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OBELEŽILI DAN 
VOJAŠKEGA 
LETALSTVA

Iz naših krajev, 
str. 4

Vojašnica in okolje 
dobro sodelujeta

SANDI MARKL,
trener RK Krško:

OHRANJANJE 
OBIČAJEV

Športno Posavje, 
str. 16

Zadnja stran, 
str. 24

Z urejenimi 
razmerami se 
lahko kosamo z 
najboljšimi v državi

Koledništvo še 
vedno živi

Naslednja številka bo izšla 
30. januarja 2014!

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

Se
CO

M 
d.o

.o.
, V

rb
ina

 12
, K

ršk
o

SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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nadaljevanje na str. 2

Naš pogovor,
str. 3

DANICA BOŽIČ, 
direktorica CSD 
Sevnica:

V hudih stiskah so 
tudi zaposleni

LJUBLJANA/ POSAVJE - Bliža se konec meseca januar-
ja, ko naj bi vlada RS od Ministrstva za notranje zade-
ve že prejela predlog sprememb v delovanju 58 uprav-
nih enot (UE) in za uvedbo tako imenovanih "upravnih 
okrajev", med katerimi naj bi bil po eni izmed dveh raz-
ličic tudi brežiški.

Ministrstvo za notranje zadeve RS je že 20. decembra lani 
objavilo gradivo, v katerem so opredeljena izhodišča za 
prenovo delovanja upravnih enot in uvedbo upravnih okra-
jev, ki naj bi veljala s 1. 1. 2015. Objavljena izhodišča 
predvidevajo dve varianti. Po prvi ureditvi naj bi bila Slo-
venija razdeljena le na osem upravnih okrajev in po njej bi 
posavske občine oz. sedanje tri tukajšnje UE spadale pod 
upravni okraj Novo mesto. Po drugi varianti, ki sledi teri-
torialni razdelitvi Slovenije na statistične regije, pa naj bi 
imela Slovenija 12 upravnih okrajev, med katerimi pa je 
predviden tudi t. im. brežiški okraj s sedežem v Brežicah.

Med razlogi za novo reorganizacijo je seveda zopet racionali-
zacija. Enakomernejša porazdelitev upravnih nalog naj bi pri-
nesla učinkovitejšo organiziranost tudi na regijski ravni. Kot 
navajajo v izhodiščih, naj bi to omogočilo tudi oblikovanje 
tako imenovanih upravnih centrov, v katere bi združili različ-
ne storitve centrov za socialno delo, davčne uprave, inšpek-
torjev, geodetske uprave itd. Vlada naj bi izhodišča že spre-
jela, ministrstva, ki jih taka reorganizacija najbolj zadeva, 
pa naj bi do konca meseca predlagala svoje predstavnike v 
posebno medresorsko delovno skupino. A tudi reorganizacija 
upravnih enot je vzbudila veliko nasprotovanj tako v sami ko-
aliciji kot na terenu, enotnega mnenja ni niti med ministrstvi.

Zadnje politične aktivnosti in usklajevanja vladnih strank gle-
de nove koalicijske pogodbe bodo verjetno povzročila pre-
stavitev razprave in odločanja o uvedbi upravnih okrajev. Kot 
je znano, se minister Virant, ki mu je, kot vse kaže, za zdaj 
spodletela zamisel o zmanjševanju števila občin, zavzema za 
osem ali celo samo šest upravnih okrajev, toda zaradi naspro-
tovanja zdaj predlaga rešitev z 12 upravnimi okraji. Po mne-
nju strokovnjakov, pa tudi po zdravi pameti, bi bilo potrebno 
novo državno upravo, tudi uvedbo upravnih okrajev, uskladiti 
z organiziranostjo lokalne samouprave, torej z uvedbo pokra-
jin. Tako pa lahko pobudo o upravnih okrajih za zdaj jemlje-
mo kot še en poskus parcialnih rešitev v iskanju regionaliza-
cije Slovenije, ki je več kot očitno še dolgo ne bo sposobna 
zagotoviti nobena vlada in nobena koalicija.

Avtorji ideje o upravnih okrajih z ministrom Virantom na 
čelu pozabljajo, da v občinah in regijah živimo ljudje z 
vsakdanjimi potrebami, ki smo hkrati tudi davkoplačeval-
ci, ki pa žal doslej še nismo dobili prepričljivih dokazov, 
da že izvedene reorganizacije (npr. policijske uprave) da-
jejo pozitiven rezultat. Nasprotno, za zdaj utemeljeno su-
mimo, da so ti predlogi vedno znova in predvsem v inte-
resu ozkih interesnih skupin in posameznih politikov, ki se 
(na račun manjših in obrobnih predelov države) nadejajo 
slave in političnih točk.
 S. Mavsar

ZIMSKE RADOSTI TUDI BREZ ZIME – Čeprav so temperature v prvi polovici januarja vse 
prej kot zimske, saj se živo srebro čez dan povzpne tudi nad deset stopinj Celzija, o 
snegu pa ni ne duha ne sluha, je ljubiteljem drsanja na voljo drsališče na igrišču Šaj-
spoh v starem mestnem jedru Krškega, ki ga je Občina Krško odprla sredi decembra. 
Obiskovalci si lahko za dva evra izposodijo drsalke, ob torkih in petkih zvečer si lah-
ko večje skupine privoščijo tudi hokej na ledu, ob ponedeljkih, sredah ali petkih ter 
ob nedeljah pa je na voljo tudi drsanje pod vodstvom trenerke umetnostnega drsanja 
Melite Čelesnik in voditeljice Helene Drakulič (ena takšnih skupinic na fotografiji). Dr-
sališče bo odprto še vse do konca meseca. (Foto: B. M.)

Kot pravi direktor Zdra-
vstvenega doma Krško Da-
mijan Blatnik, je najbližja 
pedopsihiatrična ambulan-
ta, ki pokriva posavsko regi-
jo, v Novem mestu, vendar 
pa so starši otrok z obravna-
vo in odnosom tamkajšnje 
pedopsihiatrinje pogosto ne-
zadovoljni in si želijo, da jih 
preusmerijo k drugim speci-
alistom oz. v druge regije. 
„Pedopsihiatrične ambulante 
v sosednjih regijah (Ljublja-
na, Maribor) so preobreme-
njene že z otroki iz svoje re-
gije, zato jim mi še dodatno 

Posavje je še vedno brez 
otroškega psihiatra
POSAVJE – V posavskih zdravstvenih ustanovah že dlje časa beležijo težave 
pri vključevanju otrok in mladostnikov v psihiatrično obravnavo, saj v okviru 
javne zdravstvene mreže v regiji ni specialista otroške in mladostniške psihi-
atrije, t. i. pedopsihiatra. Število otrok in mladostnikov s tovrstnimi ustano-
vami iz leta v leto narašča, specialistično pomoč pa morajo poiskati v drugih 
regijah. Kot kaže, bo še nekaj časa tako, saj so postopki za pridobitev tovr-
stnega strokovnjaka in financiranja programa precej dolgotrajni.

otežujemo delo,“ pravi Bla-
tnik, poleg tega se zaradi po-
novnega izdajanja napotnic 
in čakalnih dob zdravljenje  
podaljšuje, kar seveda ni v 
korist otroka. Tudi direktori-
ca sevniškega zdravstvenega 
doma Vladimira Tomšič pra-
vi, da otroke in mladostnike 
napotujejo v druge kraje in 
občine: „Vendar pri tem ve-
dno znova naletimo na (pre)
dolge čakalne dobe in red-
ke obravnave, starši zaradi 
socioekonomskih razmer ne 

zmorejo prevoza v ustanove 
izven občine, prav tako se 
zaradi strahu pred obravna-
vami drugje velikokrat pre-
gledov sploh ne udeležijo. 
Posledično so naši otroci in 
mladostniki, skupaj s starši, 
prikrajšani in diskriminira-
ni za zdravstvene obravnave 
s področja skrbi za duševno 
zdravje.“

V Krškem so zato že pred ča-
som zaprosili za specializa-

Zavodi za gluhe in naglušne

Število pedopsihiatrov v centru

Vzgojni zavodi - plačevano

1 2 3

ORIS PEDOPSIHIATRIČNE MREŽE V SLOVENIJI

Tresle so se občine 
in upravne enote,
zgodilo se ni (še) nič …

Brežice - ali bodo sedež upravnega okraja?
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Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, v 
Evropski uniji – 33 EUR.

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

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

Naslednja številka (3/2014) bo izšla v 
četrtek, 30. januarja 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
23. januar.

nadaljevanje s str. 1

Delokrog redarstva, ki ga 
medobčinska redarja izvaja-
ta na podlagi sprejetega ob-
činskega programa varnosti 
ter določb zakona o pravilih 
cestnega prometa, zakona o 
cestah in drugih posameznih 
odlokov, pa se je v minulem 
letu še razširil. Tako sta re-
darja prvič samostojno izve-
dla meritve hitrosti na treh 
lokacijah v občini Krško, in 
sicer na Zdolski cesti pri OŠ 
Jurija Dalmatina na Vidmu, 
pri leskovški osnovni šoli in 
na pobudo občanov v Spo-
dnjem Starem Gradu. Pri tem 
je bilo evidentiranih največ 

Manj prekrškov, več glob in izterjav
KRŠKO – Medobčinska redarja sta v letu 2013 zabeležila okoli 500 prekrškov zaradi nepravilnega parki-
ranja na površinah v občini Krško, to je okoli 100 manj kot v letu pred tem, sta pa v primerjavi z letom 
2012 izdala okoli 50 plačilnih nalogov več - 256, v 19 primerih pa tudi odredbo o odstranitvi vozila. Re-
darja sta v občini Krško sicer prisotna dva do tri dni na teden v različnih terminih, povprečno pa med 
devet in deset ur tedensko.

prekrškov pri videmski šoli, 
kjer je v enournem terminu 
merjenja hitrosti prekorači-
lo hitrost 48 voznikov od 167, 
skupno pa sta redarja na me-
ritvenih lokacijah zabeležila 
54 kršitev, od tega izrekla 34 
opozoril in izdala 19 plačil-
nih glob v višini okoli 2.800 
evrov. Ob rednem nadzoru 
mirujočega prometa sta re-
darja skozi leto izvedla več 
preventivnih nadzorov v oko-
lici šol, s policijo sodelovala 
tudi pri zagotavljanju javne-
ga reda in miru na koncertu 
ob otvoritvi kopališke sezone 
v Brestanici, pri nadzorih čr-

nih odlagališč odpadkov, pa 
tudi nad lastniki psov zaradi 
neodstranjevanja iztrebkov, 
prepovedi vodenja živali na 
otroško igrišče ipd.

Redarja sta v minulem letu 
kljub zaporam cest in spre-
membam prometnega reži-
ma v starem mestnem jedru 
Krškega zabeležila največ 
kršitev mirujočega prome-
ta prav v tem predelu. Kot 
je ob predstavitvi poročila o 
delu redarstva povedal vodja 
Medobčinskega inšpektorata 
Martin Cerjak na decembr-
ski seji krškega občinskega 
sveta, tem v veliki meri bo-
trujeta dva različna sistema 
označevanja časa parkiranja 
na zelo majhnem območju, 

saj se pri Občini Krško par-
kiranje časovno označuje z 
listkom iz parkomata, med-
tem ko morajo le nekaj deset 
metrov stran občani v modrih 
parkirnih conah pri Valvasor-
jevi knjižnici in vzdolž Ceste 
krških žrtev parkiranje ozna-
čevati z lastnoročnim izpi-
som časa parkiranja. Kakor 
opažajo, imajo s slednjim te-
žave predvsem starejši voz-
niki, občani, ki redkeje pri-
hajajo v ta predel, in drugi 
obiskovalci, ki jim ni poznan 
parkirni režim.  

Na podlagi v minulem letu 
spremenjenega zakona o 
prekrških se prekrškovni po-
stopek prične voditi zoper 
neznanega kršitelja tako, 
da mu redar pusti obvesti-
lo o prekršku s položnico. V 
kolikor kršitelj plača globo 
v osmih dneh, se ga ne vodi 
poimensko, temveč je zabe-
ležen le prekršek in podatek 
o poravnani globi, v prime-
ru neplačila globe v navede-
nem roku pa se začne kršite-
lja voditi poimensko, stečejo 
pa tudi vsi nadaljnji postop-
ki izterjave. Teh je bilo lani 
s strani davčnega in kasneje 
carinskega urada 100.

 Bojana Mavsar 

Vodja skupnega medobčin-
skega prekrškovnega orga-
na Martin Cerjak

LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada RS je 9. januarja za general-
nega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za in-
frastrukturo in prostor za dobo petih let in z možnostjo po-
novnega imenovanja imenovala Danijela Levičarja, ki je to 
funkcijo kot vršilec dolžnosti direktorja sicer opravljal že 
od junija lani. Levičar, po izobrazbi univerzitetni diplomira-
ni fizik ter magister menedžmenta - MBA, je svojo delovno 
pot začel leta 2000 kot reaktorski inženir v NEK, leta 2008 je 
prevzel vodenje javnega zavoda Lokalna energetska agencija 
Dolenjska-Posavje-Bela krajina (LEAD), v obdobju 2005-2010 
je kot vodilni inšpektor EURATOM koordiniral aktivnosti, ki 
jih je EK vršila na jedrskih reaktorjih in skladiščih izrablje-
nega jedrskega goriva, leta 2010 je postal projektni vodja v 
Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MAAE), leta 2011 
pa je prevzel vodenje tehničnega sektorja in investicij v GEN 
energiji d.o.o. Vir: MZIP

Levičar polnomočni direktor DE

Ob polletju lani je v občini 
Bistrica ob Sotli živelo 1.408 
občanov, spola pa sta bila po 
številu domala povsem ize-
načena, to je 703 ženske in 
705 moških. Med 24.311 ob-
čani občine Brežice je bilo 
461 več žensk kot moških, in 
sicer 11.925 moških in 12.386 
žensk. Po spolu uravnoteže-
na je tudi občina Kostanjevi-
ca na Krki, od skupno 2.414 
občanov je bilo 1. julija lani 
1208 moških in 1206 žensk. V 
krški občini je živelo 26.049 
občanov, od tega 13.385 mo-
ških in 721 manj žensk, to je 
12.664. Od skupno 4.356 Ra-
dečanov je bilo 2.154 moških 
in 2.202 ženski, medtem ko 
je moški spol znatno močne-
je zastopan v sevniški obči-
ni, v kateri je živelo skupno 
14.470 občanov, od tega kar 
3.200 moških več kot žensk. 
Slednjih je bilo ob polletju 
lani 5.635, moških pa kar 
8.835. Sevničani tako v sku-
pni statistični sliki Posavja 
znatno prispevajo k temu, da 
so moški (vsaj) na tem podro-

Prebivalci Posavja v očeh statistike

V povprečju so najmlajši Krčani, 
najstarejši pa Brežičani
POSAVJE – Po podatkih, izvzetih z demografskega področja Statističnega urada Republike Slovenije, je 
na dan 1. 7. 2013 v šestih posavskih občinah živelo skupno 73.008 občanov. In kot lahko sklepamo iz 
podatkov preteklih let, se statistični zbir podatkov prebivalstva po posameznih občinah in regiji ne gle-
de na število smrti in rojstev do izteka leta 2013 do danes ni bistveno spremenil. 

čju močnejši spol, saj je od 
skupno 73.008 občanov re-
gije 38.212 moških in 3.416 
manj žensk, to je 34.796.    

Posavke uspešneje 
kljubujejo letom
In če je že Posavcev več, Po-
savke dokazujejo, da so tr-
doživejše in uspešneje klju-
bujejo letom. V navedenem 
obdobju je v občini Brežice 
živelo kar 525 občank in ob-

čanov, ki so dopolnili 85 in 
več let, od tega 375 žensk in 
150 moških. Navedena leta 
je v Bistrici ob Sotli doča-
kalo 39 občanov, 33 žensk 
in 6 moških, v Kostanjevici 
na Krki 38 občanov, od tega 
32 žensk in prav tako 6 mo-
ških, v krški občini 492 obča-
nov, 363 žensk in 129 moških, 
v radeški 77 starejših obča-
nov, 57 žensk in 20 moških, 
v sevniški občini pa je časti-
tljivih 85 in več let dočaka-
lo toliko občanov, kot je dni 

v letu – skupno 365, od tega 
večina žensk – 287 in 78 mo-
ških. Po povprečni starosti 
so najmlajši prebivalci obči-
ne Krško, kjer ta znaša 41,8 
let, medtem ko so s 43,7 leti 
povprečne starosti najstarej-
ši v občini Brežice (Bistrica 
ob Sotli – 42,8; Kostanjevica 
na Krki – 42,3; Radeče – 43,1 
in Sevnica 43,0). 

Z navedenimi povprečnimi 
starostmi po posameznih ob-
činah je sorazmeren tudi in-
deks staranja prebivalstva, 
to je razmerje med številom 
oseb, ki so dopolnile 65 ali 
več let, ter številom oseb, ki 
so mlajše od 15 let. Tako v 
občini Brežice indeks stara-
nja kar v precejšnji meri od-
stopa od ostalih posavskih 
občin in znaša 140,7, v bi-
striški 129,2, v kostanjeviški 
122,5, v radeški 134,5 in sev-
niški 131,2, tudi v tem pri-
meru pa je najmlajša krška 
občina, v kateri je indeks 
staranja prebivalstva 109,1.
 Bojana Mavsar  

cijo za to področje in ravno pred kratkim jo je Zdravniška 
zbornica Slovenije odobrila. Na razpis se je prijavila kandi-
datka izven Posavja, ki je pripravljena opravljati to službo v 
Posavju, vendar specializacija traja kar pet let. V tem času, 
pravi Blatnik, morajo na Ministrstvu za zdravje oz. na Zavo-
du za zdravstveno zavarovanje pridobiti program oz. dobiti 
odobreno financiranje zanj. „To bo kar težavno, saj vemo, 
da finančna situacija ZZZS ni rožnata,“ ob tem dodaja Bla-
tnik, čeprav imajo podporo krške in kostanjeviške občine, 
brežiške bolnišnice, krškega centra za socialno delo in tudi 
Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo. Kot doda-
ten argument za odobritev financiranja v ZD Krško navajajo 
tudi dejstvo, da pri njih poleg dejavnosti klinične psihologije 
in psihiatrije ter mentalno higienskega dispanzerja že delu-
je razvojna ambulanta za regijo Posavje, v kateri se ukvarja-
jo z otroci in mladostniki z dodatnimi potrebami, ki pogosto 
potrebujejo tudi psihiatra. Za pridobitev 0,3 programa mla-
dostniške psihiatrije in specialista klinične psihologije so po 
besedah Tomšičeve sicer zaprosili tudi v Zdravstvenem domu 
Sevnica, saj želijo, da bi bil pedopsihiater vsaj en dan v te-
dnu tudi v Sevnici, s čimer bi bila otrokom, ki potrebujejo 
tovrstno pomoč, oskrba bolj dostopna.

Otrok v stiski čedalje več
Kot pravi pediatrinja Snežana Žvar Ladika, ki dela v razvoj-
ni ambulanti v ZD Krško, opažajo, da je poleg že omenjenih 
otrok z dodatnimi potrebami (takšnih je približno deset od-
stotkov) čedalje več takšnih, pri katerih se razne depresi-
je, duševne motnje, motnje vedenja in pozornosti itd. po-
javijo kasneje, pogosto pa so tovrstne težave povezane še s 
socialnimi stiskami v družinskem okolju. Po njenih besedah 
je pomembno preventivno delovanje oz. reševanje težav v 
zgodnji fazi, preden postanejo neobvladljive. Tudi socialna 
pedagoginja Tjaša Medvešek opaža, da je otrok in mlado-
stnikov, ki se znajdejo v stiski vedno več, s tem pa je tudi 
več takih, ki potrebujejo (pedo)psihiatrično pomoč. Kot pra-
vi, gre največkrat za razvoj depresivnosti in različne motnje 
(kompulzivne, motnje hranjenja), tudi v povezavi z različ-
nimi odvisnostmi. Po njenih besedah bi kot preventivo nujno 
potrebovali svetovalni center za otroke in mladostnike tudi 
na področju Posavja. „Nam najbližji  center je v Novem me-
stu, ki pa ne sprejema oseb iz Posavja (ni sofinanciranja s 
strani občin), naslednji pa je v Ljubljani, ki je zelo zaseden 
in težko dostopen. Druga pomembna stvar pa je ozaveščanje 
ljudi, da imajo otroci in mladostniki tudi lahko psihiatrične 
motnje. S tem bi destigmatizirali to področja in starši bi se 
verjetno prej obrnili po pomoč,“ dodaja. 

Posavje sicer ni edina regija v Sloveniji, ki čuti pomanjka-
nje strokovnih služb za to področje, saj dostopnost pedop-
sihiatrov praktično nikjer v državi ni zadovoljiva. Vsekakor 
pa je iz grafičnega prikaza pedopsihiatrične mreže v Slove-
niji razvidno, da je vzhodni del Slovenije, vključno s Posav-
jem, v tem pogledu v še posebej slabem, tako rekoč zapo-
stavljenem položaju.
 Peter Pavlovič

Posavje še vedno brez otroškega 
psihiatra

Posavska regija izpolnjuje kriterij, zapisan v Nacionalni re-
soluciji o duševnem zdravju za obdobje 2011-2016, po ka-
terem naj bi pedopsihiater pripadal na 15.000 otrok in mla-
dostnikov do 18. leta starosti, saj jih je v šestih posavskih 
občinah približno 14.500, k temu pa moramo dodati še leto 
starejše mladostnike, s katerimi se ravno tako ukvarjajo na 
tem nivoju. 

V Posavju živi približno 73 tisoč prebivalcev (arhiv PO).

Sodišče odločilo v prid Novšaku
KRŠKO - Na Okrožnem sodišču v Krškem je bila 10. januarja za-
ključena pravdna zadeva v zvezi z ugotovitvijo ničnosti skle-
pov, ki jih je sprejel nadzorni svet družbe GEN energija na prvi 
izredni seji 14. marca lani. Na njej je nadzorni svet odstavil z 
mesta direktorja družbe Martina Novšaka in za v. d. direktor-
ja imenoval dr. Igorja Šalamuna. Kot je ugotovilo sodišče, so 
tedaj sprejeti sklepi nični, na podlagi pravnomočne sodbe pa 
ostaja direktor družbe Martin Novšak. B. M. 

KRŠKO - Društvo za zaščito živali Posavje je včeraj, 15. janu-
arja, v Krškem organiziralo protestni shod pod geslom »Za-
vetišča pred nosom, politika pa po svoje«. Kot so zapisali v 
vabilu, želijo z mirnim shodom širši javnosti sporočiti, da 
se ne strinjajo z izborom izvajalca za opravljanje dejavno-
sti zavetišča za zapuščene živali na območju občine Krško in 
s tem, da se lahko živali po 30 dneh, ki jih preživijo v zave-
tiščih, usmrti.

Včeraj protestni shod
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Zakaj ste se odločili za vode-
nje sevniškega centra za so-
cialno delo?
Pred zaposlitvijo v Vrtcu Sev-
nica sem imela za sabo že pet 
let dela na Centru za social-
no delo v Brežicah in po dese-
tletnem ravnateljevanju sem 
našla novo priložnost v sevni-
škem centru. Menjava podro-
čja dela in delovnega okolja 
vedno zahteva določen pogum 
in napor, ki pa omogoča oseb-
no in poklicno rast.

Kakšna je kadrovska zased-
ba? Zadostuje število zapo-
slenih za opravljanje šte-
vilnih nalog, ki segajo na 
področje socialne varnosti?
Vseh zaposlenih je dvanajst. 
Poleg računovodkinje, tajni-
ce in mene je na centru za-
poslenih še devet strokovnih 
delavk oz. delavcev. To so ve-
činoma socialne delavke, ima-
mo pa tudi dva sociologa, psi-
hologinjo in pravnico. Do 
letošnjega februarja imamo 
preko evropskega razpisa za-
poslenega enega informator-
ja na enotni vstopni točki. Za 
bolj poglobljeno in učinkovito 
delo bi bilo vsekakor smiselno 
kadrovsko okrepiti našo služ-
bo. V naslednjem obdobju bo 
morda to celo realizirano s po-
močjo evropskih sredstev.

Katere pravice iz javnih 
sredstev so najpogosteje 
uporabljene?
Največ je vsekakor otroških 
dodatkov, sledijo državna šti-
pendija, denarna socialna po-
moč in varstveni dodatek. Ne-
kateri uveljavljajo subvencijo 
malice za učence in dijake, 
znižano plačilo vrtca, subven-
cijo kosila za učence, oprosti-
tev plačila socialno varstvenih 
storitev, prispevek k plačilu 
družinskega pomočnika, sub-
vencijo najemnine, pravico do 
kritja razlike do polne vredno-
sti zdravstvenih storitev in do 
plačila prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje.

Z letošnjim januarjem so 
upravičeni do štipendije tudi 
dijaki, ki še niso dopolnili 18 
let. Kdaj lahko prosilci, ki so 
vloge oddali v lanskem de-
cembru, pričakujejo odgo-
vor? Je vlogo še vedno mo-
goče oddati?
Vse vložene vloge v lanskem 
decembru bomo skušali, tako 
kot vedno, reševati v okviru 
zakonskih rokov. To pomeni 
dva mesecev od vložitve po-
polne vloge. Glede na to, da je 
sistem še vedno v dograjeva-
nju, pa predvidevamo, da vseh 
vlog tudi v letošnjem letu ne 
bomo uspeli zaključiti v ustre-
znem roku. Tisti, ki vloge za 
štipendijo še niso vložili, jo 
lahko še vedno vložijo, vendar 
jim bo štipendija v tem prime-
ru dodeljena z naslednjim me-
secem po vložitvi vloge. 

Koliko je trenutno prosil-
cev denarne socialne pomo-
či in izredne denarne social-
ne pomoči v sevniški občini? 
Se njihovo število zmanjšuje 
ali povečuje in kakšni so ra-
zlogi za to?

V lanskem letu smo opazi-
li postopen porast prejemni-
kov denarne socialne pomoči. 
V decembru 2012 smo beležili 
401 prejemnika denarne soci-
alne pomoči, v decembru 2013 
je denarno pomoč prejelo 451 

posameznikov in družin. Šte-
vilo izrednih denarnih social-
nih pomoči pa od meseca do 
meseca zelo niha, saj je po-
vezano s stroški, ki jih imajo 
družine. V poletnem času so 
to nakupi šolskih potrebščin, 
v jesenskem pa kurjava. Nara-
šča tudi število prosilcev izre-
dne denarne socialne pomoči. 
V letu 2012 smo izredno de-
narno pomoč dodelili 533 pro-
silcem od skupno 606, v letu 
2013 pa 644 prosilcem od sku-
pno 768. Ugotavljamo, da je 
vse več uporabnikov, ki, kljub 
temu da imajo dohodke, ne 
zmore kriti vseh življenjskih 
stroškov. 

Nekateri so se odrekli var-
stvenemu dodatku …
Ja, zakon o uveljavljanju pra-
vic iz javnih sredstev je pred 
dvema letoma posegel na po-
dročje varstvenih dodatkov, 
ki so se prej uveljavljali pri 
ZPIZ-u. Nekateri občani, ki bi 
sicer lahko bili še naprej pre-
jemniki varstvenega dodatka, 
so se tej pravici odpovedali, 
ker niso hoteli zaznambe na 
premoženju. Njihov motiv je 
bil, da ostane premoženje ne-
dotaknjeno, da ne želijo obre-
meniti premoženja. Sicer pa, 
če dediči prejeto pomoč vrne-
jo, dedujejo celotno premo-
ženje. 

Spremembe so nastale tudi 
pri pogrebninah in posmrtni-
nah. Pravici nista več univer-
zalni, temveč upravičenost 
po novem ugotavlja center 
za socialno delo. Kako ste 
pripravljeni na to?
Pravici do pogrebnine in do 
posmrtnine sta bili do sedaj 
urejeni v predpisih, ki urejajo 
zdravstveno varstvo in zdra-
vstveno zavarovanje in sta 
se uveljavljali pri pogrebnem 
podjetju ali na enotah ZZZS. 
Z uvedbo nove zakonodaje se 
to področje na novo ureja na 

področju socialno varstvenih 
prejemkov v okviru pravice do 
izredne denarne socialne po-
moči. 
V začetku vsekakor pričakuje-
mo večji obseg tistih, ki bodo 
pri nas iskali informacije, ne 

bodo pa upravičeni do pogreb-
nine. Vedno je največ zadreg 
v začetku, ko se spremenijo 
pravice. Kasneje že vemo in 
se vsi skupaj prilagodimo na 
spremembe. Na obravnavo 
vlog smo se organizacijsko pri-
pravili predvsem znotraj cen-
tra, povezali smo se tudi že s 
strokovno službo na občini, v 
kratkem pa se nameravamo 
sestati z vsemi službami, ki se 
bodo soočale s spremembami.
Še informacija o pogrebnini: 
uveljavlja jo družinski član 
pokojne osebe, ki je poskrbel 
za pogreb in je bil na dan smr-
ti pokojnika upravičen do de-
narne socialne pomoči ali do 
varstvenega dodatka ali pa 
da njegov dohodek ne prese-
ga višine 606 evrov za sam-
sko osebo oziroma 909 evrov 
za družino. Premoženja se ne 
ugotavlja.

Življenjske razmere so vsak 
dan težje. S katerimi stiska-
mi ljudi se še srečujete?
Stiske povzročajo brezpo-
selnost, nizki dohodki, viso-
ki življenjski stroški, krčenje 
pravic na vseh področjih. Po-
večuje se delež tistih, ki ima-
jo omejene možnosti pri za-
gotavljanju preživetja zaradi 
bolezni, invalidnosti, težav 
v duševnem zdravju, težav z 
različnimi oblikami odvisno-
sti. Poleg materialnih stisk se 
pojavljajo stiske zaradi social-
ne izključenosti. Prav poseb-
no hude so stiske občanov, ki 
so zaposleni, pa nimajo dovolj 
sredstev za preživetje. Nara-
šča tudi število občanov, ki jim 
grozijo postopki izselitve za-
radi neplačevanja stroškov. 
Zgodi se, da nekateri ne zna-
jo smotrno porabiti svojih pre-
jemkov in v takšnih primerih 
se odločimo za direktno pla-
čilo stroškov.

Za katero pomoč lahko za-
prosijo brezposelni, ki nima-

jo nobenih prihodkov, imajo 
pa v lasti nepremičnine? 
Odvisno je od vrednosti nepre-
mičnine in ali gre na primer 
za stanovanje, v katerem bi-
vajo. V tem primeru, glede na 
izračun, jim lahko celo pripa-
da redna denarna socialna po-
moč. Če ni tako, lahko v stiski 
zaprosijo za izredno denarno 
socialno pomoč. Če jim je ne 
moremo dodeliti zaradi zakon-
skih omejitev, se povežemo z 
Občino Sevnica in nevladni-
mi organizacijami – na primer 
Škofijska Karitas ima možnost, 
da pomaga v takšnem prime-
ru. Vsekakor pa se predvsem 
pogovorimo, razložimo pred-
pise in skupaj preučimo mo-
žnosti, ki jih ima brezposelni 
za razrešitev problema.

Kaj zajema storitev pomoč 
družini na domu? Katere so 
njene prednosti? Kakšna je 
cena za uporabnika?
Obsega pomoč pri temeljnih 
dnevnih opravilih, gospodinj-
sko pomoč in pomoč pri ohra-
njanju socialnih stikov. Je do 
ljudi prijazna oblika pomoči, 
ki deluje kot podporna mre-
ža za starejšo osebo ali bolne-
ga, invalidnega človeka v nje-
govem domačem okolju in mu 
omogoča bivanje tam, kjer se 
počuti najbolje. Ni dodatnih 
investicij in ob podpori doma-
čih je tudi cenovno bolj dosto-
pna kot popolna institucional-
na oskrba. Cena za uporabnika 
je 4,50 evra na uro. Občina 
Sevnica podpira to storitev in 
jo subvencionira več, kot je 
njena zakonska obveza. Tre-
nutno imamo 100 uporabni-
kov pomoči družini na domu. 

So osebe, ki bi potrebovale 
pomoč, a vas same ne poi-
ščejo. Kako najdete pot do 
njih?
Največkrat nas opozorijo na to 
zdravstveni delavci, šola, akti-
vistke Rdečega križa in seveda 
sosedje oz. krajani. To odziv-
nost okolja na stiske ljudi je 
potrebno ohranjati. Pomemb-
no je, da nam je mar za sočlo-
veka, da priskočimo na pomoč 
in pokličemo ustrezne službe. 
Dejstvo je, da se nam vsem 
lahko zgodi, da obnemoremo, 
se poškodujemo, zbolimo ... 
in če ni svojcev v bližini – na 
koga lahko računamo?

Najbolj ranljiva skupina so 
zagotovo mladoletni otroci. 
Katere vrste pomoči jim nu-
dite?
Otroci so lahko vključeni v 
osebno pomoč pri psihologinji. 
Smiselna pa je pomoč druži-
ni oz. staršem, ne le otrokom. 
Včasih je potrebno otroke tudi 
zaščititi in omogočiti, da od-
idejo iz družine. V nekaterih 
primerih jim omogočimo zača-
sno nastanitev v kriznem cen-
tru za otroke in mladostnike. 
Moram še dodati, da se obča-
ni vedno pogosteje odločajo 
za vključitev v osebno pomoč 
pri centru, saj je le-ta brez-
plačna.

Kdaj pride do vključitve 
otrok v rejniško družino, 
morda celo do posvojitve?

Nera Božin, Brežice: Prav je, da se vsak, ki 
se znajde v duševni stiski, najprej pogovori 
z nekom, ki mu zaupa. Če se mu zdi to ne-
rešljivo v krogu bližnjih, pa je prav, da poi-
šče strokovno pomoč. Na razpolago so razne 
svetovalnice, pri tem pa mora paziti, da si 
izbere človeka s primerno izobrazbo, ne pa 

nekoga, ki ima opravljen samo tečaj. Ni pa prav, da se s to 
težavo sooča sam, brez pomoči drugih. 

Sabina Zupančič, Breg: Mislim, da že iskren 
pogovor s prijateljem ali z družinskim čla-
nom, ki te dobro pozna, lahko reši  marsika-
tero stisko. Obstaja pa tudi precej zaupnih 
telefonov in nevladnih organizacij, ki nudijo 
brezplačno pomoč. Če si se znašla v duševni 
stiski, je zagotovo ne bi reševala sama ali ob 

pomoči kakršnih koli opiatov, kot so alkohol, tablete in pre-
povedane droge – poiskala bi strokovno pomoč.

Janez Račič, Gornji Lenart: Vsakdo mora 
vedeti, zakaj se je znašel v stiski ter si ure-
diti misli. Pomaga tudi pogovor z osebo, ki ji 
zaupaš. Velikokrat se izkaže, da sploh ni tako 
grozno, kot je sprva kazalo. Če se znajdem 
v takšni situaciji, poskušam rešiti problem, 
če pa nanj nimam vpliva, ga preprosto od-

mislim. Zapirati se ali obremenjevati, iskati pomoč v raznih 
substancah, ni primerna rešitev.

Brigita Košir, Kostanjevica na Krki: Danes je 
takšnih stisk zelo veliko in pogosto se ljudje 
nimajo na koga obrniti, pogrešam zlasti več 
nevladnih organizacij, ki bi znale svetova-
ti, kdo ti lahko pomaga. Najbolj napačno je 
takšne stvari zadrževati v sebi, vendar v so-
dobnem času žal ni več časa za pogovor, zato 

ljudje stisko zadržujejo v sebi, dokler ne počijo, potem pa 
pristanejo v psihiatrični ustanovi in na zdravilih.

Marsikdo se v nekem obdobju svojega življenja znajde 
v duševni stiski. Kje je po vašem mnenju v takšni sti-
ski najbolje poiskati pomoč oz. kaj bi/ste storili vi v ta-
kšnem primeru? Kaj po vašem mnenju ni pravi način za 
soočenje s takšno težavo? 

anketa

Kam po pomoč v duševni stiski?

Danica Božič

Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica:

V hudih stiskah so tudi zaposleni
SEVNICA - Sevniški center za socialno delo vodi univ. dipl. psihologinja Danica Božič, ki je bila pred tem 
eno celo desetletje direktorica sevniškega vrtca. Delo, ki ga opravlja, sega na področje socialnega var-
stva in družine, pri čemer vsakodnevno sliši katero izmed pretresljiv zgodb ljudi, ki so se znašli na robu 
preživetja. Razlogov za to je več – brezposelnost, alkoholizem, nasilje v družini … Ljudje, ki prihajajo 
na center za socialno delo, so različni, nekateri tudi z nerealnimi pričakovanji. Mnogi pridejo večkrat, 
z različnimi težavami in prošnjami za pomoč. Čarobne paličice za takojšnjo rešitev težav nima, vendar 
skuša s sodelavkami in sodelavci vsaj delno omiliti nastalo stisko – s pogovorom, z iskanjem ustrezne 
denarne ali katere druge oblike pomoči. 

V rejniške družine so vključe-
ni otroci, pri katerih smo iz-
črpali vse možnosti, da bi jim 
lahko matične družine zago-
tovile pogoje za zdrav telesni 
in duševni razvoj. Postopek 
je zahteven in vedno se tru-
dimo pridobiti soglasje star-
šev. V sevniški občini je tre-
nutno 19 otrok, starih od 5 do 
22 let, ki so v rejništvu. Imeli 
smo tudi primer, ko smo sku-
paj s starši prišli do zaključ-
ka, da je za otroka najboljša 
posvojitev. Eno takšnih posvo-
jitev s soglasjem staršev smo 
v sevniški občini izpeljali pred 
dvema letoma. Seveda ni no-
bena odločitev lahka, ne eno-
stavna, za nikogar. Je pa ve-
selje videti otroka v ljubeči 
rejniški ali posvojiteljski dru-
žini. CSD Sevnica ima trenu-
tno devet rejnikov, ki imajo 
dovoljenje za izvajanje rejni-
ške dejavnosti.
Psihologinja in socialna delav-
ka ves čas spremljata otroka 
v rejniški družini, spremlja-
nju so namenjeni tudi timski 
sestanki z vsemi strokovnjaki, 
ki obravnavajo otroka. Rejni-
ki se morajo ves čas izobraže-
vati in povezovati s strokovni-
mi delavci. Sodelujemo tudi z 
matično družino otroka, saj je 
namen rejništva, da se po do-
ločenem obdobju otrok vrne v 
svojo matično družino.

Vaše delo poteka tudi na te-
renu. Naštejte nekaj predno-
sti in nekaj pomanjkljivosti. 
Prednosti so vsekakor v tem, 
da vidimo dejanske bival-
ne razmere in odnose in se 
na drugačen način približa-
mo ljudem, ki nas sprejmejo 
v svoje domove. Pomanjklji-
vost pa je v tem, da je včasih 
težko voditi razgovor na tere-
nu, kjer se nenehno kaj doga-
ja, kar preusmerja pozornost 

sogovornikov. Večinoma kom-
biniramo obisk na terenu z de-
lom v naših prostorih. Pomoč 
družini za dom pa se izvaja iz-
ključno na domovih, kjer laič-
na sodelavka preživi določen, 
dogovorjen čas z družino in 
pomaga na primer otrokom pri 
nalogah, staršem pa pri njiho-
vih starševskih obveznostih.

Na kaj ste najbolj ponosni v 
svojem zasebnem in v po-
klicnem življenju?
Brez dvoma sem ponosna na 
svoja otroka. 25-letna hči za-
ključuje študij medicine in je 
tudi inštruktorica joge, 27-le-
tni sin pa je znanstvenik – dok-
toriral je iz fizike in je trenu-
tno na dodatnem dveletnem 
strokovnem izpopolnjevanju v 
Nemčiji. Ponosna sem tudi na 
to, da oba, hči in sin, svoje ži-
vljenje posvečata ki-aikidu, ki 
je, preprosto povedano, filo-
zofija in način življenja brez 
nasilja. Otroka se osamosvaja-
ta, življenje teče dalje in sku-
šam se prilagajati. 
Za uspeh v svojem poklicnem 
življenju pa štejem obdobje 
v vrtcu, ko smo uvajali kuri-
kulum in vpeljevali številne 
spremembe na sodelovalen 
način. V osemletnem obdo-
bju dela na Centru za social-
no delo Sevnica je morda naj-
bolj izstopajoče in vidno, kako 
zelo smo razvili in povečali ob-
seg socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu. Pono-
sna sem tudi na sodelavce, ki 
vsakodnevno vložijo v svoje 
delo mnogo truda in osebne 
angažiranosti, kar ni tako zelo 
vidno navzven. Vsak od sode-
lavcev je enkraten v svojem 
prispevku k skupnim ciljem, 
ki so čim bolj kakovostna skrb 
za vse starostne skupine v naši 
skupnosti. 
 Smilja Radi
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TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

Krajevna organizacija Rde-
čega križa Artiče pokriva 
tako vasi domače krajevne 
skupnosti kakor tudi Križe 
in Pečice. Predsednica Zo-
fka Godec je dejala, da je 
starostnikov nekaj manj kot 
200, na srečanje pa ponava-
di pride okrog 80 oseb. Ob 
tem je izpostavila tudi 14 
prostovoljk, ki so zelo ak-
tivne in pridne. „Vsako leto 
imamo več 90-letnikov, ki jih 
obiščemo okrog novega leta, 
nekateri so na svojih domo-
vih, nekateri pa v domovih 
starejših občanov,“ je še po-
jasnila. 
Zbrane je pozdravila tudi 
ravnateljica domače osnovne 
šole Vesna Bogovič, v nada-
ljevanju pa še  predsednik KS 
Artiče Anton Gajšek, pred-

Srečevanje s starejšimi je žlahtnost
ARTIČE - 10. januarja so se v Osnovni šoli Artiče srečali starejši krajani, saj so prizadevne prostovoljke 
Krajevne organizacije Rdečega križa Artiče tudi letos pripravile srečanje za vse, ki za dopolnili 70 let. 

sednica Območnega združe-
nja RK Brežice Fanika Za-
niuk in predsednik Društva 
izgnancev Artiče Karel Le-
vak. Župnik Matej Užmah je 
ob tej priložnosti povedal, 

da je srečevanje s starejšimi 
žlahtnost, ker je tudi starost 
lahko lepa, saj se od starej-
ših mlajši lahko zelo veliko 
naučimo. Župan brežiške ob-

čine Ivan Molan pa je dejal, 
da na občini podpirajo delo-
vanje Rdečega križa, saj le-
ta lahko veliko pripomore k 
družabnemu življenju. „Ve-
sel sem, da v Artičah tako 
lepo sodelujete tudi z osnov-
no šolo, še posebej pa me ve-
seli, ko vidim, da se udeleži-
jo tega srečanja predstavniki 
različnih društev,“ je še do-
dal Molan. 
V kulturnem programu so na-
stopili učenci domače šole, 
ki vsako leto pripravijo zelo 
zanimiv in izviren nastop, za-
peli pa so tudi pevci Fantje 
artiški. V družabnem delu pa 
je vesele ritme ubiral Ansam-
bel bratov Žerjav iz Spodnje 
Pohance.
 Marija Hrvatin

Artiški starejši krajani na ponovoletnem srečanju

Marija Omerzu, Dečno selo:
Vitalna in prijetna sogovornica, ki je bila tudi 
najstarejša udeleženka, 94-letna Marija, je 
bila rojena 31. oktobra. Na srečanju je de-
jala, da ji takšno druženje veliko pomeni, 
zato prihaja vsako leto. „Hodim tudi na izle-
te, rada sem v družbi in rada kaj novega do-
živim. Drugače pa preživaljam čas ob veze-

nju prtičkov in z njimi obdarujem ljudi okoli sebe. Če nič 
ne počneš, ti je hitro dolgčas,“ se je nasmejala in dodala, 
da je potrebno živeti zmerno, da delo krepi duha in telo, da 
je pa verjetno veliko in trdo delo pomagalo, da je dočaka-
la tako visoko starost. 

Slavko Gorišek, Arnovo selo:
Prav tako nasmejan in dobre volje je bil 
84-letni Slavko, ki se je rodil 15. aprila 
1930. Rad se spominja svojih mladih dni, 
zato pove, da je bil včasih predsednik mla-
dine, aktiven je bil na vseh področjih, tudi 
igral je rad v gledaliških igrah. „Zdaj pa mi 
je hudo, ker moje generacije skoraj ni več, 

zato nimam veliko družbe svojih vrstnikov. Rad se udele-
žujem takšnih srečanj, drugače pa me pot zanese v vino-
grad, saj se je potrebno za vitalno in zdravo življenje veli-
ko gibati in delati, biti pa je treba tudi čim bolj umirjen,“ 
pove ob obujanju spominov in dodaja, da si spomin bistri 
tudi z branjem kakšnega dobrega romana. 

BREŽICE - Na Turistični kmetiji Vimpolšek v Brežicah so 
se 11. januarja zbrale članice brežiških aktivov kmečkih 
žena. Srečanja se je udeležilo 80 članic, ki so si zastavile 
tudi nekaj letošnjih aktivnosti. 

Na povabilo Društva kme-
tic Brežice so se na tradicio-
nalnem novoletnem srečanju 
zbrale predstavnice 14 aktivov 
kmečkih žena v občini Breži-
ce, ki jim predseduje Zdravka 
Kampijut. Ob tem je Kampi-
jutova povedala, da je v dru-
štvo včlanjenih okoli 300 čla-
nic, v letošnjem letu pa jih 
čaka nekaj izobraževanj in iz-
letov, še naprej bodo sodelo-
vale tudi zvezo kmetic. „Naj-
bolj prepoznavne in ponosne 
smo lahko na bizeljski ajdov 

kolač, ki ga članice že zelo obvladajo, tudi t. i. sončnico 
smo „posvojile“ iz Srbije, vendar smo ji dodale nekaj naših 
posebnosti,“ je v pogovoru izpostavila in se ozrla na dru-
go stran meje v smislu, da bodo okrepile sodelovanje tudi 
z društvom kmetic iz Dornave ter iz Marije Bistrice. „Tukaj, 
na našem območju, pa smo odprte za vse ženske, ki želijo 
priti v naše društvo, zato ni omejitev samo na tiste, ki ima-
jo doma res kmetijo. Smo praktično vsi s podeželja, še naša 
mesta so zelo majhna, imamo lep način življenja, kjer se 
čuti domačnost,“ je zaključila Kampijutova.

Nekaj besed je zbranim namenila tudi svetovalka za kmeč-
ko družino in dopolnilne dejavnosti Marija Levak. Sledilo je 
predavanje sodelavke Europa Donna Darje Rojec na temo 
Nasveti in izkušnje iz prve roke. Seveda pa se znajo člani-
ce tudi poveseliti, zato so se zadržale na prijetnem druže-
nju, ki so ga obogatile s številnimi izmenjavami izkušenj in 
mnenj iz svojega krajevnega okolja. 
 Marija Hrvatin

Druženje brežiških kmetic

Zdravka Kampijut

Vojašnica in okolje dobro sodelujeta

ČATEŽ OB SAVI - Predstavniki Pozitivne Slovenije so konec 
leta 2013 v Termah Čatež organizirali t. i. Pozitivno Aka-
demijo, drugo srečanje predstavnikov lokalnih odborov 
stranke. Na dvodnevnem posvetu so si udeleženci izme-
njali dragocene izkušnje s področja upravljanja lokalnih 
skupnosti, zagona projektov ter priprav na lokalne volitve. 

Srečanje je bilo s strani udeležencev ocenjeno kot zelo pozi-
tivno, člane iz več kot 50 lokalnih odborov je nagovorila tudi 
predsednica vlade mag. Alenka Bratušek. Premierka je pou-
darila pomembnost razvoja lokalne prisotnosti Pozitivne Slo-
venije, ob čemer je poudarila, da je izbira dobrih kandidatk 
in kandidatov za nastop na evropskih ter lokalnih volitvah 
prihodnje leto ključnega pomena. Z gostovanjem Pozitivne 
Akademije v Termah Čatež je bila zadovoljna tudi predse-
dnica regionalnega odbora PS Posavje Anamarija Toth Pope: 
»Umeščanje akademije v lokalno okolje prinaša nov zagon 
ter izraža resnost želje po dobro premišljenem nastopu na 
lokalnih volitvah 2014«. S tem se je strinjal tudi generalni 
sekretar PS Vasja Butina, ki je srečanje v Posavju ocenil kot 
izjemno koristno ter dobro pripravljeno. Tokratna Pozitivna 
Akademija je minila v luči priprave volilnih programov, iska-
nja prepričljivih kandidatov ter želje po razvoju blaginje in 
dobrega počutja v lokalnih skupnostih, za kar naj bi v Posavju 
skrbeli trije lokalni odbori: PS Krško s predsednikom Rober-
tom Planincem, PS Brežice s predsednikom Juretom Pezdir-
cem ter PS Sevnica s predsednikom Matjažem Čamernikom. 
 M. M.

Pozitivna Akademija v Posavju 

Novice iz Posavja

Dan slovenskega vojaškega 
letalstva Slovenska vojska 
(SV) praznuje v spomin na 
12. januar 1919, ko sta pi-
lota ljubljanske letalske sto-
tnije Vilko Peternelj in Franc 
Zupančič opravila svoj prvi 
bojni polet. V slavnostnem 
nagovoru je minister Roman 
Jakič med drugim pohvalil 
delo 15. polka vojaškega le-
talstva, saj je „enota, ki ve-
liko prispeva h kakovostnemu 
šolanju novega kadra, pogla-

bljanju znanja svojih pripa-
dnikov in razvoju letalske 
stroke“. Minister je tudi za-
dovoljen, da je šel prvi del 
preoblikovanja SV v pravo 
smer tudi v vojaškem letal-
stvu, saj so svoje delovanje 
nadgradili z vidika raciona-
lizacije štabnih procesov in 
tako še povečali svojo učin-
kovitost. Dežurna posadka 
151. helikopterske eskadri-
lje SV je lani 156-krat posre-
dovala v reševalnih akcijah, 
od tega je bilo 86 reševanj v 
gorah, 55-krat je poskrbela 
za helikoptersko nujno medi-
cinsko pomoč, 15-krat pa je 
posredovala pri gašenju po-
žarov v naravi. Pri tem je bilo 
prepeljanih 145 poškodova-

CERKLJE OB KRKI – V Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki so 10. januarja s slovesnim postrojem 
pripadnikov 15. polka vojaškega letalstva obeležili dan slovenskega vojaškega letalstva (12. januar). 
Slovesnosti se je udeležil tudi minister za obrambo Roman Jakič. 

nih ali obolelih in približno 
20 ton opreme za prvo po-
moč, na žarišča požarov pa 
je bilo odvrženih 800.000 li-
trov vode. Minister je pohva-
lil še lansko vajo Letalo 2013, 
ki jo je vojašnica izvedla s 
PGE Krško, in pomoč Domu 
upokojencev Brežice pri seli-
tvi v nove prostore. Dejal je 
tudi, da je posodobitev vo-
jaškega letališča v zaključni 
fazi in bo v celoti končana do 
konca leta 2015. Še pred mi-

nistrom je zbrane nagovoril 
tudi poveljnik 15. polka vo-
jaškega letalstva podpolkov-
nik Bojan Brecelj.

Na slovesnosti so minister 
Jakič, namestnik načelni-
ka Generalštaba SV brigadir 
Andrej Osterman in podpol-
kovnik Brecelj upokojenim 
pripadnikom 15. polka po-
delili čine ob izrednem po-
višanju v čin ob upokojitvi. 
SV pa je bogatejša tudi za 
osem operativnih pilotov, ki 
so uspešno zaključili usposa-
bljanje v Letalski šoli SV. Za 
kulturno popestritev prire-
ditve sta poskrbela kvintet 
Orkestra Slovenske vojske 
in kantavtor Peter Dirnbek, 

za zaključek pa so prizorišče 
preletela tudi letala 15. pol-
ka vojaškega letalstva. Obi-
skovalci so si lahko ogleda-
li tudi razstavo približno sto 
letalskih maket Maketarske-
ga kluba Maribor.

Pohvaljeno 
sodelovanje vojašnice 
z lokalno skupnostjo 
Pomoč DU Brežice je sicer 
samo eno v vrsti sodelovanj 
vojašnice z lokalno skupno-
stjo. Kot je za naš časopis 
pojasnil major Aleš Zajc, se 
v vojašnici zavedajo pome-
na civilno-vojaškega sodelo-
vanja in kaj tako velika vo-
jašnica pomeni za to okolje. 
Na zadnjem srečanju pred-
stavnikov vojašnice in lokal-
ne skupnosti je bilo sodelo-
vanje zelo pohvaljeno. Kot 
je dejal, najbolj sodelujejo 
s Krajevno skupnostjo Cer-
klje ob Krki, največ na kul-
turnem in športnem podro-
čju. „Z lokalnimi športnimi 
in kulturnimi društvi imamo 
podpisanih pet sporazumov 
za uporabo športnih objek-
tov v vojašnici kot tudi infra-
strukture, kar se tiče name-
stitvenih kapacitet. Pri nas 

lahko uporabljajo teniško in 
nogometno igrišče, v zim-
skem času tudi telovadnico. 
Na kulturnem področju obo-
jestransko sodelujemo pri 
organizacijah raznih proslav, 
na primer z MoPZ Planina in 
OŠ Cerklje ob Krki,“ razla-
ga major Zajc in dodaja, da 
je v njihovih prostorih tudi 
knjižnica, ki je na razpola-
go predvsem učencem cer-
kljanske šole in tudi ostalim 
krajanom. Intenzivno sode-
lujejo tudi z vsemi občinski-
mi častniškimi, borčevskimi 
in veteranskimi organizaci-
jami. Kot pojasnjuje, je bil 
pred leti majhen zastoj v so-
delovanju z lokalno skupno-
stjo zaradi njihovih organi-
zacijskih in namestitvenih 
sposobnosti. Pred petimi leti 
so namreč v vojašnico dobi-
li letalstvo iz celotne SV. Vse 
tisto, kar je bilo prej v voja-
šnici, od galerij, razstav do 
spominskih sob, so morali za-
radi zagotovitve namestitve-
nih prostorov ukiniti in pre-
urediti v pisarne. „Maja lani 
smo proces transformacije 
zaključili. Letos smo tako 
že šli v obnovo enega objek-
ta, v katerem bomo ponov-
no uredili galerijo in spomin-
sko sobo, naredili smo tudi 
kapelo v vojašnici, tako da 
bomo imeli spet vedno več 
prostorov, namenjenih lokal-
ni skupnosti,“ je še povedal 
major Zajc. Tudi predsednik 
KS Cerklje ob Krki Vojko Pa-
vlovič je potrdil, da je sode-
lovanje z vojašnico na zelo 
zavidljivi ravni. Izpostavil je 
gasilska društva, ki vedno po 
potrebi priskočijo na pomoč 
gasilcem v vojašnici. „Vrata 
vojašnice so nam vedno od-
prta,“ je poudaril Pavlovič.
 Rok Retelj

Minister Jakič, brigadir Osterman in podpolkovnik Bre-
celj čestitajo novim pilotom SV.

Major Aleš Zajc
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Za arhitekturo, ki jo vsi živimo 
Ob vstopu v novo leto ljudje radi snujemo nove načrte za osve-
žitev ali celo večje spremembe bivalnega in poslovnega okolja. 
Morda želite tudi vi v letu 2014 graditi, prenavljati, adaptirati ali 
spremeniti notranjo opremo? Ste že razmišljali o dozidavi obsto-
ječega in prenovi v kvalitetnejše prostore z energetsko varčnimi 
rešitvami? Vas zanimajo trendi inovativnih novogradenj? Morda 
pa boste letos svojo pozornost namenili ureditvi zunanjih površin 
in želite, da vaše zamisli ali neke še nedefinirane želje s primerno 
distanco in dolgoletnimi izkušnjami nadgradi arhitekt?

Ponudba ASPO biroja že od leta 2006, ko ga je ustanovil Samo Voj-
ko Cerovšek iz Krškega, zajema vse našteto, poleg tega pa vam iz-
dela projektno in tehnično dokumentacijo za zahtevne, manj zah-
tevne in enostavne objekte, pridobi gradbeno dovoljenje in vse 
potrebne projektne dokumente za gradnjo. Njegovo delo in znanje 
zajema arhitekturno oblikovanje inovativnih in energetsko varčnih 
hiš, poslovnih in drugih objektov, rekonstrukcije, adaptacije, lega-
lizacije in rušitev objektov, svetovanje in projektiranje notranje 
opreme z barvno študijo v okviru celostne podobe prostora, zuna-
njih ureditev s spremljajočim strokovnim nadzorom, izbiro izvajal-
cev gradbeno – obrtniških – instalacijskih del, izbiro materialov kot 
tudi izdelavo celostnih podob za sejme, razstave, grafične podobe 
in spletne strani tako za podjetja kot končne uporabnike. Po bese-
dah Cerovška v svojih delih vedno teži k netipičnosti in unikatnosti 
vsakega projekta, največji pomen pa ima dopolnjevanje z naroč-
nikom, sodelovanje v ustvarjalnem partnerstvu: „Ker se tako izlu-
ščijo nove ideje za cilj, pri čemer začetna investicija v tako storitev, 
s predvidevanjem vseh podrobnosti, prihrani skrbi, čas in denar - 
kar je lahko ključ za uspeh celotne investicije. Dejansko velja, da 
manj je več, ko želimo ustvariti večjo celoto z manj posameznimi 
deli, rešitve pa iščemo iz potreb investitorja in vizij, ki se izluščijo 
znotraj pogovorov o vsakokratni fazi razvoja projekta, prav vsaka 
faza pa se preveri tudi skozi prizmo možne finančne konstrukcije.“ 

Razmislite, kaj vse bi v letu 2014 s pomočjo arhitekta osvežili in 
spremenili, da bosta tako vaša poslovna pot kot osebno počutje 
kar najboljša – za pogovor o najrazličnejših možnih rešitvah pa 
pokličite ali pišite.

Aspo biro, Samo Vojko Cerovšek s.p. , Papirniška ulica 24, Krško 
 +386 (0)7 620 9 709, M : +386 (0)41 683 380, 

aspo.biro@amis.net, www.aspobiro.si

ideje za cilj

aspo
biro

» inštalacije vseh vrst vodovodnih in plinskih napeljav
» toplotne oz. centralne inštalacije in vzdrževanje
» inštalacije talnega ogrevanja – diamantno vrtanje
» čiščenje hišnih in večjih kanalizacij
» dobava in montaža toplotnih  črpalk 

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

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

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V 
tamkajšnji cerkvi Žalostne 
Matere božje je  na predvečer 
praznika Svetih treh kraljev 
potekal koncert Mešanega 
pevskega zbora Viva iz Bre-
žic pod taktirko Simone Ro-
žman Strnad z naslovom So-
žitje prazničnih zvokov, ki so 
ga pred novim letom izvedli 
že v Brežicah in na Senovem. 
V prvem delu koncerta so Vi-
vini pevci zapeli del jazzovske 
maše (Kyrie, Gloria) še žive-
čega skladatelja Petra Schin-
dlerja ob spremljavi pianistke 
Špele Troha, tolkalista Uroša 
Srpčiča in saksofonistke Jel-
ke Žnideršič. V drugem delu 
koncerta so sledile pesmi, 
značilne za praznični čas in 
namenjene praznovanju v 
družinskem krogu. Pri dveh 
pesmih, Glej, povsod sneg 
bel leži in Najlepši čas v letu 

ter seveda pri nepogrešljivi 
zaključni Sveti noči se jim je 
pridružilo še 14 Vivinih otrok, 
pesem You raise mi up pa je 
zapelo šest predstavnikov 
različnih Vivinih generacij. 

Gostujočemu zboru sta se 
ob koncu koncerta zahvalila 
domači župnik Ludvik Žagar 
in predstavnica leskovškega 
cerkvenega pevskega zbora, 
občinstvo, ki je skoraj pov-

sem napolnilo leskovško cer-
kev, pa je gostujoči zbor na-
gradilo z dolgim aplavzom 
ter se s pevci in pevkami za-
držalo še na druženju pred 
cerkvijo. P. P.

Vivino Sožitje prazničnih zvokov

MePZ Viva na koncertu v leskovški cerkvi

POSAVJE - Družba Petrol je tudi konec lanskega leta že tre-
tje leto zapored izvedla humanitarno akcijo Naša energija 
povezuje, s katero so sredstva, predvidena za nakup poslov-
nih daril, namenili posameznikom, društvom in projektom v 
lokalnih skupnostih, ki so jih izbrali zaposleni na vseh Petro-

lovih bencinskih servisih po Sloveniji. Tako so ob zaključku 
leta že tretje leto zapored v humanitarne namene podari-
li več kot 60.000 evrov. Poslovodje Patricija Zupančič, Pri-
mož Bogovič, Peter Polovič, Mojca Kralj, Branko Jurkas in 
Boštjan Novak z bencinskih servisov Brestanica, Obrežje, 
Dobova, Bizeljsko, Čatež, Brežice Rondo so sredstva (po 200 
evrov) predali družini Lipar iz Dobove, ki je v požaru ostala 
brez strehe nad glavo.

Petrolova donacija družini Lipar

Poslovodje Petrolovih bencinskih servisov in zakonca Li-
par ob predaji donacije

Ob tem je mag. Alenka Žuraj 
Balog izpostavila tudi, da je 
dandanes žal tudi dobrodel-
nost postala že posel, odpu-
stek za odsotnost človečnosti 
in sočutja, drugo ime za uče-
nje potrošništva, v kolikor so 
je deležni ljudje, ki pomanj-
kanje osnovnega za življenje 
dojemajo kot občutek lastne 
nevrednosti v svetu, ki žal 
vrednosti uspeh meri skoraj 
izključno z denarjem: „Toda 
ali sta denar, bogastvo, res 
odraz osebnih vrednosti? Ali 
denar še vedno vsebuje vre-
dnost stvari, ki jo označuje? 
Ali je denar res brezbarven?“ 
Tako se samo zdi, je dejala, 
saj če bi ga osvetlili z ultravi-
jolično svetlobo, bi na njem 
videli kri otrok, žensk, ljudi, 
ki v težkih razmerah delajo 
za drobiž, da bi se mi kitili 
z znamkami.   Če bi ga pre-
svetlili, nam denar tudi ne bi 
odgovoril na vprašanje, ali je 
bilo delo opravljeno, in če je 
bilo, kako je bilo opravljeno, 
ali je bil denar zaslužen ali 
pridobljen na račun drugega: 
„Danes smo tukaj, ker smo se 
odločili za življenje. Ker želi-
mo, da naši sošolke in sošol-
ci, dijaki in dijakinje, otro-

Zbirali in darovali za življenje
KRŠKO – Na Šolskem centru Krško-Sevnica so z namenom zbiranja sredstev za dolgotrajno bolne dijake 
in dijake iz socialno ogroženih družin 9. januarja v šolski športni dvorani izvedli dobrodelni koncert. Z 
njim so zbrali v šolski sklad 900 evrov in, kot je dejala direktorica centra mag. Alenka Žuraj Balog, da-
rovali za življenje.

ci, državljanke in državljani 
živijo in ne občutijo pomanj-
kanja. Ko danes zbiramo, da 
bi darovali za življenje, se 
moramo ves čas zavedati, 
da lahko človeku roko ponu-
dimo tudi na druge načine in 
da nas nič ne more odveza-
ti od udejanjanja temeljne-
ga poslanstva biti človek člo-
veku ... Beseda „pomoč“ je 
sestavljena iz dveh delov, iz 
predloga „po“ in samostal-
nika „moč“. Ko se odločimo 
za pomoč, moramo opraviti 

to dejanje ponižno in dosto-
janstveno, da bomo sočlove-
ku  moč, to življenjsko silo, 
delili in ga ne oropali zanjo.“ 
Kot je še povedala ob koncu 
nagovora lepega števila zbra-
nih dijakov, njihovih svojcev 
in drugih obiskovalcev, so 
zato na šoli veseli, da lah-
ko pomagajo, podarjajo in s 
tem darujejo tudi del sebe. 
Sicer pa predstavlja dobro-
delni koncert zaključek ak-
cije Za 1 evro, s katero so v 
letošnjem šolskem letu v šol-

ski sklad, ki je na šoli zaživel 
v minulem letu, zbrali dobrih 
500 evrov, ta sredstva pa z 
dodatnimi 900 evri darova-
nih prostovoljnih prispevkov 
na koncertu domala potroji-
li. Ob tej priložnosti je zbra-
nim spregovorila tudi Darin-
ka Kerin iz Zveze prijateljev 
mladine Krško, ki je pred-
stavila programe in akcije, 
ki jih v dobro otrok, mladine 
in družin že 60 let izvajajo v 
tej nevladni organizaciji. 

Za uho prijeten in sprošču-
joč glasbeni program so iz-
vedli dijakinje in dijaki Nika 
Platan, David Slak, Nina Ku-
kovičič, Anže Novak, An-
drej Stopar, Luka Barbič, 
Andraž Dimc, Matija Strle, 
Matija Župevc, Jan Kozo-
le, Jernej Krejan, Tilen Ko-
zole, Žiga Vovk, Denis Ple-
vel, Miloš Žveglič, Andrej 
Franko, Matič Vučajnk, Ta-
dej Hriberšek, Gašper De-
renda, Matic Mastnak, Ga-
šper Kozorog, Mitja Jagrič 
in Jure Škafar, profesor Sašo 
Vaš in pevka Nuša Derenda, 
ki je zapela tudi v duetu z di-
jakom šole Timotejem Duv-
njakom. Bojana Mavsar

Nastopajoči dijaki tehniškega izobraževanja so navduši-
li in presenetili zbrane z izvedbo glasbenih točk; na foto-
grafiji zasedba, ki jo sestavljajo Nika Kukovičič, Anže No-
vak, Andrej Stopar, Luka Barbič in Andraž Dimc.

KRŠKO – Na prvo soboto v januarju je Pevsko društvo Naša 
pesem Brestanica v Dvorani v parku v Krškem organiziralo 
glasbeno prireditev, ki so jo poimenovali »Naj v miru sre-
ča nežno vas objame«. 

Dvorana v starem mestnem je-
dru Krškega je bila tako skoraj 
pretesna za vse obiskovalce, 
ki so jo zapolnili do zadnjega 
kotička ter si v ponovoletnem 
času zaželeli slišati ubrano pe-
tje, pa tudi nežne ritme raz-
ličnih glasbenih instrumentov. 
Tako so s svojim petjem raz-
veselili pevki Anja Žabkar in 
Željka Smičibrada ter pevca 
Jernej Železnik in Marko Že-
leznik. Na klavirske tipke je 
skladbe spretno izvajala Nika 
Tkalec, na violino je zaigra-
la Nina Pirc, na čelo pa Tanja 
Topol. S svojim nastopom so 
večer obogatile tudi flavtistke 
v kvintetni zasedbi Tjaša Žele-
znik, Monika Škrabec, Špela 
Koren, Simona Gorjan in An-
dreja Pšeničnik. Vezni tekst 
je prebirala Tjaša Repše. 
 M. H.

Nežen objem sreče v miru

Uigrana sopranistka in te-
norist sta navdušila obisko-
valce.

KRŠKO - Člani dolenjske podružnice Združenja multiple skleroze 
Slovenije so se 8. januarja zbrali v Domu starejših občanov Kr-
ško ter prisluhnili predavanju o multipli sklerozi, njenih značil-
nostih in različnih oblikah zdravljenja. Predavanje je pripravila 
Irma Kumer, glavna medicinska sestra nevropsihiatričnega od-
delka SB Novo mesto. V sproščenem vzdušju so poklepetali med 
seboj, izmenjali izkušnje z boleznijo in drug drugemu »vlivali 
moči« za premagovanje težav.

Prisluhnili predavanju

NOVI C4 PICASSO že za 15.300 eur
Citroen Leasing
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S 01.01.2014 Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. pre-
haja na obračun komunalnih storitev v skladu z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 
87/2012). Podjetje je pripravilo elaborate o oblikovanju cen 
izvajanja storitev javnih služb, katere je Občinski svet ob-
čine Radeče sprejel na svoji 22. redni seji, dne 19.12.2013. 
Sklepi o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja so bili objavljeni v Uradnem 
listu RS št. 110  dne 27.12.2013.

Na spletni strani www.komunala-radece.si so objavljeni novi 
ceniki z veljavnostjo 01.01.2014 in pa vsi elaborati o obliko-
vanju cen izvajanja storitev javnih služb.

Hkrati vas obveščamo, da bo podjetje z dnem 01.01.2014 v 
skladu s sprejetimi elaborati in v izogib bistveno višjim ce-
nam pričelo z odvažanjem mešanih komunalnih odpadkov za 
gospodinjstva enkrat na štirinajst dni. Biološki odpadki se 
bodo še vedno odvažali vsak teden, le v času zimske sezone 
(15.11. – 15.03.) se bodo odvažali enkrat na štirinajst dni.

RADEČE - Ministrstvo za zdravje RS in Inštitut za varovanje 
zdravja RS sta lani podelila srebrno plaketo za prispevek pri 
izvajanju Nacionalnega programa primarne preventive srč-
no-žilnih bolezni Ingrid Kus Sotošek, dr. med., spec. spl. 
med. Kus Sotoškova sodeluje v Nacionalnem programu pri-
marne preventive srčno-žilnih bolezni že od leta 2002, ko je 
začela opravljati preventivne preglede pri pacientih v svoji 
ambulanti. V Zdravstvenem domu  Radeče, kjer je zaposle-
na, zavzeto povezuje preventivno dejavnost s kurativo. Med 
rednim delom v referenčni ambulanti motivira paciente za 
sodelovanje pri preventivnih pregledih, izvaja pa tudi indivi-
dualno svetovanje svojim pacientom in zdravstveno-vzgojne 
delavnice. Na področju preventive zavzeto sodeluje z dru-
gim zdravstvenim osebjem, tako zdravniki in medicinskimi 
sestrami kot tudi z ostalimi izvajalci preventive in promoci-
je zdravja. V lokalni skupnosti je na to temo organizirala in 
izvajala predavanja za paciente in občane Radeč. Znanstve-
no raziskovalno delo na področju dela Nacionalnega progra-
ma primarne preventive srčno-žilnih bolezni je opravila razi-
skovalno nalogo z naslovom Razširjenost kroničnih bolezni in 
nekaterih dejavnikov tveganja za njihov razvoj med zavaro-
vanci, starejšimi nad 40 let. Njena zasluga je vsekakor tudi 
to, da ima občina Radeče že vsa leta najvišjo stopnjo odziv-
nosti pacientov v celjski regiji tako v programu srčno-žilnih 
bolezni kot v programu Svit. Zaradi zavzetosti in inovativno-
sti je zasluženo prejela prestižno plaketo.
  Vir: ZD Radeče

Visoko priznanje Kus Sotoškovi

SEVNICA – V sevniški knjižnici je do 4. februarja na ogled 
fotografska razstava z naslovom Barve Trinidada in Toba-
ga fotografinje in popotnice Sonja Ravbar, ki je življenjski 
utrip na obeh omenjenih otokih v Karibskem morju pred-
stavila 9. januarja tudi na potopisnem predavanju. 

Sedem mesecev življenja med domačini je pustilo nepozabne 
spomine, ki jih je Sonja Ravbar vestno beležila s fotoapara-
tom in s filmsko kamero; v predstavitev v sevniški knjižnici pa 
je spretno vtkala mnogo nenavadnih dogodivščin, vtisov, obču-
tij in čustev. »Ljudje živijo v blagostanju, ki jim ga med dru-
gim nudita črpanje nafte in zemeljskega plina, a kljub temu 
je v deželi tudi precej kriminala, tako so kraje del vsakda-
njosti. Ljudje so različnih barv kože in veroizpovedi, a živijo 
v enakopravni, dokaj enakovredni in celo prijateljski skupno-
sti. Največ je črncev, ki so potomci sužnjev, veliko je tudi In-
dijcev, belci so redki, a vsi so bogati,« je tekla njena pripoved 
ob slikovnem gradivu. 
Med sedemmesečnim bivanjem v karibskem otočju, ko so se 
temperature redko spustile pod 32 stopinj celzija, so jo pre-
vzele živahne barve, karibska glasba in prijaznost ljudi, malo 
manj pa skrb za čistočo. Poseben vtis je nanjo naredil karne-
val, ki ga priredijo enkrat na leto, vanj pa vložijo veliko truda 
predvsem pri izdelavi oblačil. »Karneval je čustvena eksplo-
zija in predstavlja najpomembnejši dan v letu,« je dejala po-
potnica, ki se v letošnjem letu odpravlja še na eno daljšo pot 
– z avtom do Avstralije. Na njej želi z izkušeno ekipo posneti 
dokumentaren film o življenju ljudi v 14-ih državah.  S. Radi

Na razstavi, ki jo je dr. Da-
mjan Prelovšek pripravil ob 
140-letnici arhitektovega 
rojstva in je bila prvotno na 
ogled v ljubljanski Finžgarje-
vi galeriji, so predstavljene 
Plečnikove krstilnice v nekaj 
ljubljanskih cerkvah, poleg 
tega pa še v cerkvah v Bogo-
jini, Breznici, Črnučah, Dobu, 
Kamniku, Martjancih, Men-
gšu, Nevljah, Šentvidu pri Lju-
bljani, Škofji Loki, Stranjah, 
Taboru v Savinjski Dolini … 
Plečnik je namreč bil, kot je 
poudaril Prelovšek, zelo ve-
ren človek, za katerega je bila 
sakralna umetnost osnova, iz 
katere se razvija vse ostalo, 
zato ga lahko primerjamo z 
znamenitim katalonskim ar-
hitektom Antonijem Gaudi-
jem. »To seveda med Sloven-
ci zbuja dileme, saj veliko 
ljudi verjame, da če je nekdo 
‚cerkven‘, potem z njim ne-
kaj ne more biti v redu. Zato 
je za Plečnika več zanimanja 
kot doma v tujini,« je dejal.

RADEČE - V uniformah črno-rdeče barvne kombinacije, 
kakršne so bile nekdaj parne lokomotive, je prvi sobotni 
večer leta 2014 kar 68 glasbenikov, ki sestavljajo Kultur-
no društvo Slovenskih železnic, navdušilo obiskovalce z 
izvedbo vsakoletnega novoletnega koncerta v Radečah.

Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik železničarskih god-
benikov Albert Pavlič, ki je ob tej priložnosti tudi javno če-
stital najstarejšemu članu glasbenega združenja, 90-letne-
mu Rudiju Glavaču, za katerim je 77 plodnih let glasbenega 
udejstvovanja. Kot je na koncertu dejal dolgoletni dirigent 
zasedbe Franci Lipovšek, je letošnji koncert že 15. zapovr-
stjo, ob čemer je z obiskom iz leta v leto bolj zadovoljen, 
saj mu prisluhnejo slušatelji vseh generacij. Da je zanima-
nje za koncert iz leta v leto večje dokazuje tudi dejstvo, da 
so tega že četrto leto pripravili v radeški športni dvorani, saj 
dvorana v Domu kulture ni mogla sprejeti tolikšnega števila 
zainteresiranih slušateljev.
Ob spremljavi železničarske godbe so kot solisti nastopili Da-
vid Kajič na pozavni, Nejc Zahrastnik na trobenti, Slavko 
Čot na baritonu ter Kristjan Erman na harmoniki, vokalno 
pa sta koncert obogatila Janez Krivec in znana mezzosopra-
nistka radeških korenin Nuška Drašček Rojko. Novoletni kon-
cert, ki se ga je udeležil tudi Emil Glavnik, priznani 77-letni 
skladatelj glasbenih aranžmajev prav za pihalne orkestre, je 
z vezno besedo popestrila Bernarda Žarn. 
 Doroteja Jazbec 

Plečnikove krstilnice v Kostanjevici
KOSTANJEVICA NA KRKI - V prostorih OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki je na ogled gostujoča 
razstava fotografij Plečnikovih krstilnic, ki jo je pripravil umetnostni zgodovinar dr. Damjan Prelovšek, 
vodilni poznavalec dela slovitega arhitekta v Sloveniji. Razstavo sta organizirala Društvo Gallus Bartho-
lomaeus iz Šentjerneja in Občina Kostanjevica na Krki, saj je bil Plečnik povezan z obema krajema. 

Na otvoritvi razstave sta spre-
govorila tudi predsednik šen-
tjernejskega Društva Gallus 
Bartholomaeus Stane Bregar 
in kostanjeviški župan Moj-
mir Pustoslemšek. Plečnik 
je bil namreč povezan z obe-
ma krajema. S Kostanjevico 
preko kar 25-letnega dopiso-
vanja z lekarnarico Emilijo 
Fon, na pobudo katere je za 

Kostanjevico (ki je sicer niko-
li ni obiskal) zasnoval številne 
nerealizirane načrte (regula-
cijski načrt, dvor občestva 
meščanov), oblikoval ciborij 
za kostanjeviško cerkev, exli-
bris, kuverte in pečat za me-
ščansko skupnost (ki je danes 
nekoliko preoblikovan v grb 
občine), sodeloval pri ure-
ditvi okolice slinovške cer-

kve, kapelice sv. Jurija, izde-
lal načrt za nagrobni kamen 
družine Fon ... S Šentjerne-
jem pa preko Urške Luzar, ki 
je bila njegova gospodinja od 
arhitektove vrnitve iz Prage 
v Ljubljano leta 1932 do nje-
gove smrti leta 1957. Števil-
ni udeleženci otvoritve, med 
njimi denimo tudi podpred-
sednik Svetovnega slovenske-
ga kongresa Franci Feltrin, 
so si zato ogledali tudi kra-
tek igrano-dokumentarni film 
Prijateljstvo je najvišja obli-
ka ljubezni, posnet na pod-
lagi pisem med Plečnikom in 
Fonovo, ob koncu pa je sle-
dila še čajanka s Plečniko-
vim čajem, ki ga je arhitek-
tu iz izbranih domačih zelišč 
pripravljala Luzarjeva. Otvo-
ritev, ki jo je vodila gostite-
ljica, ravnateljica kostanje-
viške šole Melita Skušek, je 
z nekaj pesmimi popestril še 
šentjernejski oktet Šiml.

 Peter Pavlovič

Razstavo je udeležencem otvoritve predstavil njen av-
tor dr. Damjan Prelovšek (desno).

Barve Trinidada in Tobaga

Fotografinjo in popotnico Sonjo Ravbar so na dveh turi-
stično malo manj obleganih karibskih otokih prevzele ži-
vahne barve in preprosto življenje domačinov, njene fo-
tografije v sevniški knjižnici pa so naprodaj.

Železničarska godba navdušila

Ob spremljavi godbenikov sta zapela vokalista Nuška 
Drašček Rojko in Janez Krivec.

Obvestilo o obračunu 
komunalnih storitev
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

GLOBOKO – V Globokem letos praznujejo 30 let, odkar je bil 
ustanovljen pododbor Društva invalidov Globoko. V društvu 
se je od takrat pa do danes zvrstilo 145 starejših in mlajših 
članov. Tisti, ki so pri močeh, ostalim pomagajo, jih obisku-

jejo in obdarijo z majhno pozornostjo. Tega so zelo veseli. 
Ob letošnjem jubileju društva so decembra organizirali sre-
čanje in druženje članov društva, na katerem so obujali spo-
mine izpred 30 let.
 Rozika Petan

GORA - Krajevna skupnost Gora vsako leto obdari starejše v 
svojem kraju, lani pa se je svet krajevne skupnosti odločil, 
da bo povabil starejše v gasilski dom na Gori in jih pogostil 
z večerjo. Tako so se zbrali 18. decembra na veselem druže-

nju. Mnogi se že več let niso videli, imeli so si marsikaj pri-
jaznega in toplega povedati. S pesmijo in dobro glasbo pa 
jih je zabaval ansambel Signali. Naši dedki, babice, očetje 
in mame so tisti, ki so nam dali popotnico za življenje. Ve-
dno jim moramo biti hvaležni za tisto, kar so sebi odrekli, 
da bi nam olepšali in olajšali življenjsko pot. Svojo ljube-
zen in hvaležnost jim lahko pokažemo v njihovi starosti, ko 
so dostikrat nemočni. Čeprav telesno šibki so polni modro-
sti in življenjskih izkušenj, iz katerih se lahko tudi mi učimo.
 Marjetka Kerin, foto: Sonja Levičar

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V predbožičnem času sta župan 
občine Krško mag. Miran Stanko in podžupanja Ana So-
mrak obiskala Varstveno delovni center Krško – Leskovec, 
kamor so ju v mesecu odprtih vrat povabili uporabniki in 
zaposleni. 

Ogledala sta si razstavo izdelkov, ki jih uporabniki s pomo-
čjo delovnih inštruktorjev in varuhinj ustvarjajo v okviru pro-
grama varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogo-
ji. Posebno toplega sprejema pa sta bila deležna, ko sta si 
ogledala vse delavnice v Enoti Leskovec, saj so uporabniki 
veseli vsakega obiska, še prav posebej pa obiska z občine, 
ki ima resnično izjemen posluh za potrebe oseb z motnjo v 
duševnem razvoju. Zanimalo jih je tudi sodelovanje zavoda 
z družbama Duropack iz Brestanice in Papiroti iz Krškega, ki 
sta podjetji, ki v največji meri zagotavljata kooperacijska 
dela za VDC Krško – Leskovec. Seveda stisk roke s strani žu-
pana in podžupanje ni čisto vsakdanja stvar, zato sta ime-
la oba predstavnika Občine Krško obilo dela, spremljale so 
ju seveda tudi dobre želje v predprazničnem času. Direk-
tor zavoda Andrej Romih ju je seznanil z aktualnimi dogod-
ki, ki krojijo delo in življenje zavoda, se zahvalil za prispe-
vek občine, ki ga le-ta namenja za dvig kakovosti in širjenje 
dodatnih programov na področju dela z osebami z motnjo v 
duševnem razvoju in družinami, v katerih te osebe bivajo. 
„Njun izraz zadovoljstva nad delom v zavodu je tudi pohva-
la in obveza za nadaljnje delo vseh zaposlenih v zavodu, ki 
ima trenutno v vseh svojih enotah v Posavju nekaj manj kot 
100 uporabnikov. Njun obisk v VDC Krško – Leskovec jemlje-
mo tudi kot izraz in primer družbeno odgovornega socialnega 
vedenja, ki ga na zadovoljstvo vseh zaposlenih in uporabni-
kov čedalje pogosteje srečujemo v naši sredini. Zato se jima 
zaposleni in uporabniki VDC Krško – Leskovec zahvaljujemo 
in se tudi v prihodnje veselimo srečanj in sodelovanja z Ob-
čino Krško,“ so zapisali v omenjenem zavodu. P. P.

Doslej zbranih 35.732,27 
evrov so v Društvu zdravje za 
Posavje zbrali z dvema kon-
certoma, oktobrskim v Breži-
cah in decembrskim v Krškem, 
ter donacijami. Da bi zbrali 
načrtovanih 150 tisoč evrov, 
bodo v društvu, ki ga sesta-
vlja peščica zagnanih posa-
meznikov, februarja pripravi-
li dražbo umetniških slik, ki so 
jim jih podarili krški slikarji, 
pa dve gledališki predstavi, ki 
ju bodo v korist društva upri-
zorili člani DKD Svoboda Seno-
vo in KD Drugi oder Brežice, 
zatem dražbo dresov znanih 
slovenskih športnikov, zadnje 
evre pa bodo predvidoma zbi-
rali jeseni na drugem velikem 
koncertu za mamograf. „Ra-
čunamo tudi, da se bodo v zbi-
ranje sredstev aktivneje vklju-
čile še ostale posavske občine, 
saj zdaj z društvom aktivne-
je sodeluje le brežiška občina, 
pa tudi nekatera večja uspe-
šna posavska podjetja,“ pravi 
Kosarjeva. Po besedah Kosar-
jeve sredstva za nakup ma-
mografov tudi v drugih oko-
ljih, zlasti perifernih, kakršno 
je posavsko, zbirajo na podo-
ben način.

Do mamografa predvidoma še letos
BREŽICE - Predsednica Društva zdravje za Posavje, ki zbira sredstva za nakup digitalnega mamografa v 
brežiški bolnišnici, Diana Kosar je 3. januarja direktorju Splošne bolnišnice Brežice Draženu Levojevi-
ču izročila ček za dobrih 35 tisoč evrov doslej zbranih sredstev, ki so jih že nakazali bolnišnici. Mamo-
graf, naprava za zgodnje odkrivanje raka dojk, bo sicer stal kar 200 tisoč evrov, pri čemer naj bi dru-
štvo zbralo 150 tisočakov.

V brežiški bolnišnici trenutno 
mamografijo izvajajo na ana-
lognem mamografu, ki so ga 
pred 15 leti prav tako naba-
vili z donatorskimi sredstvi, 
takrat na pobudo Posavske-
ga in obsotelskega društva 
za boj proti raku. Digital-
ni mamograf, ki bo nadome-
stil 15 let starega analogne-
ga, prav tako nabavljenega z 

donatorskimi sredstvi, po be-
sedah Levojeviča omogoča 
boljše, hitrejše in manj in-
vazivne preglede za pacient-
ke in paciente (za rakom na 
prsih zbolevajo tudi moški), 
torej jih bodo lahko opravili 
več ter še zmanjšali čakalne 
dobe, ki so že sicer v okviru 
zakonsko dopustnih. Levo-
jevič je povedal še, da so v 

bolnišnici v lanskem letu za-
beležili večje število donacij 
kot v letu poprej in tudi več, 
kot so jih načrtovali, z njiho-
vo pomočjo pa bodisi posoda-
bljajo bodisi nabavljajo novo 
opremo. 

V brežiški bolnišnici bodo le-
tos dokončali izgradnjo ur-
gentnega centra, za kar je bil 
že izbran izvajalec in podpi-
sana pogodba. Dokončati je 
potrebno gradbena dela, in-
štalacije, vgraditi medicin-
sko in pohištveno opremo, 
denar, 1,2 milijona evrov, pa 
je zagotovljen iz evropskih 
sredstev, zato mora biti pro-
jekt zaključen do konca ju-
nija. Nato bodo v novi cen-
ter preselili vse bolnišnične 
urgence, kar bo po Levojevi-
čevih besedah za uporabnike 
pomenilo lažjo obravnavo. 
Ali bo prišlo tudi do kakšnih 
sprememb na področju orga-
niziranosti urgentnih služb, 
pa še vedno ni znano, saj na 
resornem ministrstvu še ve-
dno niso izdelali metodologi-
je, od katere je to odvisno.

 Peter Pavlovič

Kosarjeva in Levojevič ob simbolični predaji do sedaj 
zbranih sredstev za digitalni mamograf

Sredstva za mamograf še vedno zbirajo tudi s pomočjo SMS 
donacij. S sporočilom s ključno besedo POSAVJE na številko 
1919 lahko prispevate 1 evro. Donatorska sredstva pa zbira-
jo na računu: SI56 0237 3026 0515 449, NLB d.d. Brežice.

Župan in podžupanja na obisku

Župan mag. Stanko, podžupanja Somrakova, direktor Ro-
mih in del varovancev

Srečanje starejših na Gori

Zbrani so se zabavali tudi ob glasbi in pesmi.

Leto jubileja DI Globoko

Utrinek s srečanja članov DI Globoko

BRESTANICA - Turistično društvo Brestanica je 27. decembra 
v sodelovanju s Krajevno skupnostjo in drugimi domačimi 
društvi izvedlo tradicionalno novoletno srečanje krajanov z 
večernim pohodom. Prek 250 krajank in krajanov ter udele-

žencev iz drugih krajev je v soju bakel pod vodstvom Tone-
ta Zakška v prijetnem vzdušju prehodilo Grajsko pot, ki se 
vije izpod brestaniške cerkve proti rajhenburškemu gradu in 
se od tam spusti po hribu nazaj v staro trško jedro. Pohodni-
ki so pohod in večerno druženje zaokrožili ob pogostitvi in 
glasbi na parkirišču pri TEB. B. M., foto: Boštjan Colarič

Brestaničani leto zaokrožili 
s pohodom po Grajski poti

Brestaničani so leto zaokrožili s pohodom.

Terme Paradiso, Marjan Cvetkovič s.p.
Selska cesta 15b, SI - 8257 Dobova

 +386 (0)7 45 22 988, paradiso@siol.net

PREOBLIKOVALNIPAKET

GRATIS

1x DERMA
ROLER

PAKET VSEBUJE:
- 4x KAVITACIJO
- 4x CRYO TERAPIJO
- 2x ELEKTRO STIMULACIJO

REDNA
CENA

280 €

AKCIJSKA
CENA
SAMO

240 €

KRŠKO – Zaposleni v podjetjih Resistec UPR d.o.o. in Athos 
Elektrosistemi d.o.o. iz Kostanjevice na Krki ter Metaltec 
d.o.o. iz Žadovinka so se odzvali pozivu Območnega združe-
nja Rdečega križa Krško in v okviru novoletnega praznova-
nja z donacijo v višini 891,67 EUR pomagali bivšemu sode-
lavcu Martinu Kerinu pri nakupu izšolanega psa pomočnika 
za invalidno osebo, omenjena podjetja pa so nato donira-
la še dodatnih 1.000 evrov. Kerina je namreč nesreča poti-
snila na invalidski voziček, s psom pomočnikom oz. natanč-
neje psičko labradorko Missy pa si bo olajšal vsakdan. Ker 
je cena usposobljenega psa pomočnika kar 9.000 evrov, če-
sar Kerin ne zmore, OZ RK Krško zbira donacije na TRR SI56 
0315 5100 0004 064 (s pripisom „Za Martina Kerina“) in re-
ferenco SI00 2022014. R. R., vir: OZ RK Krško

Donatorska akcija za pomoč  
pri nakupu psa pomočnika
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Modeli povezovanja in pomen zaupanja
V okviru projekta »Trajnostni sadovnjaki« smo si zadali tudi cilj spod-
buditi povezovanje malih kmetov sadjarjev, povečati samooskrbo in vza-
jemen razvoj kmetijske sadjarske dejavnosti pri vsakem od članov. V 
šestih intenzivnih srečanjih je okoli 15 udeležencev iz različnih krajev 
Posavja raziskovalo in analiziralo različne načine povezovanja in iska-
lo skupnostne cilje.
V nizu dveh delavnic smo spoznali tudi socialno podjetništvo, ki ju je 
21. in 22. novembra 2013 vodil Tomaž Stritar iz Zavoda Uspešen pod-
jetnik, vse prisotne pa navdušil s svojo zavzetostjo za reševanje družbe-
nih problemov na podjeten način. Spomnil nas je, da imamo v Sloveniji 
že dolgo tradicijo socialnega podjetništva (zadruge, nevladne organi-
zacije), zato ni potrebno iskati novih modelov. Ponovno pa se bo po-
trebno naučiti sodelovanja, odgovornosti, spoštovanja in poštenosti ter 
na tak način graditi medsebojno zaupanje, kar pa je proces tako za po-
sameznika kot za skupino. Tega se zavedamo tudi v naši mali sadjarski 
skupnosti, ki se bo tudi po zaključku projekta nadaljevala, nadgrajeva-
la, rasla v vzajemnem učenju in delu s ciljem povečanja samooskrbe, vi-
ške pa v doglednem času ponuditi vsem, ki si bodo zaželi oddiha »pod 
krošnjo sadnega drevesa«.

Živahno nedeljsko dopoldne na Svibnem
Nedeljski dopoldnevi so na Svibnem tradicionalno namenjeni različnim 
prireditvam, izobraževanju in druženju. Zato je nedeljo, 12. januarja le-
tos, Kulturno društvo Svibno izkoristilo za odprtje razstave o vplivu 
podeželskih učiteljev na sadjarsko kulturo Svibnega in dan odprtih 
vrat učnega sadovnjaka, ki so ga zasadili ob svibenski podružnični šoli. 
Na Svibnem so podeželski učitelji vedno učili in vzgajali učence v spo-
štljivem odnosu do narave, sadjarstvo pa je bilo še posebno čislano. Zato 
je Svibno z okolico zasajeno z mnogimi travniškimi sadovnjaki s pestro 
sortno sestavo. Del bogatega arhivskega gradiva so postavili na ogled, čla-
ni kulturnega društva so prispevali kratek kulturni program, kmečke žen-
ske pa odlične dobrote na temo sadja. Živahno pa je bilo tudi v sadovnja-
ku, ki so ga lansko pomlad zasadili kulturniki in učenci. Drevesca lepo 
uspevajo, zavetišče za koristne organizme pa vzbuja nemalo pozornosti. 

Prebivalce Posavja vabimo na posvet, ki bo v petek, 24. januarja 2014, 
ob 15. uri v mali dvorani Kulturnega doma Krško, Trg Matije Gubca 2. 
Posvet je namenjen najširši javnosti v Posavju, predvsem pa lastnikom 
kmetijskih zemljišč oz. sadovnjakov, kmetom, pa tudi ostalim, ki jim 
bo novo znanje koristilo pri delu v sadovnjaku, pri boljši samooskrbi in 
zavedanju pomena lokalne oskrbe s hrano. Predstavljene bodo okolju 
prijazne sadjarske prakse, ki ohranjajo biotsko pestrost in naravno rav-
novesje, kar je zlasti primerno za območja z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost.
Program posveta
• Uvodni pozdrav in predstavitev projekta Trajnostni sadovnjaki - Jo-

landa Gobec, vodja projekta 
• LAS Posavje pred izzivi naslednjega programskega obdobja - Ma-

rija Imperl, predsednica LAS Posavje 
• Pomen analitičnega vrednotenja travniških sadovnjakov - doc. dr. Sta-

nislav Tojnko, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru
• Bivališča za koristne organizme v travniških sadovnjakih - Mr.sc. 

Marija Ševar, dipl.inž.agr., Kmetijsko svetovalna služba v Zagrebu
• Da iz sadike nastane drevo - Andreja Brence, KGZS Zavod Novo Mesto 
• Biološko-dinamična metoda kot izhodišče trajnostnega kmetova-

nja- Drago Purgaj, agronom-sadjar, Demeter kmet iz Cerkvenjaka
• Predstavitev kratkih izobraževalnih filmov s sadjarsko tematiko, ki 

so rezultat projekta Trajnostni sadovnjaki.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Za pogostitev bodo poskrbeli člani 
Združenja za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine.
Pred posvetom bo ob 14. uri tiskovna konferenca, na kateri bomo pred-
stavili dogodke in rezultate obeh faz projekta.

Lepo povabljeni, da petkovo popoldne preživite med ljubiteljskimi sad-
jarji, sadjarskimi strokovnjaki in sadjarji, katerim je njihov nasad po-
slovna priložnost!

Projekt »Trajnostni sadovnjaki« je sofinanciran iz sredstev Leader in je bil 
leta 2012 izbran na javnem pozivu LAS Posavje; v njem sodelujemo par-
tnerji Verbena d.o.o. iz Okroglic, Javni zavod Kozjanski Park, Zavod Svibna 
z Brezovske Gore in Kulturno društvo Svibno. 

ProjeKT »PriLoŽnoSTi v PoSAvSKih 
TraDicionALnih SADovnjAKih« 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje 

Delavnica socialnega podjetništva je izpolnila pričakovanja udeležencev.

Jabolko bo simbol sadjarskega študijskega krožka.
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Franc Božič, Straža pri Raki: »Sem ekološki sad-
jar in me zanima vse v zvezi s sadjarstvom. Prednost 
vidim v povezovanju, izmenjavi izkušenj, znanj, tr-
ženja in opreme. Zbrali smo se podobno misleči in 
to je dobro.«

Posvet o različnih trajnostni pristopih 
v sadjarstvu

Pred ogledom razstave o vplivu učiteljev na sadjarsko kulturo Svibne-
ga so obiskovalci prisluhnili, kako so zasadili obšolski učni sadovnjak.

KRŠKO - V prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje je 
9. januarja potekal podpis sporazuma o vzpostavitvi in so-
delovanju v regijski razvojni mreži Posavje. Podpisniki spo-
razuma se strinjajo, da je Regijska razvojna mreža oblika 
pogodbenega povezovanja ključnih razvojnih institucij za 
uresničevanje razvojnih prioritet regije Posavje v novi finanč-
ni perspektivi 2014-2020. Za oblikovanje in vodenje regijske 
razvojne mreže je zadolžena RRA Posavje. Regijska razvoj-
na mreža vključuje inštitucije s področja vseh šestih občin, 
ki sestavljajo razvojno regijo Posavje.  Vir: RRA Posavje

Po že vplačanih pol milijo-
na evrov are mora do kon-
ca januarja nov lastnik za-
gotoviti še 4,6 milijona evrov 
sredstev za proizvodne zmo-
gljivosti in nakup nepremič-
nin, vključno s hčerinsko fir-
mo Muflon, medtem ko naj 
bi država zagotovila do tri 
milijone evrov sredstev za 
zagon proizvodnje. Sprva naj 
bi v tovarni vzpostavili polo-
vično proizvodnjo in zagna-
li stroj 4 za izdelavo bele-
ga papirja ter zaposlili prek 
60 delavcev, ob načrtovanih 
naročilih pa naj bi do kon-
ca leta stekla na štirici polna 
proizvodnja, število zaposle-
nih pa naj bi se povzpelo na 
dobrih sto. Nekaj prek 100 
zaposlenih je tudi v invalid-
ski družbi Muflon, v kateri pa 
proizvodnje ne glede na ste-
čaj matične družbe Radeče 

V februarju predviden ponovni 
zagon radeške papirnice
RADEČE - Potem ko je bila konec minulega leta ustanovljena družba Radeče papir nova, ki je v 100-od-
stotni lasti arabskega finančnega sklada Emkaan Investments iz Dubaja, naj bi v njej v začetku priho-
dnjega meseca stekla tudi proizvodnja. 

papir v aprilu 2012 niso pre-
kinili. 

Meseca oktobra lani je bilo 
v Radečah od skupno 4.356 
prebivalcev delovno aktiv-
nih 1.643 in 383 registrira-

nih brezposelnih oseb, od 
tega največ med 50. in 59. 
letom starosti ter med 25. in 
29. letom. Kot je za naš ča-
sopis povedala radeška žu-
panja Rafaela Pintarič, bo 
zato vsaka nova zaposlitev 

še kako dobrodošla, pri če-
mer je dodala, da se je po 
stečaju papirnice tehnične-
mu kadru uspelo dokaj uspe-
šno prezaposliti, medtem ko 
je od 370 nekdaj zaposlenih 
med 80 in 100 občanov za-
radi različnih razlogov še ve-
dno brez dela. Sicer pa so 
predstavniki novega lastni-
ka v spremstvu zastopnika 
družbe Igorja Rakuše pusti-
li pozitiven vtis tudi ob svo-
jem obisku na Občini Radeče 
19. decembra, na katerem, 
kot pravi Pintaričeva, so v 
zvezi z radeško papirnico iz-
postavili dolgoročne načrte, 
ki pa so po zagonu PS 4 ve-
zani predvsem na vzpostavi-
tev proizvodnje na papirnem 
stroju pet za tisk banknotnih 
papirjev za bankovce in dru-
ge vrednostne listine.
 Bojana Mavsar

Podpisali sporazum o vzpostavitvi
Regijske razvojne mreže

S podpisa sporazuma v prostorih RRA Posavje

BREŽICE – Suzana Kržičnik je na Trgu izgnancev 4 v Brežicah (na-
sproti gimnazije oziroma NKD trgovine) odprla otroško komisij-
sko trgovino, ki jo je poimenovala Eko center. V trgovini ponu-
ja otroška oblačila priznanih blagovnih znamk (na primer Next, 
GAP, Disney in mnoge druge) po zelo ugodnih cenah. Kot je še 
poudarila, v trgovini sprejemajo samo zares zelo dobro ohranje-
no otroško opremo – vozičke, avto sedeže, posteljice, stolčke za 

hranjenje, stajice, hojice, igrače, otroško športno opremo ter 
seveda otroška in najstniška oblačila, modne dodatke in obutev. 
V svetu so komisijske trgovine znane kot »second hand shop« in 
so zelo privlačne za kupce. Stranke so dobrodošle v ponedeljek 
in torek od 9. do 15. ure, v sredo, četrtek in petek od 9. do 17. 
ure ter v soboto od 9. do 13. ure; za informacije lahko pokliče-
te Suzano tudi na številko 040 750 427. N. J. S.

V Brežicah zaživel Eko center

Suzana Kržičnik v svoji trgovini

Stroji v radeški papirnici bodo kmalu zopet zabrneli.

KRŠKO - V krškem kulturnem domu danes, 16. januarja, po-
teka predstavitev trga dela v Posavju in Posavske štipendijske 
sheme. Dogodek, ki ga organizira Mladinski center Krško v so-
delovanju z Občino Krško, Zavodom za zaposlovanje, Regional-
no razvojno agencijo Posavje in posavskimi podjetji, je name-
njen učencem osmih, predvsem pa devetih razredov posavskih 
osnovnih šol, da se ti še pred informativnim dnevom v priha-
jajočem mesecu in zatem vpisom v mesecu marcu na srednje-
šolsko izobraževanje podrobneje spoznajo s posameznimi po-
klici in tudi potencialnimi delodajalci. V MC Krško pravijo, da 
želijo na ta način zagotoviti večjo informiranost mladih o za-
poslitvenih priložnostih, obenem pa promovirati obrtne pokli-
ce in spodbuditi mlade, da se po zaključenem šolanju vrnejo 
in ustvarjajo v svoji matični lokalni skupnosti ali regiji. Drugi 
del dogodka se bo v obliki tržnice zvrstil že prihajajočo sobo-
to dopoldan, ko bodo zainteresirani učenci lahko tudi osebno 
obiskali predstavljena podjetja. B. M.  

Predstavitveni dan trga dela
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Subvencije znova prihajajo!
Eko sklad j. s. bo predvidoma okrog 20. januarja 2014 znova 
razpisal nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb. Subvencija se bo lahko uveljavila za večino 
sodobnih kotlov na biomaso (kotli na pelete, uplinjevalni kotli 
na polena, kotli na sekance ...), sanitarne in ogrevalne toplotne 
črpalke zrak-voda, zemlja-voda, voda-voda, sončne kolektorje, 
rekuperacijsko prezračevanje ...

Ker so v letu 2013 subvencije pošle že v mesecu juliju, vam priporočamo, 
da dokumentacijo za subvencije v letu 2014 oddate čimprej po 
objavljenem razpisu.

Višina subvencij bo znašala predvidoma od 1.000 do 2.500 evrov. 
Naložba pred oddajo vloge ne sme biti izvedena.

Svetovanje o ustrezni izbiri ogrevalnega sistema, ponudbo in 
kompletno pripravo dokumentacije za subvencije vam brezplačno 
opravi naše podjetje.

www.centros.si

Cankarjeva cesta 63, 8281 Senovo

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

 ` sodobni sistemi ogrevanja
 ` vodovodne instalacije

 ` plinske instalacije
 ` rekuperacijsko prezračevanje

 ` centralno sesalni sistemi

PROIZVODNJA – DECEMBER 2013 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – DECEMBER 2013

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 3 - 115 400 4 100 0 2

PB4 ZP 0 - 110 300 3 100 0 0

PB5 KOEL 16 - 135 400 15 100 0 2

PB5 ZP 0 - 93 300 1 100 0 0

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
2.182.910 32 19

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

BREŽICE, POSAVJE - V gozdovih brežiškega gozdnogospo-
darskega območja je še vedno veliko podrtega drevja, ki 
ga je 28. oktobra leta 2012 poškodoval sneg, so sporočili 
iz brežiške območne enote Zavoda za gozdove. 

„Po podatkih načrta sanacije, ki smo ga pripravili na območni 
enoti Brežice Zavoda za gozdove Slovenije, je bilo v takratni 
ujmi podrtega 211.000 m3 lesa - pretežno listavcev. Za posame-
zne krajevne enote so bile izdane generalne odločbe z določe-
nim rokom za izdelavo in spravilo lesa iz gozda do 31.12.2013. 
Zaposleni na Zavodu za gozdove ugotavljamo, da sanacija po-
teka zelo počasi,“ je zapisal vodja enote Niko Rainer. Vzro-
ki so po njegovih besedah različni: izjemno težko in nevarno 
delo, pomanjkanje usposobljenih izvajalcev, slabe tržne razme-
re, dolgotrajna zima in velika razmočenost terena. Po njihovih 
evidencah je iz gozda pospravljena le dobra polovica ocenjene 
količine. „Zavedamo se, da bo veliko lesa ostalo v gozdu, pred-
vsem na težko dostopnih terenih ter pri tistih lastnikih, ki sami 
ne zmorejo in si tudi niso organizirali sečnje. Zaradi navedenih 
vzrokov smo na ZGS izdali nove generalne odločbe za podro-
čje območne enote Brežice z rokom izvedbe do 31.12.2014,“ 
dodaja Rainer. Odločbe so objavljene na http://e-uprava.gov.
si/e-uprava/oglasnaDeska.euprava ter na oglasnih deskah kra-
jevnih enot Območne enote Brežice. S temi odločbami je do-
voljeno, da lastniki gozdov v svojih gozdovih opravijo oz. za-
gotovijo sečnjo vseh podrtih, močno poškodovanih in močno 
nagnjenih dreves zaradi snegoloma. Pri tem smejo sami pose-
kati in izdelati drevesa, ki jih je sneg tako poškodoval, da se 
ne morejo regenerirati. Poškodovano drevje iz vetrolomov v 
letu 2013 je posamično izmerjeno in označeno, zanj pa izda-
jajo ločene odločbe. 
Po opravljenem spravilu lesa iz gozda so lastniki dolžni obvestiti 
Zavod za gozdove ter revirnemu gozdarju sporočiti količino po-
spravljenega lesa. Lastnike gozdov opozarjajo, da je za prevoz 
lesa potrebno imeti »prevoznico«, ki jo dobijo pri revirnem goz-
darju na sedežu krajevne enote. „Delo v gozdu je izjemno ne-
varno opravilo, še težji pogoji so v poškodovanih gozdovih, kjer 
podrto drevje leži v skupinah, prepleteno na strmih in razmo-
čenih terenih. Priporočamo, da se ga lotijo le dobro opremlje-
ni in usposobljeni izvajalci. V letu 2013 smo na našem območju 
zabeležili sedem težjih nesreč pri delu v gozdu, od tega, žal, 
dve s smrtnim izidom,“ za konec opozarjajo brežiški gozdarji. 
 P. P./Vir: Zavod za gozdove, OE Brežice

Sanacija snegoloma v letu 2012 
poteka počasi

Pri tem se je osredotočil 
predvsem na tujerodne vrste 
rastlin, katerih namen vno-
sa v naše okolje so bili bodisi 
gospodarski učinki bodisi (pri)
vzgoja nove vrste, ter tiste 
rastline in škodljivce, ki so 
bile k nam nenamerno prene-
sene preko različnih geograf-
skih poti, s skrivnim vnosom 
posameznikov ali pa so se po 
določenem obdobju razširile s 
semeni ali z razmnožitvijo iz 
določenega okolja vnosa, de-
nimo iz vrtov, botaničnih vr-
tov, rastlinjakov, njiv ipd. Kot 
je dejal Dušan Klenovšek, 
je skupen imenovalec inva-
zivkam predvsem hitra rast, 
dolgo obdobje cvetenja, pro-
izvedejo veliko semen ali plo-
dov, se razmnožujejo spolno, 
nespolno ali s samoopraševa-
njem, večina jih je klimatsko 
prilagodljivih oz. so odpor-
ne tako na ekstremno niz-
ke kot visoke temperature, 
v največji meri pa so škodlji-

Invazivke, grožnja 21. stoletja
KRŠKO - V kulturnem domu Krško je profesor Dušan Klenovšek, biolog, ornitolog in okoljevarstveni stro-
kovnjak, zaposlen v Kozjanskem parku, s predavanjem predstavil invazivnost rastlin in živali, ki se širi-
jo tudi na območju Posavja. 

ve zato, ker izpodrivajo v na-
šem okolju avtohtone rastline 
in živali, nekatere med njimi 
pa izredno slabo vplivajo na 
zdravje ljudi, prenašajo bo-
lezni, so strupene in povzro-
čajo razne bolezni, v najve-
čji meri pa so krivec za vrsto 
alergij dihal ter bolezenskih 
pojavov in izpuščajev na koži.

Vse v nadaljevanju omenjene 
vrste, ki jih je ob diaprojek-
ciji slikovnega gradiva pred-
stavil Klenovšek, so že pri-
sotne na območju Posavja 
(v oklepajih navajamo kra-
je, kjer so prisotne že v ve-
čjem obsegu): kanadska zlata 
rozga (Vrbina), orjaška zlata 
rozga (Blanca), deljenolistna 
rudbekija, topinabur ali la-
ška repa (ob bregovih Save, 
Krško), črnoplodni mrkač (za 
Savo), navadna amorfa (Vr-
bina, Bizeljsko), severnoa-
meriške nebine (za Savo), 
enoletna suholetnica (celo-

tno Posavje, Vrbina), kanad-
ska hudodelnica, vinika (Vr-
bina), žlezava nedotika in 
drobnocvetna nedotika (ce-
lotno Posavje),  robinja (se 
zamenjuje z akacijo; celo-
tno Posavje), davidova bu-
dleja – metuljnik (množično 
na HE Blanca); najnevarnejše 
in najagresivnejše pa so peli-
nolistna žvrklja ali ambrozija 
(celotno Posavje; zelo aler-

gena), japonski dresnik (za 
Savo, ob HE, obrežja tudi 
ostalih vod, agresivne kore-
nine, globoke do 8 m, prebi-
je beton), ameriški javor (pe-
lod alergen; za Savo, tudi v 
parkih in ostalih zasaditve-
nih območjih); vodna kuga 
ali račja zel (plitvine stoje-
čih ali počasnih vod) in vodna 
solata (prekriva celotno mr-
tvico Prilipe). Med živalskimi 
vrstami so v večjem obsegu 
že prisotne kostanjeva šiška-
rica, ki uničuje kostanj (Gor-
janci), harlekinska pikapolo-
nica, ki izpodriva avtohtono 
sedempiko polonico (opaže-
na v večjem ali manjšem ob-
segu na območju celotnega 
Posavja), storževa listonož-
ka (največ na borih, Krško), 
brestova grizlica (Krška vas), 
koloradski hrošč (celotno Po-
savje), želva rdečevratka 
(prenašalka tudi salmonele; 
iz akvarijev spuščena v nara-
vo na širšem območju), zla-
ta ribica, sončni ostriž (ogro-
ža ribji zarod, Vrbina), polž 
španski lazar (trdovraten vr-
tni škodljivec), vodna tropska 
solata (prekriva celotno mr-
tvico na Prilipah (prekrije vse 
vodne rastline in živali; topla 
voda iz Term Čatež ustvarja 
toplotno klimo), nilska tilopi-
ja (postaja prevladujoča riba 
v mrtvici Prilipe), rdeči škar-
javec (rak, mrtvica Prilipe 
kot edina lokacija v Evropi, 
kjer se razmnožuje) in mehi-
ška osa grebača (pleni kobi-
lice, murne …)

Kot je še dejal Klenovšek, je 
Slovenija že sprejela nekaj 
zakonskih predpisov za zati-
ranje tujerodnih invazivnih 
vrst, denimo za ambrozijo, 
sicer pa jih lahko omejimo le 
z doslednim izvajanjem ukre-
pov, kot so redna košnja (na 
14 dni), izkoreninjenje, nera-
zvažanje zemljin s kontami-
niranih območij in gradbišč, 
preprečevanje zaplevljenosti 
na kmetijskih in nekmetijskih 
površinah, priporočljivo pa je 
pospešeno zasajanje z avtoh-
tonimi, če tudi manj eksotič-
nimi rastlinami.
 Bojana Mavsar

Dušan Klenovšek

LJUBLJANA – Na Agenciji za  radioaktivne odpadke (ARAO) 
je decembra 2013 potekala obnovitvena presoja integrira-
nega sistema vodenja skladno z zahtevami standarda ISO 
9001:2008 in standarda ISO 14001:2004. Presojevalci Sloven-
skega instituta za kakovost in meroslovje pri pregledu niso 
ugotovili neskladnosti in prav tako ne kršitev zakonodaje. 
Izpostavili so niz pozitivnih ugotovitev (med drugim, da je 
vzpostavljen sistem sledljivosti radioaktivnih odpadkov od 
prevzema, obdelave do skladiščenja ter izločanja neradio-
aktivnih komponent in predajanje le-teh pooblaščenim pre-
vzemnikom), podali pa so tudi nekaj priporočil kot priložno-
sti za izboljšave. ARAO je certifikat okoljskega standarda 
ISO 14001:2004 prvič pridobil oktobra 2007, certifikat ISO 
9001:2008 pa julija 2011. Vir: ARAO

Na ARAO obnovili certifikata
Med najbolj razširjenimi invazivnimi rastlinami je tudi v Posavju ambrozija.
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ARTIČE – Sredi novembra je Tamburaški orkester KUD Oton 
Župančič pod taktirko Dragutina Križanića priredil jubilejni 
koncert ob 45-letnici orkestra in 80-letnici tamburaštva v Ar-
tičah ter znova pokazal, zakaj spada med najboljše tambura-
ške orkestre v Sloveniji. Polno dvorano Prosvetnega doma Ar-
tiče so tamburaši s prepletom fotografij in besede popeljali 

skozi svojih 45 let. Orkester že vrsto let sodeluje s številni-
mi skupinami, orkestri, zbori in solisti. Ob jubileju so se jim 
na odru pridružili Tamburaška skupina Tamika iz Železne Ka-
ple (Avstrija) in legenda hrvaške zabavne glasbe Vera Svobo-
da. Kot solisti so se predstavili tudi člani tamburaškega orke-
stra, in sicer Elizabeta Križanić, Barbara Ogorevc, Martina 
Slivšek in Robi Fuks. Kar 21 članov je prejelo jubilejne Gal-
lusove značke, ki jih je podelila predstavnica JSKD Območne 
izpostave Brežice Lučka Černelič. Častne Gallusove značke, 
ki se podelijo posamezniku za več kot 30 let aktivnega udej-
stvovanja, so prejeli trije člani: Elizabeta Križanić, Dragutin 
Križanić in Darko Deržanič. Posebno zahvalo Tamburaškega 
orkestra pa sta prejela Vinko Haler in Ivan Fuks, ki sta čla-
na orkestra že od samega začetka, torej vseh 45 let. Čudovit 
glasbeni večer so zaključili s himno „Hej, tambura“ ter naz-
dravili bogati in pestri zgodovini orkestra, v kateri so osvo-
jili številne plakete, priznanja in nagrade, med katerimi so 
več kot ponosni na sedem zlatih plaket Tambura Paje Kolari-
ća, osem zlatih priznanj, osvojenih na državnih tekmovanjih, 
in na plaketo Občine Brežice za izjemne glasbene uspehe na 
državni in mednarodni ravni ter za promocijo kulture v obči-
ni in širše. Alja Kovačič, foto: Foto Molan

BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je novembra v 
avli Doma kulture pripravila otvoritev 12. območne razsta-
ve fotografij z naslovom Fotografska razmišljanja. Na razpis 
se je prijavilo 17 avtorjev s 145 fotografijami, prof. likovne 
umetnosti in likovna ustvarjalka Tanja Plevnik ter svetovno 
priznani fotograf, fotoreporter, predavatelj, humanitarec in 

pisec Arne Hodalič pa sta za razstavo izbrala 40 fotografij. 
Nad prispelimi fotografijami sta bila prijetno presenečena, 
izbor ni bil lahak, k sreči pa imata oba soroden pogled na fo-
tografijo, je poudarila prof. Plevnikova. Kajti, kot je deja-
la, fotografija je vizualni videz, zato je pošteno, da razsta-
vlja vsak prijavljeni. Avtorji fotografij so fotografirali na tri 
teme: koža, splošna in digi–migi, sodelovali pa Lea Babič, 
Branko Benčin, Branko Brečko, Vlado Bucalo, Martin Ko-
lar, Matej Kramžer, Črtomir Lipej, Davor Lipej, Mitja Mlad-
kovič, Tanja Novoselič, Gregor Podvinski, Anita Radkovič, 
Oliver Ruškovič, Aleš Tomše, Ivan Tomše, Tine Vimpolšek 
in Anton Vučajnk – iz Krškega, Brežic in Dobove. Vsi so pre-
jeli priznanje za sodelovanje, nekateri pohvale, nagrajeni pa 
so bili Vlado Bucalo, Gregor Podvinski in Branko Benčin. Vod-
ja brežiškega sklada Simona Rožman Strnad je ob tej prilo-
žnost prisotne spomnila na ljubiteljskega fotografa Oskarja 
Gerjeviča, ki je s svojimi natančnimi fotografskimi opažanji 
dodobra zaznamoval svoj in druge kraje. Z igranjem na kla-
rinet je dogodek še polepšal Tomaž Zevnik. N. J. S.   

KRŠKO - Župnijska Karitas Videm-Krško je s pomočjo števil-
nih nastopajočih na dobrodelnem koncertu „Za upanje“ na-
polnila Kulturni dom Krško. Nastopili so: ansambel Jerneja 
Kolarja, ansambel Nemir, ansambel Črički, Tamburaški orke-

ster KUD Oton Župančič Artiče, MoPZ Svoboda Brestanica, 
klapa Dalmari, Tanja Žagar, David Grom, Plesni klub Lukec 
Krško, Uroš Zagožen, Mažoretni klub Baton Krško, Glasbena 
šola Krško z Viktorijo Hruševar, 40 x Band in Big Band Krško 
s Tadejo Molan in Anjo Kramar. Koncerta sta se udeležila 
tudi podžupanja Ana Somrak in poslanec v DZ Franc Bogovič. 
Vsak nastopajoči je po koncu nastopa dobil tudi pletenico, 
ki združuje dve srci skupaj in ponazarja srčno dobrodelnost.
 A. Hruševar 

KRŠKO – Plesni klub Lukec je 19. decembra pripravil tradi-
cionalno zaključno novoletno produkcijo. V predstavi z na-
slovom Na božično noč je nastopilo 189 članov kluba, ki tre-
nirajo v Krškem. Obiskovalci so lahko videli otroške plese v 
izvedbi najmlajših plesalcev od treh let naprej pa vse do vr-
hunskih plesnih točk hip hopa, jazza, stepa, standardnih in 
latinsko ameriških plesov ter orientalskih plesov. Plesne toč-

ke so bile prepletene v zgodbo, ki so jo pripovedovali mladi 
plesalci Korina Vintar, Zoija Hana Kozole, Alja Kolman, Lu-
cija Šerbec, Luka Vodlan, Tilen Bogovič, Tomy Gaberšček 
Škoda, Saša Oblak in Nika Jordan. Na prireditvi se je špor-
tni direktor kluba Dušan Vodlan zahvalil mentorjem Roma-
ni Korber (otroške skupine), Agati Stane (hip hop skupine), 
Elin Mateji Matjašič (orientalske skupine), Vanesi Krenker 
(jazz skupina), Luki Vodlanu (ST in LA skupina), Mihi Pozni-
ču (hip hop skupine), Urošu Jordanu (hip hop skupine) in Se-
bastijanu Vodlanu (step skupine in osnovnošolci). Priznanje 
za 5-letno aktivno delovanje v društvu pa so prejeli nasle-
dnji člani: Maruša Eva Ferlin, Lina Špacapan, Pia Marie Ru-
žič, Urška Vehovar, Živa Bratkovič, Tilen Bogovič, Sara Jur-
kas Omerzo, Brina Lukež, Teja Volčanjk, Uroš Abram, Žan 
Abram, Vika Lisac, Sandi Rožman in Uroš Jordan. Priredi-
tev se je zaključila s skupno koreografijo vseh nastopajočih.
 Vir: PK Lukec, foto: Bojana Vodlan

VELIKE MALENCE – V 
Turističnem društvu 
Velike Malence so se 
v začetku decembra 
odločili, da povabi-
jo na obisk prvega 
izmed treh decem-
brskih dobrih mož, 
sv. Miklavža. V Domu 
krajanov se je zbra-
lo kar sedemindvaj-
set živahnih otrok s 
starši. V času, ko so 
čakali na Miklavžev 
obisk, so se otroci s 
pomočjo animatorke 

Vesne naučili posebno pesmico in nato z glasnimi vzkliki pri-
klicali Miklavža in njegovega spremljevalca – parkeljna. Ker 
so bili vsi zbrani otroci zelo pridni, parkelj ni nikogar odpe-
ljal, temveč je le pomagal sv. Miklavžu razdeliti darila. Mi-
klavž je bil na tisti večer zelo zaposlen, saj so na njego-
va darila čakali še številni otroci, zato se je kmalu poslovil 
z obljubo, da se naslednje leto vrne. Otroci so veselo dru-
ženje nadaljevali ob barvanju pobarvank in različnih igrah, 
starši pa ob skodelici čaja in pecivu ter v prijetnem pogo-
voru s sovaščani.
 TD Velike Malence

KRŠKO/PRAGA - Glasbena šola Krško ob svojem bogatem 
programu prostor namenja tudi mednarodnemu sodelo-
vanju in izmenjavi učencev. Pomembno mesto v medna-
rodnem sodelovanju zaseda dolgoletno prijateljevanje z 
Glasbeno šolo Preštice na Češkem, ki so jo oktobra obiska-
li člani godalnega orkestra pod vodstvom Kristiana Ilića.

Godalni orkester si je gostovanje prislužil z dobrim delom, 
nastopanjem na šolskih in javnih prireditvah v preteklih dveh 
letih, s trudom učencev ob podpori njihovih staršev, pod vod-
stvom mladega in zagnanega dirigenta Kristiana Ilića, sicer 
učitelja violine na šoli, ki je orkester usposobil za takšno go-
stovanje. Samo gostovanje je zelo spodbudilo in motiviralo 
učence pa tudi bivše učence, ki so vsak posebej prispevali 
pomemben delež pri izvedbi projekta. Na poti do Preštic so 
si učenci ogledali Prago, po prihodu pa so prijazni gostite-
lji krške učence razporedili k družinam učencev gostiteljske 
šole ter v naslednjih dveh dneh organizirali ogled bližnje-
ga mesta Klatovy in gradu Klenova. Vrhunec pa je bil seve-
da koncert, ki ga je s polurnim programom, skupaj z dvema 
zboroma gostiteljske šole, sooblikoval godalni orkester GŠ 
Krško in za visok nivo znanja ter mladostne energije požel 
stoječe ovacije. Kot vsako slovo po tako lepem dogodku, je 
bilo tudi to težko, a lepi spomini na medsebojno druženje 
in koncert bodo velika motivacija za dobro delo godalnega 
orkestra tudi v bodoče. GŠ Krško

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Novomeški škof Andrej Glavan je 
v župnijski cerkvi Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri 
Krškem blagoslovil nove orgle, ki so jih izdelali v rogaški 
orglarski delavnici Antona Škrabla. 

Župnik v leskovški župniji Ludvik Žagar je za naš časopis de-
jal, da so o obnavljanju ali nabavi novih orgel pričeli razmi-
šljati že v letu 2003. Ideja pa se je začela uresničevati pred 
dobrim letom, ko so se odločili, da bo del Brandlovih orgel, 
ki so nosile letnico 1902, porabljen za obnovo manjših orgel 
v podružnični cerkvi sv. Ane, ki so jih blagoslovili na godov-
ni dan, 26. julija. V začetku junija so na koru odstranili le-
seni pod, za 70 cm povečali sredinski del ter primerno ele-
ktrificirali korni prostor. Postavljanje novih orgel, ki so bile 
izdelane v rogaški orglarski delavnici Antona Škrabla, pa se 
je začelo v oktobru. 

Celotna vrednost znaša nekaj več kot 191 tisoč evrov. V knji-
gi dobrotnikov so vpisali že 217 darovalcev, med njimi je ne-
kaj sredstev prispevala tudi krška občina. V zloženki je prof. 
Aleš Makovac pojasnil, da mora nov inštrument zvočno pov-
sem obvladati prostor, izdelan mora biti na način, ki omo-
goča dolgotrajno nepretrgano in najrazličnejšo rabo, kot je 
spremljanje ljudskega petja, zbora ali tudi solistov ter sa-
mostojne orgelske igre. „Na koncu snovanja sem zaključil 
pri osemnajstih pojočih registrih, dveh manualih in dveh or-
gelskih omarah, pri čemer je glavna omara namenjena ma-
nualnemu piščalju, stranska pa pedalnemu piščalju,“ je ob-
razložil Makovac ter dopisal, da je v nadaljevanju dodal še 
elektronsko registrsko trakturo, ki organistu nudi kar naj-
lažjo možnost vnaprejšnje nastavitve različnih zvokov. Tako 
so 1240 piščali uravnavali toliko časa, da optimalno zveni-
jo v novem cerkvenem prostoru in bodo po besedah župnika 
Žagarja lahko pričarale umetniška doživetja tja do 150 let. 
 Marija Hrvatin

45 let artiških tamburašev

Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče z Dragu-
tinom Križanićem

12. fotografska razmišljanja

Nagrajenci Vlado Bucalo, Gregor Podvinski in Branko Benčin

Šesti dobrodelni koncert

Koncertni program so oblikovali številni nastopajoči.

Zaključek s 189 nastopajočimi

Ena od številnih nastopajočih skupin

Miklavž na Velikih Malencah

Nove orgle v leskovški cerkvi

Župnik Ludvik Žagar ob novih orglah

Krški godalci gostovali na 
Češkem

Člani orkestra ob slovesu od čeških kolegov

Z zamudo, a vendarle objavljamo
Spoštovane bralke in bralci, ustvarjalci Posavskega obzorni-
ka se pogosto soočamo s pomanjkanjem časopisnega prosto-
ra za vse članke, ki jih bodisi napišemo sami bodisi nam jih na 
tak ali drugačen način pošiljajo posamezniki, društva in dru-
ge organizacije. Številke se vrstijo, minevajo tedni in mese-
ci, priložnosti za objavo zabeleženega pa ni in ni … Tokrat se 
nam je ponudila priložnost, da „poplačamo nekaj starih dol-
gov“, ki prej niso prišli na vrsto, in upamo, da bo to, čeprav z 
zamudo, razveselilo tako organizatorje dogodkov kot tiste, ki 
jih/vas tovrstno dogajanje zanima.  Uredništvo
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

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

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

Cezar 
14005 B [12.01.2014]
Je 1,5 do 2 leti star kuža, manj-
še rasti. Je prijazen, živahen in 
uživa na dolgih sprehodih. Ve-
sel bo toplega doma pri prija-
znih ljudeh. 

DINO 
13589B [15.12.2013]
Dom išče lep, velik pes, ki je 
navezan na otroke in hitro 
osvoji srca vseh družinskih čla-
nov. Se že veseli sprehodov in 
igranja na dvorišču. 

ChIlly 
13540B [14.11.2013]
Chilly je vesel, razigran in zelo 
simpatičen mlajši kuža. Njego-
va posebnost so kratke tačke z 
dolgim trupom. Želi si aktivne, 
odgovorne in ljubeče skrbnike.

Do konca leta 2015 in 2017 
bo Slovenija morala poskr-
beti za ravnanje z odpadni-
mi vodami
Okoljskih vplivov odpadnih 
voda se zaveda tudi Evro-
pa, ki je s svojimi članicami 
dosegla dogovore o rokih, v 
katerih bodo morali prebival-
ci posameznih držav uredi-
ti ustrezen način odvajanja 
in čiščenja svojih odpadnih 
voda. V Sloveniji smo z dr-
žavnim operativnim pro-
gramom sprejeli roke za 
ureditev odvajanja odpa-
dnih voda. Tako je potrebno 
urediti ravnanje z odpadno 
vodo na območjih s poseb-
nim režimom kot so npr. vo-
dovarstvena območja do 
31.12.2015, na ostalih ob-
močjih pa do 31.12.2017. 

Gradnja kanalizacijskega 
omrežja in malih čistilnih 
naprav je odvisna od gosto-
te poselitve
Operativni program prav 
tako zavezuje lokalne sku-
pnosti – občine, da glede na 
gostoto prebivalstva nekate-
ra območja ureja širše z iz-
gradnjo kanalizacijskih sis-
temov in centralnih čistilnih 
naprav, na ostalih, redke-
je poseljenih območjih, pa 
bodo morali občani sami po-
skrbeti za ustrezno čiščenje 
odpadnih voda, ki nastajajo 
v gospodinjstvih.
Občina Brežice je za celo-
tno območje občine spreje-
la občinski operativni pro-
gram odvajanja in čiščenja 
odpadnih komunalnih voda 
in v njem na podlagi zahtev 
opredelila prednostna obmo-
čja, na katerih mora za od-
vajanje in čiščenje odpadnih 
voda poskrbeti Občina ter na 
območja, kjer so občani sami 
dolžni zagotoviti ustrezno či-
ščenje odpadnih komunalnih 
voda. Zakonodaja je jasna 
glede obveznosti za čišče-
nje odpadnih voda, in si-
cer morajo imeti čiščenje 
odpadne vode urejeni tisti 
objekti, ki imajo priključek 
za pitno vodo. Seveda imajo 
objekti glede na svojo nara-
vo, lokacijo in namen različ-
ne potrebe, zato je mogoče 
za počitniške objekte ure-
diti le nepretočno grezni-
co. Za stanovanjske objekte 
in ostale priključene objek-
te, ki imajo večje potrebe, 
je ta možnost cenovno neu-
godna zaradi pogostosti od-
voza. Zato je potrebna pri-
ključitev na kanalizacijsko 
omrežje tam, kjer je to mo-
goče oz. je potrebno zgradi-
ti malo komunalno čistilno 
napravo in tako zagotoviti 

BREŽICE – Župan Mestne ob-
čine Murska Sobota Anton 
Štihec je s sodelavci in mla-
dimi iz občine obiskal First 
Wake Park Boršt, kjer so si 
ogledali športni center za 
deskanje na vodi ter se se-
znanili s prostorskimi zah-
tevami projekta. 

Župan občine Brežice Ivan 
Molan je dejal, da je park 
tudi primer dobre prakse 
spodbujanja gospodarstva in 
pomoči mladim podjetnikom 
pri uresničevanju njihovih 
idej. Občina je športnim nav-
dušencem pomagala z nasve-
ti pri prostorskih ureditvah in 
pridobivanju dokumentacije, 
vse ostalo pa so pri First Wake 
Parku mladi naredili sami. 
Mestna občina Murska Sobota 
načrtuje ureditev športnega 

BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan se je udeležil 
zaključnega srečanja udeležencev projekta računalniške-
ga opismenjevanja starejših Migam z@ računalnikom, ki ga 
je preko programa javnih del omogočila Občina Brežice.  
V letu 2013 je delo z računalnikom uspešno osvojilo 139 
tečajnikov, ti so s pridobljenim znanjem zadovoljni in se 
veselijo samostojnosti pri delu z računalnikom. 

Lani je bilo izvedenih 15 tečajev (12 skupin začetnega in 3 
skupine nadaljevalnega tečaja) računalniškega opismenjeva-
nja, potekali pa so v Knjižnici Brežice, MC Brežice in na OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece. Tečaj je bil za udeležence brez-
plačen in je zajemal 48 ur dela z računalnikom. Nastal je na 
pobudo Knjižnice Brežice in Društva upokojencev Brežice ter 
bil uresničen s finančno podporo Občine Brežice. Udeležen-
ci so se županu Ivanu Molanu zahvalili za podporo občine in 
z njim delili svoje vtise in opažanja o tečaju:
»S pomočjo interneta pridobivam znanja, ki mi razširjajo ob-
zorja. Moje življenje je obogateno še z dodatnimi hobiji in 
interesnimi dejavnostmi,« je zapisala svoje misli udeležen-
ka tečaja Slavka Klemenčič. 
»Čeprav smo na začetku obupovali, smo se na koncu vsi ve-
selili, naš trud le ni bil zaman. Pridobili smo osnovno zna-
nje, ki ga doma uporabljamo in dopolnjujemo,« je svoje vti-
se strnila udeleženka tečaja Tatjana Pohar. 
»Za nas, starejše udeležence, je bilo zelo dobrodošlo in upo-
rabno delo z elektronsko pošto, kar razširja možnost komu-
nikacije z drugimi iz domače sobe,« je bil z izvedbo tečaja 
in predavateljico Lilijano Žiroš zadovoljen udeleženec na-
daljevalnega tečaja Saša Pohar.   

Ravnanje z odpadno komunalno 
vodo v občini Brežice 
Med občani se posebej v zadnjem času pogosto pojavljajo vprašanja, kako ravnati z odpadno komunal-
no vodo. Dejstvo je, da odpadna voda vsakodnevno nastaja v naših domovih in podjetjih, saj ljudje s 
svojim načinom življenja in dela pitno vodo spreminjamo v odpadno vodo. Za ravnanje z odpadno ko-
munalno vodo pa velja tako evropska kot slovenska zakonodaja. 

ustrezno čiščenje nastale 
odpadne komunalne vode.
Občina Brežice je v preteklih 
letih uspela pridobiti evrop-
ska sredstva za izgradnjo 
centralne čistilne naprave 
Brežice in dograditi nekaj 
sekundarne kanalizacije za 
povečanje priključenosti na 
to čistilno napravo. Prav tako 
sta bila sofinancirana projek-
ta izgradnje kanalizacije in 
čistilnih naprav Obrežje in 
Globoko. Merila za prido-
bitev evropskih sofinancer-
skih sredstev so se zaostrila 
in je sedaj mogoče pridobiti 
sofinancerska sredstva le za 
aglomeracije (strnjeno na-
selje) z velikostjo najmanj 
2000 PE (populacijskih enot). 
To pomeni, da v občini Bre-
žice nimamo več naselij, za 
katere bi lahko pridobili so-
financerska sredstva, istoča-
sno pa je tudi ugotovljeno, 
da razpršena gradnja pomeni 
bistveno višje stroške izgra-
dnje in vzdrževanja takega 
sistema. Celotna investici-
ja pa se odraža na višji ceni 
omrežnine za uporabnike, na 
kratko povedano - višji me-
sečni položnici za komunalne 
storitve. Iz navedenih razlo-
gov Občina Brežice spodbuja 
vgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav s subvencio-
niranjem, in sicer največ do 
50 % upravičenih stroškov iz-
gradnje male čistilne napra-
ve.

V redkeje naseljenih krajih 
je najbolj smotrna gradnja 
malih čistilnih naprav 
Veliko prebivalcev verjame, 
da je kanalizacijsko omrež-
je edina smiselna rešitev 
za ustrezno čiščenje odpa-
dnih komunalnih voda, ven-
dar se je v praksi pokazalo, 
da je gradnja kanalizacijske-
ga omrežja smotrna le na ob-
močjih, kjer je poselitev go-
sta. S tem so stroški gradnje, 
posledično pa tudi komunal-
nega prispevka občanov za 
priključitev na kanalizacij-
sko omrežje nižji. Na pode-
želskem območju, kar pred-
stavlja pretežni del občine 
Brežice, je izgradnja kana-
lizacijskega omrežja ne-
smotrna, saj je po znanih 
cenah storitev strošek iz-
gradnje 25 m kanalizaci-
je enak strošku nakupa in 
vgradnje male komunalne 
čistilne naprave. 
Ob tem večina občanov ni se-
znanjena, da mora izvajalec 
gospodarske javne službe od-
vajanja in čiščenja komunal-
ne odpadne vode v obračunu 
storitve zaračunati tudi upo-
rabo čistilne naprave in ka-

nalizacijskega omrežja, kar 
se na položnicah prepozna 
kot omrežnina (podobno kot 
za električno omrežje). Ta je 
zaradi visokih stroškov izgra-
dnje kanalizacij dosti višja 
od stroškov omrežnine za vo-
dovodno omrežje. Zato se pri 
mesečni položnici za občane, 
priključene na kanalizacijsko 
omrežje, obračunava omre-
žnina za čistilno napravo, ka-
nalizacijsko omrežje ter sto-
ritve čiščenja in odvajanja 
odpadne komunalne vode. 
Prav tako ne smemo poza-
biti, da je Občina skladno z 
zakonodajo dolžna del stro-
škov izgradnje omrežij nado-
meščati tako, da občanom 
zaračuna komunalni prispe-
vek. Tam, kjer je naseljenost 
gosta, je tudi strošek komu-
nalnega prispevka dostopen, 
za neracionalne investicije 
pa strošek komunalnega pri-
spevka tudi večkrat presega 
vrednost nakupa in vgradnje 
male komunalne čistilne na-
prave.

Male čistilne naprave so 
dolgoročno tudi ugodnejša 
rešitev za uporabnike v red-
ko naseljenih krajih
Po preverjanju stroškov obra-
tovanja malih komunalnih či-
stilnih naprav na trgu lahko 
tudi ugotovimo, da letni ma-
ksimalni stroški obratovanja 
male komunalne čistilne na-
prave znašajo do 100 evrov, 
običajno tudi manj, ob tem 
pa se na položnicah za komu-
nalne storitve zniža taksa za 
obremenjevanje voda (ta je 

vezana na količino porablje-
ne pitne vode in predstavlja 
znaten strošek) kar za 95 %.

Primer dobre prakse – male 
čistilne naprave v Pišecah 
V letu 2013 je bil primer do-
bre prakse vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav 
v naselju Pišece, kjer se je 
izvajala celovita prenova ce-
ste z izgradnjo pločnikov in 
je bilo nujno potrebno uredi-
ti tudi odpadne vode objek-
tov ob cesti. Vsi prebivalci so 
se odzvali na poziv Občine k 
ureditvi odpadnih voda, Ob-
čina pa je na podlagi razpi-
sa omogočila sofinanciranje 
izgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav kar 41 vlaga-
teljem. 

Vsaka 3 leta je potrebno 
greznico izprazniti 
Za vse, ki trenutno še ne 
bodo reševali problematike 
čiščenja svojih komunalnih 
odpadnih voda, velja obve-
stilo, da je skladno s predpi-
si potrebno na vsake 3 leta 
zagotoviti praznjenje ob-
stoječe greznice, kar lahko 
izvaja le izvajalec gospodar-
ske javne službe – v brežiški 
občini je to Javno podjetje 
Komunala Brežice d.o.o. Za 
praznjenje greznice se me-
sečno v sklopu položnice pla-
čuje del stroškov, tako da je 
ob dejanskem odvozu vsebi-
ne greznice finančna obre-
menitev za posamezno go-
spodinjstvo manjša.

S pomočjo Občine Brežice 
do znanja računalništva

centra za deskanje in smuča-
nje na vodi, zato so si v breži-
ški občini ogledali primer do-
bre prakse – First Wake Park 
na Borštu. Župan Ivan Mo-
lan in strokovni sodelavci ob-
čine Brežice so jih seznani-
li s prostorskimi zahtevami 
umeščanja takšnega centra, 
predstavnik First Wake Parka 

Jože Novoselc pa je pred-
stavil potek urejanja in obra-
tovanja parka. Kot je dejal 
murskosoboški župan, so se 
z veseljem seznanili s prime-
rom dobre prakse, saj ne želi-
jo izumljati tople vode, tem-
več slediti uspešnemu zgledu 
in čim prej urediti lastni vo-
dni športni center. 

O parku

Pred tremi leti je gramozni-
ca Boršt dobila novo vsebino 
- ambiciozni mladi navdušen-
ci nad wake-anjem (op. dr-
senje z desko po vodi) so na 
podlagi lastne izkušnje obi-
skov vodnih parkov v tujini v 
lokalnem okolju uredili park 
z ustrezno infrastrukturo. Že 
v prvi sezoni so obiskovalci 
hitro zapolnili razpoložljivo 
kapaciteto. Letos se pripra-
vljajo že na četrto sezono, v 
kateri razmišljajo o možno-
sti širitve. Aktivno se s potr-
jeno in prepoznano ponudbo 
umeščajo tudi v idejne načr-
te občine za ureditev športno 
rekreacijskih površin v Vrbini 
ob izgradnji HE Brežice.

www.brezice.si 

Obisk First Wake Parka s predstavniki Murska Sobota

Predstavnikom Murske Sobote predstavili primer 
dobre prakse - First Wake Park
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LEAD, ki je v novembru pri-
dobila licenco, je pristopila k 
izdelavi energetskih izkaznic 
za šest javnih objektov v la-
sti Občine Krško, in sicer za 
osnovne šole Podbočje, XIV. 
divizije Senovo, dr. Mihajla 
Rostoharja Krško, Valvasor-
jevo knjižnico Krško, Kultur-
ni dom Krško ter za objekt 
Občine Krško. V letošnjem 
letu bo energetske izkazni-
ce pridobilo še deset preo-

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 14. januarja v 
Krškem gostil veleposlanika Republike Avstrije v Sloveniji 
dr. Clemensa Kojo, ki je skupaj z namestnikom trgovinske-
ga atašeja dr. Damijanom Habernikom ter strokovno sode-
lavko mag. Vereno Sommerauer obiskal Posavje.

Župan občine Krško je veleposlaniku dr. Clemensu Koji pred-
stavil razvoj in pomen občine Krško v regiji in Sloveniji, naj-
več časa pa so ob obisku namenili gospodarstvu občine Kr-
ško, predvsem energetiki, natančneje sobivanju z jedrskim 
objektom ter gradnji odlagališča nizko in srednje radioak-
tivnih odpadkov. 
Občina Krško sicer z lokalnimi gospodarstveniki sodeluje in 
se povezuje s Slovensko gospodarsko zvezo v Celovcu, a sta 
se tako namestnik trgovinskega atašeja dr. Damijan Haber-
nik kot župan občine Krško mag. Miran Stanko strinjala, da 
je potrebno sodelovanje med podjetniki še okrepiti. Občina 
Krško med drugim s svojo strateško pozicijo poslovnih con 
ob avtocesti ter z urejeno infrastrukturo predstavlja ugodno 
podjetniško okolje.

Avstrijski veleposlanik obiskal 
Krško

Veleposlanik Avstrije dr. Clemens Koja in župan občine 
Krško mag. Miran Stanko

Prenova starega mestnega jedra v 
obnovo Dalmatinove do kamnoseštva
Celovita prenova starega mestnega jedra Krškega prehaja v četrto fazo. V teh dneh je bil namreč za 
promet odprt odsek Dalmatinove ulice od policijske postaje do mladinskega oddelka Valvasorjeve knji-
žnice, dela pa se nadaljujejo po Dalmatinovi ulici od policijske postaje do kamnoseštva, ki bo za pro-
met zaprta do predvidoma sredine marca.

Celovita obnova, s katero 
bo staro jedro v letošnjem 
letu urejeno v luči sodob-
nih mest, poteka v skladu s 
terminskim planom, poudar-
ja župan mag. Miran Stanko. 
Na Cesti krških žrtev je celo-
vito urejeno vozišče, komu-
nalni vodi, javna razsvetlja-
va, prenovljena meteorna in 
fekalna kanalizacija, urejena 
so vzdolžna parkirišča po de-
sni strani vozišča. 

Obnova Dalmatinove pred-
vidoma do marca
V okviru obnove Dalmatino-
ve ulice bodo urejena par-
kirišča, pešpoti, zelene po-
vršine, parkirišča za kolesa 
in motorje. Predvidena so 
tudi polnilna mesta za ele-
ktrične avtomobile in mesta 
za parkomate. V času obno-
ve, ki bo po besedah skrbni-
ka projekta Nika Somraka 
predvidoma trajala do sredi-
ne marca, bo zaradi popol-
ne zapore Dalmatinove ulice 

med Policijsko postajo in ka-
mnoseštvom promet potekal 
po ustaljenem obvozu. Zača-
sno za promet odprta ulica 
CKŽ od Kruhka do mladinske-
ga oddelka Valvasorjeve knji-
žnice je po vzpostavitvi pro-
meta mimo policije in delu 
Dalmatinove ulice za promet 
spet zaprta.

Pod gostilno Cappuciner 
bo v naslednji fazi zgraje-
no križišče ter dve parkiri-
šči, eno izmed njih dvoeta-
žno. Izgradnja parkirišča je 
namreč pogojena z dokon-
čanjem izgradnje oporne-
ga zidu ob Savi in prestavi-
tvijo ceste bližje Savi, ko bo 
promet, predvidoma marca, 

stekel deloma po novi obvo-
znici deloma pa skozi Zaton. 
Po besedah Nika Somraka naj 
bi se gradnja dvonivojskega 
parkirišča s približno 90 par-
kirnimi mesti pri gostilni Ca-
ppuciner predvidoma začela 
v maju in se zaključila v za-
četku jeseni.

Večina sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj
3,1 milijonov evrov vreden 
projekt urejanja Zatona, uli-
ce CKŽ in Dalmatinove ulice 
Občina Krško pretežno gra-
di s pomočjo evropskih sred-
stev, saj 1,8 milijona evrov 
investicije predstavljajo 
sredstva Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, opera-
tivnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih po-
tencialov za obdobje 2012 – 
2014. 

V obnovo Dalmatinova ulica med policijsko postajo in ka-
mnoseštvom

V Krškem v kratkem montažni krožišči
S ciljem zagotoviti večjo pretočnost prometa in večjo varnost udeležencev v prometu v mestu Krško je 
Občina Krško v dogovoru z Direkcijo RS za ceste začela s postopkom postavitve dveh montažnih krožišč 
na glavnem mostu čez Savo.

Obstoječe semaforizirano kri-
žišče na prednostni državni 
glavni cesti Drnovo - Bresta-
nica v območju križanja z re-
gionalno cesto Krško - Breži-
ce in občinsko cesto za Trško 
goro v Krškem pred mostom 
je v času prometnih konic 
problematično zaradi veli-
ke gostote prometa, semafo-
rizacije križišča in posledič-
no počasnega vključevanja 

vozil iz neprednostnih sme-
ri. Prav tako je ob prometnih 
konicah počasno vključevanje 
na odcep za tovarno Vipap z 
videmske strani. S postavi-
tvijo montažnih krožišč na 
obeh omenjenih križiščih na 
krškem mostu, ki bosta ure-
jeni kot enopasovni štirikra-
ki montažni krožišči, bo za-
gotovljena večja pretočnost 
prometa, razbremenjen bo 

promet skozi center mesta. 
»Z investicijo bomo dosegli 
pomemben korak k zagota-
vljanju razvoja mesta, poleg 
večje pretočnosti prometa pa 
bo zagotovljena tudi večja 
prometna varnost vseh udele-
žencev v prometu,« poudarja 
župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko. Potem ko bo Ob-
čina Krško po besedah skrbni-
ce projekta Romane Pečnik 

pridobila vsa potrebna so-
glasja, bo predvidoma v dru-
gi polovici januarja izvajalec 
Signa d.o.o. iz Mengša pristo-
pil k sami montaži obeh kro-
žišč, katerih skupna vrednost 
znaša 65 tisoč evrov. Če bodo 
vremenske razmere ugodne, 
bosta krožišči postavljeni pri-
bližno v dveh tednih, promet 
pa bo zaradi del v tem času 
delno oviran.

K učinkovitejši rabi energije 
v javnih objektih

stalih javnih objektov, veči-
noma osnovnih šol, vrtcev in 
kulturnih objektov.

K izdelavi energetskih izka-
znic za javne objekte občino 
sicer zavezuje Energetski za-
kon, Občina pa je v tem pre-
poznala potrebo, da uredi in 
preveri energetsko učinkovi-
tost javnih objektov, saj bodo 
izdelane energetske izkazni-
ce izhodišče za izvajanje do-

datnih ukrepov za učinkovito 
rabo energije v posameznih 
javnih objektih, poudarja žu-
pan mag. Miran Stanko. Ob-
čina Krško je sprejela Lokalni 
energetski koncept in Akcij-
ski načrt trajnostne rabe 
energije, s čimer se je za-
vezala določenim ciljem na 
področju energetske učinko-
vitosti, med katerimi je tudi 
učinkovitejša raba energije v 
javnih objektih.

SVITOVA INFO TOČKA v ZD Krško 
 Svetovanje v zvezi s programom zgodnjega 

odkrivanja predrakavih sprememb in 
raka na debelem črevesu in danki  

NE BOJTE SE SVETA TAM ZNOTRAJ! 
www.program-svit.si/?page_id=2

Informacije lahko dobite v Zdravstvenem domu Krško pri me-
dicinski sestri vsak delovni PONEDELJEK od 11. do 13. ure 
v avli prvega nadstropja (pred dvigalom) ali v zdravstveno 
vzgojnem centru ter na telefonski številki 07 48 80 269.

Na cesti Videm 
– Sotelsko s 
februarjem spet 
popolna zapora
Na cesti Videm - Sotelsko 
ob rekonstrukciji in obnovi 
ceste trenutno promet po-
teka izmenično enosmer-
no. Ta režim bo veljal do 
rekonstrukcije protihrupne-
ga zidu, po izgradnji pa bo 
cesta zopet popolnoma za-
prta za promet, saj bomo 
pristopili k izgradnji kana-
lizacije in ostalih komunal-
nih vodov. Zapora ceste bo 
predvidoma trajala od fe-
bruarja do marca, odvisno 
od vremenskih razmer. Vo-
znike prosimo za razume-
vanje.

Lastnike zemljišč  k.o. Veliko Mraševo in k.o. Veliki Podlog ob-
veščamo, da je bila Občina Krško uspešna na javnem razpisu 
ministrstva za kmetijstvo in okolje in pridobila sredstva RS 
in EU za gradnjo namakalnega sistema Kalce Naklo II. faza. 
Izvajalec investicije, podjetje GRADNJE d.o.o. Boštanj, bo z 
deli na terenu začel v naslednjih dneh in bodo predvidoma, 
odvisno od vremenskih razmer, potekala do 30. aprila 2014.

II. faza namakalnega sistema 
Kalce Naklo v teh dneh v gradnjo

Oskrba zapuščenih živali na 
območju občine Krško
Če opazimo izgubljenega psa ali mačko, smo po zakonu dol-
žni ukrepati in najdbo prijaviti. Za izgubljeno oz. zapuščeno 
žival šteje vsaka žival, ki ob sebi nima skrbnika. Najditelj ži-
vali naj bi v 24 urah o najdbi obvestil  pristojno zavetišče, s 
katerim ima Občina sklenjeno pogodbo. Občina Krško je po-
godbo za izvajanje te dejavnosti za leto 2014 v skladu z za-
konodajo sklenila z zavetiščem Meli center Trebnje, ki bo 
skrbelo za zapuščene in izgubljene živali z območja občine 
Krško. Vsi, ki najdejo zapuščeno žival na območju občine Kr-
ško, o tem obvestijo zavetišče na telefonsko številko 07/30 
45 616 ali center za obveščanje na številko 112.

Občina Krško je konec lanskega leta pristopila k izdelavi energetskih izka-
znic za javne objekte v lasti občine Krško. Gre za listine s podatki o energetski 
učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti, ki jih 
izdeluje Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina (LEAD).
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Na torkovem srečanju vseh 
zainteresiranih v sejni sobi 
Občine Sevnica je bil uvo-
doma predstavljen nov pre-
dlog Uredbe o uporabi plovil 
na motorni pogon na akumu-
lacijskem jezeru pri HE Bo-
štanj, ki ga je pripravilo Mi-
nistrstvo za kmetijstvo in 
okolje. Na uredbo, ki kaže 
bistven odmik od osnov-
nih pričakovanj in predlo-
gov sevniške občine iz leta 
2009, je bilo mnogo pri-
pomb. »Predlog uredbe je 
pretirano omejujoč in prela-
ga vso odgovornost na lokal-
no skupnost, tudi v zvezi z 
varovanjem okolja,« je med 
drugim povedal župan Sreč-
ko Ocvirk. Zelo jasen je bil 
tudi višji svetovalec za prav-
ne zadeve na sevniški obči-
ni Roman Strlekar, ki je de-
jal: »Gre za nesprejemljivo 
in ostro uredbo, zaradi kate-
re bi, če bi obveljala, nare-
dili akumulacijsko jezero či-
sto neuporabno za plovbo.« 

Krajani naselja Šmarčna, 
ki živijo v neposredni bliži-
ni Save, na njenem desnem 

bregu, so osnutek Uredbe o 
uporabi plovil na motorni po-
gon na akumulacijskem je-
zeru hidroelektrarne Bo-
štanj na reki Savi podrobno 
preučili in na sestanku poda-
li nekatere pripombe. Med 
drugim naj bi se z uredbo do-
datno ne omejevala dolžina 

čolnov; predvideno območje 
za plovbo med opozorilno ta-
blo pri HE Boštanj in brvjo 
pri Šmarčni naj se razširi do 
opozorilne table pri HE Vr-

hovo; dopusti naj se vožnja 
z vodnim skuterjem, kar tre-
nutni osnutek predloga ured-
be prepoveduje. Strinjali se 
niso niti z omejitvijo hitrosti 
plovbe, ki je omejena na 10 
km/h. Niso pristali na časov-
ne omejitve, ki prepovedu-
jejo plovbo v jutranjem (do 

9.00 oz. 10.00 ure) in ve-
černem času (od 18.00 oz. 
19.00 ure naprej), predlaga-
li pa so, da bi bila v času ri-
biških tekmovanj plovba pre-
povedana.

»Vse reke v Evropi so plov-
ne,« je med drugim dejal Sil-
vo Levstik s Šmarčne, ki je 
na bregu Save v bližini do-
mače hiše zgradil privez za 
manjši splav. Z njim in dru-
žino, včasih pa s prijatelji, 
zapluje po Savi, ki jo dobro 
pozna, saj je veliko časa pre-
živel in še preživlja ob njej. 
Zvone Tuhtar z Orehovega, 
ki je z življenjem ob Savi po-
vezan že 55 let, je predla-
gal, da bi se izdelala karta 
akumulacijskega jezera ob 
HE Boštanj. Na vodni karti bi 
bili označeni privezi ter ob-
močja za varno plovbo in še 
druge podrobnosti. Za čim 
manj omejitev pri plovbi po 
Savi se je zavzel tudi povelj-
nik PGD Sevnica Robert Ore-
šnik, medtem ko je poslanec 
v Državnem zboru Tomaž Li-
sec predlagal, da se čim hi-

treje skliče sestanek z mini-
strom za kmetijstvo in okolje 
ter se mu predstavi konkre-
tno na terenu želje in pri-
čakovanja. »Uredba naj bo 
sprejemljiva,« je še dodal. 

Pobudo za sprejem Uredbe 
o uporabi plovil na motor-
ni pogon na akumulacijskem 
jezeru HE Boštanj je Obči-
na Sevnica poslala na takra-
tno Ministrstvo za okolje in 
prostor že februarja 2007. 
Po številnih usklajevanjih je 
bil v maju leta 2009 pripra-
vljen zadnji predlog Uredbe 
za obravnavo na Vladi RS, 
kar pa na ministrstvu in vla-
di ni bilo realizirano. Ured-
ba se je na ponovne prošnje 
in številne urgence sevni-
ške občine začela ponovno 
obravnavati na Ministrstvu 
za kmetijstvo in okolje ko-
nec leta 2012, ki je v predlog 
uredbe dodalo nove pogoje, 
med katerimi nekateri ovi-
rajo ustrezno ureditev plov-
be na akumulacijskem jeze-
ru pri HE Boštanj. 
 S. Radi/Občina Sevnica

Posvet o plovbi na akumulacijskem 
bazenu HE Boštanj

Javni razpis za priznanja 
na področju športa 

v občini Sevnica za leto 2013
Občina Sevnica, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in 
mladino Sevnica ter Športna zveza Sevnica pozivajo vse upra-
vičence, da podajo predloge za priznanja na področju špor-
ta v občini Sevnica v letu 2013. 

Priznanja bodo podeljena najboljšemu športniku, športnici, 
športni ekipi in športni osebnosti za dosežene športne re-
zultate v letu 2013. Zaradi doseženih izrednih uspehov na 
posameznem področju se lahko priznanje dodeli v ustrezni 
dodatni kategoriji. Kandidate za prejemnike priznanj lahko 
predlagajo klubi, društva in druge športne organizacije, jav-
ni zavodi, pravne osebe s sedežem na območju občine Sev-
nica ter občanke in občani občine Sevnica. 

Kandidati za priznanja morajo imeti stalno bivališče oziroma 
sedež na območju občine Sevnica ter v preteklem letu dose-
či odmevne športne rezultate. Kandidati za priznanje špor-
tna osebnost leta morajo s svojim večletnim delom znatno 
prispevati k razvoju športna v občini Sevnica. 

Prijavnice morajo predlagatelji oddati v pisni obliki na na-
slov Športna zveza Sevnica, Prvomajska ulica 15, 8290 Sevni-
ca ali na naslov elektronske pošte Športne zveze  Sevnica  do 
sobote, 18. januarja 2014, do 12.00 ure. Podrobnejše be-
sedilo razpisa in obrazci za prijavo so objavljeni na sple-
tnih straneh občine, Športne zveze Sevnica in KŠTM Sevnica.

Postopek razpisa, izbora in podeljevanje priznanj izvede 
predsedstvo Športne zveze Sevnica. Zaključna prireditev s 
podelitvijo priznanj bo predvidoma v četrtek, 13. februar-
ja 2014, s pričetkom ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Izbor županovega vina 2014
Vinogradniška društva sevniške občine pod pokrovitelj-
stvom in v sodelovanju z županom občine Sevnica Sreč-
kom Ocvirkom organiziramo izbor za »županovo vino 
2014«, ki bo namenjeno promociji občine in bo imelo sta-
tus protokolarnega vina za različne priložnosti.

V letu 2014 bo kot županovo vino izbrano mešano belo, 
suho, letnik 2013.

K sodelovanju vabimo pridelovalce, ki lahko v odkup po-
nudite minimalno 400 litrov vina. Sodelovanje omogoča-
mo občanom občine Sevnica, ki imate svoje vinograde v 
sevniški občini, vpisane v register pridelovalcev in ima-
te opravljeno prijavo pridelka. Izbrani pridelovalec bo za 
svoje vino pri pooblaščeni organizaciji opravil ustrezno 
analizo, v kolikor ta še ni bila opravljena. Izbrano vino bo 
odkupljeno po 2,5 evra/steklenico. Za polnitev vina Ob-
čina Sevnica izbranemu pridelovalcu zagotovi steklenice 
in opremo steklenice (etikete, krono, zamaške in embala-
žo). Pridelovalec poskrbi za stekleničenje vina, steklenico 
opremi z etiketami, spravi v ustrezno embalažo in dostavi.

Vzorce zbirajo predstavniki vinogradniških društev. Spre-
jem vzorcev (2 steklenici) bo potekal 16. februarja 2014 
od 16. do 20. ure v kleti Gostilne Janc na Studencu. Več 
informacij posreduje Branko Arih iz Društva vinogradni-
kov Studenec (telefonska številka 041 424 656). Kotiza-
cija po vzorcu znaša 7 evrov. 

Ocenjevanje vzorcev bo 17. februarja 2014 v Gostilni 
Janc na Studencu, izbran pa bo vzorec, ki bo dosegel 
najvišje število točk. Izbrano županovo vino bomo ura-
dno razglasili na javni družabni prireditvi predvidoma 28. 
februarja 2014 v Gostilni Janc na Studencu.

Prepričani smo, da bo, tako kot prejšnja leta, tudi leto-
šnje županovo vino uspešen promotor naše občine, na-
ših vinogradnikov in vinogradniške dediščine, zato vlju-
dno vabljeni k sodelovanju.

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica,
in predsedniki vinogradniških društev sevniške občine

Matjaž Jakše, Uroš Flajs, Rudi Bec in Franc Košak

Najprej lahko seveda za či-
stočo poskrbi povzročitelj 
odpadkov sam. Biološke od-
padke - ostanke hrane je po-
trebno odložiti v zabojnik v 
papirnatih vrečkah, zavite v 
časopisni papir ali z upora-
bo preverjeno razgradljivih 
bio vrečk. Ob uporabi biolo-
ško razgradljivih vrečk naj-
prej preverite, ali se razgra-
dijo v vodi. Samo takšne so 
primerne za uporabo v rja-
vi posodi. 

V zimskem času neposredno 
odloženi odpadki zmrzne-
jo, se primejo sten in dna 
posode, kar povzroča teža-
ve pri praznjenju zabojni-
kov in včasih tudi nepopolno 
opravljeno storitev. V pole-
tnih mesecih pa neposredno 
odloženi odpadki povzročajo 
širjenje neprijetnega vonja 
in pojav črvov. Odlaganje bi-
oloških odpadkov v navadnih 

Čiščenje zabojnikov za odpadke
Zabojniki za odpadke so izpostavljeni razvoju raznih insektov, zajedalcev in vonjav. Zato je skrb za či-
stočo zabojnikov in njihove okolice iz higienskih in estetskih razlogov zelo pomembna. 

plastičnih vrečkah je prepo-
vedano, saj vse umetne sno-
vi namreč preprečujejo na-
daljnjo predelavo bioloških 
odpadkov v kompost.

Komunala Sevnica enkrat le-
tno, običajno septembra, iz-
vaja čiščenje zabojnikov za 
biološke odpadke pri javnih 

zavodih in večstanovanjskih 
stavbah v Sevnici in Krme-
lju. Pranje in razkuževanje 
zabojnikov poteka strojno z 
dodatnim ročnim izpiranjem. 
Pri individualnih hišah mora-
jo uporabniki posod sami po-
skrbeti za vzdrževanje pri-
merne čistoče posod. 

V jesenskih mesecih se ročno 
operejo tudi zabojniki na eko-
loških otokih ter ob tem teme-
ljito očisti tudi okolica eko-
loških otokov. Tako je bilo v 
lanski jeseni očiščeno skupno 
kar 395 ekoloških zabojnikov. 
Ekološki otoki so zbiralnice, ki 
jih občani dnevno uporabljajo 
za ločevanje odpadkov. Vsak 
uporabnik mora ločene frakci-
je sproti razporediti v zabojni-
ke, prepovedano jih je pušča-
ti v okolici zabojnikov, saj se 
potem raztrosijo naokoli. Naj 
bo območje ekoloških otokov 
čisto in tako prijaznejše do 
uporabnikov in ljudi, ki živijo 
v njihovi bližini.

Na ekoloških otokih se ne 
odlaga kosovnih odpadkov, 
nevarnih odpadkov in sme-
ti. Neprimerno odlaganje se 
nadzoruje in prijavi na med-
občinski inšpektorat, ki krši-
telje oglobi.

Čist in lepo urejen ekološki otok je slika kraja in ljudi, ki 
tam bivajo, zato se s skupnimi močmi potrudimo za lep 
izgled. (Vir: Komunala Sevnica)

Z izgradnjo hidroelektrarn na Savi v njenem spodnjem delu se je tok reke upočasnil in umiril, nastala 
akumulacijska jezera pa dajejo novo možnost plovbe po vodi. 

Z izgradnjo HE Boštanj je na reki Savi nastalo veliko akumulacijsko jezero, po katerem 
bi želeli nekateri pluti z različnimi plovili - tudi na motorni pogon. 

Srečanje z zainteresirano javnostjo je dalo mnogo pri-
pomb in pobud.
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www.prstan.eu - Portal namenjen nevladnim organizacijam Posavja (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam)

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

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

Promocija

Razpisi

Dogodki Strani organizacij

ForumNovice Borza

Dokumenti

Kaj najdete na portalu?

PRSTaN-ov ROJSTNI DAN!ODDAJA POROČIL ZA LETO 2013

Tudi letos nudimo brezplačno po-
moč vsem nevladnim organizacijam 
v Posavju (= društva, zasebni zavodi 
in ustanove) pri pripravi in oddaji zak-
ljučnih računov ter obračunu davka 
od dohodka pravnih oseb. Zaradi 
velikega povpraševanja smo določili 
skrajne roke za dostavo podatkov:

15. 2. 2014 za tiste, ki boste naše sto-
ritve izkoristili prvič, ter 15. 3. 2014 za 
»stare« stranke.

Organizirani bosta tudi dve delavnici, 
kjer boste prejeli koristne informacije 
in orodja za pripravo dokumentacije, 
in sicer v Brežicah, v prostorih 
Mladinskega centra Brežice,  5. 2. 2014, 
ob 17. uri ter v Krškem, v prostorih 
Mladinskega centra Krško, 12. 2. 2014, 
ob 17 .uri.

Na temo zaključnega računa bo tudi 
letos organiziran posvet, ki ga bo vo-
dila uveljavljena strokovnjakinja na 
področju računovodstva. Seminar se 

Mreža nevladnih organizacij Prstan, 
ki deluje v okviru Lokalne razvojne 
fundacije, je v okviru svojih aktivno-
sti v letošnjem letu sprožila nekatere, 
za razvoj NVO v Posavju pomembne 
akcije.

Poleg spodbujanja korporativnega 
prostovoljstva v regiji, zaganjamo 
platformo Modro Posavje, kjer smo 
odprli naslednje pomembne teme 
za NVO – podjetništvo znotraj NVO, 
socialno podjetništvo kot izziv za 
posavske NVO in mladi na stičišču s 
prihodnostjo. Pripravili smo osnutek 
Strategije socialnega podjetništva v 
Posavju, ki se navezuje na nacionalni 
program, je pa prirejena za naše lokal-
ne razmere. V okviru naših aktivnosti 
pri pripravi RRP smo posredovali pro-
jektne predloge NVO na Regionalno 
razvojno agencijo ter pripombe na 
Partnerski sporazum Slovenija EU.

Interesi NVO Posavja se preko ne-
formalne mreže Prstan na različne 
načine prenašajo direktno do načrto-
valcev, izvajalcev lokalnih politik. Naš 

5. obletnico delovanja 
PRSTaN-a bomo praznovali 
delovno..., vendar v 
slavnostnem vzdušju in tako 
kot se za rojstni dan spodobi.

Vabljeni na tortico v sredo, 
29. 1. 2014, od 11. - 13. ure v 
prostore stičišča na CPB 3, 
Brežice.

Dosežke projekta v preteklem 
letu si oglejte na www.prstan.eu

bo izvajal v Brežicah, v drugi polovici 
meseca februarja. Točen datum bomo 
objavili na naši spletni strani.

Opozorimo naj vas tudi na spremem-
be, vezane na obračun prispevkov 
ter akontacijo dohodnine od avtor-
skih honorarjev in plačil na podlagi 
podjemnih pogodb.

Ravno tako se je spremenilo tudi po-
ročanje davčni upravi (novosti pri po-
ročanju Rek obrazcih). 
Vseskozi pa vam nudimo tudi oseb-
no svetovanje in pomoč – kontakt:  
mila.levec@prstan.eu, 070-550-397

Več na www.prstan.eu.

cilj seveda je, da se okolje za razvoj in 
delovanje NVO v Posavju izboljša, da 
NVO postanejo pomemben člen pri 
razvoju in izvajanju politik, ki naše 
skupno družbeno okolje izboljšujejo. 
Mreža Prstan neguje civilni dialog, za-
gotavlja servisno podporo NVO, krepi 
podporno okolje za NVO in izvaja sku-
pne iniciative z namenom obveščanja 
javnosti o pomenu NVO.

Eden izmed najpomembnejših zače-
tih projektov, kjer združujemo civilni 
dialog in krepimo podporno okolje 
za delovanje NVO, je projekt Modro 
Posavje.

Posveti, ki jih organiziramo v okviru 
Modrega Posavja, imajo namen od-
piranja prostora za širjenje znanj in 
izkušenj s področja, o katerem teče 
beseda na posvetu ter spodbuditi 
povezave med vsemi deležniki za 
skupno sodelovanje pri oblikovanju 
različnih strategij in konkretnih akcij 
za izboljšanje stanja na socialnem, go-
spodarskem in javnem področju.

MREŽA PRSTaN
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BELI TEDEN
BELE KUHINJE -50% 

by lagea.com 

na brežiški obvoznici, Mladinska c. 15
telefon: 07 49 94 760; GSM: 051 418 318; e-pošta: poslovalnica.brezice1@lip-bled.si 

www.alples.si

Dnevna soba REGINA v januarju

-35 %

alples
www.gorenje.si

O P R E M A  V A Š E G A  D O M A

Popust tudi 
za ostale 

programe!

V času akcije nudimo 50 % popust na kompletno kuhinjo, modela NOLA in DELTA v beli barvi. 
Akcija velja za kuhinje, ki vsebujejo vsaj polovico elementov v beli barvi IN ob nakupu treh 
velikih aparatov Gorenje

Želimo izpostaviti, da je tokrat popust na kompletno kuhinjo, ki vključuje tudi trgovsko blago. 
Sedaj je odlična priložnost tudi za nakup dodatkov (svetlobna dna, oprema za predale, koši za 
smeti, steklene obloge ...). 

Za vse ostale modele velja 30 % popust na kompletno kuhinjo. 

Akcija ne velja za kuhinje Optimal Premium.

S Posavskim obzornikom 
na komedijo!

Že 25. januarja se boste lahko v Termah Čatež dodobra 
nasmejali računalniško-situacijski komediji Špas teatra, 
naslovljeni z „Pazi M@il!“ z Natašo Barbaro Gračner, 
Matjažem Tribušonom, Gojmirjem Lešnjakom, 
Vesno Pernarčič in Mojco Fatur, ki bodo razkrili, kaj 
se zgodi, če zaupno, ljubezensko internetno dopisovanje 
pomotoma doseže napačnega prejemnika sporočila. Med 
občinstvom bo tudi 5 izžrebancev naše nagradne igre, zato 
le vzemite pisala v roke in napišite pravilni odgovor na 
nagradno vprašanje:

Kako se imenuje rubrika Posavskega obzornika, v kateri 
objavljamo pisma in soočimo mnenja naših bralcev? 
(namig: str. 21).

Vaš odgovor nam skupaj s podatki (ime, priimek, naslov, 
po želji dodajte telefonsko številko) pošljite na naš naslov:

Posavski obzornik
za nagradno igro

Trg Matije Gubca 3
8270 Krško

Lahko pa nam svoj odgovor in podatke pošljete tudi na 
nagradna.igra@posavje.info. Srečne izžrebance bomo o 
prejemu nagrade obvestili na posredovane kontakte.

Imejte se lepo,
vaš Posavski obzornik

Ti so v svoji tihi, a ustvarjal-
ni vnemi gledalcem obogati-
li otvoritve razstav. Opravili 
so vse zadane cilje ter se ob 
pripravljenih razstavah ude-
leževali raznih likovnih ko-
lonij, ex temporov in delav-
nic, ki jih je razpisal JSKD ali 
ostala likovna društva. Po-
samezniki so razstavljali sa-
mostojno in tudi skupinsko v 
Posavju, na državni ravni in 
zunaj države (v Švici, Gani, 
na Hrvaškem). Preko tečajev 
so se pripravljali za sodelova-
nje na razpis državne temat-
ske razstave, v sklopu kate-
re so se člani uspešno uvrstili 

Ustvarjalni brežiški likovniki
BREŽICE – Člani Društva likovnikov Brežice so 7. januarja opravili pregled dela v letu 2013. Predsednica 
društva Kristina Bevc, ki po sklepu članov ostaja na predsedniškem mestu tudi v naslednjem dvoletnem 
mandatu, je v poročilu podrobno osvežila ustvarjalno in zagnano delo članov.

na regijsko razstavo v Dvo-
rani v parku Krško, kamor so 
se uvrstila dela Nede Krva-
vice, Antona Zorka, Vladke 
Sumrek, Marije Kukovica ter 
Janeza Klavžarja in Ane Ma-
milovič – njuni deli pa sta se 
uvrstili celo na državno raz-
stavo. Tudi letos se bodo ude-
leževali izobraževanj JSKD, 
Zveza kulturnih društev pa 
bo v tekočem letu podpira-
la predvsem udeležbo članov 
in mentorjev, ki se doslej 
niso udeleževali izobraže-
vanj in za delo v društvih ni-
majo ustreznega predznanja, 
je povedala Simona Rožman Strnad iz OI JSKD Brežice.

Posamezne članice in člane 
je predsednica Bevčeva po-
hvalila za pomoč pri realiza-
ciji razstav, ki so bile prijetne 
za oko (Antona Zorka, Jože-
ta Šterka, Vlada Cedilnika, 
podpredsednico Tatjano Po-
tokar …) in nenazadnje tudi 
za užitek okusov po otvori-
tvah razstav (Mijo Baškovč 
in njeno številno kulinarično 

ekipo). Med ostalimi projek-
ti bo letos izbrana še poseb-
na delovna ekipa za obele-
žitev 50. obletnice Društva 
likovnikov Brežice. Ustvar-
jalno delovanje društva sta 
sooblikovala tudi lani premi-
nula člana Mitja de Gleria in 
Bojan Horvatič, saj društvo 
brez njiju danes ne bi bilo ta-
kšno kot je, je še poudarila 
Kristina Bevc. N. Jenko S.

Del članic društva na otvoritvi novoletne razstave v MC 
Brežice

SEVNICA – 8. januarja so se v grajski kapeli na sevniškem gra-
du predstavili kot glasbeni gosti člani moške vokalne skupi-
ne Lira iz Krmelja, z govorjeno umetniško besedo pa člana 
in članica literarne sekcije Beseda Kulturnega društva Franc 
Bogovič iz Dobove – Ivana Vatovec, Rudi Mlinar in Rudi Sto-

par. V stalni zbirki Ogled je nato gostitelj kulturnega večera 
Rudi Stopar predstavil osrednjo  umetniško gostjo - ljubitelj-
sko slikarko Vero Avguštin iz Ilirske Bistrice. »Njena dela so 
bogata po hotenjih, motivih in barvah. Slikanje je zanjo iz-
poved,« je dejal ob dveh slikah, ki sta na obiskovalke in obi-
skovalce naredili poseben vtis – umetnica je na slikarskem 
platnu upodobila en sam poseben trenutek v naravi. Ena iz-
med njenih impresionističnih slik je v mesecu januarju na 
ogled tudi v grajskem oknu Radogost.  
 S. R., foto: R. Petančič

Impresije na slikarskem platnu

Ljubiteljska slikarska Vera Avguštin v stalni zbirki Ogled 

SEVNICA – V planinskem za-
vetišču pod Sv. Rokom  je 
član Planinskega društva Li-
sca Sevnica, nekdanji goz-
dar, ljubitelj pohodništva in 
fotografije Vinko Šeško 7. 
januarja predstavil na pla-
ninskih uricah skozi izbra-
ne fotografije naravne zna-
menitosti sevniške občine, 
ki jih že štiri leta odkrivajo 
v okviru študijskega krožka 
sevniške univerze za tretje 
življenjsko obdobje.

Članov krožka je bilo ob usta-
novitvi v študijskem letu 
2009/2010 šest, danes jih je 
okoli dvajset. Pohod imajo 
vsak teden, v vsakem vreme-
nu. Doslej so opravili že blizu 
60 pohodov po sevniški obči-
ni in njeni bližnji okolici. Pred 
pohodom, ki traja približno 
dve do tri ure, naredijo na-
črt in po opravljeni poti pri-
pravijo še strokovno in slikov-
no gradivo.
»Radi potujemo po svetu, ven-
dar moramo najprej poznati 
svoj kraj, da lahko potem spo-
štujemo druge. Imamo lepo 
naravo, rastline in živali. Če to 
združimo, hitro ugotovimo, da 
smo v raju, vendar na vse te 
naravne danosti zelo radi po-
zabljamo,« je dejal v uvodu 
srečanja na planinskih uricah 
Vinko Šeško, ki je v nadalje-
vanju ob mnogih fotografijah 
predstavil marsikatero poseb-
nost in znamenitost.  Med nji-
mi je bila zanimiva freska v 
cerkvi na Žabjeku s prikazom 
požara v Sevnici pa kozolci ob 
Savi na Dolnjem Brezovem, 
rumeno »polje« zaščitene ja-
rice na Bohorju, stara kmečka 
hiša pesnika Lojzeta Grozde-
ta v Zgornjih Vodalah, vinska 
klet v nekdanji graščini v Dol-
njih Impolah pri Studencu in 
še mnogo, mnogo drugih.
  S. R.  

Planinske urice

Planinske urice PD Lisca 
Sevnica so vedno dobro 
obiskane.  

25.1.  2014

ob 20.00
Večnamenska 

dvorana 
v Termah Čatež

ŠPASTEA
TER

 

PREDSTAVLJA

PRVIČ V POSAVJU

5 ŽLAHNIH KOMEDIJANTOV 
POD TAKTIRKO 

ŽLAHTNEGA REŽISERJA 
V HIT USPEŠNICI IZ 

BROADWAYA! 
Si veliko dopisujete po elektronski pošti?  Oni si.
Dopisovanje je zaupno, smešno, razburljivo, tudi pohotno, žgečkljivo … dokler … opa!
Nekdo je prehitro stisnil tipko pošlji. In sporočilo ni prišlo do pravega naslovnika.
Seveda se stvari močno zapletejo in nič ni več tako, kot je bilo še pred petimi minutami.

Če si želite zabaven 
večer, uro in pol 
neprekinjenega 

smeha, je to prava 
stvar za vas! 
Zraven vam 

podarimo še 
lekcijo o poznavanju 

komunikacij preko 
računalnika.

Noro 

dobra 

komedija.

Pro
da

jna
 

me
sta

:  

so
bo

ta

Najbolj bran časopis v Posavju!
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Po spodbudnem zaključku 
lanske sezone je obdobje 
med sezonama prineslo od-
hod dveh najboljših strel-
cev ... 
Zavedamo se, da bodo uspe-
šnejši igralci odšli v klube, 
kjer bodo imeli bolj ureje-
ne razmere. Vsekakor meni 
kot trenerju ni prijetno, ko 
te zapuščajo igralci, v kate-
re si vlagal svoj čas in ener-
gijo ter bi svoj največji po-
tencial šele morali pokazati. 
Sam takšno situacijo razu-
mem, vendar imam kot vsak 
trener tudi športni motiv. V 
klubu smo se ob ponudbi Ro-
kometne zveze Slovenije o 
ohranitvi našega statusa med 
rokometnimi prvoligaši odlo-
čili za ponoven nastop v eliti, 
saj smo bili mnenja, da bodo 
naši igralci imeli najboljšo 
možnost za razvijanje, kar 
se je izkazalo za dobro od-
ločitev. Zavedali smo se, da 
kvaliteta lige pada in da smo 
posledično lahko konkurenč-
ni tudi s pomlajeno ekipo. 
Ob pričetku sezone in prvih 
treningih smo se bolj gledali 
med sabo in se spraševali, ali 
res mislimo s takim igralskim 
kadrom v najvišji razred ro-
kometa. Potem pa smo priče-
li s treningi in ko vidiš, da so 
igralci zagreti in imajo svoje 
ambicije, je lažje delati. V 
sezono smo šli brez pritiskov 
z željo, da naredimo še ko-
rak naprej v razvoju, seve-
da pa si želimo tudi zmag in 
obstanka v ligi. Fantje imajo 
obveznosti na šolah in v služ-
bah, en teden so lahko polno 
prisotni na treningu, en te-
den odsotni zaradi službe ... 
Kljub temu smo bili v prvem 
delu sezone konkurenčni na 
dveh tretjinah vseh tekem. 
Tega ni pričakoval nihče. Še 
vedno lahko mladim igralcem 
ponujamo napredek in če bi 
ekipo obdržali dve, tri leta, 
bi lahko v tej ligi napadali 
tudi višja mesta.

Pred sezono so bile v igri 
nekatere igralske okrepi-
tve, igralci pa se na koncu 
niso odločili za prihod v Kr-
ško ...
Pred sezono smo se želeli 
okrepiti z igralci, ki smo jim 
za te krizne razmere ponuja-
li korekten honorar. Nekateri 
so ostali v svojih klubih, dru-
gi so odšli za boljšimi pogoji, 
spet tretji so celo preneha-

li z igranjem rokometa. Tre-
nutno je v rokometnih vodah 
neko prepričanje, da lahko 
igralcu ponudiš nizko vso-
to za igranje glede na raz-
mere, ki vladajo. Toda tudi 
igralci imajo svojo mejo, 
do katere so še pripravljeni 
spustiti ceno, saj igranje na 
ravni prve lige vzame veliko 
časa z vsakodnevnimi poto-
vanji na treninge in tekme, 
ki prinašajo še določen pri-
tisk. Ob tem so prihodi iz-
kušenejših igralcev v klube, 
ki nimajo čisto urejenih raz-
mer, z mlado ekipo zelo ne-
gotovi in ena stvar povleče 
drugo, zato se veliko igralcev 
ne odloča za takšne presto-
pe. Pri iskanju igralcev smo 
zelo omejeni, dokler deluje-
mo na nivoju, ko težko ko-
garkoli pripeljemo. Drugače 
pa bi se lahko, če bi pripe-
ljali dva igralca, ki bi izsto-
pala po plačilu, pojavile dru-
ge težave v slačilnici. 
 
V Posavju se ponavlja zgod-
ba izpred več kot desetle-
tja, ko so kar štirje posavski 
klubi igrali v 1. SRL. 
Večna tema pogovorov je 
združevanje klubov v Posav-
ju, kar je po mojem zgolj 
iluzija. V vsakem klubu so 
ljudje, ki imajo lastne, pred-
vsem lokalne interese. Priha-
ja do določenih oblik med-

sebojne pomoči med klubi, 
predvsem v obliki izmenjav 
in posojanja igralcev. Tre-
nutno za kaj več ni prosto-
ra, sredstva, ki jih namenja-
jo sponzorji, so omejena in 
usmerjena, tako da je vsa-
ko okolje do neke mere za-
dovoljno. Tako bomo težko 
posegli visoko v slovenskem 
rokometu, spremembe pa 
bodo možne, ko bo v klube 
vstopil nov veter, novi ljudje 
z zmanjšanim poudarkom na 
lokalpatriotizmu. Šele takrat 
bi lahko naredili klub, ki bo 
sposoben igrati in se v vseh 
okvirih kosal z najboljšimi v 
Sloveniji. Za to smo sposob-
ni v Posavju proizvesti dovolj 
kakovosten igralski kader, 
zgolj s kakšno okrepitvijo od 
drugod. Trenutno nismo niti 
blizu kakršnemu koli profe-
sionalizmu, posledično pre-
cej izgubljamo na rednosti in 
kakovosti vadbe.
  
Je v delu posavskih roko-
metnih klubov še kaj re-
zerv? 
Večkrat, ko takole spremljam 
klube v Posavju, se vprašam, 
ali sploh naredimo največ, 
kar se da, iz tega, kar ima-
mo. Tudi znotraj našega klu-
ba ne delamo optimalno, ve-
likim rezultatskim uspehom 
navkljub, a smo po drugi stra-
ni daleč najmočnejši v Posav-
ju. Glede na ves vložek v po-
savske klube bi lahko bilo še 
dosti bolje predvsem na po-
dročju kakovosti treniranja 
oz. izrabe časa za trening. 
Šepamo na oblikovanju celo-
stne podobe klubov, več bi se 
dalo storiti na področju mini 
rokometa in popularizacije 
rokometa. Mi dejansko de-
lamo čudeže. Sam sem z ge-
neracijo letnikov 1997, ki so 
postali dvakratni državni pr-
vaki, delal od samega začet-
ka z 20 rokometaši, RK Celje 
je imelo recimo možnost iz-
bora med 60.

Meniš, da je možno v Posav-
ju zadržati kakšnega ekstra 
talenta?
Takšnega igralca bi lahko 
obdržali, v kolikor bi imeli v 

klubu urejene pogoje in kva-
litetno ekipo z jasnimi, vi-
sokimi cilji. Se pravi jasno 
vizijo, seveda pa je vse to 
močno povezano s sredstvi. 
Vsak igralec želi biti v ure-
jenem klubu, naši največji 
klubi si lahko igralca ekstra 
kakovosti s slovenskega pro-
stora z lahkoto privoščijo. 
Prav zato moramo imeti ja-
sen cilj, vizijo in to podpre-
ti tudi z realnimi sredstvi, ki 
bi bila lahko dosegljiva. Tre-
nutno smo lahko ponosni na 
člansko ekipo, da lahko ob-
stajamo na tem nivoju kot 
zrcalo dela z mladimi, je-
dro današnje članske eki-
pe so igralci letnikov 1993, 
1994 in 1995. Ti igralci so se 
redno uvrščali med najboljše 
štiri ekipe v državi. Izjemni 
posamezniki, kot je recimo 
Nejc Cehte kot levoroki zu-
nanji igralec z izjemnimi fi-
zičnimi sposobnostmi, so iz-
razito zanimivi za najboljše 
slovenske klube. Kljub odho-
dom talentov bomo lahko ob 
dobro delujoči mladinski ro-
kometni šoli igrali prvo ligo 
tudi z ostalim doma vzgoje-
nim kadrom. Odškodnine v 
slovenskem prostoru so mi-
nimalne, mogoče lahko z nji-
mi pokriješ eno sezono posa-
mezne mlajše selekcije. 

Kakšna bi bila zgledna ure-
jenost posavskega rokome-
tnega kluba in kakšen bi bil 
proračun?  
Proračuni rokometnih klu-
bov, ki se pojavljajo v javno-
sti, so zelo pretirani. Sred-
stva v višini 150.000 evrov 
s pravimi ljudmi na organi-
zacijskih mestih, ki bi dela-
li v dobro kluba, bi bila do-
volj. Večji del sredstev mora 
biti namenjen mlajšim ka-
tegorijam, od mini rokome-
ta naprej. Strokovna ekipa 
mora biti močna, sestavlje-
na iz petih kakovostnih tre-
nerjev, vključno s trenerjem 
članske ekipe. Za ohranjanje 
trenerjev pri delu v klubu bi 
morali iskati možnosti za nji-
hovo zaposlitev. Žalostno je 
sicer, da na občinski ravni ob 
vseh sredstvih, ki jih pridobi-
mo iz naslova omejene rabe 
prostora, nimamo niti enega 
zaposlenega trenerja. Radi 
bi, da ne bi bilo otrok na ce-
sti, imeli pa bi trenerje, ki 
bi za njih skrbeli brez ure-
jenih osnovnih pogojev za 
normalno življenje. Govori-
mo sicer o neki idealni ure-
jenosti kluba, zatakne pa se 
že pri zagotavljanju plačila 
za ključne dele tega ustro-
ja, ki so trenerji in igralci. 
Pri trenerjih gre za sposob-
ne strokovnjake, ki so pri-
peljali ekipe do naslovov dr-
žavnih prvakov. Mnogi izmed 
nas se sprašujemo, do kate-
re meje lahko gremo z na-
šim »žrtvovanjem« za skupno 
dobro. Sem celo na točki, ko 
kolebam, ali sploh še osta-
ti v športnih vodah, za nor-
malno življenje nimam, ob 
tem se je težko pogovarja-
ti o idealnem ustroju kluba, 
ko se hkrati sprašujem, ali 
se sploh splača ostati oziro-
ma ali lahko preživim. 
 Luka Šebek

ligaški semafor

ROKOMET
KADETI – POLFINALE, SKU-
PINA B
Rezultat – Velenje : Krško 
31:38

MALI NOGOMET

MLADINCI U21
Rezultat - Ptuj : Sevnica 0:3
Lestvica - 1. Litija 13, 2. Sev-
nica 12

ODBOJKA

ČLANICE
Rezultat – Braslovče II : Bre-
stanica 3:2 (26:24, 25:19, 
22:25, 18:25, 15:5)
Lestvica – 1. Kostak Elmont 
Brestanica 19

KADETINJE – B LIGA, SKUPI-
NA B
Rezultati – Šentvid : Brestani-

ca 0:2, Brestanica : Vital II 1:2

KADETI – B LIGA, SKUPINA C
Rezultati – Črnuče III : Ko-
stanjevica 1:2, Kostanjevica 
: Žužemberk 2:1

KOŠARKA

ČLANI – 3. SKL
Rezultati – Krško : Celje 
82:85, Krško : Pingvini 87:59
Lestvica – 1. Celje 19, 5. Po-
savje Krško 17

MLADINCI – 2. SKL, SKUPINA 
VZHOD 1
Rezultati – Zagorje : Krško 
63:61, Krško : Lastovka 60:70
Lestvica – 1. Helios Domža-
le B 22, 3. Posavje Krško 17

KADETI – 2. SKL, SKUPINA 6
Rezultat – Krško : Olimpija B 
53:51
Lestvica – 1. Krka B 16, 2. Po-
savje Krško 14

S kolesom na poti po deželah Črnega morja. Tako se je ime-
novalo potovanje Marjana Geršaka in Bojana Čuriča, ki sta 
lani poleti prekolesarila sedem držav, ki obkrožajo obalo Čr-
nega morja. Zaradi vizumskih omejitev sta morala del poti 
prepotovati s trajekti, ladjo in tudi vlakom. Intenzivna pri-
prava za pot je potekala šest mesecev. Posavska dvojica je 

potovala s cestnima kolesoma ter vsak s 35-40 kg prtljage in 
camp opremo. Na pot sta šla z vlakom iz Dobove v central-
no Romunijo, nekje pod romunskim gorstvom Transfagarašan 
(Plioesti) pa sta začela svojo popotniško kolesarsko pot oko-
li Črnega morja. Prvi etapni cilj je bilo mesto Ilyich v Rusiji, 
nato sta kolesarila naprej proti Sočiju, prireditelju zimskih 
olimpijskih iger 2014, kjer sta preživela pet dni in ugotovi-
la, da je mesto dejansko pripravljeno za februarski sprejem 
svetovnih športnikov. S trajektom sta se iz Sočija podala pro-
ti najvzhodnejši točki potovanja, gruzijski prestolnici Tbilisi. 
Nato sta obrnila svoji kolesi nazaj proti zahodu oz. Črnemu 
morju in prišla na naslednji etapni cilj, gruzijsko pristanišče 
Poti. Od tu pa sta z ladjo odplula proti bolgarskemu prista-
nišču Varna, od koder sta se s kolesi odpravila še na zadnjo 
etapo, ki se je končala v Artičah in nato v Krškem. Posavska 
dvojica je tako kolesarila čez Romunijo, Ukrajino, Moldavi-
jo, Rusijo, Gruzijo, Turčijo in Bolgarijo ter naredila skoraj 
4000 kilometrov.  R. R.

S kolesom iz Posavja po deželah 
Črnega morja

Geršak in Čurič ob koncu zadnje etape

LISCA - Lisca, ki je znana in priljubljena pohodniška ter izle-
tniška točka, je privlačna tudi za jadralne padalce. Ti mnogo-
krat poletijo z vzletne točke proti savski dolini. Tako je bilo 
tudi preteklo nedeljo, ko so se številni jadralni padalci podali 

na nepozabno pot. »Le kakšen je občutek, ko jadraš na kri-
lih vetra?« se je spraševala ena izmed obiskovalk, ko je zrla 
za široko razpetim krilom padala in pogumnim jadralcem.
 S. R., foto: M. O 

Z urejenimi razmerami se lahko 
kosamo z najboljšimi v državi
KRŠKO - Ob polovici rokometne sezone smo se pogovarjali z mladim rokometnim strokovnjakom, trener-
jem članske ekipe Rokometnega kluba Krško Sandijem Marklom. Trener, poznan po svoji impulzivnosti 
med tekmami, je v preteklih sezonah globoko zakorakal v svet kakovostnega slovenskega rokometa. Kr-
škemu klubu je v kratkem obdobju prinesel kar tri naslove državnih prvakov v mlajših kategorijah, v za-
dnjih dveh sezonah pa se je posvetil delu s člansko ekipo, v katero je ob njem samem verjel le malokdo.

Sandi Markl

Jadrajo na valovih vetra

Na Lisci je urejeno vzletišče za jadralne padalce.

LJUBLJANA – 11. januarja je v Ljubljani potekal mednarodni 
dvoranski atletski miting za vse kategorije, ki so se ga udele-
žili tudi člani AK Brežice. Svojo odlično predstavo je že na za-
četku zimske sezone pokazala skakalka v višino Lara Omerzu, 
ki je premagala vso konkurenco. Bolj kot prvo mesto je omem-
be vreden njen rezultat, saj je s preskočenimi 180 cm dosegla 
svoj nov osebni rekord, kar je za njeno starost v svetovnem 
merilu izjemen rezultat. V skoku s palico je Leda Krošelj pri-
kazala nekaj odličnih skokov in letvico premagala na višini 370 
cm ter osvojila 2. mesto. Tako Lara kot Leda sta tudi izpolni-
li normo za junijski nastop v Azerbajdžanu, kjer bodo poteka-
le kvalifikacije za avgustovske olimpijske igre mladih na Kitaj-
skem. Na stopničke sta se uvrstila tudi pionirka Nika Glojnarič 
(1. na 60 m ovire) in Ambrož Tičar (2. v skoku s palico). Na-
stopili so še Žanin Kužnik, Samanta Vegelj, Maja Glogovšek, 
Evelina Keber, Nika Plankar, Miha Vodeb, Egon Metelko, Ma-
tic Kovačič in Kevin Zorič.  R. R., vir: AK Brežice

Lara in Leda z normo za 
Azerbajdžan
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Kam v Posavju?
Četrtek, 16. 1.

• ob 18.00 na gradu Sevni-
ca: otvoritev slikarske raz-
stave „Dvig nove klasične 
umetnosti“ akademskega 
slikarja Gregorja Smukovi-
ča in diplomiranega slikar-
ja Nika Anikisa Skuška

• ob 19.00 v mali dvorani KD 
Krško: predavanje Tonija 
Kočevarja „Odnosi z mlado-
stnikom – Srečanje ali dvo-
boj moči?“, iz cikla Pot do 
sreče obstaja

Petek, 17. 1.

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: kuharska delavnica – 
peka buhteljnov

• ob 17.00 v MC Krško: šola 
DJ-janja, mentor: Gregor 
Pintarič, prijave in info na 
benjamin.kovac@mc-krsko.si

• ob 18.00 v MT Raka: ugan-
karski večer

• ob 18.00 v KD Krško: Anto-
nov koncert narodno-zabav-
ne glasbe

• ob 19.00 v Domu XIV. Di-
vizije Senovo: prireditev 
„Kulturni mozaik“, sodelu-
jejo kulturna društva iz ob-
čine Krško, vstop prost

Sobota, 18. 1.

• ob 9.30 v MT Raka: naredi-
mo snežaka

• ob 10.00 v Mencingerje-
vi hiši v Krškem: delavnica 
„Fotografija brez fotoapa-
rata – fotogram“, prijave na 
kud.liber@gmail.com, naj-
kasneje do petka, 17. 1., 
cena: 15 €

• ob 10.00 v MC Brežice: de-
lavnica PR – odnosi z jav-
nostmi za vsakdanjo rabo; 
predhodne prijave na bit@
drustvo-dsb.si do 17. 1.

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
delaj snežaka

• ob 14.00 v MT Senovo: iz-
delava kazala za knjige

• ob 15.00 v dvorani TVD Par-
tizan v Boštanju: Mišjakov 
večer

• ob 16.00 v Kulturnem domu 
v Krmelju: koncert Pevske 
skupine Lokvanj „Naših 10 
let“

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: igre s kartami

• ob 19.00 v gostišču Kmečki 
hram v Kostanjevici na Krki: 
praznik domačih kolin

• ob 21.30 v MC Krško: kon-
cert Tinkare Kovač z ben-
dom, vstopnina: 5 €

Nedelja, 19. 1.

• ob 11.15 pri cerkvi sv. Ane 
na Okiču: Antonovo na Oki-
ču - tradicionalna licitacija 
mesnih dobrot po sveti maši 
na Antonovo nedeljo

• ob 18.00 v KD Krško: kon-
cert novega programa Big 
banda Krško

• ob 18.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
osma in hkrati zadnja po-
novitev biografske drame o 
škofu dr. Stanislavu Leniču 
z naslovom „V imenu ljud-
stva“ 

• ob 19.00 v MC Krško: ogled 
filmov, ki so nominirani za 
oskarja

Ponedeljek, 20. 1.

• ob 18.00 v posebni sobi 
Okrepčevalnice Mica v Sev-
nici: EFT – skupinsko tapka-
nje, vodi Maja Fink

Torek, 21. 1.

• ob 9.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predavanje dr. 
Janeza Bogataja „Običaji v 
Sloveniji - potica, vseh sla-
dic kraljica“

• ob 16.00 v Knjižnici Sev-
nica: 1. območno srečanje 
literatov občine Sevnica 
„Škrjanček poje, žvrgoli“

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

Sreda, 22. 1.

• ob 14.30 v MT Senovo: gle-
dališka delavnica

• od 16.00 do 18.00 v MC Kr-
ško: računalniško izobraže-
vanje za starejše, prijave in 
info na info@mc-krsko.si in 
07 488 22 86

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

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: predstavitev knjige 
„Plemiška družina Gutman-
sthal-Benvenuti in Rade-
če“, knjigo bodo predstavili 
njeni avtorji Andreja Toma-
žin, Milan Gorišek, Miran Pr-
naver in Miro Bergelj

Četrtek, 23. 1.

• ob 18.00 v KD Krško: igra-
no-lutkovna predstava za 
otroke od 3. leta dalje 
„Zvezdica Zaspanka“, za 
rumeni abonma in izven

Petek, 24. 1.

• ob 15.00 v mali dvorani 
KD Krško: posvet o različ-
nih trajnostnih pristopih v 
sadjarstvu

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

• ob 18.00 v gostilni Kmečki 
hram Kostanjevica na Krki: 
potopis Sreča Pusta „Modre 
sanje“

• ob 18.00 v MT Raka: ka-
raoke

• ob 18.30 v MT Podbočje: 
filmski večer

• ob 21.00 v klubu MC Bre-

Decembra, do zadnjega dne, so bile dovoljene sanje. Po-
tiho je živelo upanje s smelim načrtovanjem, da bomo 
uresničili kakšno od decembrskih sanj. Seveda vseh 
sanj in načrtov ne gre kar naenkrat sedaj že sredi nove-
ga januarja prekrižati, jih zabarikadirati v neprebojno 
kanto in po možnosti pokriti s pol tone težkim pokro-
vom. Zato, ker je težko. In ni nikjer nikogar z resničnim 
zagotovilom, da bo boljše, da se bo v svetu, Sloveniji,  
tem našem Posavju iz obrobja prerinila v središče pra-
vica, kjer bi se okoli njene osi vrteli ljudje. Človeštvo s 
plemenitimi nameni. Mnogo opek, gržanov, frančiškov, 
dalajlam … Da bi jim, in z njimi nam vsem, uspelo ob-
vladati, obrzdati plenilski nagon tistih, ki naše življe-
nje potapljajo iz egocentričnosti in sebičnosti.

Mnogo želja s srečo in predvsem z zdravjem se je pre-
takalo v decembru in se tudi prelilo v ta prav nenava-
den januar. Prepričana sem, da so voščila po zdrav-
ju ene najbolj plemenitih, najbolj resnično mišljenih 
in nenazadnje tudi najbolj želenih. Tisti, ki je bil kdaj 
koli soočen z boleznijo bližnjih, prijateljev in znan-
cev in – vsekakor – s svojo, ve, kaj pomeni iskreno žele-
ti Zdravja, ki si zasluži veliko začetnico. Ljudje živijo 
pod blaznimi pritiski in strahovi. Bodo še imeli delo, 
jim naslednje jutro prinaša odpoved? Mladi, ali bodo 
delo sploh dobili, kako se bodo preživeli, si bodo lahko 
ustvarili kolikor toliko prijazno življenje? Vprašanja 
negotovosti, ki peljejo v stres. 

Stres je bakterija, ki se loti vsakega vlakna v telesu, je 
bližnjica v bolezni. Nekateri se ga lotijo s prenajeda-
njem, drugi s prekomernim popivanjem, nekateri z ve-
rižnim kajenjem (sem skoraj med njimi), tretji z delo-
holizmom. Ti nezdravi življenjski slogi nas potuhnjeno 
pripeljejo do bolezni srca in ožilja, kosti in sklepov, do 
sladkorne bolezni, raka, debelosti, do sesutja. Zdravje 
državljanov vseh letnic je velika vrednota tudi za drža-
vo. Tragični komedijanti, ki vodijo našo državo, se tega 
niso in se ne zavedajo niti danes. Če bi se, stanje na po-
dročju zdravstva in sociale ne bi bilo tako, kot je. 

Naj me, za božjo voljo, nihče ne poskuša prepričati, 
da za eksotično potovanje BP na afriški jug na Man-
delovo slovo ni bil porabljen denar tudi iz posavskega 
»budžeta«, kolikor ga pač je. Prav tako peka piškotov 
in potic, prestavljanje kant za smeti in vsega ostalega 
populističnega, česar se je lotil. Določene parlamen-
tarne manekenke se predstavljajo razjarjeni množici 
pred tv ekrani kot biku rdeča »fana«. Bi jim bilo tre-
ba narisati, da so na plačilni listi davkoplačevalcev 
od Lucije do Murske Sobote, od Radeč do Rigonc? AB 
ve, da ima kolena, ki jih razkazuje po svetu (nimamo 
nič proti lepim ženskim nogam, ampak ... !), najbrž 
pa se (še) ne zaveda, da ima rajo, ki ji bo plačala dav-
ke, reševala državo ...

Naše razširjeno Posavje je lepo, je raznoliko, je pol-
no ustvarjalnih ljudi, ki se trudijo. Naše Posavje ima 
mladino, mlade, ki imajo sanje in želje. Koliko njih si 
jih bo lahko uresničilo? Uresničilo tako, da bodo vese-
li in z-d-r-a-v-i uživali v svojih uresničitvah? In da bi 
starejši mirno preživljali svojo starost? Veliko vpra-
šanj, veliko ugibanj, mnogo negotovosti tudi. Če le 
lahko vsaj malo pomagamo k svojemu zdravju, se lah-
ko vsako uro umaknemo v samega sebe, saj človek ne 
najde nikjer tišjega in mirnejšega zavetja kot v svoji 
duši. Predelaš, predihaš, kaj je vredno in kaj nevredno 
– stresa. Poiščeš novo, ustrezno pot in dihaš, dihaš. Di-
haš in magari tuliš - v Vrbini!

P.S.: Vendar je res: bolj smo zdravi, ko je zdrava država!   

Zdravja!

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Mini teater: 

ZVEZDICA ZASPANKA
igrano–lutkovna predstava, 3+

Igrajo: Nina Ivanišin/Maruša Majer, Tadej Pišek 
in Igor Štamulak

četrtek, 23.1., ob 18. uri
ZA RUMENI ABONMA in izven

MAYA
akustični koncert iz Jazz-etno cikla

Zasedba: Maya – vokal, Robert Jukič – bas, Tomaž 
Gajšt - trobenta, Jani Šepetavec - kitara, 

Igor Vičentić - rhodes

sobota, 25.1., ob 20. uri
ZA JAZZ-ETNO ABONMA in izven, Klub KDK

MIRO ŽITKO: 
OD NARAVNE GRADNJE 

DO SAMOOSKRBE
predstavitev knjige in predavanje
četrtek, 30.1., ob 19. uri

Klub KDK, vstop prost

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

MODRE SANJE 
• petek, 24. januar, ob 18. uri -  

Gostilna Kmečki hram Kostanjevica na Krki

Trebanjec Srečo Pust, avtor pustolovskih morjepisov  Mo-
dre sanje in Potopljene sanje, bo predstavil doživetja z 
jadranj po svetovnih morjih.

Lepo vabljeni!

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V JANUARJU

TONI SOTOŠEK vabi na 

ANTONOV  KONCERT
petek, 17.1.,  ob 18. uri

KULTURNI DOM KRŠKO
SODELUJEJO:

HARMONIKARJI IN »DRUŽINA TONIJA SOTOŠKA«,
FANTJE S PRAPROTNA, HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK, 

GAMSI, MARJAN NOVAK - mojster zvoncev,
BRODNIKI, 40 X BAND

VODITELJ – MITO TREFALT

Predprodaja 13 EUR, na dan koncerta 15 EUR
BLAGAJNA KULTURNEGA DOMA KRŠKO       

Vsak delovni dan med 10. in 12. uro 
ter med 15. in 17. uro!

Telefon v tem času: 07/4880-194
VLJUDNO VABLJENI!

žice: Ujma Tour – koncert 
metal/rock bandov Dead 
Dildo Drome, MIT in Heretic

Sobota, 25. 1.

• ob 9.30 v MT Raka: kaj po-
meni moje ime?

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj – dišeča mila

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
gremo na Planino

• ob 10.00 v MC Krško: krea-
tivna fotografska delavnica, 
mentor: Miša Keskenovič, 
prijave in info na benjamin.
kovac@mc-krsko.si

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

• ob 17.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: 7. 
ocvirkijada, na ogled in po-
kušino bodo izdelki iz ocvir-
kov, v kulturnem programu 
bodo nastopili ljudski pevci 
in godci, gledališka skupina 
ter Mama Manka

• ob 18.00 v OŠ Bušeča vas: 
ekipni turnir v namiznem 
tenisu, prijavnina za eki-
po: 6 €

• ob 20.00 v klubu KD Kr-
ško: koncert soul vokalist-
ke Maye in spremljevalnega 
jazz kvarteta, za jazz-etno 
abonma 2014 in izven

• ob 20.00 v Termah Čatež: 
komedija Pazi, M@il!

• ob 21.30 v klubu MC Bre-
žice: koncert skupine Parni 
Valjak Tribute

Nedelja, 26. 1.

• ob 19.00 v MC Krško: ogled 
filmov, ki so nominirani za 
oskarja

Torek, 28. 1.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje dr. Bo-
židarja Jezernika „O kavi“

• Sreda, 29. 1.

• ob 14.30 v MT Senovo: gle-
dališka delavnica

• od 21.00 do 22.00 v MC Kr-
ško: evropska ura – debata 
mladih na aktualne teme EU 
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NOVO 
IZ ZALOŽBE NEVIODUNUM

Posavski obzornik 
tudi na spletu!

Na otvoritvi novoletne razstave Društva likovnikov Breži-
ce v tamkajšnjem mladinskem centru smo v objektiv uje-
li članice skupine Alter Ego Plesnega društva Imani, ki so 
s svojim nastopom popestrile otvoritveni dogodek. Tu-
di sicer so plesalke Imanija skozi leto s plesnimi točkami 
bogatile razstave brežiških likovnikov in kdo ve, morda 
bo katera od deklet kdaj poprijela tudi za slikarski čo-
pič … (Foto: N. J. S.)

Vse pogosteje se na prireditvah v Šentjanžu pojavlja-
ta Jožica Pelko in Boštjan Repovž kot usklajen voditelj-
ski par, pri čemer jima verjetno pomagajo tudi izkušnje 
z vsakodnevnim nastopanjem pred učenci v razredu. Jo-
žica Pelko je učiteljica razrednega pouka na OŠ Milana 
Majcna Šentjanž, Boštjan Repovž pa učitelj matematike 
in fizike na OŠ Krmelj. Oba pa sta doma v Pušel‘cu Do-
lenjske. (S. R.)

Na muhi ...

Dekleta (z leve) Klara Moškon, Katja Glas in Tjaša Zida-
nič sestavljajo dobri dve leti delujočo domačo glasbeno 
zasedbo Uranium pills project. Direktne povezave med 
njihovo pojavnostjo in poimenovanjem zasedbe po urano-
vih tabletkah sicer ne najdemo, razen če s tem vokalistke  
nakazujejo na svoje eksplozivne, močne in prodorne gla-
sove. Nasmejane smo ujeli v družbi tokrat presenetljivo 
resnega dirigenta senovskega pihalnega orkestra Halida 
Tubeishata, pod taktirko katerega so dekleta zapela na 
tamkajšnjem tradicionalnem prednovoletnem koncertu. 
Nemara pa je bila za Tubeishatom le še ena neprespana 
noč, saj sta s soprogo Galino, sicer operno sopranistko, 
pred slabima dvema mesecema postala ponosna starša 
sina Timoteja. (B. M., foto: Boštjan Colarič)

Otvoritvi razstave fotografij Plečnikovih krstilnic v ko-
stanjeviški šoli je sledila še čajanka s t. i. Plečnikovim 
čajem, ki ga je zanj pripravljala gospodinja, Šentjer-
nejčanka Urška Luzar. S čajem, ki naj bi ugodno vplival 
na uravnavanje prebave in presnove, zmanjševal nape-
njanje in pospeševal izločanje žolča, poleg tega pa naj 
bi deloval protistresno, lajšal bronhialne težave in bla-
go pomirjal živce, je udeležencem postregel vsestran-
ski Matjaž Krhin, ob takšnih priporočilih pa ga je seve-
da poskusil tudi kostanjeviški umetnik Jože Marinč. Ali 
potrjuje vse naštete učinke čaja, pa še nismo uspeli iz-
vedeti … (P. P.)

Petra Rep Bunetič (levo s sinom Tristanom v naročju) je 
po desetletju službovanja v kabinetu krškega župana za-
plavala na novo delovno področje, poleg tega jo še ve-
dno opazimo kot moderatorko na raznih prireditvah. Tudi 
Branka Jenžur (desno) se lepo znajde na odrskem parke-
tu, saj je vpeta tako v kulturno sfero v svojem okolju ka-
kor pri vodenju humanitarnih prireditev. Poseben obču-
tek za humanitarnost pa ima tudi leskovški župnik Ludvik 
Žagar (v sredini), ki ga župljani poznajo tudi kot skrbne-
ga in vestnega varuha sakralnih objektov, pa tudi tvor-
ca novih cerkvenih pridobitev. Vse štiri smo na praznični 
dan svetih treh kraljev ujeli po mašni daritvi pri občudo-
vanju jaslic v domači leskovški cerkvi. (M. H.)

Naročila:
Založba Neviodunum,

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

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

ALMANAH OBČINE KRŠKO 2013
Kronika dogodkov leta 2013 v 
občini Krško je ilustrirana s pre-
ko 400 fotografijami, sledijo pa 
ji številni aktualni podatki. V 
domoznanskem razdelku pod 
naslovom Krško in Krčani skozi 
čas so predstavljene zanimive 
osebnosti - gospodarstvenik in 
politik Silvester Gorenc, pesnik 
in duhovnik Leopold Turšič, in-
dustrialec Fran Bonač in druž-
bena delavka Rezi Pirc.
Cena: 11,00 evrov.

S PATRI SMO SI BILI DOBRI
Tri stoletja brežiških 
frančiškanov
Zbornik s šestnajstimi razprava-
mi z različnih kotov osvetljuje 
življenje brežiških frančiškanov 
v skoraj treh stoletjih njihove-
ga delovanja v Brežicah in oko-
lici. Knjiga, ki je kot četrta knjiga 
iz zbirke Brežiške študije izšla v 
sodelovanju z Društvom za oži-
vitev mesta Brežice in založbo 
Brat Frančišek, obsega preko 
500 strani. 
Cena: 28,00 evrov.

Kot širom Slo-
venije so tudi v 
Posavju koncer-
ti dalmatinskih 
klap zadnja leta 
izredno prilju-
bljeni. Da bi bi-
lo obiskovalcev 
čim več in s tem 
tudi zbranega 
denarja za na-
kup šolskih po-
trebščin za so-
cialno ogrožene 
otroke, sta Na-
taša Mihajlovič, 

predsednica Lions kluba Brežice (levo) in Kornelija Bibič 
(desno), aktivna članica omenjenega društva, poskrbeli, 
da so na dobrodelnem dogodku v Termah Čatež nastopili 
šibeniški glasbeniki Klape Bonaca. Vodja klape, ki pogo-
sto nastopa tudi z Oliverjem Dragojevićem, Goran Gulin 
(v sredini), se je v Termah Čatež zelo dobro počutil, rav-
no s termalnim gigantom pa sta posredno povezani tudi 
obe dami - Kornelija je tudi soproga namestnika general-
nega direktorja mag. Dejana Bibiča, Nataša Mihajlovič pa 
je zaposlena v oddelku prodaje Term Čatež d.d.  (M. M.)

Možje na sliki so člani DLSD iz Leskovca pri Krškem. Ne glede na skupinsko fotografijo 
in kletko v ospredju pa ne gre za eno izmed političnih strank (četudi smo zadnja leta 
na širšem političnem prizorišču priča dogodkom in aferam, ki jih pogosto lahko ozna-
čimo tudi z izpeljankami iz besede svinja), pač pa  za člane v lanski spomladi usta-
novljenega Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot. Ti so 11. januarja za člane in 
simpatizerje pripravili dvodnevno izobraževanje o pripravi kolin in predelavi mesa v 
ostale svinjske domače izdelke. Da možje dobro vedo, kako se stvari streže, so do se-
daj že dokazali na mnogih prireditvah, na katerih so dali obiskovalcem v pokušino su-
homesnate dobrote, pa tudi na tekmovanjih. Predsednik društva Jože Petkovšek je na-
mreč lani na 17. slovenski salamijadi v Laškem osvojil drugo mesto. (B. M., foto: DLSD)

Študentka Suzi Mirt z Ja-
blanice se rada posveča 
tudi petju. S kratkim na-
stopom je navdušila na le-
tošnjem silvestrovanju na 
prostem v Sevnici. Posnela 
je tudi lasten videospot, 
v katerem je pesmi "Stay" 
pevke Rihanne dala nov vi-
dez.  (S. R.)

Na decembrskem božičnem koncertu v Cerkljah ob Krki se 
je v domačem Moškem pevskem zboru Planina zadnjič slišal 
glas dolgoletnega člana Ivana Goloba iz Dolenje Pirošice. Sle-
dnji je poznan daleč naokoli kot zelo vesten član, brez kate-
rega ni minila praktično nobena vaja, kaj šele da bi manjkal 
na kakšnem nastopu. Za vse, kar je naredil za omenjeni zbor, 
se mu je zahvalil predsednik KD Planina Vlado Gramc. Ker 
pa gospod Ivan ni edini, ki je z novim letom zapustil zboro-
vske vrste, MoPZ Planina vztrajno išče nove, predvsem mla-
de moči, da se pridružijo in še naprej ohranjajo zborovsko 
petje v Cerkljah in okolici. (R. R., foto: S. F.)
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VELIKO MRAŠEVO – Na zadnji dan minulega leta je častitljivih 
devet desetletij življenja praznoval Jože Kraševec iz Velike-
ga Mraševega. 90-letnik, čigar življenje je zaznamovalo zla-
sti delo na kmetiji, pa tudi izgnanstvo med drugo svetovno 

vojno, jesen življenja preživlja z družino sina Stanka in sna-
he Marjetke, sicer pa sta se mu v zakonu z že skoraj dve de-
setletji pokojno ženo Ivanko rodila še hči Minka in sin Jože. 
Zdravje mu glede na leta še kar dobro služi, rad se spreha-
ja, pogovarja in bere časopis (brez očal!). Ob jubileju so ga 
po novem letu med drugim obiskale tudi članice podboške-
ga odbora Rdečega križa, ki so povedale, da je Kraševec naj-
starejši moški v krajevni skupnosti.  P. P.

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Karmen Filipančič, Polje 

ob Sotli – dečka,
• Romana Pintar, Bizeljsko 

– dečka,
• Tanja Habuš Lekše, Brege 

– dečka,
• Anita Božič, Vrhulje – 

deklico,
• Vaska Gjakov, Brežice – 

dečka,
• Majda Šoln, Brezje pri 

Dovškem – dečka,
• Andreja Kuzman, 

Janeževa gorca – deklico,
• Barbara Grobelnik, 

Pongrac – deklico,
• Martina Kerin, Mali Trn – 

deklico,
• Barbara Juh, Blanca – 

deklico,
• Anamarija Dernikovič, 

Bizeljsko – dečka,
• Urška Razpet, Cerovec – 

dečka,
• Špela Klaužar, Mrčna sela 

– deklico,
• Nuša Kukovič, Mali Kamen 

– deklico,

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

rojstva moja poroka

GSM: 031 806 994
Gradiška ulica 10, 8351 Straža

www.porocni-studio.si

Poročni studio

• Anja Pirc, Kržišče – dečka,
• Lidija Đokić, Brežice – 

deklico.

ČESTITAMO!

• Marko Kokol iz Maribora 
in Maruša Bradač s Čateža 
ob Savi,

• Dejan Kržičnik iz 
Kostanjevice na Krki in 
Mira Pirc iz Sel pri Raki.

ČESTITAMO!

Maša Dostal in Gorazd Ivanjšek, oba iz Krškega, 14. 
septembra 2013, pred Dvorano v parku Krško (Fo-
to: Miro Nunič)

poroke

KRAJNA BRDA – Pred prazniki je 97. rojstni dan praznovala 
Antonija Komljanc iz Krajnih Brd, najstarejša krajanka KS 
Blanca. Sicer obletnica ni okrogla, vendar so jo vseeno obi-
skale aktivistke KO RK Blanca, predsednica Cvetka Požun in 
članica odbora Nada Belinc. Pridružila se je še soseda Marija 
Bobnič. S slavljenko so obujale spomine, govorile pa so tudi 

o načrtih za prihodnost, saj je gospa Antonija izrazila srčno 
željo, da želi dočakati 100 let. Vse življenje in še pred nekaj 
leti je opravljala vsa kmečka dela. Živi pri Faniki in Marjanu 
Arenšku, ki zelo lepo skrbita zanjo. V šali je dejala, da se 
boji, kdo bo zanjo skrbel, ko bosta umrla, čeprav sta šele v 
sedemdesetih letih. Vsi so se posladkali s pecivom, nazdra-
vila pa je tudi s kozarčkom cvička. In recept za dolgo življe-
nje: delo in zmernost pri hrani in pijači. A. M.

SPODNJI STARI GRAD - Zadnji 
dan v letu 2013 je Lidija No-
vak iz Spodnjega Starega 
Gradu praznovala spoštova-
nja vrednih 90 let, ki jih za 
vsako desetletje ponazarja 
vrtnica v šopku. Čast zaželeti 
slavljenki Lidiji v imenu kra-
janov KS Sp. Stari Grad – Sp. 
Libna, da se v šopku ob sreči 
in zdravju pridruži še nasle-
dnja, deseta vrtnica, sta na 
pobudo članov sveta KS pre-
jela Jože Stibrič (levo ob 
slavljenki) in Andreas Rep-
še (desno).
 Vir: KS Spodnji Stari Grad 
 - Spodnja Libna

Devet vrtnic za devet desetletij

97 let Antonije Komljanc

Antonija Komljanc v krogu obiskovalk in skrbnikov

Popravek
V prejšnji številki Posavske-
ga obzornika (PO št. 1, 3. 1. 
2014) nam jo je v članku z 
naslovom „Zlata poroka pri 
Urekovih“ v podpisu pod fo-
tografijo zagodel tipkarski 
škrat, saj smo zlatoporo-
čenca pomotoma preime-
novali v Kunej. Za napako 
se opravičujemo. 

POROKA NA GRADU RAJHENBURG
Zaobljuba ljubezni v grajskem ambientu ponuja

 unikatno doživetje in nepozaben spomin!
Vožnja s kočijo, pozdrav grajske gospode ter srednjeveški ples vas popeljejo 

v poročne prostore: romansko dvorano, renesančno dvorano, okroglo dvorano, 
romansko kapelo in gotsko kapelo z dvoriščem.

Za dodatno ponudbo in ogled prostorov ter druge informacije glede poroke na 
gradu pokličite na 07 488 01 96 ali pišite na breda.spacapan@kd-krsko.si.

www.gradrajhenburg.si/poroka
www.kd-krsko.si

Vabljeni na Grad Rajhenburg!

Pri 90-ih bere brez očal

Jubilant Stanislav Kraševec s sinom in snaho (levo) ter 
članicami RK Podbočje

BREŽICE - Kot vsako leto so v Društvu študentov Brežice or-
ganizirali prihod DŠBožička. Prišel je v igralnico Mladinske-
ga centra Brežice, kjer je obdaril pridne otroke študentskih 

družinic. „Naš namen je, da še dodatno polepšamo otrokom 
in njihovim staršem božične praznike in omogočimo sreča-
nje s čisto pravim Božičkom,“ so ob tem zapisali v društvu. 
Otroci so pred srečanjem poslali svojo risbico Božičku, za na-
grado pa so dobili lep paket z igračo, knjigo in nekaj dobro-
tami. Tako otroci kot organizatorji so bili navdušeni, najve-
čja nagrada zanje pa so bili prisrčni nasmehi otrok in iskrice 
v očeh ob srečanju z Božičkom.  Vir: DŠB

DŠBožiček za otroke študentov

DŠBožiček in obdarovane študentske družine

VELIKI KAMEN - December je čas, ko žene zelo rade pripra-
vljajo razne okusne jedi, pecivo in druge dobrote, saj je to 
čas praznikov in navsezadnje tudi čas okusnih jedi. Tako iz 
večine hiš prihaja slasten vonj po okusnih jedeh. V decem-
bru je tudi v gasilskem domu na Velikem Kamnu zelo dišalo. 

Zbrale smo se namreč gospodinje in članice Aktiva kmečkih 
žena Koprivnica, da se naučimo novi pekovskih mojstrovin 
ali pa da zgolj delimo svoje znanje, ki ga že imamo. Delav-
nica je potekala pod vodstvom Irene Kolman, ki nas je pou-
čila o peki kruha in peciva iz kvašenega testa. Tako smo pe-

kle sončnico, maslene žepke, 
pletenice, koruzne trikotni-
ke, pecivo iz ajdove moke ... 
Celotna pekovska delavnica 
je bila zelo poučna, najbolj 
pa slastna na koncu, ko smo 
poskusile vse pečene izdel-
ke. 
 Marija Božičnik, 
 AKŽ Koprivnica

Dišalo izpod rok AKŽ Koprivnica

STUDENEC - Člani krajevne organizacije Rdečega križa Stu-
denec so se odpravili na obisk v domove starejših občanov 
Loka, Sevnica in Impoljca, kjer so obiskali krajane in krajanke 

KS Studenec ter jim  za-
želeli zdravja in vse do-
bro v novem letu. V Loki 
so obiskali Alojzijo Če-
šnjevar, Frančiško No-
vak, Ano Mlakar, Mari-
jo Kosančič in Viktorja 
Mlakarja, v Sevnici Nežo 
Žnidaršič in Dragico Ko-
vačič, na Impoljci pa Jo-
žefo Hočevar. 
 B. Janc

Obiskali sokrajane v domovih

Obisk v TDU Loka

LJUBLJANA, SEVNICA – Spreje-
ma, ki ga je ob 60-letnici pro-
stovoljnega krvodajalstva v 
Sloveniji za organizatorje krvo-
dajalskih akcij in najzaslužnej-
še krvodajalce v predsedniški 
palači pripravil predsednik dr-
žave Borut Pahor, so se ude-
ležili tudi predstavniki Območ-
nega združenja RK Sevnica. 
Krvodajalec Janez Radej z Blance je iz rok predsednika pre-
jel plaketo, saj daruje kri že 40 let, v tem času pa jo je daro-
val že kar 160-krat, so sporočili iz sevniškega Rdečega križa. 

Plaketa za Janeza Radeja
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Darinki Košmrl, Kolodvor-
ska 18, Ribnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (5.) Ans. DOLENJSKI ZVOKI - Zgodbe
 2. (1.) Ans. RUBIN - Če nekoč boš pozabila
 3. (2.) Ans. NEMIR - Da bi nekdo
 4. (3.) Ans. ZREŠKA POMLAD - Dan s teboj
 5. (4.) Ans. MODRIJANI - Povej
 6. (7.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Lojzetovih 40 glasbenih
 7. (8.) ATOMIK HARMONIK - Natoči ga, kelnarca
 8. (9.) SUHA SOLZA - Z lojtrco v kamrco
 9. (10.) JURE VALJAVEC / SEKSTET KLARINETOV - 
   Nežno šepetanje
 10. (-.) Ans. Biseri - Tvoja

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Jelen - Slavček tam v Logu

Kupon št. 189
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

Prvenec krške zasedbe, praznično rapersko darilo, v 
Posavje prihaja S.A.R.S., tokrat preberite:

Katalog Založbe Radia Študent z začetkom leta 2014 
dopolnjuje izid težko pričakovanega prvenca krške za-
sedbe Karmakoma (na fotografiji). Prvenec Imagina-
tion & Mechanical Metamorphoses namreč prinaša 10 
skladb in pov-
zema glasbe-
ni izraz delo-
vanja skupine 
od njenega na-
stanka v letu 
2011. Mešanica 
(ne)plesne ele-
ktronike in su-
rovega rocka je 
nastala v lastni produkciji v sodelovanju s Petrom Sto-
janovićem. Spomnimo, Karmakoma je tričlanska za-
sedba in prihaja iz Krškega v sestavi Enej Mavsar (vo-
kal, kitara, sint), Benjamin Kovač (bobni), Miha Škafar 
(bas, sint, kitara). Izbranci Klubskega maratona Radia 
študent beležijo nastope na Hrvaškem in Srbiji, ves 
čas pa nastopajo tudi na domačih odrih. Pri ustvarja-
nju združujejo elemente rocka ter elektronike, kar na 
momente spominja na New Wave glasbo iz osemdese-
tih let. Imagination & Mechanical Metamorphoses je14. 
januarja uradno izšel v tiskani in elektronski izdaji. 
Kako v živo zveni, bo moč izvedeti na prvih promocij-
skih koncertih ob izidu, med drugim tudi 16. januarja 
v Ljubljani in 31. januarja v Novem mestu. V mesecu 
marcu sledi promocijska turneja v Bosni, Srbiji, Črni 
gori in Makedoniji. Na portalu Soundcloud pa je v po-
sluh lahko ujeti tudi pesem Cabin Fever.

Za praznično darilo je slovenski raper Zlatko vsem svo-
jim poslušalcem poslal komad Življenje je šola iz mixta-
pe-a Ogledalo Kritikov. Gre za drugi singel z omenje-
nega projekta, s katerim priljubljeni raper zaključuje 
več kot uspešno leto 2013. Pred dnevi je namreč že 

predstavil pesem 
Lajf ti vrača točn 
to kar daješ dru-
gim. Ob tem pa 
Zlatko dodaja: 
"Projekt je dru-
gačen od mo-
jih ostalih. Ima 
noto stare šole, 
ki so jo nekate-
ri pri meni mor-
da pogrešali. Za 
vse tiste in za vso 
mojo zvesto pu-

bliko je sedaj pred nami 11 komadov Ogledala kritikov 
in komaj čakam na prve odzive." Med 11 skladbami pa 
boste našli tudi tisto z naslovom Petarda, pri kateri so-
deluje tudi krški raper Gero (na fotografiji).

Narodnozabavni ansambel Vikend, ki sicer prihaja iz 
Velenja, ima novega člana. Po prijavah, pogovorih in 

avdiciji s prijavljenimi 
kandidati so se člani ome-
njenega ansambla odloči-
li, da bo z njimi nadalje-
val glasbeno pot Gregor 
Gramc (na fotografiji) iz 
Krškega, ki naj bi se že 
večkrat dokazal tako vo-
kalno kot tudi inštrumen-
talno v posavskih zased-
bah. Štajersko-dolenjska 
naveza se je v novi podo-
bi prvič javnosti predsta-
vila na festivalu Slovenska 

polka in valček in se uvrstila v finale. Najboljši valček 
je postal Na lepih prtičkih, ki ga je izvedel Ansambel 
Nemir, najboljša polka pa Skrivnostno dekle ansam-
bla Tapravi faloti.

Beograjski reggae, ska in hip hop godbeniki Sveže am-
putirana ruka Satrianija ali krajše S.A.R.S. pa bo ko-
nec marca nastopili tudi v Posavju. Sodeč s seznama 
koncertov na njihovi spletni strani bodo 28. marca na-
stopili v MC Brežice. Skupina je sicer do danes izdala 
tri albume in posnela 11 videospotov, od katerih jih je 
na youtubeu kar 6 zbralo več kot milijon ogledov. Tudi 
ostalega glasbenega dogajanja ne bo manjkalo, že po-
jutrišnjem zaigra npr. tudi Tinkara Kovač v MC Krško,
za več namigov pa si oglejte „Kam v Posavju“.

Svoje glasbene novičke nam pošljite na glasbene.no-
vicke@posavje.info!
 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 18. januar, ob 17. uri

1. nagrada: nahrbtnik
2. nagrada: denarnica
3. nagrada: namizni koledar

Geslo križanke pošljite do četrtka, 23. januarja, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

YURENA NOVO MESTO d.o.o., 
GLAVNI TRG 11, 8000 NOVO MESTO

Geslo 26/2013 številke: 

DOMAČI AMBIENT Z ODLIČNO KULINARIKO

Nagrade, ki jih podarja Gostišče Senica, prejmejo:
1. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi; 
 Tatjana Vresk, Krško
2. nagrada:  družinska pica; 
 Karli Klembas, Kolenov graben
3.-5. nagrada: dve uri bowlinga; Ana Marija Verovšek Vuk, 
Raka; Tone Novak, Krško; Nataša Klemenčič, Brežice

OČISTITE SVOJE TELO 
Čiščenje telesa z vodo je med najuspešnejšimi načini uravnavanja 
telesne teže ter vnosa hrane. Pomembno je piti primerno vodo, 
saj ni vseeno, kakšno vodo pijemo. Priporočamo Vam vrče, ki vodo 
očistijo klora in trdih kovin, karafe posebnih oblik, ki vodo vrne-
jo v naravno stanje, informirane kozarce, poldrage kamne in mi-
nerale, ki jih dodajamo naši vodi za krepitev življenjske energi-
je. Ta korak uravna vnos hrane, je prijazen, naraven in nujen ter 
vsakomur dostopen način čiščenja in hujšanja. Naši najpomemb-
nejši organi, ki so največji pokazatelji stanja v telesu, so: ledvice, 
jetra, prebavila in pljuča. Čez ledvice gredo skoraj vse tekočine 
v našem telesu, uravnavajo pa tudi kislost in bazičnost v celicah. 
Redko uriniranje, temen urin in pogosta vnetja sečil so znaki, ki 
kažejo, da so ledvice obremenjene s strupi. Privoščite si zeliščne 
tonike, čaje, sokove, tinkture in super zeli, ki bodo prečistile 
ledvice ter izboljšale počutje. Jetra so naš najmočnejši razstru-
pljevalec, ko so preobremenjena, čutimo napihnjenost v trebušni 
votlini, slabost, prebavne motnje, opazimo rumeno obložen je-
zik ... Jejte veliko zelenjave, izognite se predelani hrani, rafi-
niranemu sladkorju in maščobam, alkoholu ... Redno odvajanje 
blata je prvi pogoj za zdrava prebavila. Znaki slabega delovanja so 
dobro znani: zaprtje, driska, napenjanje in vetrovi, težave s kožo, 
ustni zadah ... Uživajte veliko vlaknin, stročnice in sveže sadje ... 
Vabimo Vas na predavanje dr. Iztoka Ostana, 5. februarja ob 17. 
uri, v MC Krško. Na predavanju bo predstavljena najsodobnej-
ša različica čiščenja telesa, kjer gre za kombinacijo pitja vode, 
ura hoje dnevno na svetlobi in zraku ter uživanje sadja in zele-
njave. Udeleženci predavanja bodo prejeli navodila za izved-
bo enomesečnega preizkusa po tej metodi. Dne 13. februarja, 
ob 17. uri, v MC Krško pa Vas vabimo na predavanje Zelenega 
izvira:  KAKO USPEŠNO RAZSTRUPIMO TELO, za boljše zdravje 
in kvalitetnejše življenje, s praktičnimi prehranskimi nasveti in 
prikazi. Informacije in obvezne prijave na oba dogodka sprejema-
mo v HIŠI NARAVE. Verjamem, da niste prebrali nič novega, ven-
dar zares pomaga, če se potrudite.  Nataša Doberšek

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

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si
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Društvo za zaščito živali Posavje je neprofitna organizacija, ki je 
bila pred 6 leti ustanovljena v želji po izgradnji lastnega zaveti-
šča. Ker nam cilja ni uspelo izpolniti, denar pa smo vseeno name-
njali oskrbi brezdomnih živali, smo se z lanskim januarjem iskreno 
veselili odprtja Zavetišča za male živali pod okriljem Veterinarske 
bolnice Brežice. Sodelovanje z njimi je v zgolj letu dni doseglo vi-
soko stopnjo uspešnosti in si pridobilo odobravanje širše javnosti. 
Zavetišče Brežice je eno redkih v Sloveniji, ki živali ne evtanazi-
ra in je odprto ljudem, kar pomeni, da ne dela za denar, temveč v 
dobrobit živali. Ravno zaradi zdrave vizije si je v tem letu prido-
bilo ogromno število prostovoljcev in donacij, posvojitelji živali 
pa prihajajo ne le iz Posavja, temveč iz cele Slovenije. Do 15. no-
vembra je bilo skupno oskrbljenih in posvojenih kar 123 psov ter 
264 mačk, od tega 76 psov in 104 mačke iz krške občine. Veterinar-
ska bolnica Brežice, v sklopu katere deluje Zavetišče Brežice, je 
odprta tudi za različne oblike reševanja problematike zapuščenih 
živali in sodelovanja z občinami, s katerimi želijo zmanjšati šte-
vilo zapuščenih živali na našem področju. Primer takega sodelo-
vanja je tudi akcija sterilizacij lastniških mačk po subvencionirani 
ceni, ki jo veterinarska bolnica organizira v sodelovanju z Občino 
Brežice v januarju in februarju 2014 in s katero želijo v prihodno-
sti zmanjšati populacijo brezdomnih mačk. 

Čeprav je uspeh za tako majhno področje neverjeten, nas je v prvih 
dneh letošnjega leta Občina Krško popolnoma razočarala z odloči-
tvijo o koncesiji za leto 2014, ki jo je dobilo Zavetišče Meli Center 
Trebnje. Zopet je prevladal denar, medtem ko sta bila uspeh in do-
bro delo z živalmi zatrta. Društvo se z odločitvijo ne strinja in želi 
opozoriti, da se o živih bitjih ne bi smelo odločati zgolj na podlagi 
najnižje cene, hkrati pa bi radi poudarili veliko razliko v oddalje-
nosti – Brežice so od Krškega oddaljene 12 km, Trebnje pa kar 50 
km, pri čemer se sprašujemo, koliko denarja bo dejansko name-
njeno zdravstveni oskrbi in koliko potnim stroškom. Prostovoljci v 
društvu smo strogo proti evtanaziji zdravih živali po 30-dnevnem 
roku bivanja, čeprav je zakonsko dovoljena in se v nekaterih za-
vetiščih izvaja. In ravno dober primer zavetišča, ki evtanazije ne 
izvaja, je lokalno Zavetišče za male živali Brežice. Namigovanja, 
da se občina požvižga za dobrobit živali, so obstajala že od no-
vembrskega sestanka, ko se le predstavniki krške občine niso ude-
ležili ključnega sestanka Sveta zavetišč. Čeprav so že takrat po-
kazali svoj odnos do tovrstnega reševanja, smo še vedno upali, da 
bomo morda le našli skupni jezik, a očitno temu ni tako. Društvo 
za zaščito živali Posavje se v tem trenutku počuti nemočno, zato 
poziva vsa slovenska društva proti mučenju živali in vse posame-
znike, ljubitelje živali, k skupnem protestnemu shodu, kjer bomo 
poskušali pokazati kakšno škodo v prid živalim je letos naredila 
Občina Krško z napačnim izborom in ignoranco do reševanja živali.
 Damjana Rovan

Občina Krško je pri oskrbi za zapuščene živali zavezana zakonoda-
ji. Zakon o zaščiti živali v 27. členu pravi, da se zapuščenim živa-
lim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču, kar je lo-
kalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri 
čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagoto-
vljeno eno mesto v zavetišču. V postopku izbire zavetišča za leto 
2014 je Občina Krško spoštovala tako Zakon o zaščiti živali kot 
tudi Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Spošto-
vala je tudi Zakon o javnih financah in Zakon o javnem naročanju. 
Eno od temeljnih načel teh dveh zakonov je načelo gospodarnosti 
in učinkovitosti, kar pomeni, da mora občina gospodarno in učin-
kovito porabiti javna sredstva. Torej mora za storitev, ki jo naro-
ča, plačati najmanj oziroma izbrati ponudnika, ki je najcenejši.

Občina Krško je v lanskem letu na področju zaščite zapuščenih ži-
vali oskrbela 215 prostoživečih živali (od tega 137 mačk), v letu 
2012 pa 101 (od tega 43 mačk), kar kaže na porast števila prosto-
živečih živali. Zaradi porasta živali se je Občina Krško odločila, 
da bo sofinancirala sterilizacijo in kastracijo lastniških živali. V 
lanskem letu je pristopila tudi k reševanju problematike psov in 
mačk v naselju Kerinov Grm in omogočila cepljenje, čipiranje, re-
gistracijo, izdajo potnih listov ter sterilizacijo in kastracijo psov 
in mačk v tem naselju.

Zaupamo v inštitucije, ki skrbijo za nadzor delovanja zavetišč, 
zato verjamemo, da so se na poziv odzvala zavetišča, ki delujejo 
v skladu s predpisi in zakonodajo. Veterinarska uprava RS z vsemi 
pooblastili nadzira delo zavetišč ter v skladu z opravljenimi nad-
zori dovoljuje ali prepoveduje opravljanje dejavnosti. Če izbrano 
zavetišče ne bi imelo potrebnih dovoljenj, ga ne bi pozvali k od-
daji ponudb. Občina Krško je 24. slovenska občina zapovrstjo, za 
katero to zavetišče skrbi za zapuščene živali. Zakaj je torej odlo-
čitev Občine Krško za izbor tega zavetišča sporna, odločitev osta-
lih triindvajsetih občin pa ne? Kot so nam zagotovili na Upravi RS 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območnem ura-
du Novo mesto, trenutno nobeno zavetišče za živali na območju 
OU Novo mesto nima omejitev ali prepovedi izvajanja dejavnosti.

Občina Krško je delo izbranega zavetišča, ne glede na to, katero 
je bilo vsako leto izbrano, vedno kontrolirala in spremljala in tako 
bo tudi v prihodnje. V primeru, da Veterinarska uprava RS in nje-
ne službe ugotovijo hujše kršitve izbranega zavetišča in na podla-
gi tega zavetišču odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti, 
bo tudi Občina Krško odpovedala pogodbo. Če pa je zakonodaja 
tista, ki postavlja prenizke standarde delovanja zavetišč in rav-
nanja z zapuščenimi živalmi, kot trdijo v društvih za zaščito živa-
li in ob tem opozarjajo na slabo odzivnost inšpekcijskih služb, pa 
za odgovore na ta vprašanja Občina Krško gotovo ni pravi naslov.
 Občina Krško

Ljubitelji živali razočarani nad 
krško občino!

Občina Krško 24. občina, ki 
sodeluje z izbranim zavetiščem

Pred kratkim smo bili priča dogodku v Jedrski elektrarni Krško, 
ki je šel dokaj neopazno mimo slovenske javnosti in tudi v Po-
savju ni vzbudil veliko zanimanja. Iskanje odpadlih delov go-
rivnih palic je podaljšalo remont centrale, po zagonu pa se je 
samodejno ustavila. Menda zaradi napake novovgrajenega ra-
čunalniškega sistema, ki naj bi prispeval k večji varnosti. Ob tej 
priložnosti se mi je zastavilo nekaj vprašanj, ki so zanesljivo po-
membna za vse Slovence in tudi sosede Hrvate.

Po nesreči jedrske elektrarne v Fukošimi so v radiju 30 kilomet-
rov izpraznili prostor. Vsi prebivalci so morali zapustiti domo-
ve in pustiti vse premoženje ter si tako reševati gola življenja. 
Dobesedno gola, saj je vse, kar vzameš ob taki nesreči s sabo, 
obsevano in nevarno. Na domove se nikoli več nihče ne bo vrnil. 
Že od prej poznamo zgodbo o Prepjatu (Černobil), ki je dokaz 
nemoči človeštva ob jedrski nesreči. Razlika med Fukošimo in 
Černobilom pa je v tem, da v nevarno območje Fukošime ni vs-
topa, v Prepjat pa včasih le zaide kak posameznik, ker je kon-
trola območja slaba.
Ko zaznamo jedrsko nesrečo, moramo hitro sesti v avto in zbe-
žati iz kontaminiranega območja. Brez stvari, brez upanja na 
vrnitev. Avto in obleko nam bodo uničili na nekem dekontami-
nacijskem centru in nas začasno namestili v šotore, športne dvo-
rane in podobne objekte. Kam bomo bežali Slovenci? Kdo nas bo 
sprejel? Velik del države pade v 30-kilometrski pas. Japonci so 
ga takoj izpraznili.

Pred časom so mlajši prebivalci Posavja prejeli obvestila, da 
lahko dvignejo tablete joda, ki naj bi blažile nevarne učinke 
radio aktivnega sevanja. Le mladoletniki. Smo vsi starejši »od-
pisani«? Je jod rešitev ali le blažitev učinkov sevanja? Kdaj nas 
bodo končno obvestili o dejanski nevarnosti jedrske nesreče, ki 
se lahko zgodi v Krškem? 
Doslej smo velikokrat slišali, da večje nesreče v Krškem ni pri-
čakovati, ker je elektrarna med najbolj varnimi na svetu. Pa je 
to res? Tudi Japonci so do nedavnega tako mislili za Fukušimo.
Vsi prebivalci v 30-kilometrskem pasu okoli jedrske elektrar-
ne imamo pravico izvedeti za vse posledice jedrske nesreče, ki 
se lahko tudi v Krškem pripeti. Vzroki nesreče so lahko različ-
ni. Ljudski faktor je bil vzrok nesreče v Černobilu, v Fukušimi 
pa je narava dokazala, da je močnejša od človeka. Ali je mogo-
če oboje izločiti v primeru Krškega? Do sedaj sta politika in stro-
ka minimizirali možnosti nesreče. Prebivalci Posavja smo sezna-
njeni z začasno evakuacijo v nekaj kilometrov oddaljene kraje. 
Čas je, da spoznamo najhujše možne posledice jedrske nesreče!

Naše premično in nepremično kontaminirano premoženje je po 
nesreči večjega obsega ničvredno, za življenje smrtno nevarno in 
zato za vedno izgubljeno. Kdo bo prebivalcem povrnil vrednost 
tega premoženja, da si bodo lahko na neki novi lokaciji ponov-
no uredili pogoje življenja? Jedrska elektrarna ali država? Čer-
nobil in Fukušima sta bili tako poškodovani, da sta dejansko ne-
sposobni urejati odškodninska razmerja z državljani, saj sami 
potrebujeta ogromno denarja za preprečevanje nadaljnjih se-
vanj in kontaminacije prostora.

Ima država Slovenija izračun vseh stroškov v primeru evakuaci-
je prebivalstva iz 30-kilometrskega pasu? Mislim na naslednje:
• stroške za ureditev bivalnih prostorov in preskrbo s hrano 

evakuirancev, 
• stroške dekontaminacije in zdravstvene oskrbe,
• nadomestila za izgubljeno premično in nepremično premože-

nje evakuiranih prebivalcev,
• stroške sanacije degradirane elektrarne in preprečitev nadalj-

njega uhajanja radioaktivnega sevanja, 
• stroške tisočletne varne hrambe nevarnega nizko, srednje in 

visoko radioaktivnega materiala iz elektrarne.

Jedrska elektrarna Krško je solastnina Republike Slovenije in 
Republike Hrvaške. Slovenija ima nekaj sredstev, ki naj bi bila 
namenjena za izgradnjo odlagališča nizko in srednje aktivnih 
jedrskih odpadkov. Sredstva so nezadostna že za normalno raz-
gradnjo elektrarne, zato si upam trditi, da prebivalstvo ne bo 
deležno pomoči v primeru večje jedrske nesreče, saj stroškov iz 
točke 4 država ne bo zmogla kriti.
Solastnica Hrvaška (po meni znanih informacijah) ne zbira sred-
stev za izgradnjo lastnega odlagališča jedrskih odpadkov (polo-
vico odpadkov naj bi bilo njenih) in za razgradnjo elektrarne. V 
bližnji prihodnosti, ko si bo zagotovila zadostne vire preskrbe 
z električno energijo, bo »podarila« svoj delež v elektrarni Re-
publiki Sloveniji in se tako v celoti izognila vsem stroškom, ki bi 
jih sicer morala kot solastnica prevzeti. Se slovenska stroka in 
politika pripravljata na ta scenarij?
Naj bo teh nekaj vprašanj dovolj za enkrat. Posavci pričakuje-
mo odgovore, saj smo najbolj ogroženi in so že danes naše ne-
premičnine razvrednotene. Pošteno bi bilo, da bi GURS to dej-
stvo upošteval pri oceni vrednosti nepremičnin. Najbolj pošteno 
pa bi bilo, da bi država odkupila od lastnikov vse nepremičnine 
v radiju 30 kilometrov od elektrarne in jih nato dala prebival-
cem v najem. Riziko izgube vrednosti bi s tem prevzela država, 
ki se ne zaveda posledic jedrske nesreče v Krškem.
Sedanja generacija prebivalcev tega planeta spada med najve-
čje egoiste in nemoralneže. Izrablja jedrsko energijo za lagodno 
življenje, posledice te rabe pa bodo finančno bremenile številne 
generacije zanamcev, ki bodo morale skrbeti za »jedrske sme-
ti«. Resnično smo ustvarili »čudovito« družbo pokvarjencev na 
tem planetu. In Slovenci smo del te družbe. 
 Ivan Tomše, Brežice

prejeli smo

Vse nepremičnine v radiju okoli 
JE Krško ponovno ovrednotiti!

... se prepletata v pisanju gospe Kerinove z naslovom »Vre-
dnote NOB v osnovni šoli« (Posavski obzornik št. 26).

Najprej o nevednosti. Slovenski partizani so bili sestavni del 
velike zavezniške koalicije, ki je premagala in izgnala naci-
stične in fašistične okupatorje. Z zmago je bil preprečen ge-
nocid nad Slovenci, namenjen edinemu narodu v tedaj okupi-
rani Evropi. Vzeli so nam svobodo in domovino. Prepovedali 
slovenščino in začeli izganjati Slovence s svoje zemlje. Z iz-
gonom so začeli prav v Posavju. Upor in brezkompromisen 
boj slovenskih partizanov proti okupatorju in njegovim na-
kanam je bil častno dejanje brezmejne hrabrosti. V borbi 
z mogočno okupatorsko silo so mnogi žrtvovali svoja mlada 
življenja. Improvizirane bolnice na skritih mestih so nudi-
le zatočišče in okrevanje več desettisočem ranjenih parti-
zanov. Slovenski zdravniki, medicinske sestre in bolničarji v 
teh bolnicah so pokazali najvišjo moralno zavest in za ceno 
lastnih življenj reševali ranjene borce.

Partizanska puška je vrnila Primorsko matični domovini. Ko-
ristno si je ogledati sliko Toneta Kralja »Rapallo«, na kate-
ri je umetnik prikazal vso strahoto slovenske tragedije, ta-
krat po prvi vojni na Primorskem in ki bi bila uresničena v 
primeru zmage fašistov in nacistov nad vsemi Slovenci. Nik-
dar prej ni bila slovenska »Mati domovina« tako razkosana, 
ponižana in zapisana trajnemu uničenju. 

Slovenci iz Posavja so bili prvi izgnani iz svojih domov. Po 
načrtih okupatorja za vedno. Vrnili so se lahko po zmagi 
nad njim. Piske Kerinove ne poznam, verjetno so tudi njene 
prednike, če so Posavci, nacisti izgnali v daljne tuje kraje. 
Vrnitev jim je omogočila zavezniška zmaga, v kateri so ime-
li pomemben delež slovenski partizani.

Poleg nevednosti pa spremlja omenjeno pisanje nerazumlji-
vo sovraštvo do slovenskih partizanov in njihovega boja za 
osvoboditev domovine. Samo v tem sovraštvu je mogoče is-
kati zahteve, da se mlademu rodu prikrije resnica o narodno 
osvobodilnemu boju Slovencev. To poglavje slovenske zgo-
dovine, najstrašnejše po zločinskih nakanah osvajalcev, pa 
tudi najveličastnejše v odporu in borbi za ukradeno svobo-
do, naj bi iz ideoloških razlogov zamolčali. 

Mladi fantje in dekleta, ki so se odzvali klicu domovine in 
se odločili za borbo, niso bili zavedeni, kar očita avtorica 
pisanja. Ponos, dostojanstvo in ljubezen do domovine so jih 
vzpodbudili za hrabro odločitev. Žal pa so bili zavedeni tisti 
fantje, ki so verjeli lažnim prerokom ter se ponižali v sode-
lavce okupatorjev in jim obljubili zvestobo do smrti. 

Zgodovine ni mogoče prikrajati po ideoloških potrebah. Po-
membna so dejstva. Mladi rod in naslednje generacije ima-
jo vso pravico in dolžnost poznati našo zgodovino. Tudi za-
radi naše prihodnosti. Zato je potrebno ceniti delo naših 
učiteljev in profesorjev pri objektivnem posredovanju na-
rodove zgodovine. 
 Silvo Gorenc, Krško

Nevednost in sovraštvo ...

»… Zato je potrebno ustvariti tolikšno množico brezdom-
cev, da bodo ti postali večina v državi. Zato moramo poži-
gati. Bomo streljali in se umikali. Nemci nas ne bodo našli, 
a bodo iz maščevalnosti požigali vasi. Potem bodo vaščani, 
ki ostanejo brez strehe, sami prišli in mi bomo imeli narod 
ob sebi in bomo na ta način postali gospodarji razmer. Ti-
sti, ki nimajo ne hiše ne zemlje ne živali, se nam bodo hitro 
pridružili, ko jim obljubimo velik rop. Teže bo s tistimi, ki 
imajo vsaj kakšno posest. Njih bomo navezali nase s preda-
vanji, gledališčem, predstavami in drugo propagando. Tako 
bomo postopoma obredli vse kraje. Vaščan, ki ima hišo, po-
lja in živino, delavec, ki prejema plačo in ima kruh, je za 
nas brez vrednosti. Mi moramo iz njih narediti brezdomce, 
proletarce … Samo nesrečniki postanejo komunisti, zato mi 
moramo ustvariti nesrečo in množice spraviti v obup. Mi smo 
smrtni sovražniki vsake blaginje, reda in miru …«

(Iz arhiva Vojnoistorijskog instituta v Beogradu, fascikel 
Štab vrhovne komande JVUO pod oznako K-2,30/12; govor 
Moša Pijade na prvem zasedanju AVNOJ-a v Bihaču novem-
bra 1942)

Ob zgoraj napisanem človek nima česa več dodati. Zgodo-
vina je že pokazala, kakšen sistem je bil komunizem. Če bi 
bil resnično dober, do človeka in družbe, bi še vedno tra-
jal. Zakaj ste se potem borili za osamosvojitev, če je bilo v 
Jugoslaviji kot v raju? 

Četudi sem bila v prejšnji številki Posavskega obzornika 
osebno napadena, svojega mišljenja, pravzaprav svojega 
zgodovinskega znanja, ne bom spreminjala, ampak ga le 
dopolnjevala. Po mnenju piscev pa so me očitno na študiju 
zgodovine, na ljubljanski Filozofski fakulteti, napačno uči-
li o naši polpretekli zgodovini. 

S tem zapisom končujem razpravljanje o NOB, komunizmu 
in partizanstvu. Enoumje, ki pri nas še kar traja, pa boli, 
boli, boli. Vem pa, da si mnogi, ki so pod komunizmom tr-
peli, še vedno ne upajo spregovoriti, čeprav bi bilo dobro 
zaradi naše prihodnosti. A žrtveno jagnje resnično težko 
spregovori, ker je krivica prevelika. Vendar tudi Izraelci so 
potrebovali štirideset let, da so prišli v obljubljeno deže-
lo, prehodili smo šele polovico.
 Marjetka Kerin
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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

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

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

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

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

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

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

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

Čistimo zaloge

na izbrane okvirje korekcijskih očal

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

ŠIVILJSKA POPRAVILA


MODA ZA MOČNEJŠE

Nakupovalni center 
INTERMARKET BREŽICE

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

Knjige 
iz Posavja

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

Lepa hvala vsem, ki si vzamete čas in z mislijo nanjo postojite ob 
njenem grobu, ji prižgete svečko in jo ohranjate v lepem spominu.

MELITA PAVLIN

V SPOMIN
Danes, 16. januarja, mineva leto dni, odkar me je zapustila 

moja draga hčerka

Nihče ne sliši, kadar jočem,
nihče mi solze ne utre,

nihče me nežno ne poboža
in vse molči, odkar te ni!

Le komu svojo bol naj izlijem,
le komu dušo naj odkrijem,

le komu naslonim naj glavo,
le komu naj podam roko?

 iz Krškega.

Mami

ANTONIJA GUNDE

ZAHVALA
V 94. letu starosti se je od nas tiho poslovila 

draga mama, babica, prababica in teta

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za 
izrečena ustna in pisna sožalja, za darovano cvetje, sveče in svete 
maše ter za spremstvo na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala župnikoma g. Jožetu Miklavčiču in g. Jožetu Mrvarju 
za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar za organizacijo 
pogreba, pevcem za zapete pesmi in izvajalcu Tišine.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!

 Žalujoči: vsi njeni

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,

nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,

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

 iz Sajevc 2 pri Kostanjevici na Krki.

OTILIJA VRČEK

ZAHVALA

Vsi njeni

rojena Gašperšič, z Gmajne pri Raki.

Posebno se zahvaljujemo sosedom za nesebično pomoč. Iskrena 
hvala negovalkam CSD Krško za skrbno nego mame. Hvala tudi 
osebju urgentne službe ZD Krško, osebju internega in nevrolo-
škega oddelka SB Novo mesto. Zahvala pogrebni službi Blatnik, 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem z Rake in go-
vornici za poslovilne besede.
Še enkrat hvala vsem vam, ki ste se od naše mame poslovili, nam 
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše.

V 81. letu starosti nas je zapustila naša predraga mama, 
stara mama, teta, sestrična in svakinja

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije Gubca 3 
(Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, v dopisništvu v Breži-
cah, 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.

AMALIJE GORENC

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, 

stare mame, prababice

Žalujoči: sin Toni, hči Marija, Tonči in Iva z družinami

iz Spodnjih Mladetič (1923-2013)

Vsi, ki jih imamo radi,  
nikoli ne umrejo,  

le v nas se preselijo  
in tu ostanejo.

se iskreno zahvaljujemo vsem dragim sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom za izrečena  sožalja, za darovano cvetje, sveče,  
maše in finančna sredstva za obnovo cerkve ter za spremstvo na 
njeni zadnji poti. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

SLAVA KOS

V SPOMIN

Vsi, ki jo imamo radi

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njenem grobu in 
prižigate svečke v njen spomin.

Lesketajoči kamen na robu poti.
Tako majhen in vendar tako lep.

Dvignil sem ga. Vsega lepega.
Položil sem ga nazaj in šel dalje.

23. januarja bosta minili dve leti, 
odkar nas je zapustila naša draga mami, 

žena, sestra, babica

iz Krškega.

MARJAN POVH

V SPOMIN

20. januarja bo minilo 5 let, odkar se je poslovil naš

Vsi njegovi

iz Brezja.

V temni noči je prišlo slovo,
z žalostjo v srcu zremo v nebo,

a vemo, zdaj od tam gledaš na nas,
saj ljubezni ne more izbrisati čas.

Hvala vsem, ki mu prižgete svečko in ga ohranjate v lepem spominu.
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prašiča, težkega 150 kg, oko-
lica Brežic. Tel.: 07 49 65 331

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

Prodam drva (možna dosta-
va), balirko za kockaste bale 
in trosilec hlevskega gnoja. 
Tel.: 031 594 663

Prodam bukova drva, primer-
na za centralno ali kamin. 
Dostava drv na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., 
Rožno 26, Brestanica

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam vino rumeni mu-
škat (polsladki), modri pinot 
(suho) ter mešano rdeče-bi-
zeljsko, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 781 444 

Prodam 200 litrov odlične-
ga belega bizeljskega vina, 
letnik 2013, cena 1,30 €/l. 
Tel.: 041 357 748 

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

Prodam 1000-litrsko PVC 
cisterno in domačo svežo 
mast. Tel.: 051 350 630

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, 2,20 m, cena 1 €/kom, 
in domačo svinjsko mast. 
Tel.: 051 380 079

Prodam kole za vinograd in 
frezo za Muto, okrogli pri-
klop. Tel.: 030 694 956

Prodam krompir in koruzo, 
pakirano v vreče. 
Tel.: 031 573 687 

Prodam jedilni semenski 
krompir desire in bistra, ko-
ruzo v zrnju, ajdo ter molzni 
stroj. Tel.: 031 845 064 

Prodam sveže domače mle-
ko s potrjeno najvišjo kako-
vostjo. Kupi se lahko toplo ali 
hladno, namenjeno je tudi 
za kisanje. Cena 0,70 €/l. 
Tel.: 040 742 060 

ŽIVALI

Kupim kravo, suho, zdravo, 
za pitanje, cena do 500 €. 
Tel.: 07 49 74 076

Prodam mlado pašno kravo 
simentalko, brejo 4 mesece. 
Kupim kosilnico Gaspardo v 
okvari, model 925. 
Tel.: 031 415 924 

Prodam bikca, starega 3 te-
dne, pasma LS.
Tel.: 051 306 556 

Prodam bikca RH, starega 4 
mesece. Tel.: 031 283 913

Prodam teličko limuzin, sta-
ro 3 mesece, za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 041 380 075

Prodam kravo simentalko, 
drugič brejo, dojiljo, pašno. 
Tel.: 041 773 508

Prodam kobilo posavko, ne-
brejo, staro 13 let, ali me-
njam za žrebe za zakol. 
Tel.: 041 201 373

Prodam več odojkov za za-
kol ali nadaljnjo rejo, kr-
ško-poljska pasma. 
Tel.: 07 49 57 505 

Prodam prašiča, težkega 
okrog 150 kg, krmljen z do-
mačo kuhano hrano, lahko 
samo polovico. Možen zakol 
pri nas. Tel.: 031 255 355

Prodam prašiča, težka 150 in 
230 kg, koruzo v zrnju, je-
čmen in seno v okroglih ba-
lah. Tel.: 041 566 396

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 250 kg krško-poljsko 
svinjo, staro 1 leto, in 2 pra-
šiča, težka do 90 kg. 
Tel.: 040 185 816

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

Prodam prašiča, težkega 90-
100 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 590 523

Prodam prašiča, težkega oko-
li 180 kg, hranjenega z doma-
čo hrano. Tel.: 031 737 772 

Prodam prašiča, težka 140 in 
160 kg, cena 1,80 €, možna 
dostava. Tel.: 031 762 872

Prodam odojke pietren, tež-
ke cca. 30 kg za 2,50 €/kg, in 
prašiča, težkega cca. 100 kg 
po 1,80 €/kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Ugodno prodam mesnate 
prašiče za zakol (kuhana hra-
na), odojke in kravo za za-
kol. Možen zakol. Kupec dobi 
raco ali petelina. 
Tel.: 051 664 286

Prodam prašiča, težkega cca. 
180 kg, hranjenega s kuha-
no domačo hrano, in doma-
če ocvirke. Tel.: 041 365 803

NEPREMIČNINE

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

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

Prodam hišo v Sevnici ali jo 
oddam v najem z možnostjo 
kasnejšega odkupa. 
Tel.: 041 751 695

Prodam ali menjam stano-
vanje v NHM Sevnica, 48 m2, 
najraje za starejšo hišo v 
okolici Dobove, Brežice. 
Tel.: 068 166 866

Prodamo, oddamo v najem 
zidanico z vinogradom v Do-
lenjem Leskovcu, Brestani-
ca. Tel.: 031 812 688 

Prodam 35 arov gozda, k.o. 
Stari Grad – Krško, in skoraj 
novo lovsko obleko št. 54, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 853 131

V Sevnici, Planinska cesta, 
oddamo dvosobno stanova-
nje, delno opremljeno in z 
novimi okni. Cena po dogo-
voru. Tel.: 041 655 352 

V Brežicah oddam v najem 
delno opremljeno garsonje-
ro za daljše obdobje. Vselji-
vo takoj, cena najema 160 €. 
Tel.: 068 19 76 29 

V najem oddam delno opre-
mljeno stanovanje v Krškem, 
44 m2. Tel.: 031 569 209, po-
poldan

Oddam enosobno opremlje-
no stanovanje v Brežicah. 
Tel.: 07 49 62 476

V Brežicah oddam v najem 
enosobno opremljeno stano-
vanje. Tel.: 041 275 159 

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

KMETIJSTVO

Prodam seno v okroglih ba-
lah. Tel.: 070 739 874 

mali oglasi

Prodam motorni žagi Hu-
sqvarna 254 XP in 340, kupim 
pa trifazni cirkular. Možna 
menjava. Tel.: 040 840 065

Ugodno prodam pršilnik Agro-
mehanika Kranj, atestiran do 
2016. Tel.: 041 581 601

Prodam vinogradniški traktor 
Carrraro TN 5400 s kabino, 
letnik 2006, in plemenskega 
ovna JS. Tel.: 07 49 61 057 

Prodam traktor Univerzal, 
45 KM, letnik 1987, s kabi-
no. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 738 479

Prodam novo, nerabljeno 
škropilnico Solo, tip 461, 5 
litrov, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 385 933

Prodam ječmen. 
Tel.: 040 910 534

Prodam krmo v kockah, cca. 
180 komadov. Tel.: 031 683 708

Prodam seno v okroglih ba-
lah ter bikca ČB in sivca, sta-
ra 3 mesece. Tel.: 051 600 
134, po 14. uri

Prodam cca. 150 kock sena, 
košnja 2013, cena kocke 3 €. 
Tel.: 031 519 566

Prodam suho seno v okroglih 
balah in koruzo, naravno su-
šeno v koruznjaku. 
Tel.: 041 755 334

Prodam seno v kockah, 200 
komadov, cena 2,90 €. 
Tel.: 040 262 867

Prodam večjo količino sila-
žnih bal (vse tri košnje), oko-
lica Brežic. Tel.: 041 560 136

Prodam seno v kockah, 370 
bal. cena 2,50 €. 
Tel.: 031 360 712

Prodam večjo količino kom-
posta, Leskovec pri Krškem. 
Tel.: 041 640 185

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

Prodam mešana drva, kratko 
žagana, kostanjevo kolje in 

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

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)

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



STE V STISKI?
PSIHOTERAPEVTSKO 

SVETOVANJE
- posameznikom
- parom
- staršem

www.medvešek.si
041 373 914

v Brežicah

Prodam prašiča, težka 200 
in 160 kg, primerna za koli-
ne. Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam prašiča, težkega 140 
kg. Tel.: 031 563 503 

Prodam 2 prašiča, težka 90-
100 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam prašiče, težke 35-40 
kg, za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 852 119

Ugodno prodam mesnate 
prašiče, težke 30-140 kg, 
in izločene svinje za zakol. 
Tel.: 031 751 324

Prodam prašiče, težke 40 kg 
in 100 kg, iz domače reje. 
Tel.: 051 422 161

Prodam prašiča, težkega 
150 kg, hranjenega z doma-
čo hrano, cena 2 €/kg. 
Tel.: 031 812 819

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

RAZNO

Podarite odvečne knjige, 
priročnike. Pokličite, pridem 
z veseljem, jih odpeljem in 
ohranim. Tel.: 030 996 225

Odkup starega železa in 
izrabljenih kmetijskih 
strojev ... Plačamo in od-
peljemo. Tel.: 051621223, 
Janko Zakovšek s.p., Vra-
nje 22a, Sevnica 

Prodam vgradno keramično 
kuhališče s pečico Beko, 4 
leta garancije, in nerabljen 
aparat za peko kruha Silver-

crest, garancija 3 leta. 
Tel.: 051 314 907

Kupim harmoniko, 60-basno, 
klavirsko, prednostno znam-
ke Hohner. Tel.: 031 571 344

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

Sem iz BiH, star 50 let, po 
poklicu med. tehnik. Že-
lim spoznati žensko brez ob-
veznosti. Pridem k njej na 
dom. Tel.: 051 793 456

36-letni samski fant si želim 
spoznati punco ali razočara-
no mamico iz Posavja za re-
sno vezo. Tel.: 031 432 749

ANO ZORENČ

ZAHVALA

Zaman je bil tvoj boj,                                                                                                                                             
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,                                                                                                                             

bolezen je bila                                                                                                                                             
močnejša od življenja.

Hvala vsem, ki ste jo obiskovali in ji pomagali v času bolezni. Še 
posebno se zahvaljujemo osebju Zdravstvene postaje Bistrica ob 
Sotli za nego in lajšanje bolečin. Iskrena hvala vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam v trenutkih žalosti 
pomagali, darovali cvetje, sveče, denar, darovali za sv. maše in 
cerkev ter nam izrekali sožalje. Hvaležni smo tudi Rajhenburškemu 
oktetu in Dekliškemu cerkvenemu pevskemu zboru iz Bistrice 
ob Sotli za lepo petje, govornikoma gospodu Tončiju Babiču in 
gospodu Francu Šušteriču ter gospodu župniku za opravljen obred 
in sv. mašo. Prisrčna hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k 
večnemu počitku.

Žalujoči: otroci Franci, Jože in Andreja z družinami

V globoki žalosti sporočamo, da nam je bolezen vzela ljubljeno 
mamo, staro mamo, taščo, sestro, teto in botro

rojeno Gabron, iz Trebč v Bistrici ob Sotli 
(1940-2013)
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Pobudnik »hramskega koledo-
vanja«, ki ga pripravijo v so-
delovanju z občino in kosta-
njeviško enoto Valvasorjeve 
knjižnice Krško, Toni Žulič je 
v uvodu v letošnje srečanje 
poudaril, da je staro pesem 
in običaje potrebno ohrani-
ti tudi za zanamce. Srečanje 
je nato vodila knjižničarka 
Alenka Žugič Jakovina, ki je 

KRŠKO - Na Madagaskarju radi bi šole imeli, v Senegalu vrtca 
bi bili veseli … S temi besedami smo tudi letos hodili od vrat 
do vrat naše župnije. Ljudje so nas sprejeli odprtih rok in ne-
sebično darovali za misijone. V letošnji trikraljevski akciji je 

sodelovalo devet otrok, ki so v dveh skupinah obiskali več kot 
dvesto domov. Skupaj z župnikom smo odšli tudi na občino, 
kjer smo s kitaro in pesmijo prinesli božično-novoletne želje 
in prosili za otroke potrebnih pomoči. Hvala vsem otrokom, 
ki so sodelovali v trikraljevski akciji in darovali čas počitnic 
za dobro delo. Hvala tudi gospodu župniku za pomoč in spod-
budo ter Julijanovi mamici za odlične pice ob zaključku le-
tošnje trikraljevske akcije. Na koncu pa HVALA vsem vam, ki 
ste se velikodušno odzvali na klic ubogih.  L. K.

Koledništvo še vedno živi
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tudi marsikje v Posavju še ohranjajo tradicijo trikraljevskega koledovanja, ko 
na t. i. tretji sveti večer manjše ali večje skupine pevcev hodijo od hiše do hiše in pojejo posebne tri-
kraljevske pesmi. Koledniške skupine iz kostanjeviške občine so se tretje leto zapored srečale v Kmeč-
kem hramu.

predstavila zgodovino »male-
ga božiča«, kot tudi pravimo 
prazniku svetih treh kraljev, 
ter tudi nekaj običajev, po-
vezanih z njim. Kot je dejala, 
veljajo zanj podobni obredi, 
le da ni polnočnice, hodijo pa 
naokoli koledniki. V kostanje-
viški občini »tri kralje poje« 
še vedno štiri ali pet skupin, 
tokrat pa sta se predstavi-

li le dve, orehovška in mlaj-
ša kostanjeviška. Prva velja 
za najstarejšo neprekinje-
no delujočo koledniško sku-
pino v občini, kot je povedal 
njen vodja Franc Štokar, pa 
je njihova koledniška zvezda 
iz krep papirja, v kateri gori 
sveča, stara kar 90 let. Kosta-
njeviška skupina po besedah 
Mateja Drobniča kljub mla-
dosti poje že 20 let, izšla pa 

je iz starejše skupine, ki je, 
kot je povedal Janez Kuhar, 
s trikraljevskim petjem priče-
la v 70-ih letih kot Kostanje-
viški oktet, ko se je številčno 
povečala, pa se je razdelila 
na dva dela. Ker je bilo do-
mačih kolednikov manj, so k 
pestrosti srečanja prispevali 
še gostujoči pevci Grosupelj-
skega okteta.
 P. Pavlovič

Orehovška koledniška skupina
Mlajši kostanjeviški koledniki

Trikraljevska akcija v Krškem

Otroška koledniška skupina

ROVIŠČE - V vasi Rovišče pri Studencu so vse do svečnice, 
2. februarja, na ogled jaslice. Domačini so jih postavili na 
prosto med cerkvijo in novim večnamenskim domom, ki so 
ga zgradili v dobrem letu dni s prostovoljnim delom, s so-
delovanjem nekaj podjetij in s finančno pomočjo občine 
Sevnica, les za ostrešje pa je prispeval domači župnik An-
ton Bobič. V novem domu, ki stoji na mestu, kjer je vča-
sih stala mežnarija, se bodo skozi vse leto odvijale raz-
lične aktivnosti za krajane in krajanke. S. R.

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Na praznik svetih treh kraljev se 
spominjamo treh modrih z vzhoda - Gašperja, Mihe in Bolte-
žarja, ki so se prišli z zlatom, kadilom in miro poklonit no-
vorojenemu Jezusu v hlevček nad Betlehemom, kamor jih je 
pripeljala zvezda repatica. V župnijski cerkvi Žalostne Ma-
tere Božje v Leskovcu pri Krškem, kjer so na ogled tudi lič-
no postavljene jaslice, je mašno bogoslužje na ta dan daro-
val domači župnik Ludvik Žagar. Poleg vernikov so se je po 
običaju udeležili še domači koledniki, ki so pod vodstvom 
Natalije Vakselj od božičnega časa domačijam s pesmijo 
prinašali mir, blagoslov in zadovoljstvo v novem letu ter 
obenem zbirali denar za misijonske potrebe. Ducat mladim 
kolednikom je uspelo zbrati prek 1.500 evrov. M. Hrvatin

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!

Četrtek, 16.1.2014, ob 19.00, v KD Krško

Predavatelj: Toni Kočevar
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško, KD Krško

Petek, 17.1.2014, ob 17.00

Mentor: Gregor Pinatrič
Prijave in info: benjamin.kovac@mc-krsko.si

Sreda, 22.1.2014, od 16.00, do 18.00

Sobota, 25.1.2014, ob 10.00

Sobota, 25.1.2014, ob 10.00

Mentor: Miša Keskenovič
Prijave in info: benjamin.kovac@mc-krsko.si

sreda, 29. 1. 2014, in petek, 31. 1. 2014, od 21.00 do 22.00

(projekt se izvaja pod okriljem programa Mladi v akciji) 

Petek, 31.1.2014

nedelja, 2.2.2014, ob 19.00 v MC Krško

(projekt se izvaja pod okriljem programa Mladi v akciji)

VSAK TOREK V JANUARJU, ob 18.00

VSAKO NEDELJO V JANUARJU, ob 19.00

AKCIJSKE CENE PIJAČ  V MC BARU, VABLJENI!

Pot do sreče obstaja: ODNOS Z MLADOSTNIKOM - SREČANJE ALI 
DVOBOJ MOČI?

ŠOLA DJ-JANJA

RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE ZA STAREJŠE

MC direndaj - otroške ustvarjalne delavnice - DIŠEČA MILA

KREATIVNA FOTOGRAFSKA DELAVNICA
Stara fotografska tehnika – cijanotipija – preslikave na tekstil

EVROPSKA URA, debata mladih na aktualne teme EU
 (v ang. jeziku)

Nam se rola brez drog in alkohola (OŠ SENOVO)

EVROPSKA MODNA REVIJA z licitacijo oblek

XBOX FIFA 14 

Ogled filmov, ki so nominirani za oskarja

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.


