v občini.

V letošnjem almanahu, ki ob-
sega 160 strani formata 210 
x 280 mm, zadnjo četrtino 
predstavlja razdelek s sku-
pnim naslovom Krško in Krča-
ni skozi čas, ki sta ga tokrat 
pripravila Polona Brenčič in 
Silvester Mavsar. V prvem 
poglavju je pod naslovom 
Sodobniki objavljen povze-

tek daljšega pogovora, ki ga 
je Brenčičeva v oktobru ime-
la s predsednikom skupšči-
ne občine Krško v letih 1976
1982 Silvestrom Gorencem. 
Iz prispevka, ki je opremljen 
tudi s fotografijami, lahko iz-
vemo marsikaj zanimivega iz 
bogate kariere enega najbolj 
znanih in tudi vplivnih Posav-
cev po drugi svetovni vojni. V 
drugem poglavju z naslovom 
Krško se jih spominja pa lah-
ko preberemo daljše biograf-
ske zapise o treh zanimivih 
ljudeh, ki so tako ali druga-
če zaznamovali Krško in nje-
govo okolico, a spomin nanje 
vse bolj bledi, njihovo delo 
pa terja, da jih ohranimo kot 
del trajne kulturne in druž-
bene dediščine.

Mavsar tokrat predstavlja 
življenje in delo pesnika in 
duhovnika Leopolda Turši-
ča (18831927), ki je bil po 
rodu Notranjec, vendar je za-
dnjih sedem let svojega ži-
vljenja služboval kot župnik 
v Krškem. Ob nekoliko poza-
bljenem Turšičevem pesni-
štvu je posebno zanimivo, da 
je kot vojaški kurat sodelo-
val na bojiščih prve svetovne 
vojne tako na vzhodni, ruski 
fronti kot na soškem bojišču, 
od koder je poročal za časo-
pis Slovenec in tudi nekatere 
druge. Izredno veliko podat-
kov in zanimivosti je zbranih 
in na enem mestu tudi prvič 
objavljenih v prispevku Bren-
čičeve o enem izmed najvi-
dnejših slovenskih industri-

alcev med dvema vojnama 
ter začetniku razvoja tovar-
ne celuloze na Vidmu Franu 
Bonaču (18801966), po ka-
terem je pred kratkim krški 
občinski svet poimenoval tudi 
eno izmed ulic v mestu Krško. 

Letošnji almanah pa zaklju-
čuje še Mavsarjev prispevek 
o Rezi Pirc (19231999), po-
budnici in dolgoletni predse-
dnici Zveze prijateljev mladi-
ne Krško, organizacije, ki je 
letos proslavila svojo 60le-
tnico. 

ALMANAH OBČINE KRŠKO 
2013 lahko kupite na sedežu 
založbe oz. uredništva v ho-
telu City v Krškem (Trg Mati-
je Gubca 3) vsak dan od 8. do 
16. ure ali naročite po tele-
fonu 040 634 783 oziroma po 
e-pošti zalozba@posavje.info. 
Cena za izvod znaša 11 EUR. 
Če pa želite dopolniti svojo 
zbirko tega izjemnega domo-
znanskega gradiva, je na vo-
ljo tudi še nekaj izvodov al-
manahov iz prejšnjih let (2003 
- 2012), ki jih dobite po ceni 5 
EUR za izvod.   Ur.Silvester Gorenc Fran Bonač Leopold Turšič Rezi Pirc

Spoznavanje dobrih praks 
posavskih projektov se je 
začelo v Slomškovem domu 
v Brežicah in Mestni hiši Bre-
žice. Tam so predstavniki no-
silcev posameznih projektov 
predstavili zastavljene cilje 
in dosežene rezultate pro-
jektov Socialno podjetni-
štvo – izziv za Posavje, Vrata 
turizma destinacije Posavje, 
Skupaj na podeželju, Seme-
na prihodnosti: spodbujanje 
podjetništva mladih, Bistri-
ca kot biser, Akademija zdra-
ve hrane in 5-ka za zdravje, 
predstavitvam pa so dodali 
tudi ogled ponudbe brežiške 
Mestne hiše, ki je bila v veči-
ni obnovljena in urejena rav-
no s sredstvi LEADER. 

Naslednji postanek na Gra-
du Rajhenburg je postregel 
s predstavitvami projektov 
Posavske poti prijetnih doži-
vetij, Vpliv trapistov na po-
savsko podeželje in Ustva-
rimo zeliščni vrt Posavja, v 
naslednjih urah so se sezna-
nili z izvedbo projekta Lokal-
na trajnostna oskrba s hrano 
in Lokalno pridelana hrana 
na posavskih tržnicah, v me-
stnem središču Sevnice so si 
ogledali Turistično informa-
tivne table območja Sevnica 

Ogled projektov LAS Posavje

in slišali več o projektu Pri-
delano v Posavju v prodajal-
ni sevniške kmečke zadruge. 
V centru ponovne uporabe 
Stara šola so oddali predme-
te, ki jih več ne potrebujejo, 
tamkajšnji uslužbenki, kate-
re delo je bilo prav tako so-
financirano v sklopu enega 
izmed projektov članov LAS 
Posavje, nato pa so o projek-
tu Modra frankinja – žame-
tno vino Posavja in Z naše je, 
dobro je izvedeli več na sev-
niškem gradu. Tudi o ostalih 
projektih, katerih rezultate 
so člani LAS Posavje spozna-
vali že v poletnih mesecih, je 
tekla debata: Gozdni sadeži  
vrnitev h koreninam in Moti-
vacijski projekt udejanjanje 
turističnih potencialov, opi-
san pa je bil tudi eden pr-
vih projektov LAS Obnovlji-
vi viri energije na podeželju 
in projekt iz zadnjega obdo-
bja  Priložnosti v posavskih 
tradicionalnih sadovnjakih. 
Slednja predstavitev se je 
sklenila z vodenim ogledom 
učnega travniškega sadov-
njaka na Brezovski Gori v kr-
ški občini. V raški Ambasadi 
cvička pa je beseda nanesla 
še na projekte Turizem v zi-
danicah, Pravljična pot Ko-
stanjevice: pot čestitk in 

projekt Najboljše z Rake, ki 
je najbolj znan po uradnem 
začetku uveljavljanja raške 
č‘bule. 

Lokalna akcijska skupina Po-
savje, ki je javno-zasebno 
partnerstvo, delujoče na po-
dročju občin Bistrica ob So-
tli, Brežice, Kostanjevica na 
Krki, Krško, Radeče in Sev-
nica, v slovenskem merilu 
velja za eno najuspešnej-
ših LAS. Kot taka je bila iz-
brana tudi za predstavitev v 
posebni oddaji RTV Sloveni-
ja. V prihajajočih mesecih 
pa bo za člane LAS ključno 
predvsem snovanje strategi-
je za prihodnje programsko 
obdobje, konkretni razvojni 
načrt pa se bo moral odločno 
usmeriti k dolgoročnejšim in 
jasno opredeljenim razvoj-
nim ciljem posavskega po-
deželja in sodelovanja z ur-
banimi predeli.
 Maruša Mavsar   

POSAVJE - Konec decembra je bilo v okviru strokovne ekskurzije po Posavju 
moč tudi v živo videti nabor rezultatov projektov, ki so bili v okviru Lokalne 
akcijske skupine Posavje izvedeni v obdobju od leta 2008 do 2013. V prete-
klih petih letih je v Posavju namreč zaživelo kar 24 projektov, ki so bili sofi-
nancirani z evropskimi sredstvi LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP). Trenutno se izvaja še devet projektov, petnajst pa 
jih je bilo že zaključenih in so njihovi končni izdelki na voljo na ogled, spo-
znavanje in preizkus. In ravno to je ponudil sončen zimski dan polnemu av-
tobusu udeležencev ekskurzije. 

Po šestih letih obstoja LAS Posavje je možno videti že marsikaj: s pomočjo LEADER 
sredstev v Posavju na primer ponovno nastajajo obšolski vrtovi in učni sadovnjaki, 
krepi se podoba modre frankinje, raške č'bule, zeliščarstva, nastale so zanimive po-
potniške poti, turisti in domačini se lahko popeljejo z električnimi kolesi, se zadržijo 
v brežiški Mestni hiši, ozaveščalo se je o zdravi prehrani in pomenu lokalne pridela-
ve, raziskovalo socialno podjetništvo, obujalo kulturno dediščino, nastalo pa je tudi 
precej promocijskega materiala. Jolanda Gobec, ki je vodila tokratni ogled po terenu, 
je poudarila, da se zavedanje kvalitet nekega okolja začne doma in šele potem zna-
mo očarati tudi turiste.


