Praznično
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 18. 12. 2014

Časopis za pokrajino Posavje, leto XVIII, št. 26, četrtek, 18. december 2014

Tomaž Petrovič, trener NK Krško

Brez podpore v okolju ne bo šlo
Kostumografinja Ina Čebular

Kreiranje in šivanje kot izziv
Alojz Slavko Šribar, naj prostovoljec 2014

Prostovoljstvu predano življenje
Harmonikar Rok Frelih

Fant, ki glasbo ustvarja s srcem
Pesnica Mihaela Zahrastnik

Jutra ji prinašajo nove radosti
Izdelovalec izdelkov iz trte Rudi Ameršek

Trti podarja novo življenje
Ana Vogrinc, 102-letna Posavka

Človek sam izbira, kakšen bo
REJNIŠTVO V POSAVJU 
Lutkovna skupina Bukvica, ki jo sestavljajo knjižničarke iz Valvasorjeve knjižnice Krško, deluje že četrto leto. Letos so
po pisni predlogi pisateljice Svetlane Makarovič in pod mentorstvom Snežke Pungerčič iz Grajskega gledališča Sevnica
pripravile predstavo z naslovom Sovica Oka, za katero je zelo lepe lutke izdelal Bernard Pungerčič. Tako lahko rečemo,
da gre v tem primeru za še en plod posavskega sodelovanja. Na sliki (od leve): Milena Vodopivec, Melita Voglar, Renata
Komatar, Bernard Pungerčič, Mojca Kerin, Snežka Pungerčič in Ema Kodrič. To je le ena izmed številnih kulturnih in drugih
skupin, ki v Posavju ustvarjajo neverjeten utrip doživetij, tako za najmlajše kot odrasle in tudi najstarejše. O še nekaterih
takšnih ljudeh, ki barvajo naše Posavje, preberite na posebnih prazničnih straneh – tam pa poglejte tudi, kdo vam vošči
vse najlepše. Drage bralke in bralci, želimo vam srčne praznike ter veliko zdravja in sreče v letu 2015!

Uredništvo, foto: P. Brenčič
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Potreb v zadnjem obdobju vse več
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Želijo biti zgled na globalni ravni
SPREJEM ZA PRIPADNIKE CZ 
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Tokrat so se zbrali brez alarma

BRALKAM IN BRALCEM POSAVSKEGA OBZORNIKA VOŠČIJO:
AC DC elektroinštalacije * Agromehanika * AH Kolmanič * Ansat * ARAO * Arh elektromehanika * Aristotel * AS * AS Tuhtar * ASPO * Avto Krka
* Bibo * CGP * CPT Krško * Cvetličarna Kerin * Cvetličarna Lilija * Cvetličarna Žičkar * Dom starejših občanov Krško * Duropack * Efekt Krško *
Ekten * Elmont * ELS – Franc Bogovič * ETrŠ in VSŠ Brežice * Eurogarden * Evergreen * Evroelektron * Fakulteta za logistiko * Foto Rožman *
Galerija Božidar Jakac * GEN energija * GKI * Gostilna Kmečki hram * Gostilna Ribnik * Handte-Ost * HESS * HPG * IHS * Infra * INO Brežice *
Intermarket Brežice * Jagros * Karodi * Kemoplaz * Kera.net * Kim * Klub jamarjev Kostanjevica * Kmetijska trgovina Cerjak * Knjižnica Sevnica
* Komunala Brežice * Kopitarna * Kostak * Kostak GIP * Kovinska galanterija Povšič * Kovis * Kozjanski park * KS Boštanj * KS Brestanica *
KS Gora * KS Kapele * KS mesta Krško * KS Rožno – Presladol * KS Senuše * KS Veliki Trn * KT Tršinar * KZ Krško * Lekarna Brežice *
Lekarna Krško * Lekarna na Vidmu * Megadom * Mesni butik Mlakar * Mesnica Marolt * Metalna Senovo * MirtTours * Mlin Katić * N.Si * NEK
* Numip * Okulistika Meh * Optika Lana * Pacek čistilnica * Parketarstvo Pirc * Perutninarstvo Ciglar * Perutninarstvo Metelko *
Perutninarstvo Rostohar E * PGE Krško * Požun * Primo telefonija * PSK * Radanovič * Regal GH * RRA Posavje * Rudar Senovo * SD * SDS *
Segrad * Siliko * Sipro * Sklad NEK * Skobe Avto - max * SL – inženiring * SLS * SMC * Snedim * Strojne inštalacije Lokar * ŠC Krško – Sevnica *
Tanin * TEB * Trgovina in servis Petretič * Zavarovalnica Triglav * Valvasorjeva knjižnica Krško * VCT Ramovš Peklar * VDC Krško – Leskovec *
Veterinarska postaja Brestanica * Vipap * Vrtnarstvo Nečemer * ZD Brežice * ZD Krško * ZD Sevnica * ZEL-EN * Žarn Krško *
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KO SI ZAŽELITE NAJVEČ!

SeCOM d.o.o., Vrbina 12, Krško

TOVARNA OKEN IN VRAT

Obilo gurmanskih užitkov
in smeh v očeh,
iskreno želimo vam
v prazničnih dneh!

SREČNO!
Marolt Borut s.p., Kolodvorska 1, Krško
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Imenovali komisije in odbore
KOSTANJEVICA NA KRKI - Potem ko je bila za 25. november sklicana prva izredna seja kostanjeviškega občinskega sveta nesklepčna, so jo 4. decembra le opravili. Na dnevnem redu so bila
zlasti imenovanja odborov in komisij občinskega sveta, nadzornega odbora ter Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Med devetimi delovnimi telesi občinskega sveta bo dve (Odbor za družbene dejavnosti in mladino ter Komisijo za občinska
priznanja, prireditve in sodelovanje z občinami) vodila Melita
Skušek, dve Lovro Metelko (Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo
in pospeševanje razvoja podeželja ter Odbor za okolje, prostor
in komunalno infrastrukturo), po eno pa Andrej Rajar (Odbor
za finance in občinsko premoženje), Mateja Jurečič (Odbor za
gospodarstvo, obrt in turizem), Robert Zagorc (Odbor za zaščito in reševanje), Aleš Kegljevič (Statutarno pravna komisija) in Anton Zagorc (Komisija za reševanje vlog in pritožb). V
Nadzorni odbor Občine Kostanjevica na Krki so imenovali Mihelco Lakner, Cvetko Vukčevič Kofol, Matejo Olovec, Natašo
Unetič Tomše in Aleksandro Zagorc, v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Kostanjevica na Krki pa Darjo
Janškovec, Jožeta Kržičnika, Draga Butaro, Martina Hodnika in Marjana Jereleta.
Sprejeli so še odlok, s katerim se zagotavlja pomoč Občine
Kostanjevica na Krki pri delni odpravi oziroma sanaciji škode,
nastale zaradi posledic septembrskih poplav, v skupnem obsegu dobrih 33 tisoč evrov. Za uničeno in poškodovano opremo pri
izvajanju nalog zaščite in reševanja so 3700 evrov namenili PGD
Kostanjevica na Krki, 3300 evrov pa PGD Prekopa. Dobrih 12 tisoč evrov je namenjenih za stroške štaba civilne zaščite in logistične podpore, slabih 14 tisoč evrov pa za intervencijska in sanacijska dela na cestah po poplavah in plazovih.
P. P.

Nocoj 3. bistriška seja

BISTRICA OB SOTLI - Danes se bo na 3. redni seji sestal bistriški
občinski svet. Med obravnavanimi točkami dnevnega reda bodo
svetniki predvidoma sprejeli odlok o ustanovitvi javnega zavoda
RRA Posavje, v katerem bosta po novem poleg štirih posavskih
občin kot ustanoviteljici vpisani tudi Občini Bistrica ob Sotli in
Radeče. Uskladili bodo tudi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine za prihodnje leto, ki bo z letom 2015 znižana na 0,0006 evra, ter podali soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na
domu za leto 2015, ki zaenkrat ostaja na enaki ravni kot v letošnjem letu. Na dnevni red imajo uvrščeno tudi predstavitev strategije za mlade, župan Franjo Debelak pa bo prisotne seznanil,
da je v sklopu svojih pooblastil sprejel sklep o začasnem financiranju občine v obdobju januar - marec 2015. 
M. M.

Sevničani zasedali v sredo

SEVNICA – V sredo, 17. decembra, so se popoldne na sevniškem
gradu občinski svetniki in svetnice zbrali na 3. redni seji v tem
mandatu. Seznanili so se s sklepom o začasnem financiranju občine v obdobju januar – marec 2015 na temelju proračuna za leto
2014. Na dnevnem redu so imeli še drugo obravnavo odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča, prvo obravnavo odloka o kategorizaciji občinskih
cest ter prvo obravnavo odloka o spremembi območja naselja
Zgornje Vodale in naselja Jeperjek ter preimenovanju dela naselja Zgornje Vodale v naselje Marendol. Med drugim so predvidoma obravnavali še predlog spremembe odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč v občini.
P. P.

Popravek

V Posavskem obzorniku št. 25, ki je
izšla 4. 12., smo po pomoti v članku
na str. 2 - Prešiček imenovan za podžupana - objavili fotografijo občinskega svetnika Zorana Čulka in ne
podžupana Janeza Prešička, kot je
bilo navedeno v podpisu fotografije
v članku. Za neljubo napako se obema opravičujemo.
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Krško drastično znižuje proračun
KRŠKO - Potem ko je konec novembra krški občinski svet opravil korespondenčno sejo, na kateri je potrdil
nadomestni mandat svetnici SLS Mariji Stopinšek, sestave osmih odborov, štirih komisij in nadzornega odbora občine, se je 15. decembra sestal v občinski sejni dvorani na drugi redni seji.
Poleg seznanitve z regijskim
izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za
prihodnje dveletno obdobje za
posavsko statistično regijo, ki
ga je podala direktorica Centra
za socialno delo Krško Marina Novak Rabzelj, je svet potrdil strateški načrt Kulturnega
doma in njegovih enot ter Valvasorjeve knjižnice za prihodnje štiriletno obdobje, predstavili sta ga direktorici Katja
Ceglar in Urška Lobnikar Paunović, ter občinski program
varnosti v občini, ki ga je predstavil vodja Medobčinskega inšpektorata Martin Cerjak. Potrdili so tudi vrednost točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine v prihodnjem
letu, ki ostaja nespremenjena 0,00151 €/m2 na mesec, v nadaljevanju pa potrdili osnutka
dvoletnih proračunov občine.

V prihodnjem letu je predvidenih skupno 35,5 milijona(mio)
evrov (€) prihodkov in dobrih
35 mio € odhodkov. Načrtovani
proračun je skoraj za 10 mio €

nižji od letošnjega, v postopku
sprejemanja pa se utegne, kot
je povedal v obrazložitvi župan
mag. Miran Stanko, zaradi napovedanih vladnih varčevalnih
ukrepov še znižati, in sicer iz
naslova nižje glavarine tudi do
10 odstotkov, kar pomeni 1,5
mio € prihodkov manj v občinski blagajni, in nadomestila za omejeno rabo prostora, ki
utegne še dodatno znižati proračun za milijon €. In če izpostavimo največje »porabnike«
proračuna: za področje družbenih dejavnosti je načrtovanih 14,7 mio € (v primerjavi z
letom 2014 za 2,3 mio € manj),
pri tem pa bo največ sredstev 32 % - namenjenih za vrtce in
16 % za izobraževanje. Med večjimi projekti bo iz sredstev za
družbene dejavnosti prednostno izvedena energetska sanacija koprivniške šole in dokončana na OŠ Jurija Dalmatina
Krško, dokončana obnova Kulturnega doma, vzpostavljenih
nekaj novih zbirk na rajhenburškem gradu, začeti projekti za celovito obnovo stadiona
Matije Gubca idr. Za področje

imajo svetniki možnost podati
pripombe še do konca leta, župan pa jih je ob tem obvestil,
da je sprejel sklep o začasnem
trimesečnem financiranju občine oz. do sprejetja proračuna 2015.
Med obravnavanimi točkami
omenimo še na zahtevo svetnika Dušana Dornika (SMC) na
dnevni red dodatno umeščeno
točko, ki se je nanašala na sprejete sklepe na izredni skupščini družbe Kostak, ki je potekala v dopoldanskih urah istega
dne. Dornika je zaskrbelo povečanje osnovnega kapitala
družbe s 660.000 € na 4 mio €.
Kot sta razložila župan in kasneje tudi predsednik uprave
družbe Miljenko Muha, se ta
povečuje zaradi boljše bonitete
družbe, zagotavljanja trdnejše
kapitalske ustreznosti pri bankah in prijavah za pridobitev
del na razpisih, saj posamezna
po vrednosti že več kot trikrat
presegajo vrednost dosedanjega osnovnega kapitala družbe.


Bojana Mavsar

Sejnine ostajajo nespremenjene
BREŽICE – 30-članski občinski svet občine Brežice se je 15. decembra sestal na 3. redni seji v tem mandatu.
Skoraj pri vsaki točki dnevnega reda se je vnela razprava, še najbolj pa so se svetniki obregnili ob določitev
višine sejnin in vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

Pravilnik o plačah občinskih
funkcionarjev, ki so ga imeli
svetniki na dnevnem redu, na
novo opredeljuje upravičenost
zunanjih članov delovnih teles
do povračil potnih stroškov in
pravico do uporabe vozila Občine Brežice, sicer pa povzema
dosedanjega, kar pomeni, da
se plače funkcionarjev ne spreminjajo. Tako bi še naprej ostale nespremenjene tudi sejnine.
To je zmotilo Petra Dirnbeka
(IDS), ki je pripomnil, da so nagrade za člane občinskega sveta nesorazmerne z nagradami,
ki jih dobijo ali jih sploh ne
dobijo ostali, ki se ukvarjajo z
družbenim življenjem v občini.
»Svetniki v KS in javnih zavodih ne dobijo ne sejnin ne potnih stroškov, s čimer se krši
zakonodaja, za kar občinska
uprava ve že nekaj let. Športna
društva dobijo za delo strokovnega kadra med dvema in štirimi evri za uro redne vadbe,
odvisno od stopnje izobrazbe.
Sodnik na občinskem tekmo-

vanju v individualnih športnih
panogah dobi sedem evrov za
celo tekmovanje, ki lahko traja tudi več ur. Ljudje brez vsakih drugih prihodkov dobijo
na mesec 269,20 evra socialne pomoči, ki je v bistvu posojilo in ne pomoč. Mi pa tule
obravnavamo sklep, da naj bi
na sejo dobili 225,22 evra bruto plus potne stroške. Ob tem
so še sejnine za seje delovnih teles,« je naštel Dirnbek in
predlagal, da se ta točka prekine in se sprejmejo alternativni sklepi z vsaj 50-odstotnim
znižanjem sejnin. Mag. Andrej
Vizjak (SDS) je Dirnbeku očital, da se mu zdi takšna ambicija, da se nekaj prekine, ne da
bi aktivno posegli in predlagali amandma o 50-odstotnem
znižanju, »poceni populizem«.
Ivan Sušin (SLS) je celo predlagal, da sejnin ne bi bilo, »saj
je ena od vrednot, ki naj bi krasila politika, tudi ta, da kaj zastonj naredi za druge«. Župan
Ivan Molan je zato zahteval

povedali so - O letu 2014

Aleš Kegljevič, Dolnja Prekopa: Leto 2014
si bom zapomnil predvsem zaradi dosežkov v
službi, ponovne izvolitve za predsednika Lov
ske družine Kostanjevica na Krki in v občinski svet ter vseh dogodkov, povezanih z lokalnimi volitvami. Prav gotovo se bomo vsi
spominjali poplav, ki so ponovno prizadele
naše kraje, v letu 2014 pa se je v Kostanjevici zaključila tudi
izgradnja novega vrtca, kar je za našo občino velika pridobitev.

gospodarske infrastrukture je
predvidenih dobrih 11 mio €
ali 6 mio € manj kot v letu
2014, med večjimi načrtovanimi investicijami pa so med drugim obnovi trgov na Zdolah in
Raki, dokončanje garažne hiše,
obnova ceste Sotelsko - Brestanica, dokončanje hidravličnih
izboljšav, izgradnje kompostarne itd. Za gospodarske dejavnosti je načrtovanih 1,2 mio €
manj, med večjimi projekti pa
je nadaljevanje obnove videmske tržnice, kmetijskih operacij
na Krškem polju in opremljanje
poslovne cone Drnovo. Svetniki so potrdili tudi osnutek odloka o proračunu za leto 2016,
ki je, zaenkrat še neupoštevaje možne prijave in odobrena
evropska sredstva na razpisih
za izvajanje kohezijske politike
v programskem obdobju 20142020 (prve javne razpise ministrstev za pridobitev sredstev
EU je namreč realno pričakovati šele po pomladi), nižji še
za dodatne 4 mio € in znaša na
prihodkovni strani 31,6 mio €
in odhodkovni 31,7 mio €. Na
osnutka proračunov za obe leti

Breda Videnič Kuplenik, Brežice: Članstvo
v ZSČ Brežice, Gorjanski četi in ZB za vrednote NOB Brežice mi je tudi letos dalo možnost,
da javno in brez zadržkov izrazim svoje prepričanje ter se udeležujem prireditev, povezanih z našo preteklo in polpreteklo zgodovino. Tukaj je tudi moja družina, ki je to leto
uspešno reševala vsakdanje težave in znala uživati življenje.
Prav zato je to leto zaznamovalo moje osebno zadovoljstvo.

pet minut odmora in dal Dirn
beku možnost, da zbere četrtino vseh članov sveta in predlaga amandma o zmanjšanju
sejnin. Ker pa ni uspel zbrati dovolj svetnikov, so v nadaljevanju pravilnik potrdili, kar
pomeni, da sejnine ostajajo
enake kot do sedaj.
Svetniki so nato obravnavali
sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v občini
Brežice. Zadnja višina vrednosti točke je bila sprejeta decembra 2011, tako da je bila
od takrat nespremenjena. Nov
predlog je bil, da se točka zviša, in sicer za inflacijo dveh let
(gre za uskladitev točke z indeksom življenjskih stroškov). To
bi pomenilo približno 37.800
evrov več prihodkov v občinski
proračun. Župan Molan je dejal, da če te točke ne sprejmejo,
bodo morali v naslednjem letu
verjetno zmanjševati sredstva
na katerem drugem področju.

Večina svetnikov je bila mnenja, da je vsako povišanje v
tem trenutku neumestno, saj
bi v nasprotnem primeru to
pomenilo še dodatno obremenitev za občane, ki se jim že
tako in tako znižuje standard.
Jure Pezdirc (Lista Sonce) je
še pred glasovanjem izrazil
upanje, da bodo pri tem usklajeni in glasovali proti ter dali
občanom signal, da niso tukaj
samo zato, da zvišujejo cene,
ampak so kdaj tudi na njihovi strani. Po ponovnem odmoru, ki ga je zahtevala svetniška
skupina SDS, so sklep s tremi
glasovi za, 13 proti in devetimi vzdržanimi zavrnili, tako da
vrednost točke še naprej ostaja ista.
Svetniki so podali tudi soglasje
k imenovanju direktorice Zavoda za šport Brežice. Simona
Zupančič iz Brežic, ki je bila do
sedaj v. d. direktorice, je tako
postala direktorica s polnimi
pooblastili.
Rok Retelj

Robert Lendaro, Sevnica: Leto 2014 je bilo
zanimivo, in če odmislimo politiko, ki je postala že skoraj burleska, prijetno. Več časa sem si
vzel zase, svoje hobije in morje, ki ga obožujem. Na športnem področju sem dosegel svoje cilje in tek mi še vedno pomeni užitek. Leto
si bom zagotovo najbolj zapomnil po tem, da
je sin Klemen odšel na fakulteto, in po vseh lepih trenutkih, ki
dajo človeku voljo, moč in energijo za naprej.
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Potreb po rejniških družinah
je v zadnjem obdobju vse več
KRŠKO - V organizaciji Centra za socialno delo (CSD) Krško je na miklavževo, 6. decembra, v Krškem potekalo prednovoletno srečanje rejniških in posvojiteljskih družin. V občini se z rejništvom ukvarja sedem
družin, pri njih in družinah po Sloveniji pa je trenutno nastanjenih 20 otrok z območja krške občine.
Letos je na srečanje prišlo kar
76 udeležencev, od tega 48
otrok. Medtem ko so rejniki
in posvojitelji prisluhnili strokovnemu predavanju socialne
pedagoginje Tanje Cedilnik,
so se otroci do 12 let igrali v
delavnici pravljic in izdelovanja lutk, starejši pa so se sproščali na bowlingu na Senovem.
Skupni del srečanja je bil namenjen družabnemu in sproš
čenemu pomenkovanju, pa
tudi izmenjavi mnenj in izkušenj med udeleženci in strokovnimi delavci CSD.
Kot je za Posavski obzornik
povedala sociologinja Mateja
Kaplan, na CSD Krško zadolžena za rejniške družine, je v občini Krško od skupno sedmih
rejnikov ena poklicna rejnica,
ostale družine pa dejavnost
opravljajo nepoklicno. Rejniška dejavnost je opredeljena z
Zakonom o izvajanju rejniške
dejavnosti. Gre za urejene rejniške družine, ki si prizadevajo
otroku v čim večji meri nadomestiti pomanjkanja v matični družini, mu omogočiti zdrav
telesni, čustveni in osebnostni
razvoj, varstvo, vzgojo, izobraževanje in ostale dobrine
ter ga usposobiti za samostojno življenje. Rejniki se praviloma z rejništvom ukvarjajo že
več let in z otroki - rejenci bivajo v sožitju z bivanjskim lokalnim okoljem.
Z REJNIKI V GLAVNEM
ZELO DOBRE IZKUŠNJE

Na očitek, ki se občasno pojavlja v javnosti, češ da je posameznim rejnikom motiv zaslužek, Kaplanova pravi, da temu
ni tako, saj je ta nizek in z njim
nihče ne more obogateti, pač
pa se rejniki odločajo za rejništvo iz plemenitih vzgibov. Čeprav so v lanskem letu z eno
rejnico prekinili rejniško pogodbo, imajo na CSD Krško v
glavnem zelo dobre izkušnje,
poleg tega odločitev in motiv
rejnikov predhodno temeljito preverijo tako iz strokovnih
kot ostalih vidikov. Predvsem
gre za ženske, ki gospodinji-

jo doma in so prepoznale možnost, da lahko nudijo zavetje
in dom še kakšnemu otroku, so
pa tudi primeri zakoncev, ki si
ne morejo ustvariti lastne družine ali so celo kandidati za posvojiteljsko družino. A ker je v
Sloveniji zelo malo otrok za posvojitev, se je že nekaj potencialnih posvojiteljev odločilo za

Mateja Kaplan
rejništvo, v posameznih primerih pa se je po dolgotrajnejšem
rejništvu postopek realiziral
celo do posvojitve. Vendar to
naj ne bi bila praksa, saj ti dve
področji zakon striktno ločuje.

Kaplanova pravi, da namestitev otroka pri rejniku lahko poteka s soglasjem staršev
ali z odvzemom, obema pa botrujejo različni vzroki, v našem
okolju sta najpogostejša vzroka odvisnost od alkohola in
nasilje v družini, pa tudi obolelost staršev. Na CSD se odločijo za odvzem otroka matični
družini, ko v njej težke družinske razmere ogrožajo otrokov
razvoj ali celo življenje. Gre za
skrajni ukrep, ki ne pomeni le
nastanitve otroka pri rejniški
družini, temveč kompleksno in
sistematično delo na vseh po-

Na območju Posavja se z rejništvom ukvarja skupno 26 rejnikov, v rejništvu pa je skupno 43 otrok z območja občin Krško,
Sevnica in Brežice. Poleg že navedenih v krški občini izvaja rejništvo v sevniški občini devet rejnikov, v rejništvu pa je skupno 19 otrok - rejencev iz občine. Po besedah direktorice CSD
Sevnica Danice Božič so med leti 2009 in 2012 na centru izvedli dva postopka posvojitve, in sicer eno enostransko, to je,
ko zakonec posvoji otroka svojega zakonskega partnerja, ter
eno klasično posvojitev. Kot je navedla Irena Klemenčič iz
CSD Brežice, pa imajo v občini trenutno deset rejniških družin
z veljavnim dovoljenjem ter eno kandidatko, ki je v postopku
pridobivanja dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Brežiški rejniki skrbijo trenutno za tri otroke iz brežiške občine in
12 otrok iz drugih občin, en otrok iz brežiške občine pa živi pri
rejniški družini izven občine. V zadnjih petih letih so na CSD
Brežice izvedli dve enostranski posvojitvi, v evidenci pa vodijo štiri pare - kandidate za posvojitev otroka.

dročjih, kamor se glede na določeno problematiko vključi
več strokovnih delavcev CSD,
ki delajo z otroki, matično družino in rejniško družino. Najmlajšemu otroku - rejencu, trenutno nastanjenemu v rejniški
družini, so štiri leta, v povprečju pa otrok ostane pri rejnikih dlje od treh let, v največ

ge pomembne osebe v otrokovem življenju, ter, v kolikor
rejnik ni z območja občine, oba
pristojna CSD, tako rejnika kot
otroka.
»Ali so stiki izvajani pod nadzorom ali brez nadzora CSD,
je odvisno od vsakega posameznega primera. Če gre za
hujše anomalije v družini in
se predvideva, da bi starš lahko ogrožal otroka v kakršnem
koli pomenu, se stiki določijo pod nadzorom. Če pa ocenimo, da nevarnosti ni, lahko
srečanja potekajo brez prisotnosti delavk centra ali celo na
domu rejnika,« pojasnjuje Kaplanova.
Prav nasprotno pa so žal tudi
primeri, ko so staršem zaradi hujšega trpinčenja otroka
ali celo telesne zlorabe onemogočeni stiki z otrokom in ti
tudi ne vedo, pri kateri rejniški družini in v katerem kraju
je njihov otrok. CSD v takšnih
primerih ne dela več na vrnitvi otroka v biološko družino,
temveč se posveti nudenju psihološke in druge pomoči otroku, ločeno od tega pa dela tudi
z matično družino.

primerih pa gre za dolgotrajne, večletne nastanitve. Žal se
kljub prizadevanjem zelo malo
otrok tudi vrne v krog svoje družine. V zadnjem obdobju so na CSD Krško namestili v rejništvo pet otrok, od tega
tri iz ene družine, pri čemer so
veliko napora vložili v iskanje
rejniške družine, ki bi lahko
sprejela vse tri, saj jim je, pravi Kaplanova, pri tem prioriteta, da otrok ne ločujejo.
BIOLOŠKIM STARŠEM
OSTANEJO DOLŽNOSTI
IN PRAVICE

Kljub nastanitvi otroka s soglasjem ali preko odvzema v
rejniško družino pa biološkim
staršem ne ugasnejo staršev
ske dolžnosti in pravice, saj so
ti zavezani plačevati preživnino (v ta namen se otroku pri
banki odpre t. i. pupilni račun,
s katerega lahko ta dvigne denar ob polnoletnosti ali že prej
v soglasju s skrbnikom), ohranjati stike z otrokom, v kolikor je to v njegovo korist, sodelovati z rejniki in CSD ter se
vključevati v različne rehabilitacijske programe. Stiki otrok
z biološkimi starši so odvisni
od vsakega posameznega primera. O njihovi pogostosti in
izvedbi se dogovarjajo na individualnih projektnih skupinah. Gre za sestanke, ki so sklicani najmanj enkrat letno, na
katerih se srečajo matična družina, rejniška družina ali dru-

Na CSD Krško so tudi že imeli primer, ko je otrok zbežal od
rejnikov nazaj v matično družino. Od vsakega otroka ter
njegove osebnosti in prizadetosti je namreč odvisno, kako
sprejme nastanitev pri rejnikih, v navedenem primeru pa
so z najstnikom, obdobje adolescence je najbolj občutljivo
in tvegano za odvzem, opravili razgovor, nakar se je vrnil v
rejniško družino. Prilagoditev
otrok v novo okolje pa je odvisna ne le od starosti, temveč
tudi od navezanost otrok na biološke starše: »Nemara je težko doumeti, ampak nekaterim
otrokom tudi nasilje pomeni
stik s staršem. Celo tako daleč
gre to, da se otrok, če ga nekdo
fizično ne nadleguje, počuti že
zapostavljenega,« pravi Kaplanova. Sicer pa v kolikor določeno rejništvo ne uspe, otroku
poiščejo druge oblike nastanitve ali namestitev v zavod.
POTREBUJEJO ŠE VEČ LJUDI
ODPRTIH SRC

V dobro otrok CSD nadzira
tako matično otrokovo okolje
kot rejniško. Pri rejnikih opravljajo tako naročene kot nenaročene obiske na domu, se
z njimi srečujejo na mesečni
ravni, izvajajo z njimi individualno delo in tudi izobraževanje. Za zaključek našega pogovora je Kaplanova poudarila:
»Potreb po rejniških družinah
je v zadnjem obdobju vedno
več, in ker obstoječe število v
občini ne zadošča, smo primo-

3

komentar

Posavski obzornik
na poti
v polnoletnost

Piše: Silvester Mavsar

Te dni je minilo sedemnajst let, kar je v Krškem začel izhajati tiskani medij z imenom Posavski obzornik. In v naslednjem,
2015. letu, bo časopis ne le polnoleten, pač pa tudi tiskani medij javnega značaja z najdaljšo tradicijo v zgodovini Posavja.
Posavska straža, Naše delo, Posavski tednik, Srž, SavaGlas in
kar je bilo še medijev v naših prostorih, so odnehali mnogo prej.
Podobno dolžino staža je imel le Naš glas, ki pa je bil v začetnem
delu svojega obstoja uradno (delegatsko) glasilo Občine Krško,
v zadnjem obdobju svojega obstoja (do 1997) pa je opravljal
pomembno vlogo splošnega obveščevalca Posavk in Posavcev
- tlakoval je potrebo po medobčinskem, regionalnem časopisu.
Leto 2014 je bilo predvsem leto izbire. Izbirali smo državljani in občani, saj smo kar trikrat (lahko) šli na volišča. Pred nekaj tedni so tako v posavske občinske klopi sedli izvoljeni predstavniki občanov, med njimi mnogi politični novinci. Ti doslej
še niso mogli zagnati obljubljenega novega vetra, saj so imeli še preveč opraviti s spoznavanjem novega delovnega okolja
in "nevarnih razmerij" lokalne politike. Iz nje je bilo v zadnjem
času vendarle izločenih nekaj prvih strelcev, ki pa se utegnejo
pojavljati kot posavski strici iz ozadja.
Leto izbire je bilo tudi za Posavski obzornik. V prevladovanju
elektronskih medijev in novih običajev komuniciranja smo se
morali tudi v našem uredništvu odločiti, kako naprej. Izbrali smo pot nadaljnjega razvoja časopisa in mu skušali poiskati možnosti napredka. Od meseca septembra letos tako časopis
izhaja v precej spremenjeni podobi in z obogateno vsebino, pri
čemer pa se seveda ne nameravamo ustaviti. Tudi sami namreč
še nismo zadovoljni, še veliko boljši časopis bi radi delali, še več
zanimivega in dobrega branja bi radi spravili na njegove strani. A hkrati, po dolgih letih odbijanja sunkov z leve in desne, nenehnega boja za preživetje, je treba priznati, da godijo pohvale in priznanja ob naši prenovi. Še posebej, če prihajajo tudi od
včerajšnjih tekmecev ali celo nasprotnikov.
V uredništvo prihajajo pisma in kličejo nas iz vseh krajev Posavja. Vsakogar poslušamo, mnogim svetujemo, kam se naj obrnejo. Eni nam včasih pripisujejo prevelike zmožnosti, drugi nas
podcenjujejo - vsekakor pa vsem, ki so na spodoben način pripravljeni povedati oz. napisati svoje mnenje, omogočimo, da
se z njim seznanijo tudi tisoči naših bralcev. Niso več redki tudi
klici iz glavnega mesta. Kličejo nas državni sekretarji, ministri
ter drugi pomembneži – želijo, da njihovo mnenje, kritika, glas
seže tudi v vsako posavsko vas. Te dni smo bili enega od klicev
še posebej veseli - v vladnih službah ne morejo verjeti (pa tudi
sicer smo bili letos kar nekajkrat deležni začudenih vprašanj),
da "tak, tapravi časopis" izhaja kot brezplačnik, na voljo vsem.
Da, tudi ta mit razbijamo in pri tem bomo vztrajali v bodoče.
V pohvalah pravite tudi, da pomagamo graditi identiteto Posavja. Ekipa našega časopisa to počne v sodelovanju z desetinami zunanjih sodelavcev tako med občani kot v občinskih
upravah, gospodarskih družbah, zavodih in še marsikje. Naše
kolegice in kolegi vsak dan potujejo skozi posavske kraje - od
dvorane do dvorane, od igrišča do igrišča, od podjetja do podjetja. Posavski obzornik je spremljevalec, prikazovalec, povezovalec, tudi spodbujevalec skupnega življenjskega utripa na mnogih področjih. In marsikaj govori v prid tej trditvi, še zlasti, če
na drugi strani osvetlimo resnična razmerja med posavskimi
politiki. K sreči so doslej razumeli "dodano vrednost", ki jo dobijo s podporo Posavskemu obzorniku tako oni sami kot bralci
- njihovi občani in volivci. Naj bo tako tudi v prihodnjem letu.
Tokrat bomo imeli teden dni več predaha, zato bomo naslednjič
izšli v četrtek, 8. januarja, ko bo že novo leto. In potem spet vsakih štirinajst dni v vse posavske domove in še marsikam po svetu,
z novicami in slikami življenjskega utripa naših ljudi in krajev.
rani iskati rejnike na območju
celotne države. Vsekakor bi si
želeli iz našega okolja še kakšnih kandidatov odprtih src
za rejnike, čeprav bi se morali
ti, tako kot povedo že izkušeni,
naučiti živeti z mislijo, da bodo
rejenci po krajšem ali daljšem
časovnem obdobju tudi zapustili njihova gnezda. V največje
veselje in tudi potrditev njihove predanosti pa jim je, ko se
rejenci vračajo k njim tudi po-

tem, ko si ustvarijo svoje družine.«
Na CSD Krško pa pravijo, da bi
bila več kot dobrodošla tudi
kakšna donacija za lažje izvajanje številnih aktivnosti za
otroke - rejence, kot so izleti,
delavnice, nakup daril ob rojstnih dnevih, praznikih ipd. V
letošnjem letu je večjo v ta namen prispevala družba Kostak.

Bojana Mavsar
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anketa

Vaša novoletna pričakovanja
Še 14 dni nas loči do leta 2015. V zadnji letošnji anketi
smo spraševali, kakšna so vaša pričakovanja v novem
letu, tako na osebnem kot na družbenem področju. Česa
si želite več in česa manj, pa tudi, kaj bi zaželeli bralcem
Posavskega obzornika?
Fani Dobravc, Podbočje: Zase si želim predvsem zdravja, da bi lahko še naprej služila ljudem in Bogu. Sicer pa želim, da bi bilo v naši
Sloveniji lepše, saj imamo vse možnosti, da bi
bilo tako. K temu bi lahko prispevali vsi, od vlade navzdol, in vsak po svojih močeh. Želim, da
bi se bolj razumeli med sabo, pa tudi, da bi tisti,
ki nimajo vsega, imeli dovolj za dostojno življenje.

Goran Gerjevič, Veliki Trn: Želim si, da bi se
ne le meni, temveč vsem državljanom izboljšal
gmotni položaj, stabilizirala situacija v državi,
več modrih političnih potez, boljšo gospodarsko
rast. Osebno tudi zdravja v družini, manj stresno življenje, več kvalitetnega časa, ki bi ga posvetili drug drugemu, bralcem časopisa pa vse
dobro in prijetne trenutke ob njegovem prebiranju.

Lidija Novak, Brezina: V naslednjem letu si želim predvsem zdravja in da bi še naprej imela
zaposlitev, pa tudi, da bi nas politiki končno enkrat pustili pri miru in rezali plače kakšnim drugim javnim uslužbencem, ne pa šolnikom. Želim
si tudi, da bi imela več časa za družino in da bi
se svet malo umiril, ker je tempo življenja res
prehiter. Bralcem zato želim mirnejše življenje.

Irena Koteska, Loka pri Zidanem Mostu: Želim zdravja za vse in delo, ki bo vsakomur omogočalo dostojno življenje, ter mir za vse ljudi
sveta. V osebnem življenju ne pričakujem velikih sprememb, če pa gledam malo širše, pričakujem, da se bosta zdrava pamet in razum povzpela
nad politične in osebne interese. Naj bodo prazniki v duhu ljubezni, pozornosti in spoštovanja do sebe in drugih.

kronika

NEUSTREZNE PEKARNE - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila seznam okoli 50 pekarn,
v katerih so v decembru izvedli poostren nadzor in odkrili vrsto nepravilnosti. Med kršitelji so tudi Noč in dan - Fuša pekarstvo iz Brežic, Bruno gostinstvo, trgovina in pekarna Sevnica
ter Ruši pekarstvo - pekarna Noč in dan na Vidmu. V njihovih
skladiščih so odkrili neskladnosti glede higiene, poškodovana
tla, plesnive stene, odložene stvari, ki ne sodijo v skladišče, in
odstop ometa. Zoper njih bodo ukrepali po zakonu o prekrških.
NASILEN 30-LETNIK - Krški policisti so 2. 12. zaradi nasilja
v družini 30-letnemu moškemu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvam in ga ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini. Ugotovili so, da moški že dalj časa izvaja fizično
in psihično nasilje nad zunajzakonsko partnerko, jo pogosto
žali, ustrahuje in ji grozi, da jo bo ubil. V preteklosti naj bi jo
že napadel z nožem, ji omejeval gibanje in grozil, da bo ubil
tudi njeno družino.

VLOMI IN TATVINE - V okolici Brežic je 4. 12. popoldan neznanec skozi vhodna vrata vlomil v hišo in ukradel zlatnino v
vrednosti 1.000 €. Iz pomožnega objekta ob hiši v okolici Brežic je med 5. in 6. 12. izginil motokultivator Muta, s parkirnega
prostora v okolici Brežic pa je bilo 6. 12. ukradeno vozilo Peugeot 306. Naslednji dan so ga odkrili na travniku pri Obrežju.
PADEL Z ODRA - Pri izvajanju del v krškem kulturnem domu
se je v zgodnjih dopoldanskih urah 8. 12. težje poškodoval delavec, zaposlen v družbi Kostak. Pri padcu z delovnega odra z višine okoli šestih metrov na tla je 36-letni moški utrpel hude poškodbe in je bil prepeljan na zdravljenje v brežiško bolnišnico.

NESREČE V PROMETU - Sevniški policisti so 8. 12. obravnavali prometno nesrečo na cesti med Vrhovim in Sevnico. Povzročila jo je 74-letna voznica, ki je sprva zapeljala na desni rob
vozišča, izgubila oblast nad vozilom in zapeljala v obcestni jarek. Voznica si je v nesreči huje poškodovala nogo. Krški policisti so v jutranjih urah 12. 12. obravnavali nesrečo v okolici
Krškega, ki jo je povzročil 43-letni voznik osebnega vozila, ki
je zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v vozilo, s katerim se
je pravilno pripeljala 40-letna voznica. Povzročitelj nesreče je
imel v litru izdihanega zraka 0,59 mg alkohola.

Zbrala: B. M.
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NEK: Biti zgled na globalni ravni
KRŠKO – Za Nuklearno elektrarno Krško se zaključuje izjemno uspešno poslovno leto, zaznamovano z
obratovalnimi presežki, nedavno odločitvijo lastnikov o podaljšanju obratovalne dobe NEK do leta 2043
ter visokim jubilejem - 1. decembra je namreč minilo 40-let od postavitve temeljnega kamna za elektrarno.
»Letošnje leto je res izjemno,
lahko govorimo o letu presežkov, že več kot 380 dni obratujemo na polni moči, brez nekih
pomembnih varnostnih odstopanj, kar je izjemnega pomena.
Rekordno je tudi po letni proizvodnji – letos imamo vse možnosti, da presežemo šest milijard kilovatnih ur proizvedene
električne energije, česar nismo dosegli še nikoli v minulih
30 letih,« je na tradicionalnem
srečanju z novinarji 10. decembra poudaril predsednik uprave NEK Stanislav Rožman.
Zaradi tega se zdi Rožmanu letošnje leto ravno pravšnje za
proslavljanje v uvodu omenjenega jubileja: »Po 40 letih
ta energetski objekt izpolnjuje vse atribute sodobnega nacionalnega energetskega programa, ki ga Slovenija žal nima.

Obeležili dva
jubileja

NEK, GEN energija in Sklad
NEK so včeraj, 17. decembra, pripravili prednovoletni sprejem za poslovne partnerje skupine GEN,
na katerem so obeležili 40.
obletnico postavitve temeljnega kamna za Nuklearno
elektrarno Krško in 20 let
delovanja Sklada NEK. Več v
naslednji številki.

odpadke, s katerim bodo premostili obdobje do izgradnje
končnega odlagališča NSRAO,
je Rožman pojasnil, da so objavili javni razpis za izbor izvajalca del, ki pa bo verjetno
razveljavljen, zato izgradnje
ne gre pričakovati pred letom 2016. Začasno skladišče
NSRAO v NEK je sicer 95-odstotno zasedeno.
Predrag Širola in Stanislav Rožman
To so zanesljivost oskrbe, eko- generacija. Glede na pet do denomska učinkovitost in poziti- set let nazaj imajo v elektrarven okoljski odtis.« Pri zane- ni, ki zaposluje 630 ljudi, kar
sljivosti oskrbe je poudaril, da 300 novih sodelavcev. Ob tem
letos v elektrarni niso imeli no- so sprejeli tudi tri dokumente
bene samodejne zaustavitve, (kodeks varnostne in poslovki so bile v prvih letih obrato- ne etike, petletni razvojni navanja precej pogoste, pri eko- črt in integriran sistem vodenomski učinkovitosti dejstvo, nja), s pomočjo katerih želijo
da je NEK ob nekaterih hidro- doseči novo postavljeno vizielektrarnah edini proizvodni jo oz. cilj – biti zgled jedrske
objekt, ki prinaša dodano vre- varnosti in stabilnosti na glodnost in pozitivne učinke na balni ravni. Kot je še povedal,
trgu, pri okoljskem odtisu pa, zaokrožujejo tudi vse potrebda elektrarna ne ustvarja to- ne odločitve za podaljšanje
plogrednih plinov. Tudi sicer obratovalne dobe elektrarne
so bili vsi vplivi elektrarne na do leta 2043, s čimer so konec
okolje v letošnjem letu daleč novembra na podlagi pozitivpod upravno določenimi ome- ne ekonomske študije, ki jo je
jitvami.
pripravila mednarodna hiša iz
Londona, soglašali tudi člani
Rožman je izpostavil tudi po- nadzornega sveta elektrarne.
men kadrovske prenove v podjetju, saj odgovornost za na- Glede izgradnje manipulativslednjih 30 let prevzema nova nega prostora za radioaktivne

Sicer pa se v NEK pripravljajo na remont, ki se bo pričel
11. aprila 2015 in bo trajal 35
dni. »V remontu načrtujemo
izvedbo velikega števila aktivnosti, ki so namenjene preverjanju stanja opreme ter uvajanju nekaterih tehnoloških
izboljšav za dvig zanesljivosti
obratovanja in dvig zanesljivosti delovanja varnostne opreme,« je pojasnil tehnični direktor elektrarne Predrag Širola.
Poleg zamenjave 56 gorivnih
elementov bodo izvedli okoli 25 posodobitev, med njimi
bodo najpomembnejše modifikacije v notranjosti reaktorja, s katerimi bodo vzpostavili
mirne pogoje za delovanje jedrske sredice, zaključek večletnih del na 400-kilovoltnem
stikališču, zelo zahteven pregled pomembne primarne črpalke in nizkotlačne turbine,
preverjanje cevi uparjalnikov
ter ostalih konstrukcij in sistemov.
Peter Pavlovič

»Rotarijci« bodo spet dobrodelni

Preverili so odziv pristojnih

ČATEŽ OB SAVI – Aktualni predsednik Rotary kluba Čatež
Branko Kos in prvi predsednik Anton Zorko sta 9. decembra v hotelu Terme Čatež predstavila poslanstvo kluba ter
tradicionalni Rotaryjev dobrodelni božični koncert, ki bo
v nedeljo.
Branko Kos je med drugim
omenil, da rotary klubi delujejo v več kot 200 državah sveta, v
Sloveniji je 44 rotary klubov. Gre
za mednarodno organizacijo, ki
ima za cilj druženje in finančno
podporo pomoči potrebnim. V
klubu, ki je apolitičen, so združeni predstavniki različnih poklicev. Po besedah Antona Zorka so takoj po ustanovitvi kluba
v letu 1997 najprej zbirali denar
za digitalni mamograf, saj je bilo
število mamografij v Posavju in
Aktualni predsednik Rotary Obsotelju najnižje. Poleg tega
kluba Čatež Branko Kos
so v naslednjih letih organizirali tudi poletne koncerte na gradu Podsreda, nabavo defibrilatorjev za razne ustanove, večkrat donirali Društvu Sonček iz
Leskovca, štipendirali različne Posavce, med drugim Mateja Hotka, Mihaelo Komočar Gorše in Jureta Godlerja, ter finančno
pomagali nekaterim dijakom brežiške gimnazije s t. i. botrskim
skladom, ki je namenjen za kritje sredstev tistim dijakom, ki si
ne morejo privoščiti plačila izletov, malice itd. V dobrih 17 letih
so »rotarijci« tako zbrali blizu 90.000 evrov sredstev. Kos je še
dodal, da se povezujejo z raznimi tujimi klubi, lani so na primer
kolegom iz Sarajeva donirali del sredstev za razminiranje min
v BiH. Imajo tudi cilj ustanoviti podmladek kluba oz. Rotaract.

POSAVJE - 26. in 27. novembra je na lokacijah v Krškem, Brežicah, Sevnici, Kostanjevici na Krki, Celju, Mariboru, Novem
mestu, Trbovljah in Ljubljani potekala državna štabna vaja
»NEK 2014« kot redni del preverjanja načrtov zaščite in reševanja za ukrepanje ob morebitni nesreči v NEK ter ob drugih jedrskih in radioloških nesrečah.

Rotary klub Čatež že skoraj od ustanovitve dalje v decembru organizira dobrodelni božični koncert. Na letošnjem, ki bo to nedeljo, bodo ves izkupiček namenili za pomoč pri nakupu digitalnega mamografa za brežiško bolnišnico, nadarjenim študentom
pri študiju v tujini in socialno ogroženim dijakom v Posavju. Kot
je dejal organizator in eden izmed nastopajočih na koncertu Dragutin Križanić, bo zasedba zelo kvalitetna, glavna zvezda večera pa bo Tereza Kesovija.

R. Retelj

Na vaji so sodelovali poveljniki, njihovi namestniki in člani štabov Civilne zaščite na lokalni, regijski in državni ravni, NEK, občine Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki, izpostave
Uprave RS za zaščito in reševanje Ljubljana, Novo mesto, Trbovlje, Celje in Maribor, ki so predvidene za sprejem evakuiranih
prebivalcev v primeru nesreče v NEK, ter ministrstva in vladne
službe, ki so predvideni v načrtih zaščite in reševanja za ukrepanje ob nesreči v NEK. Po scenariju vaje je zaradi izrednega dogodka v NEK prišlo do nevarnosti širjenja radioaktivnega oblaka v okolico in postopno do razglasitve najvišje, to je 3. stopnje
radiološke nevarnosti. Poveljnik CZ Republike Slovenije je zato
za vajo odredil več preventivnih in drugih ukrepov, vključno z
razdelitvijo in zaužitjem tablet kalijevega jodida ter evakuacijo
prebivalcev z območja treh kilometrov, delno pa tudi z območja
desetih kilometrov okrog elektrarne. Vaja, v kateri je sodelovalo
več kot 370 udeležencev, je bila namenjena predvsem preverjanju odziva pristojnih na vseh ravneh (NEK, občine, regije, minis
trstva, vladne službe), zato reševalne službe niso bile aktivirane
in tudi prebivalci niso bili vključeni v dogajanje.

Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje in vodja vaje
Darko But je ob koncu vaje povedal, da je potekala po načrtu
in brez večjih težav. »Zveze so delovale, določene pomanjkljivosti so se pokazale le pri prenosu odločitev in usklajenosti delovanja. Temeljita analiza vaje bo narejena v mesecu dni.« Vajo je
spremljal Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Romana Lah, namestnica glavnega republiškega inšpektorja, je v oceni vaje dejala, da so zaznali nekaj nedorečenosti in neusklajenosti, ki jih bo treba v prihodnje odpraviti. Vaja je
bila tudi priložnost, da se prebivalci znova seznanijo z zaščitnimi ukrepi, čemur je namenjena posodobljena zgibanka »Kako bi
ravnali v primeru jedrske nesreče«, ki so jo na dom prejela gospodinjstva v 10-kilometrskem pasu okoli NEK, ostalim pa je na
voljo na spletnih straneh NEK ter uprav za ZiR in za jedrsko varnost. 
P. Pavlovič

UTRIP REGIJE
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Tokrat so se zbrali brez alarma
BREŽICE – 4. decembra so se v dvorani Mladinskega centra Brežice srečali pripadniki Civilne zaščite občine Brežice in še nekateri drugi predstavniki društev v občinskem sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Župan Ivan Molan je 18 podelil tudi zahvale za sodelovanje pri različnih posredovanjih v tem letu.
Zbrane so nagovorili Roman
Zakšek, svetovalec za področje zaščite in reševanja na Občini Brežice, poveljnik CZ občine Brežice Darko Ferlan in
župan Molan. Ferlan je povedal: »Lepo je, da se še zberemo
kdaj na malo drugačen način,
ko nismo povabljeni na vajo oz.
nas ne pokličejo iz Regijskega
centra za obveščanje ter nas ne
aktivirajo alarmi, ki se sprožijo
ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ko pohitimo na pomoč občanom, ki potrebujejo
zaščito in pomoč pri reševanju,
ko so ogroženi oni sami, njihova življenja ali lastnina. Takrat
je vse bolj stresno, vse drugače.« Omenil je še, da je bilo v
zadnjem letu na spletni strani Občine Brežice objavljenih
60 aktivnosti v rubriki »Civilna
zaščita«, želi pa si, da je nesreč
čim manj, hkrati pa, da so vsak
dan dovolj pripravljeni nanje.
Nagovor je zaključil z besedami, naj novo leto skopari z nesrečami ter naj bo toliko bolj
srečno in zdravo.

Tržnica Svoja dela na ogled postavimo …
in prižig lučk
Prvega decembra je bilo v središču Radeč znova veselo. Že osmič
zapored je KTRC Radeče kljub slabemu vremenu organiziral tržnico, kjer so svoje delo postavili na ogled ponudniki z naših kmetij,
društva in organizacije. Znova smo se lahko prepričali, kako odlični so okusi našega podeželja ter kaj vse zmoreta človeška ustvarjalnost in dobra volja.

Prejemniki zahval z županom Molanom, poveljnikom Ferlanom in svetovalcem Zakškom
Pisne zahvale so prejeli: Simona Potočar, Jernej Agrež (oba
vodnika reševalnih psov v Kinološkem društvu Izar), Dario
Srpčič, Katja Kostevc, Kristijan Simončič, Bojan Kos,
Aleksander Bratanič, Stjepan Kolić, Željko Francekovič, Nevenka Simon, Peter Stermecki, Nina Pavlin,

Branko Pavlin, Borut Hollan,
Kaja Hollan, Primož Hribšek, Samo Krušnik in Primož Kaplan (vsi pripadniki
CZ občine Brežice). Sodelovali
so pri različnih posredovanjih:
ob naravni nesreči z žledom v
občini Logatec, pri iskanju pogrešane osebe, pri projektu
»Civilna zaščita v službi obča-

nov« ter pomagali pri organiziranju človekoljubne pomoči
za prizadete v poplavah v BiH
in Srbiji. Uradni del srečanja, ki
ga je povezovala Bojana Zevnik, prav tako pripadnica CZ
občine Brežice, se je nadaljeval s prijetnim druženjem in
pogostitvijo v avli MC Brežice.

R. Retelj

OOZ Sevnica podelila priznanja
SEVNICA – 6. decembra je Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica v sevniški kulturni dvorani pripravila tradicionalno srečanje članic in članov, kjer so posameznicam in posameznikom podelili tudi priznanja za dolgoletno, neprekinjeno opravljanje obrtne dejavnosti.
Priznanje za 15-letno neprekinjeno opravljanje obrtne dejavnosti so prejeli: Alojz Cerjak,
Alenka Golob, Jože Krajnc,
Miroslav Mirtelj, Jože Ratajc
in Aleksander Špan. Bronasto
plaketo za 20 let neprekinjenega opravljanja obrtne dejavnosti so prejeli Damjan Blaznik,
Ivan Božič, Aleksander Božič, Jože Erman, Stanislav
Erman, Jože Hočevar, Marjan Imperl, Milan Jager, Janez Jazbinšek, Janko Jazbinšek, Roman Kozinc, Stanislav
Krnc, Srečko Kus, Janez Lisec, Janko Mesinger, Polonca
Močnik, Jožef Mrgole, Alojzij
Pavkovič, Anton Prah, Matjaž
Prah, Andrej Prijatelj, Anton

Dobitniki priznanj za 20 let opravljanja dejavnosti
Skubic, Zvonko Virant, Rajko Šplajt, Matjaž Trbovc in
Ivan Volčanšek. Prejemniki
srebrne plakete za 25 let neprekinjenega opravljanja obr-

Umrl je Jože Toporišič

LJUBLJANA, MOSTEC – 9. decembra je v starosti 88 let umrl
priznani jezikoslovec in akademik dr. Jože Toporišič, osrednja osebnost jezikoslovne slovenistike, med drugim avtor
Slovenske slovnice in soavtor SSKJ-ja in Slovenskega pravopisa. Toporišič je bil rojen leta 1926 na Mostecu, osnovno
šolo je obiskoval v Dobovi, nato pa končal klasično gimnazijo v Mariboru. Po medvojnem pregnanstvu na Poljskem je
končal študij slovenskega in ruskega jezika na ljubljanski Filozofski fakulteti ter tam pozneje tudi doktoriral. Strokovno
se je izpopolnjeval v Varšavi, Hamburgu in Chicagu. Od leta
1976 do 1996 je bil predstojnik katedre za slovenski knjižni jezik in stilistiko. Kot lektor slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Zagrebu je sodeloval pri sekciji za literarno
teorijo in bil dejaven pri lingvistični sekciji Hrvaškega filološkega društva. Od leta 1955 je imel lektorate slovenščine na
poletnih seminarjih za tuje slaviste najprej v Splitu, nato v
Zadru in Zagrebu, od leta 1965 tudi v Ljubljani. Posamezna
predavanja je imel tudi na tujih univerzah, celo na slovitem
Yaleu. Leta 1996 je prejel častni znak svobode RS, leta 2002
pa tudi naziv častnega občana občine Brežice.

tne dejavnosti so Jože Kozinc,
Vera Šalamon, Drago Zupan
in Miran Zupan. Za 35 let neprekinjenega opravljanja obrtne dejavnosti so Drago Borštnar, Martina Lipar, Branko
Valand in Mira Vrtačnik prejeli biserno plaketo, diamantno plaketo za 40 let pa je prejel Milan Majcen. Platinasto
plaketo za 45 let neprekinjenega opravljanja obrtne dejavnosti je prejela znana in priznana
sevniška cvetličarka Silva Fric,
ki je pričela z obrtno dejavnostjo 1. januarja 1969, sedaj pa
je dejavnost prenesla na novoustanovljeno družinsko podjetje VCT Ramovš - Peklar.

Številne zbrane na dogodku, ki
so ga z uvodnim nastopom polepšale mažorete Društva Trg
Sevnica, so nagovorili predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica Drago
Krošelj, sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh. Vsi trije
so izrazili zadovoljstvo nad
delovanjem zbornice in številom članstva, kar potrjuje, da
je takšna stanovska organizacija potrebna.
Podelitvi priznanj in nagovorom je sledila še gledališka
predstava z naslovom Da te
kap! v izvedbi amaterske gledališke skupine KD Pekre Limbuš. Tekst za komedijo je napisal in jo režiral Tone Partljič,
ki je nasmehe na obraze privabil z besedami: »Nisem zasledil, da bi kakšen tajkun izhajal iz obrtnikov!« Nadaljeval
pa je, da ni vedno tako, da hodita kultura in gospodarstvo z
roko v roki ter nato še zaželel,
da bi tudi v Sevnici dobili modernejšo in sodobnejšo kulturno dvorano.

Smilja Radi

Župan obiskal družino v Stranjah
STRANJE - Župan občine Krško Miran Stanko je 8. decembra
skupaj s predsednikom Sveta KS Senovo Vladom Grahovcem
obiskal družino Kočevar v Stranjah, ki je tragično izgubila mamo.
Ker je bila ob tragediji tudi močno poškodovana stara hiša, nova
hiša pa še ni dokončana, je župan družini obljubil, da bo tudi Občina Krško pomagala po svojih močeh, da se bo družina lahko
čimprej preselila v nov dom.

Nakit in dekorativni izdelki Brigite Bedek ter delavnice Ročno delo
Mony so že na daleč vabili obiskovalce s svojimi zgodbami, ki temeljijo predvsem na povezavi človeka in narave. Društvo čebelarjev
je predstavljalo Čebelarstvo Kmetič z odličnim medom ter domačim propolisom, ki lahko užene številne zdravstvene tegobe. ZŠAM
je izkoristil priložnost za ozaveščanje o prometni varnosti, Kmetija Ključevšek pa se je letos odločila predstaviti z novostjo, in sicer
z odličnimi domačimi jogurti. Na Kmetiji Skoporc Zavrl so pripravili domače krušne dobrote, prijetno pa je pri njih zadišalo tudi po
pravem »kuhančku«. Prevzgojni dom Radeče je letos veliko pozornosti posvetil dekorativnim izdelkom s slovenskimi napisi, ki jih je
sicer v naših trgovinah zelo težko najti. V duhu 60. obletnice delovanja je svojo stojnico s številnimi voščilnicami in dekorativnimi izdelki opremilo Društvo prijateljev mladine Radeče. Kmetija Korbar
pa je tudi letos navdušila z odličnimi jogurti in seveda nepogrešljivo pregreto smetano, ki velja za kraljico med nadevi najboljših potic. Kmetije Žonta se že dolgo časa drži sloves, da pri njih nastajajo
vrhunski mesni in
suhomesnati izdelki, tokrat pa je na
njihovi stojnici čudovito dišalo tudi
po domačem kruhu. Aktiv kmečkih
žena Arnika je prepričal s pekovskimi izdelki, zgodba
Svibnega in okolice pa je bila zaokrožena s ponudbo
odličnih vin Sekcije
vinogradnikov Zagrad. Kmetija Zahrastnik je poleg odličnega pirinega kruha z veseljem postavila na ogled zlato priznanje, ki ga je
letos prejela na Ptuju za ekološki polnozrnat pirin kruh. Stojnica OŠ
Marjana Nemca Radeče je navdušila s čudovitimi voščilnicami in
kremami, ki so jih učenci naredili v šolskem laboratoriju. Pri stojnici Prostovoljnega gasilskega društva se je vse vrtelo okrog ženskega dela gasilske ekipe, ki je med drugim predstavil tudi koledar za
leto 2015. Vrtec Radeče vedno znova preseneti s kreativnimi idejami, tako so tokrat so pripravili posebne darilne vrečke napolnjene
s suhim sadjem. Mlajši obiskovalce je s triki in pripomočki navduševal Čarodej Branko, obiskovalcem pa se je predstavil tudi Speed
badminton klub Radeče.
Prijetno druženje ob stojnicah smo ob prvem mraku zaokrožili še s
slavnostnim prižigom praznične razsvetljave v mestnem jedru Radeč. Prižig lučk je pospremil pester program, ki ga je pripravil Klub
RAP v sodelovanju z Občino Radeče. Vse prisotne je nagovoril radeški župan Tomaž Režun, pevci otroškega in mladinskega zbora
OŠ Marjana Nemca Radeče ter Pihalni orkester radeških papirničarjev so prijeten večer napolnili z glasbo, obiskovalci pa so navdušeno zaploskali tudi ob petju Gaje Prestor. Prireditev je povezovala Katja Čeč, ob koncu prireditve pa je praznično razsvetljeno
smreko blagoslovil še radeški župnik Miro Bergelj.

Tekst in fotografije: JZ KTRC Radeče
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V decembru vabimo k ogledu priložnostne
razstave Vrtec Mavrica Brežice skozi čas
Dragi občanke in občani,
naj vas v teh prazničnih dneh spremljata mir in radost.
V prihajajočem letu vam želimo obilo prijetnih doživetij;
zdravja in srčnosti; sreče in iskrenih ljudi; vztrajnosti
in poguma za uresničitev sanj ter volje, da v novem letu
dosežete tiste stvari, ki si jih želite.
Vesele božične praznike in veliko dobrega v letu 2015!
Iskrene čestitke tudi ob državnem prazniku, 26. decembru,
dnevu samostojnosti in enotnosti, ko se ponosni spominjamo
plebiscita, na katerem smo Slovenke in Slovenci izglasovali
samostojno državo Slovenijo.
Ivan Molan, župan,
s sodelavci občinske uprave Občine Brežice

Investicija Vrtca Mavrica se uvršča med večje izvedene investicije Občine Brežice
Občina Brežice je za projekt izgradnje novega Vrtca Mavrica
v vrednosti 5,7 milijona evrov
pridobila 2,2 milijona evrov sofinanciranja ter zagotovila 3,5
milijona evrov lastnih proračunskih sredstev. Projekt je bil
izbran na arhitekturnem natečaju Zbornice za arhitekturo in
prostor v letu 2011, na katerega je prispelo izredno število 64
projektnih predlogov. Gradbena
dela, ki so se pričela sredi 2013,
so se zaključila s slovesno otvoritvijo, na kateri so sodelovali tudi
predsednik države Borut Pahor,

župan občine Brežice Ivan Molan ter prejšnja in nova ravnateljica vrtca Ana Kupina in Silvija
Komočar. Vrtec danes nudi prostor za 20 oddelkov in sodi kot
takšen med največje in najsodobnejše vrtce v državi.
Razstava bo postavljena na
ogled v mesecu decembru 2014
(CPB 24 a, Brežice).
Prijazno vabljeni!

Mednarodni turnir v košarki na vozičkih
BREŽICE – V novi telovadnici Ekonomske in trgovske šole
Brežice je 3. decembra potekal
mednarodni turnir v košarki na
vozičkih v organizaciji Društva
paraplegikov Dolenjske, Bele
krajine in Posavja. Na turnirju
so sodelovale tri ekipe – ekipa
slovenske reprezentance, ekipa iz Novega mesta in ekipa iz
Zagreba. Mirko Sintič, referent
za šport pri Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in
Posavja, je dejal, da so turnirji namenjeni prikazu košarke
na vozičkih in druženju igralcev
v športnem duhu. Udeležence
turnirja je pred pričetkom prve
tekme pozdravil župan občine
Brežice Ivan Molan in jim zaželel
dobrodošlico ter obilo športnih
užitkov.
Predstavitev košarke na
vozičkih
Košarka na vozičkih je trenutno najhitreje rastoči šport za
športnike z invalidnostjo. Vsak
igralec košarke na vozičkih ima
določeno število točk, ki jih dobi

po mednarodni klasifikaciji. Tekmovalci so lahko ocenjeni od 1
do 4,5 točke, odvisno glede na
njihovo telesno okvaro (invalidnost). Seštevek peterke, ki igra
na igrišču, pa ne sme presegati
skupne vsote 14,5 točke.
Pravila igranja košarke na vozičku so skoraj identična pravilom
košarke hodečih. Razlikujejo se
le v nekaterih detajlih, kot so
koraki, kjer se lahko vsak igralec
dotakne obročev za poganjanje
le dvakrat (pravilo dveh korakov

pri košarki hodečih), v primeru, da se igralec dvigne iz sedežne podlage med tekmo, se ekipi odvzame žoga, prepovedano
je namerno zaletavanje z vozički, prepovedana je vožnja nazaj,
če pri tem oviraš nasprotnega
igralca, in še bi lahko naštevali.
Obstajajo tudi omejitve pri vozičkih, kot je maksimalna meja,
ki je dovoljena pri višini sedišča,
ki je 53 cm.
Vir: Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite

V Zgornjem Obrežu kmalu čez nov most
ZGORNJI OBREŽ, PESJE – V mesecu decembru poteka gradnja
novega mostu, ki bo preko potoka Močnik ponovno povezal brežiško in krško občino. Novozgrajeni most bo imel širše cestišče,
kar bo pripomoglo k večji prometni varnosti vseh udeležencev v prometu. Pri projektu sta
ponovno združili finančna sredstva občini Brežice in Krško, ki sta
začeli z medobčinskim sodelovanjem na področju zagotavljanja varnih prometnih povezav z
ureditvijo mostu med Zgornjo
Pohanco in Zdolami v letu 2013.
V mesecu oktobru 2014 so se pri-

čela dela gradnje novega mostu v
Zgornjem Obrežu. Najprej je bila
izvedena rušitev dotrajanega in
za današnji promet neustreznega starega mostu, sledila so dela
izgradnje. Načrtovana dela dobro
napredujejo, saj so vremenske
razmere in temperature ustrezne za izvedbo. Predvidoma bo
investicija zaključena spomladi
naslednjega leta (2015). V času
izvajanja investicije velja popolna zapora ceste, obvoz je urejen.
O investiciji
Investicijo v vrednosti cca.
220.000 evrov vodi Občina Brežice, občini pa skupaj sofinan-

cirata izgradnjo mostu vsaka v
višini 50 %, kar zajema celotne
stroške projektne dokumentacije, izvedbe in strokovnega nadzora. Izvajalec del, ki je bil kot
najugodnejši izbran izmed štirih prispelih ponudb v postopku javnega naročanja, je HPG
d.o.o. iz Brežic. Strokovni nadzor del bo vršil Aleš Vodeb s.p.
iz Dolenje vasi pri Artičah. Investicijsko vzdrževalna dela se
bodo izvajala skladno s projektno dokumentacijo PGD, PZI dokumentacijo št. 2767/N-11, ki jo
je v januarju 2011 izdelal Region projektivni biro d.o.o., in popisom del.

Stran pripravlja Občina Brežice

»Bodi sam sprememba, ki jo želiš v svetu.«
M. Gandhi

BREŽICE - V prostorih Poslovnega centra Gasa (CPB 24 a),
kjer ima svoj sedež tudi Upravna enota Brežice, ste obiskovalci in ostali zainteresirani vabljeni k ogledu priložnostne razstave
Vrtec Mavrica Brežice. Ta je bila
pripravljena ob letošnji otvoritvi
novega objekta vrtca. Z ogledom
se boste skozi fotografski material seznanili z zgodovino predšolske vzgoje v občini, sledili boste postopku priprave projektne
dokumentacije in iskanju sredstev sofinanciranja projekta, videli, kako so se od starega vrtca
poslovili otroci, ter skozi fotografski zapis spremljali enoletno gradnjo na terenu.
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za kakovost življenja

Velika dvorana KD Krško že v novi podobi
Obnova velike dvorane in spremljajočih prostorov 37 let starega Kulturnega doma Krško, ki je stekla konec junija, se je v
decembru zaključila, danes pa bo ob 18. uri potekala tudi slavnostna otvoritev s koncertom Big banda RTV Slovenija. Celotna vrednost obnove je znašala 1,7 milijona evrov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna bo
sofinancirana v predvideni višini 1, 4 milijona evrov, strošek občine pa bo predvidoma znašal 315.000 evrov.

Obnovljena velika dvorana Kulturnega doma Krško bo omogočala
scensko zahtevnejše gledališke in plesne predstave.
Obnovitvena dela velike dvorane, ki so po podpisu pogodbe z
izvajalcem stekla sredi junija letos, so po besedah župana občine Krško mag. Mirana Stanka
med drugim obsegala menjavo stropa z akustično preureditvijo, izolacijo stropa oz. strehe objekta, menjavo parketa na
odru, menjavo stenskih oblog z

akustično preureditvijo, menjavo glavne odrske zavese in sedežev, vzpostavitev pregradnega
sistema avditorija, digitalizacijo
kinematografa, menjavo ozvočenja in drugo.

stvene vse energetske in funkcionalne izboljšave ter tehnične
posodobitve, poudarja direktorica Kulturnega doma Krško
Katja Ceglar. Gre predvsem
za novo dvoransko ozvočenje, mehanizacijo scenskih vlekov, hidravliko orkestrske jame,
posodobitev razsvetljave in digitalizacijo kinematografa, indukcijsko zanko, akustične izboljšave, novo avdio-video tehniko
ter nov klavir. Bistveno se tako
izboljšujejo tudi pogoji za nastopajoče oz. izvajalce umetniških
programov. Velika dvorana Kulturnega doma Krško je ena redkih v slovenskih kulturnih domovih, ki ima orkestrsko jamo, ki jo
bo tako mogoče bistveno enostavneje pripraviti, možne bodo

scensko zahtevnejše gledališke
in plesne predstave. Obnovljene so tudi garderobe za nastopajoče, sanitarije v garderobah
za nastopajoče in garderobe za
obiskovalce.
Občina Krško je bila uspešna na
javnem razpisu za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, v okviru razvojne prioritete 3. »Povezovanje
naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve
3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«, ter tretjem javnem razpisu za izbor operacij javne kulturne infrastrukture.

Ob obletnici enotne odlo~itve slovenskega
naroda za samostojno dr`avo

vas vljudno vabimo
na proslavo ob
dnevu samostojnosti in enotnosti
v petek, 26. decembra 2014,
ob 17. uri
v prenovljeno veliko dvorano
Kulturnega doma Kr{ko.
Slavnostni govornik bo
Ivan Molan, `upan ob~ine Bre`ice.

Kulturni program bo oblikoval
Simfoni~ni orkester Glasbene {ole Kr{ko
z oddelkom za sodobni ples v koreografiji
Rosane Horvat.
Dirigent: Peter Gabri~

Poleg estetskega učinka in
udobnih sedežev, kar je zelo pomembno za obiskovalce, so bi-

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP,
43/11-ZKZ-C in 57/12) in 35. člena Statuta občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10),
Občina Krško s tem

Po prireditvi vas vljudno vabimo na novoletni
sprejem v avlo Kulturnega doma Kr{ko.

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta ožjih ureditvenih območij
III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško
I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno
razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta ožjih ureditvenih območij III., IV., in V. zgodovinskega jedra
Krško (SDUN staro jedro Krško – »Železnina«), ki ga je izdelal Topos
d.o.o. Novo mesto (november 2014).
II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 29. decembra 2014 do 13.
januarja 2015, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ
14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja
v
drugaterstran
prostorih Krajevne skupnosti Krško, Cesta krških žrtev 23, Krško.
Javna obravnava bo izvedena v četrtek, 8. januarja 2014, ob 16.00
uri, v sejni sobi »A« Občine Krško.

KRŠKI OBČINSKI SVETNIKI NA OGLEDU PROJEKTOV PO OBČINI - Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 3. decembra skupaj s sodelavci občinske uprave občinskim svetnicam in svetnikom
v novem mandatu predstavil projekte v izvajanju po posameznih
krajevnih skupnostih v občini Krško, ob tem pa so direktorica občinske uprave Melita Čopar in vodje posameznih oddelkov občinske uprave spregovorili tudi o načrtovanih naložbah in projektih v
prihodnjih letih. V okviru projektov so si svetnice in svetniki ogledali tudi izgradnjo sodobne kompostarne v Centru za ravnanje z
odpadki v Spodnjem Starem Gradu

Drsališče vse do 5. 1. 2015
zelena

Crna

Stran pripravlja Občina Krško

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe
in predloge na dopolnjen osnutek SDUN staro jedro Krško –
»Železnina«. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na
mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov,
lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si,
pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »SDUN
staro jedro Krško - Železnina«. Ustno se lahko pripombe podajo
na javni obravnavi.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine
Krško www.krsko.si.
IV.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na
spletni strani Občine Krško www.krsko.si.
župan mag. Miran Stanko

V prazničnem decembru ljubitelji drsanja vabljeni na drsališče na Hočevarjevem trgu,
ki je odprto vsak dan med 15.
in 23. uro, ob sobotah in nedeljah pa od 11. ure dalje!

Mag. Miran Stanko,
`upan

Brezpla~no vstopnico je potrebno rezervirati na blagajni
Kulturnega doma Kr{ko na telefonsko {tevilko 07 488 01 94.
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Izvajanje zimske službe v občini Sevnica
V zimskem času je ena aktualnejših tem izvajanje zimske službe, ki vključuje pluženje, čiščenje in vzdrževanje občinskih cest, javnih površin, parkirišč in pločnikov. Gre za celoto opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in
varnega prometa v zimskih razmerah, ko je zaradi snega lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Kot so zapisali v obrazložitvi priznanja, se je njegovo prostovoljno
delo pričelo leta 1974 v Planinskem društvu Lisca Sevnica in s tem
Planinski zvezi Slovenije. Članstvu turistične društvene organizacije se je pridružil leta 1999, pri Turistični zvezi Slovenije pa aktivno
deluje od leta 2002, sprva kot član komisije za razvoj turizma v gozdnem prostoru, od leta 2008 pa kot njen predsednik. Je tudi predsednik komisije za Evropske pešpoti v Sloveniji in predsednik odbora
za tematske poti v Posavju, v katerih vidi velik potencial za turizem
na področju pohodništva in kolesarjenja. Na regijskem nivoju je oživel etnografsko zanimive dogodke in bil pobudnik tradicionalnih turističnih prireditev. Kot zavzet gozdar se zavzema za razvoj in varovanje gozdov ter narave in razvoj podeželja, svoje bogate izkušnje
in znanja pa rad prenaša na mlade.

ŽIVE JASLICE
ob gozdu na Šmarčni

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

Gostje: tenorist MARKO ŽELEZNIK in Kvartet JARICA

ŠKD Večno mladi Šmarčna

Vse udeležence slovesnosti in prejemnike plaket na letos že dvajseti podelitvi je nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar. Od leta 1994 do danes je sicer plakete prejelo več kot sto zaslužnih posameznikov.

www.obcina-sevnica.si

Medtem ko je občina zadolžena
za izvajanje zimske službe na kategoriziranih lokalnih cestah, so
za vzdrževanje kategoriziranih
javnih poti zadolžene krajevne
skupnosti, ki same izvedejo izbore izvajalcev. Za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do posameznih stanovanjskih objektov
poskrbijo občani sami, ki se za
čiščenje lahko dogovorijo tudi s
krajevnimi vzdrževalci cest.
Izvajanje zimske službe lahko
otežujejo razne ovire ob cesti-

Občina Sevnica je zadolžena za
izvajanje zimske službe na občinskih kategoriziranih lokalnih
cestah. V letu 2014 je Občina na
podlagi odloka Občinskega sveta službo izvajanja rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest,
vključno z izvajanjem zimske
službe, prenesla na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Občinsko javno podjetje je v skladu
z Zakonom o javnem naročanju
izvedlo javno naročilo za zimsko
vzdrževanje lokalnih cest v občini Sevnica, ki je bilo razdeljeno
na dva sklopa: sklop 1 – zimsko

vzdrževanje lokalnih cest za sektor I – Sevnica (območje severno od reke Save) – za obdobje
od 1. 11. 2014 – 31. 10. 2015 in
sklop 2 – zimsko vzdrževanje lokalnih cest za sektor II – Boštanj
(območje južno od reke Save) –
za obdobje od 1. 11. 2014 – 31.
10. 2015.
Za oba sklopa je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje VOC Celje d.d. Postopek izbora za sklop 2 je bil pravnomočen,
s podjetjem VOC Celje d.d. je bila
podpisana pogodba. V postopku izbora za sklop 1 pa je bil vložen revizijski zahtevek s strani
podjetja CGP d.d. Novo mesto,
ki je sicer med tremi ponudniki
ponudilo najvišjo ceno storitev.
Zahtevek je trenutno v reševanju
na Državni revizijski komisiji. Ne
glede na vloženi zahtevek za revizijo bo zimsko vzdrževanje lokalnih cest na celotnem območju občine potekalo nemoteno.
Za območje sektorja II, za kar je
postopek izbora zaključen, bo
skrbelo podjetje VOC Celje. Za
območje sektorja I pa bodo, do
rešitve revizijskega zahtevka, izvajalci s strani Komunale Sevnica
izbrani neposredno z naročilom
izvajanja storitve, kot omogoča
Zakon o javnem naročanju. Pričakujemo, da bodo stroški zimske službe v sektorju I glede na
trenutne vremenske napovedi

do rešitve revizije nižji od 20.000
evrov (brez DDV). V tem primeru
mora naročnik voditi le evidenco, ki mora zajemati navedbo
predmeta in vrednosti javnega naročila. V primeru, da bodo
zimske razmere v tem času terjale stroške, višje od 20.000 evrov
(brez DDV), pa bo naročnik izvedel enega izmed predpisanih postopkov, v tem primeru postopek
s pogajanji brez predhodne objave, za katerega je izpolnjen tudi
eden od zakonskih pogojev; to
je, da če naročnik v že začetem
postopku javnega naročanja zaradi vloženega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati
javnega naročila, izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju,
se lahko izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave.
Dejavnost opravljanja zimske
službe je bilo v preteklih štirih letih urejeno s štiriletno koncesijsko pogodbo, po kateri je zimsko
in redno vzdrževanje na območju sektorja I vršilo novomeško
podjetje CGP d.d., na območju
sektorja II pa podjetje Gradnje
d.o.o. Boštanj.
Višina stroška zimske službe variira in je povsem odvisna od vremenskih razmer. V preteklih letih
je strošek za zimsko vzdrževanje
lokalnih cest na celotnem območju občine znašal povprečno
400.000 evrov na zimo.

Srečanje predstavnikov občin in Vlade RS
Skupnost občin Slovenije, katere članica je tudi Občina Sevnica, je prejšnji teden v Šentjurju organizirala srečanje županov s predstavniki Vlade Republike Slovenije, ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem, državno sekretarko na Ministrstvu za finance Matejo Vraničar ter strokovnimi sodelavci obeh ministrstev, ki se ukvarjajo z vprašanji
lokalne samouprave. Osrednja tema srečanja so bili predlogi vlade za oblikovanje višine finančnih sredstev, namenjenih občinam, ter načrtovani varčevalni ukrepi v lokalni samoupravi.
Župani so opozorili na posledice, ki bi jih občinam povzročila dodatna krčenja sistemskih
in investicijskih virov – od težav
pri financiranju zakonsko določenih nalog, za katere je višina
povprečnine oziroma letne glavarine na občana že sedaj prenizka, do težav pri načrtovanju
in izvedbi investicij, ki so temelj razvoja lokalnih skupnosti.
Predlog še dodatnega znižanja
povprečnine in ukinitev investicijskih virov je zaenkrat, po izvedenih pogajanjih med vlado in
reprezentativnimi združenji občin, umaknjen. Kljub temu so župani izpostavili, da je tudi sedaj
ponujena višina povprečnine za
leto 2015 v višini 525 evrov nižja od dogovorjene v znesku 536
evrov, s tem pa problematična
za delovanje lokalnih skupnosti
pri izvajanju številnih zakonsko
določenih pristojnosti.
V pripravi je osnutek Zakona o
interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, s katerim se spreminjajo in dopolnjujejo določbe nekaterih ključnih
zakonov, ki opredeljujejo delovanje občin, med njimi Zakona o fi-

nanciranju občin, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o zemljiški
knjigi in Zakona o vrtcih. Župani
so izrazili prepričanje, da se mora
pri financiranju občin poseben
poudarek nameniti socialni stiski občanov ter stopnji brezposelnosti, zaradi česar se izdatki
občin na teh področjih vseskozi

povečujejo, od kritja oskrbnin v
domovih, doplačevanja stroškov
za vrtce do polne cene do enkratne denarne socialne pomoči.
Kot je Skupnost občin Slovenije še zapisala v sporočilu za javnost, so župani opozorili tudi, da
ni mogoče pristati na ničelno so-

financiranje infrastrukturnih investicij, saj je v nasprotnem primeru ogroženo izvajanje tekočih
projektov oziroma onemogočena priprava novih. Občine pričakujejo, da bodo enak delež
varčevanja, kot ga bodo nosile
občine, nosili tudi ostali deležniki v državi.

sobota, 20.12. , ob 8.00, Kmečka tržnica Sevnica

BOŽIČNA TRŽNICA
od 8.00 do 12.00: Božična tržnica
od 9.00 do 11.00: ustvarjalnice, pantomimik
ob 10.00: žrebanje »Nagradne kartice veselja« s kulturnim programom
ob 11.00: obisk Božička
sreda 31.12. , ob17.00, Sevnica - pred lokalom Central’s

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE
z Družinskim gledališčem Kolenc
sreda 31.12. , od 22.00 dalje , Sevnica - pred lokalom Central’s

v

SILVESTROVANJE NA PROSTEM
z ansamblom NEMIR

Stran pripravlja Občina Sevnica

Državni svet Republike Slovenije je 5. decembra, na mednarodni
dan prostovoljstva, priredil slavnostno podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2014, namen česar je izpostaviti
velik pomen prostovoljstva kot plemenite dejavnosti v življenju
civilne družbe. Prejemnik plakete je na predlog Turistične zveze
Slovenije postal tudi občan sevniške občine Jože Prah.

šču, kot so kupi peska, zemlje
in hlodovina ter poškodovano
drevje in vejevje, ki se močno
nagiba nad cestišče. Prav tako je
lahko ovira neurejenost priobalnih zemljišč vodotokov, kar povzroča zamašitve prepustov pod
cestami in posledično prihaja do
materialne škode. Pomembno je
zavedanje, da so za dobro izvajanje zimske službe potrebne počiščene površine tudi ob in nad
cestiščem, zato Občina Sevnica
poziva občane, da počistijo svoja zemljišča ter s tem omogočijo
varno odvijanje prometa v zimskem času. Skupni preventivni
ukrepi bodo omogočili kakovostnejše izvajanje zimske službe,
ki bo izboljšala tudi varnost v cestnem prometu ter povečala zadovoljstvo vseh uporabnikov javnih površin.

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

Jože Prah med najzaslužnejšimi prostovoljci

Občina Sevnica je zadolžena za
izvajanje zimske službe na občinskih kategoriziranih lokalnih
cestah. Od vseh kategoriziranih
lokalnih cest se prednostno plužijo in posipavajo ceste, po katerih potekajo avtobusni in šolski
prevozi, sledijo jim ostale ceste.
Po zakonskih normativih je prevoznost na lokalnih cestah zagotovljena, če višina snega ne presega 15 centimetrov, promet pa
je možen z uporabo zimske opreme vozil. Med zimsko opremo
sodijo tudi verige, ki so posebej
priporočljive za uporabo na odsekih lokalnih cest, ki so zelo strme in zaradi tega težko prevozne. Za preglede cest in naročila
izvajanja zimske službe bo skrbela Komunala Sevnica. Še posebna pozornost bo posvečena relacijam, kjer se izvajajo prevozi
otrok v šolo.

Praznično
Posavje

PRAZNIČNO POSAVJE
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Spoštovane občanke in
občani, drage bralke in
bralci,
želim vam predvsem zdravo
in uspešno prihajajoče leto,
ki naj vam prinese obilo
zadovoljstva.
Kako se bo leto odvrtelo,
pa je v precejšnji meri
odvisno tudi od nas samih,
našega optimističnega
pogleda na dogodke, od
zdravorazumske odločnosti
in moči, ki jo bomo vložili
v vsak dan posebej. Eno
je gotovo - če bomo v
odločilnih trenutkih znali
stopiti skupaj in se povezati,
potem bo marsikatera
ovira takoj manjša. Užijte
dneve in večere prihajajočih
praznikov v miru, naj vas
obdajata sreča in ljubezen
vaših najdražjih.
Franjo Debelak, župan
občine Bistrica ob Sotli,
s sodelavci

Župan občine
brežice
Ivan Molan

Spoštovane bralke in bralci
Posavskega obzornika,
decembrski dnevi naglo
minevajo v soju prazničnih
luči in pričakovanju novega
leta. Iskreno vam želim, da
se ob praznikih za trenutek
zaustavite, si vzamete čas
zase in vaše najbližje ter
se z zadovoljstvom ozrete
na doživetja in dogodke, ki
postajajo spomin.
Naj novo leto izpolni vaše
upe in pričakovanja, naj
bo priložnost za uspešno
nadaljevanje poti ali povsem
svež začetek. Želim vam obilo
sreče in zdravja ter srčnosti in
preudarnosti pri sprejemanju
odločitev, načrtov in
uresničevanju želja.
Vesele praznike in vse dobro
v letu 2015!
Ivan Molan,
župan občine Brežice,
s sodelavci

Župan občine
kostanjevica
na krki
Ladko
Petretič

Spoštovane občanke in
občani občine Kostanjevica
na Krki, občani sosednjih
občin, drage bralke in
spoštovani bralci!
Božič je praznik miru,
družinske povezanosti in
tople domačnosti doma,
novo leto pa priložnost za
nove podvige in nov začetek.
Naj bodo besede tople, misli
jasne in dejanja konkretna.
Ladko Petretič, župan
občine Kostanjevica na Krki,
s sodelavci

Župan občine
krško
mag. Miran Stanko

Župan občine
radeče
Tomaž Režun

Spoštovane občanke in
občani, cenjeni bralci,

Spoštovane, spoštovani,
mesec december večini
med nami predstavlja zelo
poseben mesec radostnih
pričakovanj in prazničnega
vzdušja. Naredimo si ga
čim lepšega, hkrati pa
ne pozabimo na naše
sosede, prijatelje, znance in
neznance, ki nimajo sreče
brezskrbnega pričakovanja
novega leta. Storimo vse, kar
je v naši moči, da praznični
čas polepšamo tudi njim.

iztekajoče se leto je bilo
leto številnih projektov,
saj smo med drugim
prenovili staro mestno
jedro Krškega, energetsko
sanirali tri šolske objekte,
obnovili osrednji kulturni
hram, zaključili drugo fazo
namakalnega sistema
Kalce – Naklo, uspešno
nadaljujemo z izgradnjo
sodobne kompostarne in
zaključujemo s hidravličnimi
izboljšavami vodovodnega
sistema.

V luči zgoraj zapisane misli
vam vsem želim prijetne
praznike, v prihajajočem
letu pa obilo zdravja, sreče,
pozitivne volje in osebnega
zadovoljstva!

Pred nami so novi izzivi
in priložnosti. Želim vam
veliko zdravja, optimizma
in poguma ter vse dobro v
2015. Srečno!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče,
s sodelavci

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško,
s sodelavci

Župan občine
Sevnica
Srečko Ocvirk

Vsem občankam in občanom
občine Sevnica ter vsem
Posavkam in Posavcem
namenjamo iskreno željo,
naj se božično-novoletni
prazniki povežejo z
najlepšimi harmonijami
sreče in zadovoljstva.
V prihajajočem letu 2015
vam želimo veliko uspehov
tako na osebni kot poklicni
poti, vaše vsakodnevne
poti pa naj bodo tlakovane
z modrimi odločitvami,
optimizmom in veseljem.
Iskrene čestitke tudi ob
bližajočem se dnevu
samostojnosti in enotnosti.
Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica,
s sodelavci

Spoštovani Posavke in Posavci,
državljanke in državljani!
Evropska unija je prostor povezovanja. Tudi v času krize
povezuje skupni evropski trg, zmanjšuje regionalne razlike in
s svojo temeljno evropsko idejo ponuja tudi manjšim
državam članicam vlogo, ki je prej nikoli niso imele. Slovenija
se mora zavedati, da je Evropska unija prostor velikih
priložnosti za tiste, ki so pripravljeni dobro in trdo delati ter
razvijati svoje ustvarjalne potenciale.
Dela v Evropskem parlamentu za boljšo perspektivo tako
Evrope kot naše domovine Slovenije, s tem pa tudi našega
Posavja, je veliko. Sam sem že zavihal rokave in bom trdo
delal, da prispevam tako svoje kot slovensko znanje ter
izkušnje v Evropi, predvsem pa Sloveniji približam evropske
politike in dobre ukrepe, s katerimi lahko tudi doma
naredimo hitrejše razvojne korake.
V letu 2015 se bom ob svojem delu v Odboru Evropskega
parlamenta za regionalni razvoj (REGI) in Odboru za
kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) zavzemal tudi za
naslednje slovenske projekte, ki jih lahko sofinanciramo z EU
sredstvi:
• spodbujanje dokončanja verige hidroelektrarn na spodnji
in srednji Savi,
• izboljšanje protipoplavne infrastrukture po vsej Sloveniji,

•
•
•

nadaljevanje projekta 3. razvojne osi,
pospešitev projekta izgradnje 2. tira,
spodbujanje zasebnega kapitala za povečanje vlaganj
v Sloveniji.

Spoštovani Posavke in Posavci,
v letu, ki se izteka, se vam zahvaljujem za zaupanje, ki ste mi
ga izkazali na evropskih volitvah. V letu 2015, ki prihaja, bom
tudi vaš glasnik v Evropskem parlamentu in vabim vas, da mi s
svojimi pobudami ali vprašanji pišete na: info@bogovic.eu.
Želim vam blagoslovljene božične praznike,
v novem letu 2015 pa zdravja in optimizma.
Vaš evropski poslanec,
Franc Bogovič (SLS/EPP)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (ELS) združuje sredinske in
desno-sredinske proevropske politične sile iz držav članic EU. Pri svojem
delovanju spodbuja cilj konkurenčnejše in bolj demokratične Evrope, ki je
bližja državljanom, ter socialnega tržnega gospodarstva. ELS/EPP je
nastala kot prva nadnacionalna politična stranka na evropski ravni,
skupina ELS/EPP pa je trenutno največja politična sila v Evropskem
parlamentu. Več na: http://www.eppgroup.eu/sl

Naročnik oglasa: Poslanska skupina EPP (ELS)

Župan občine
Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak
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Da bo spomin na rudnik ohranjen
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Na jelki zasijalo 1.500 plastenk
KRŠKO - Od 5. decembra dalje je tudi Krško osvetljeno s prazničnimi lučmi. Te so najprej zagorele na jelki
velikanki iz plastenk v novo urejenem Zatonu, kjer je potekal osrednji prednovoletni dogodek z razglasitvijo naj prostovoljca in naj prostovoljske organizacije v letu 2014.

Blagoslov prenovljenega vlakca v središču Globokega
GLOBOKO – Ob koncu koncerta ob peti obletnici delovanja Vokalne skupine Barbara iz Globokega, ki se je odvil 6. decembra v Prosvetnem domu Globoko, so se obiskovalci zbrali še pred domom,
da bi prisostvovali otvoritvi in blagoslovu prenovljenega vlakca,
ki so mu nadeli ime »Štrik Miha«. V rudniku Globoko so od konca 19. stoletja pa vse do leta 1964 kopali lignit. Rudnik je pustil
čustvene sledi v življenju družin, kar se še danes čuti v pripovedovanju ljudi, ki radi obujajo spomine na težko delo v podzemnih
rovih. Kot je dejala tajnica KS Globoko in Pišece Anica Novoselovič, je prišla ideja o prestavitvi vlakca iz rudniškega kompleksa v Globokem s strani članov domačega Turističnega društva.
Vlakec je imel svoje mesto pri rudniku, ki pa je trenutno opuščen,
tako da je sameval v grmovju, rjavel in se zlival z opuščeno pokrajino. Navdušenje članov TD in ostalih krajanov, ki so se lotili
obnove, je bilo nepopisno. Delo ohranjanja rudniške zgodovine
bodo nadaljevali, saj so se odločili, da zberejo čim več materiala o rudniških časih. Zato se obračajo na krajane, da doma malo
prebrskajo po hiši in prinesejo kakšno fotografijo, dokument ali
celo predmet, ki so jih pripravljeni podariti. Pripravili bodo namreč trajno razstavo, ki bo pričala o bogati rudniški zgodovini v
Globokem. Pred prosvetnim domom so zapeli Pevci iz Globokega, vlakec pa je blagoslovil Roman Travnikar, kaplan v Pišecah.
Obenem so v centru Globokega prižgali tudi praznične luči, sledilo je še druženje, ob katerem so se številni domačini, med katerimi so bili tudi nekdanji rudarji, spominjali na čase, ko je bilo
rudarjenje glavni vir preživetja v kraju.

R. Retelj

V Zatonu so novoletne luči
poleg jelke velikanke na novo
osvetlile tudi nekaj pročelij tamkajšnjih hiš, obvoznico mimo mesta, podnožje krškega mosta in park Josipine
Hočevar pri nekdanjem zdravstvenem domu, ki so ga z
lampijoni in zvezdnatim nebom med drevesi okrasili člani
organizacije skupnosti Prostor
vmes. In če tudi organiziranega silvestrovanja na prostem
letos ne bo, bo že v tem vikendu prednovoletno dogajanje
popestrila vrsta prireditev in
koncertov v starem mestnem
jedru, ti pa se bodo nadaljevali
vse do 25. decembra, ko bodo
pri občini izvedene žive jaslice. A že navedena prireditev v
Zatonu je bilo novoletno rajanje v malem, ki se ga je udeležilo lepo število občanov. Prireditev je povezovala Klavdija
Mirt v preobleki Josipine Hočevar, slednji pa so se pridružili tudi ostali slavni Krčani iz
različnih obdobij, Jurij Dalmatin (Filip Černelč), Adam Bohorič (Matjaž Krajnc), Janez

Župan Stanko z Alojzem Šribarjem in Matejem Humarjem
Vajkard Valvasor (Anton Petrovič) s soprogo Ano Maksimilijano (Sonja Levičar) in
učiteljica na krški meščanski
šoli Ana Schmidinger Romih
(Mirjana Marinčič), otroke
je pozdravil in obdaril Miklavž
s spremstvom, zbrane občane
pa krški župan mag. Miran
Stanko in predsednik uprave družbe Kostak Miljenko
Muha, ki sta prižgala luči na
letošnji posebni jelki. Za njeno
postavitev so že vse od mese-

Sklenili ustvarjalno leto

ca oktobra varovanci VDC Leskovec - Krško ter otroci iz vrtcev in šol občine Krško zbirali
plastenke, ki so jih v nadaljevanju, kot je povedal Muha, v
družbi Kostak v sodelovanju s
podjetjem Montaža kovinskih
konstrukcij Kus Marjan, podjetjem Arh elektromehanika
iz Leskovca in dijaki Šolskega
centra Krško - Sevnica zložili z
osvetlitveno instalacijo v jelko
velikanko, sestavljeno iz 1.500
plastenk.

Z lučko na grad

V sklopu prazničnega dogodka, ki so ga s plesnim in pevskim programom popestrili še
zbor OŠ Jurija Dalmatina, folklorna skupina iz senovskega
vrtca in učenci tamkajšnje šole
XIV. divizije, instrumentalno–
pevska zasedba Ritem vodovodarji iz OŠ Leskovec pri Krškem, Plesna skupina Miške iz
podboške šole in Pihalni orkester Krško, so razglasili tudi
naj prostovoljca in prostovoljsko organizacijo, katerim se je
za njihov prispevek v lokalni
skupnosti zahvalil župan mag.
Stanko. V kategoriji do 30 let je
bil z nazivom naj prostovoljca
z delom v Mladinskem centru
Krško nagrajen Matej Humar,
v kategoriji nad 30 let pa so ta
naziv občanke in občani z oddanimi glasovi namenili Alojzu Slavku Šribarju za 66-letno delovanje v prostovoljnem
gasilstvu. Za naj prostovoljsko
organizacijo je bila razglašena
Zveza prijateljev mladine Krško, ki preko različnih programov deluje v dobro otok že 60
let.
Bojana Mavsar

Obdarovali starejše in otroke
BREŽICE - Člani Lokalnega odbora Stranke Mira Cerarja
Brežice na čelu s poslancem DZ Igorjem Zorčičem in predsednikom LO SMC Brežice Tomislavom Jurmanom so se 13.
oktobra postavili v vlogo enega izmed decembrskih dobrih
treh mož ter z darili razveselili stanovalce Doma upokojencev Brežice in otroke na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Brežice.

Košaro z darili za stanovalce sta Igor Zorčič in Tomislav Jurman predala vodji enote DU Brežice mag. Valentini Vuk.
V DU Brežice, kje jih je skupaj z varovanci pričakala vodja enote
mag. Valentina Vuk, sta zbrane nagovorila Zorčič in Jurman ter
jim v teh predprazničnih dneh zaželela, da z optimizmom zrejo v
naslednje leto, predvsem pa sta jim zaželela zdravja, sreče, lepih
trenutkov s svojci ter veliko smeha in dobre volje. V kratkem kulturnem programu, ki se je stanovalcev res dotaknil, saj je marsikdo tudi zapel zraven, so nastopili Tinka Vukič na citrah ter Primož Budič in Nika Zorčič, ki so s petjem in igranjem za trenutek
pričarali praznično vzdušje in verjetno tudi orosili oko katerega
izmed starejših občanov. Po koncu programa so se člani LO SMC
Brežice še nekaj minut zadržali in poklepetali s stanovalci, nato
so se odpravili še na otroški oddelek brežiške bolnišnice, kjer so
jih sprejeli navdušeni otroci ter direktor bolnišnice Dražen Levojević, glavna medicinska sestra otroškega oddelka Irena Štangelj in pediatrinja Sanja Radić Lugarić. Otroke so obdarili, se
z njimi na kratko pogovorili in jim zaželeli vse lepo v letu 2015.

R. Retelj

Otvoritev razstave so popestrili učenci OŠ Bizeljsko.
BREŽICE – Člani Društva likovnikov Brežice so 4. decembra
aktivno ustvarjalno leto zaključili s tradicionalno novoletno
razstavo v avli Mladinskega centra z avtorskimi deli 23 članov.
Predsednica društva Kristina Bevc je številne prisotne seznanila, da je za člani še eno leto izobraževanj, udeležb na ex-temporih in kolonijah, z udeležbo pa so si na ta način pridobili priznanja za ustvarjalnost tako na državni kot mednarodni ravni.
Prav tako so se predstavljali v brežiški občini in izven nje, predvsem pa so ponosni na jubilejno razstavo ob 50-letnici neprekinjenega ljubiteljskega slikarskega ustvarjanja v galeriji Posavskega muzeja. Za avtorji je prav tako sedemletno uspešno
delovanje v keramični sekciji. Praznično adventno vzdušje ob
otvoritvi so s kulturnim programom pripravili učenci Vokalne
skupine OŠ Bizeljsko pod mentorstvom Vilka Ureka, saj pogosto nastopajo ob različnih kulturnih dogodkih. 
N. J. S.

Otroški pevski zborček Sonček OŠ Krmelj
SEVNICA - V Sevnici so se tik pred prihodom prvega dobrega
moža, sv. Miklavža, prižgale praznične luči, ki dajejo ulicam poseben čar, ki bo trajal vse do prihoda novega leta. V soju bakel
in lučk pa so se najmlajši v spremstvu staršev 5. decembra podali na kratek pohod iz starega sevniškega mestnega jedra na
grad, ki se kot nemi stražar dviguje nad trškim jedrom. V atriju gradu je obiskovalkam in obiskovalcem nekaj veselih pesmi
zapel otroški pevski zbor Sonček OŠ Krmelj pod vodstvom Suzane Tratnik Umek, nekateri pa so si po kulturnem programu ogledali tudi grajski park ter prekrasno okrašen atrij po
idejni zasnovi Milene Mastnak. Prireditev »Z lučko na grad«
je bila le ena izmed mnogih, ki se bodo v prazničnem decembrskem dogajanju zvrstile v Sevnici na več lokacijah.  S. R.

Bazar z dobrodelnim pridihom
CERKLJE OB KRKI – 13. decembra je v telovadnici Osnovne šole
Cerklje ob Krki drugič potekal božično-novoletni bazar, ki so mu
učenci in učitelji dodali tudi dobrodelno noto. Na različnih stojnicah so lahko obiskovalci kupili izdelke, ki so jih izdelali otroci,
učitelji, vzgojitelji in starši.

Na bazarju je imelo svojo stojnico tudi Društvo prijateljev mladine Cerklje ob Krki, pri bazarju je sodeloval tudi del sveta staršev. Prav tako so gostovale dijakinje frizerske smeri na ŠC Krško-Sevnica, ki so poskrbele za lepe frizure, ličenje in manikuro. Za
vzdušje so poskrbeli otroci vrtca Pikapolonica in učenci šole z
glasbenimi, plesnimi in humorističnimi točkami. Obiskovalce je
nagovorila ravnateljica Andreja Urbanč, prireditev sta povezovala učenca Hana Lopatič in Arne Lovše. Sicer pa bodo zbrana sredstva namenili za šolski sklad, en del pa bo šel tudi za zaključni izlet učencev 9. razreda.
R. Retelj

Na bazarju so učenci prodajali lastne izdelke iz lesa.
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Elektroinstalacije
Elektrifikacija prireditvenih prostorov
Ozvočevanje prireditev

Z željo za srečo
in mislijo na dobro zdravje
stopimo skupaj v novo leto.
SREČNO 2015!

Toni Klemenčič s.p. GSM: 041/616 456
Orehovec 37b, 8311 Kostanjevica na Krki

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

Vesel božič in srečno novo leto!

V novem letu vam želimo veliko lepih pogledov,
iskrenih nasmehov, sreče,
zdravja in osebnega zadovoljstva.

VDC Krško - Leskovec
želi vsem svojim uporabnikom, njihovim
svojcem ter še posebej podpornikom in
donatorjem vesel božič, zdravo, uspešno
in izzivov polno novo leto 2015.
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Krajevna skupnost SENUŠE
Senuše 51, 8273 Leskovec pri Krškem

So dnevi in trenutki, polni sreče in miline,
ko v radosti oči zapremo in si tiho zaželimo,
da ne mine.
Vesele božične in novoletne praznike!
Predsednik Damjan Mežič in Svet KS Senuše
Cvetličarna tel.: 07/49 01 590
Vrtnarija tel.: 07/49 26 523
e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

Vsem strankam
se zahvaljujemo za zaupanje
ter želimo lepe praznike
in srečno v letu 2015!
PERUTNINARSTVO MARTIN METELKO s.p.,

Ko pogled na svet
postane popolnoma drugačen,
Optika Lana.

www.optikalana.si

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

Tel.: 041 716 154

Svojim strankam in poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za zaupanje
ter vam želimo vesele praznike in srečno novo leto.
Obveščamo vas tudi,
da imamo na voljo sveža jajca
in prašiče za koline ali nadaljnjo rejo.

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

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA ZAUPANJE TER ŽELIMO
VESEL BOŽIČ IN USPEŠNO 2015.

VSE ZA ZIMO:

Želimo vam vesele praznike
ter srečno in zadovoljno leto 2015!
I.H.S. Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84 D, 8270 Krško, Slovenija
Telefon: +386 7 49 14 100
Fax.: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.si

www.ihs.si

Srečno in uspešno v letu 2015 vam želi

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

Strankam in poslovnim partnerjem
želimo vesele praznike
in srečno v letu 2015!
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NOGOMETNI KLUB KRŠKO

JESENSKI PRVAKI 2. SNL – Članska ekipa Nogometnega kluba Krško je prvič v 13-letni zgodovini nastopanja v drugi slovenski nogometni ligi postala jesenski prvak lige. Ekipa, ki
jo vodi trener Tomaž Petrovič, je na 15 tekmah jesenskega
dela prvenstva dosegla deset zmag, tri remije in le dva poraza, z osmimi zmagami in enim neodločenim rezultatom
ostala neporažena na domačem stadionu Matije Gubca ter

s 33 točkami kar za pet točk prehitela drugouvrščeno ekipo
kranjskega Triglava, sledijo pa TKK Tolmin, Roltek Dob, Aluminij … Čeprav jih v spomladanskem delu, ki se začne sredi
marca, čaka še 12 tekem, se Krškemu ponuja izjemna priložnost za preboj v prvo slovensko nogometno ligo.
Ekipo sestavljajo: v zgornji vrsti (od leve): Jure Babnik, Miha
Drnovšek, Lukas Tomič, Marko Zalokar, Jan Račič, Boštjan

Tomaž Petrovič, trener NK Krško:

Frelih, Luka Štefanac, Aleš Kožar, Luka Pavič, Žiga Jurečič; v
spodnji vrsti (od leve): Matic Predanič, Igor Blažinčič, Klemen Slivšek, Slavko Budna (trener vratarjev), Tomaž Petrovič (glavni trener), Slaviša Dvorančič (kapetan in pomočnik
trenerja), Gregor Sikošek, Nik Vodeb, David Bučar. Manjkajo
med drugim Dejan Urbanč, Jože Barkovič, Jure Petric, Stanislav Turk, Tomaž Kožar, Sašo Ribič, Tim Čeh … 
P. P.

Brez podpore v okolju ne bo šlo
KRŠKO – Čeprav poudarja, da gre največ zaslug nogometašem, je k rezultatskemu vzponu članske ekipe NK
Krško nedvomno precej pripomogel mladi, 35-letni trener Tomaž Petrovič. Po rodu je iz Brestanice, a se je
strokovno uveljavil v Ljubljani in Celju, zdaj pa piše uspešno zgodbo v krškem nogometu.
Ekipo ste prevzeli na začetku letošnjega leta, ko je bila v
rezultatski in igralni krizi ...
Takrat so bili nekje tik pod sredino lestvice. Ekipa je bila sestavljena, nekatere igralce iz
prve postave sem že poznal
od prej, ko smo se srečevali kot
konkurenca v drugi ligi, precej
več pa jih nisem poznal, ravno
tako ne ustroja kluba, ljudi v
njem. Nekaj stvari smo poskušali začrtati in delati naprej.
Fantje so to sprejeli in že januarja smo delali, kot je treba.
V ekipi imate mešanico izkušenih in mladih, perspektivnih nogometašev. Je bilo težko najti pravo ravnotežje
med njimi?
Niti ne, moram reči, da je bilo
delovanje ekipe že prej vzpostavljeno. Ko sem prevzel ekipo, nisem videl nobenih problemov glede medosebnih
odnosov, videlo se je le, da morala mogoče ni bila na najvišjem nivoju. Vsak trener malo
po svoje selekcionira ekipo in
razdeli vloge ključnih igralcev.
Na koncu je vse skupaj izpadlo
kot uspešno, vendar poudarjam, da je bila energija v ekipi
že od začetka pozitivna. Sodelovanje med starejšimi in mlaj-

šimi igralci je odlično in takšno
je tudi vzdušje.

Kakšen slog nogometne igre
vam je najbolj blizu oz. kakšnega poskušate uveljaviti
v krški ekipi?
Igralcem želim že ves čas vsiliti čim bolj inteligenten nogomet, to je prihodnost sodobnega nogometa. Ni več ekip, ki bi
se samo branile ali samo napadale, ker je znotraj tekme nogomet podoben kot rokomet
ali košarka – en trenutek si v
napadu, naslednji trenutek pa
v obrambi. Smernice so čim
bolj inteligentne rešitve znotraj igre, temu poskušamo slediti. Fantje pravijo, da igramo
veliko bolj napadalno, kot so
bili navajeni v prejšnjih letih.
Brez napada ni golov in brez
golov ni rezultata, enako pa je
pomembna tudi obramba. Želimo igrati čim hitreje in čim
bolj agresivno, ker je to pač
prihodnost vseh športov, ne
samo nogometa.
Naslov jesenskega prvaka
2. SNL je za Krško zgodovinski, a ne pomeni veliko, če ga
ne boste potrdili v spomladanskem delu. Ali vam to že
samo po sebi kaj pomeni?

Ne, pomeni pa potrditev dela
fantov, ki so ključni v tej zgodbi
in jih moram pohvaliti. Res so
trdo delali, bolj, kot si marsikdo misli. Za ekipne športe se
včasih trdi, da se v njih ne dela
tako kot v individualnih športih, poleg tega ima nogomet v
tem okolju morda malo negativen prizvok, češ da so to neki
fantje, ki ne garajo za uspeh –
pri nas ni tako, pri nas so fantje
res garali, da so naredili ta preskok. To je tudi promocija kluba in nogometne šole, uspeh
odmeva ne samo v nogometnih, ampak tudi v širših športnih krogih v Sloveniji. Zagotovo pa bi bilo zdaj zelo zaželeno,
da klub naredi korak naprej, že
zaradi vseh naslednjih generacij, pa tudi zaradi te ekipe. Če
se bo to res zgodilo, pa ni samo
stvar kluba, ampak tudi okolja,
občine. Nogomet je tako razvit
šport, da se ne more ena skupina fantov odločiti, da bi igrala
prvo ligo - oni lahko svoje naredijo na igrišču, morajo pa
ponuditi pomoč tudi vsi ostali
v okolju, brez tega ne gre.
V Krškem se čedalje bolj
na glas govori o prvi ligi, vi
pa opozarjate, da je prepad
med prvo in drugo sloven-

sko ligo največji v Evropi …
To je mišljeno predvsem v organizacijskem, logističnem, finančnem in marketinškem
smislu, kjer razlik med prvo in
drugo ligo v razvitem svetu ni,
vsi so profesionalci, medtem
ko je v Sloveniji prva liga profesionalna ali vsaj poskuša biti,
druga liga pa ne. Celotna druga liga skupaj ima v igralskem
kadru toliko profesionalnih
pogodb, kot jih ima polovica
enega prvoligaškega kluba. Na
igrišču se da te razlike skriti,
igramo precej prijateljskih tekem s prvoligaši, nekateri tudi
že imajo prvoligaške izkušnje.
Je pa razlika v logistiki in celotnem podpornem sistemu, tu
pa nam še kar nekaj manjka.
Nogomet ni ravno paradni
šport v Posavju, doslej je bila
regija bolj znana po rokometu, speedwayu, atletiki. Vseeno pričakujete, da bo okolje ponudilo dovolj podpore?
Mislim, da mora v vsakem okolju prevladati tisti šport, ki se
najbolj dokaže. Trenutno smo
mi uspešni, uspešni so tudi
drugi, vendar neke številke
govorijo zase. Če se z nogometom v Krškem ukvarja 500 ljudi, najbrž to pomeni, da je no-

Tomaž Petrovič
gomet glavni šport, ker takšne
številke nima nihče drug. Nogometna šola si je skupaj s klubom ta primat izborila, če kdo
hoče to priznati ali ne.

Kakšna je po vašem mnenju
vloga nogometne šole NK Krško za zadnje uspehe članske ekipe? Navsezadnje so
zdaj v njej že fantje, ki so šli
skozi njeno selekcijo, kajne?
Nogometna šola in članska ekipa sta zelo povezani v vsakem
klubu, razen morda na najvišjem nivoju, kjer klubi lahko kupujejo igralce, v našem klubu
pa so vsi fantje iz našega okolja in naše šole. To je zasluga
nogometne šole, ti fantje so v
njej pridobili nogometno znanje. Ta vloga bo tudi še naprej
pomembna, kajti naš klub ne
bo nikoli tako močan, da bi
imel deset igralcev iz drugega

okolja, v končni fazi pa to niti
nima smisla.

S temi uspehi pridobivate
tudi vi osebno kot trener.
Do kje sežejo vaše ambicije?
V javnosti sem se afirmiral že
pred nekaj leti z uspehi z mlajšimi kategorijami in kot članski trener Interblocka. Vseeno
mislim, da so v ospredju igralci, ki se bodo lahko najbolj afirmirali skozi te uspehe in že
zdaj je po njih povpraševanje
v nogometnem okolju. Moje
ambicije segajo visoko, tudi v
tujino, kjer bi si želel voditi kakšen velik klub, če bo kdaj priložnost za to. Vendar je v nogometu to vse zelo relativno
in o tem zdaj nima smisla razmišljati. Trenutno me zanima
samo NK Krško in želim s tem
klubom narediti nekaj več.

Peter Pavlovič
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MDB 16, 8273 LESKOVEC, tel.: 07/490 32 20
mob.: 041/615 318, email: parketarstvo.pirc@siol.net

Vesel božič in
srečno v letu 2015
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Spoštovanim strankam želimo mirne
božične praznike, leto 2015
pa naj bo uspešno ter bogato
s srečo, zdravjem in smehom.
Naša domačija
vam nudi sveža domača jajca.
Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p., Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Vsem našim strankam in poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za zaupanje v naše delo
ter vam želimo veliko sreče in zdravja
v prihajajočem letu.

Želimo vam prijetne
in vesele praznike ter
srečno novo leto 2015!
Kolektiv podjetja GKI d.o.o.

www.foto-rozman.si

V letu, ki prihaja, naj bo vaš korak
odmeven, vaša beseda pogumna, vaše
življenje iskrivo, ustvarjalno
in polno lepih trenutkov.
Srečno 2015, naj bo v znamenju rasti
in novih poti!

Cenjenim strankam
se zahvaljujemo za zaupanje
ter želimo vesel božič in srečno leto 2015.

PERUTNINARSTVO
CIGLAR s Senovega
želi vsem svojim strankam in poslovnim
partnerjem srečno novo leto.
Popotovanje v leto 2015 naj bo polno poslovne in osebne
sreče, zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva.

Ivan Ciglar s.p., Kajuhova 3, Senovo
Tel. št: 07 49 73 190, 041 676 724
ivan_ciglar@t-2.net

www.okulistika.si
S celovito ponudbo zavarovanj in odličnimi asistenčnimi storitvami
skrbimo za vas, vašo družino in zaščito vašega premoženja.
Tu smo za vas.
Na voljo smo vam vedno, ko potrebujete nasvet ali
želite skleniti polni krog varnosti in prihraniti.

Varno, zdravo in srečno 2015!

!
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ARH elektromehanika d.o.o., Leskovec,
tel.: 07 49 04 300, www.elektroarh.si

Poklicna gasilska enota Krško
želi vsem občankam in občanom
vesel božič ter srečno in zdravo,
predvsem pa varno novo leto 2015.
Namesto nakupa voščilnic bomo sredstva
donirali društvoma Sonček in Sožitje.
www.pge-krsko.si

Sklenite polni krog varnosti.

Nove dimenzije varnosti
V E S E L E P R A Z N I K E I N S R E Č N O N O V O L E TO !

AS PE NOVO MESTO, Novi trg 1, T: 07 3730 621
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MePZ ŽUPNIJE LESKOVEC PRI KRŠKEM

20 LET MePZ ŽUPNIJE LESKOVEC - 29. novembra je leskovško cerkev Žalostne Matere božje zapolnilo ubrano petje
domačega župnijskega mešanega pevskega zbora. Koncert
na predvečer prve adventne nedelje ni bil zgolj najava prazničnega štiritedenskega obdobja pred božičem, temveč je
bil posvečen 20-letnici organiziranega delovanja Mešanega
pevskega zbora župnije Leskovec, ki od leta 2011 deluje kot

Pevsko društvo Laudate. Zbor od leta 1994 dalje vodi zborovodkinja Kristina Lovšin Salmič, pod taktirko katere mu
je uspelo doseči velik napredek tako po kakovosti petja kot
obsegu in zahtevnosti repertoarja. 25-članski zbor ob svojem osnovnem poslanstvu, prepevanju pri nedeljskih svetih mašah in različnih slovesnostih v domači župniji, tako
s cerkvenimi kot posvetnimi pesmimi nastopa na različnih

prireditvah po občini, drugih krajih, revijah in koncertih.
Do sedaj najbolj odmeven nastop je zbor leskovške župnije
zabeležil s skupnim nastopom s pevskim zborom in simfoničnim orkestrom Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja
iz Novega mesta leta 2011 z izvedbo Mozartove mojstrovine
Requiem v Novem mestu, Slovenski filharmoniji v Ljubljani,
avstrijskem Lavamündu in Podbočju. 
B. M.

Kostumografinja Ina Čebular

Kreiranje in šivanje kot izziv
BRESTANICA - Četudi Ino Čebular iz Brestanice mnogi izmed vas tako ali drugače srečujete na različnih prireditvah, razstavah in uprizoritvah odrskih del, pa pogosto še vedeli ne boste zanjo ali jo le stežka opazili,
saj se vselej skromno in tiho umakne v ozadje. Ker raje prepusti, kakor pravi, da njena dela govorijo sama
zase. Njeno delo pa je vse prej kot vsakdanje ali razširjeno, pogosto premalo cenjeno, resnici na ljubo pa
tudi cenovno podcenjeno.
Če povemo, da je Ina Čebular,
rojena na prestopni dan v letu
1968, ki se je iz rodnega Šmarja pri Jelšah oziroma iz Ljubljane, kjer je ostala po zaključenem študiju, pred desetimi leti
preselila v Brestanico, strastna zbirateljica starega perila, se vam bo zdela nemara čudna, vsekakor pa manj, in bolj
občudovanja vredna, če kar takoj zapišemo, da je pripravila
že več uspešnih in odmevnih
razstav na temo starega perila,
kot kostumografinja ali garderoberka pa sodelovala pri več
filmih in gledališčih. Kot pravi, jo je za šivanje že v zgodnjih
otroških letih navdušila babica, ki je bila šivilja, in njena dobra stara neuničljiva 'singerca'
Ini še danes služi kot glavni delovni pripomoček. Zato je že v
rosnih letih sešila vso garderobo za svojo zbirko punčk, kmalu zatem znala zašiti tudi oblačila zase in se v svojo izvirno
kreacijo odela tudi za maturantski ples. Kreiranje oblačil in šivanje sta ji namreč že
v osnovni šoli predstavljala
takšen izziv, da se je želela po
zaključenem osnovnošolskem
izobraževanju tudi vpisati na

tedanjo poklicno tekstilno srednjo šolo, a jo je od tega odločno odvrnila šolska poklicna
svetovalka, ki se je zavedala,
da bi si s tovrstno odločitvijo
nadebudna odličnjakinja, ki je

kot kostumografinja ali garderoberka za različne naročnike, za profesionalna in amaterska gledališča, v teh vlogah
sodelovala pri krajših filmih
AGRFT in kar petih celovečer-

magistrirala s področja tekstilstva. V tistem obdobju sta se s
kolegico Ksenijo Zajc po naročilu založbe Mladinska knjiga lotili izdelave prve maskote, med otroci priljubljenega
Mačka Murija, temu je sledilo
naročilo za izdelavo maskote Modri medo in drugih, med
drugim šentjernejskega pete-

Med drugim je izdelala kostume za t. i. slavne Krčane …

… s Ksenijo Zajc pa tudi za
šentjernejskega petelina.

izkazovala nadarjenost na več
področjih, zaprla vrata za nadaljnji študij. Tako se je vpisala
na kemijsko srednjo šolo in po
zaključku le-te na fakulteto za
kemijo v Ljubljani, a že kot študentka delala bodisi kot asistentka kostumografov bodisi

lina, ki je vsa leta stalni spremljevalec prazničnih in drugih
prireditev v bližnji občini Šentjernej, ali Hermana Lisjaka,
ki ste ga lahko pogosto srečali
na gradu Rajhenburg v sklopu
otroške razstave Muzeja novejše zgodovine Celje.

nih filmih. Kljub uspešno zaključenemu študiju kemije pa
je v stroki kot inženir kemije
delala le krajši čas v eni izmed
ljubljanskih tovarn, saj se je
ob delu vpisala na podiplomski študij na naravoslovno fakulteto v Ljubljani, na kateri je

Ina Čebular
Izdelava tovrstne maskote pa
je vse prej kot mačji kašelj, pripoveduje Čebularjeva, saj njeno izdelovanje na podlagi grafične podlage naročnika traja
več tednov, v kolikor podlage
ni, pa izdelava zahteva še dodaten čas. Gre namreč za unikatno in ne serijsko izdelavo,
pravi Ina, od izbora ustreznih
materialov, da so ti čim bolj trpežni, ustrezno padajoči, do
drobnih in večjih dodatkov in
našitkov iz posebnih materialov. Ina se namreč od tipičnih
kostumografov loči po tem,
da ne izriše zgolj podlage ali
kroja, temveč se loti celotnega
procesa, to je od raziskovanja
zgodovinskega ozadja in nabave materialov do šivanja. Tako
je denimo oblikovala in zašila
kostume za razstavo oblačilnega videza gospodov Rajhenburških, pa oblačil za skupino
JSKD Krško, ki v krškem mestnem muzeju upodablja krške

zgodovinske osebnosti, je tudi
avtorica razstave Korzeti, krila
in krinoline, pa sešitih kostumov za izvedbo igre sevniških
gledališčnikov Celjski grofje
in še bi lahko naštevali. A med
njej posebej ljubimi je zbirka
starinskega spodnjega perila,
ki ga je razstavila že v številnih
slovenskih krajih. Perilo zbira
že od leta 2003 in si želi v prihodnosti v Brestanici, kjer ima
tudi sedež podjetja, vzpostaviti muzej spodnjega perila, ki bi
bil edini tovrsten ne le v Sloveniji, temveč tudi v Evropi, če
ne še širše. Kakor ob koncu iskreno pove, so časi vse prej kot
naklonjeni dejavnosti, da bi ta
prinašala tudi dostojen zaslužek glede na vloženo delo, a
ji ta predstavlja vsakič znova
izziv, saj obenem zadovoljuje
tudi svojo kreativno umetniško plat in veselje do šivanja.


Bojana Mavsar
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Z vami že 50 let

Predsednik Anton Bohorč
in Svet KS Rožno - Presladol

Kristjan Nečemer s.p.
Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com

Krajevna skupnost Brestanica

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

Velika izbira

PIROTEHNIKE

za praznično vzdušje,
zabavo in varnost.
Želimo vam veselo praznovanje
in srečno novo leto!

www.cvetlicarna-kerin.si

Vsem strankam in poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za izkazano zaupanje in sodelovanje,
v novem letu pa želimo obilo zdravja,
sreče in poslovnih uspehov.
Kolektiv Cvetličarne Kerin Krško

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

Naj bodo vaše odločitve v letu 2015 modre,
ideje ustvarjalne, uspeh zagotovljen
in sreča brezmejna.
Vesel božič in srečno 2015.
Svet KS Brestanica,
predsednik Vlado Bezjak

Prijetne praznične dni
ter v zdravju in sreči
doseženih osebnih in
poslovnih uspehov
želimo v letu 2015
vsem našim strankam
in poslovnim partnerjem.

Prihaja novo leto, priložnost za
nove odločitve, nove ideje,
nove uspehe in za novo srečo.
Ustvarite, kar ste snovali.
Dosegajte, za kar ste se trudili.
Najdite, kar ste pogrešali,
in živite, kot ste želeli!

Kolektiv Lekarne Brežice

Srečno 2015!
ObO Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica

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

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

Želimo vam prijetne praznike, naj vam novo leto prinese
polno dobrih idej, uspehov in osebnega zadovoljstva.
Vaš Eurogarden Krško

Poslovnim partnerjem in cenjenim
strankam se zahvaljujemo za zaupanje
ter želimo vesele božične in novoletne
praznike ter uspešno leto 2015.
Kim kovinsko podjetje d.o.o.
Ulica 11. novembra 49, 8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 07/488 23 90, Fax: 07/488 23 92, e-mail: kim@siol.net

www.socialnidemokrati.si

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

Naj vas v letu 2015 povezujejo
lepe misli in dejanja,
da skupaj obogatimo življenjski vsakdan.

Vesele praznike
in srečno novo leto 2015!
www.kopitarna.com

V letu 2015 vam želimo veliko dobrih priložnosti in pravih odločitev.

Srečno!
Kolektiv Primo telefonija
s poslovalnicama v Krškem in Sevnici

Želimo vam,
da bi v prihajajoče leto odtisnili svetle in uspešne poti.
Srečno 2015!

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

Vsem svojim dijakom in študentom
ter odraslim, ki se izobražujejo pri nas,
zaposlenim, staršem in drugim, ki kakor koli sodelujejo s šolo
ter jo podpirajo, želimo uspešen začetek novega leta 2015,
v nadaljevanju pa veliko znanja, prijaznosti, dobrote, sočutja,
ustvarjalnosti, lepih doživetij, solidarnosti,
dobrih priložnosti in pravih odločitev.

Srečno v 2015!
kolektiv ETrŠ in VSŠB

IN
ŽELITA VSEM SVOJIM STRANKAM
OB PRIHAJAJOČIH PRAZNIKIH IN V LETU 2015
VSE DOBRO.
OB TEJ PRILOŽNOSTI VAM
V ZAHVALO ZA ZVESTOBO PODARJAMO
20% POPUST NA STORITEV V AMBULANTI
ALI
15% POPUST OB IZDAJI ZDRAVIL.
Popust lahko uveljavite s tem kuponom v eni izmed ambulant med 18.12.2014 in 18.1.2015
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PIHALNI ORKESTER KOSTANJEVICA NA KRKI

DVE DESETLETJI, 500 NASTOPOV, 40 KONCERTOV – Pihalni
orkester Kostanjevica na Krki je bil ustanovljen leta 1994.
Letno opravi okoli 30 nastopov, od tega dva samostojna koncerta, ob dnevu državnosti in dnevu samostojnosti, popestri
pa tudi praktično vse turistične, kulturne in druge prireditve v domači občini. V 20 letih je orkester opravil približno
500 nastopov, 40 koncertov, dve tekmovanji, 2400 ur vaj in

se naučil okoli 290 skladb, ki so jih skupaj zaigrali 2500krat. »Spoštovani bralci, v letu 2014 je Pihalni orkester zaokrožil nadvse uspešnih 20 let delovanja. Taki mejniki so
priložnost za pregled preteklega in smelo načrtovanje prihodnjega. Kljub izzivom, ki jih ponuja današnji čas, ne le na
področju amaterske kulture, ampak tudi vrednot, medčloveških odnosov, nenazadnje za marsikoga preživetja, vam

člani orkestra želimo, da se tako kot mi s pogumno in odločno vizijo podate v leto, ki prihaja. Kot je zapisal William
Walker Atkinson: "Ne čakajte, da se bo nekaj premaknilo –
pojdite in nekaj premaknite!" In vsake toliko časa dovolite
glasbi, da vas, nas razvaja. Ker iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca. Srečno!« sporočajo člani orkestra. 
P. P., foto: Janja Baznik

Alojz Slavko Šribar, naj prostovoljec 2014

Prostovoljstvu predano življenje
KRŠKO - Na Miklavžev večer je Občina Krško podelila naziv naj prostovoljski organizaciji in naj prostovoljcu za leto 2014, pri čemer je šel slednji v kategoriji nad 30 let na predlog Gasilske zveze Krško v roke vsestranskemu domačemu aktivistu Alojzu Slavku Šribarju iz Krškega.
Alojz Slavko Šribar, roj. 1936,
pa ni zgolj gasilski prostovoljec, saj se je delu v prostovoljskih organizacijah predal že
kot kratkohlačnik. Že v osnovni šoli je bil udarnik pionirskega odreda, leta 1948 pa se je z
vključitvijo v domače gasilsko
društvo začel uriti za prostovoljnega gasilca. Po zaključeni krški nižji gimnaziji je moral krepko poprijeti za delo na
domačem posestvu, saj mu je
umrl oče, kljub temu pa je bil
nadvse aktiven tudi v mladinski organizaciji, ki jo je jo vodil med leti 1953 in 1955, ko
so mladinci izvedli vrsto čistilnih akcij, proslav in med drugim zgradili temelje za prvi
večstanovanjski blok na desnem predelu mesta, kasneje tudi cesto na Sremič. Leta
1954 je opravil izpit za izprašanega gasilca in sodeloval pri
intervencijah na požarih, ki so
bili tedaj dokaj pogosti. Zaposlil se je na krški pošti in se ob
službovanju udeleževal različnih seminarjev za mladinske in sindikalne funkcionarje, si nabral tako na terenu kot
v praksi mnogo izkušenj, zaradi česar so ga kot predavatelja
angažirali tudi med služenjem
vojaškega roka. Predsedoval je

občinski organizaciji ZSMS, po
zaključenem vojaškem roku pa
je bil premeščen v Brežice na
špedicijo oz. na prevzem pošte

postal predan aktivist tudi v tej
organizaciji, kjer je ob predsednici Rezi Pirc in še nekaj zanesenjakih sodeloval pri sno-

ti sprostijo, da bodo na morju
lahko uživali tudi otroci iz socialno šibkejših družin, obenem
pa je počitnikovanje ob mor-

Slavko Šribar

Slavko Šribar (levo spodaj) z ženami gasilkami
z vlakov in njeni nadaljnji distribuciji. Ker mu je bila tedaj
vožnja v sosednje mesto nekoliko od rok, se je zaposlil v Kovinarski v Krškem, od koder so
ga 'potegnili' v politiko, v sindikat in občinsko konferenco
SZDL, hkrati pa se je vpisal in
zaključil izobraževanje na višji
politični šoli v Ljubljani.

Z ustanovitvijo Zveze prijateljev mladine Krško je leta 1953

vanju otroškega počitniškega
naselja, najprej v Materadi v
Poreču, zatem pa tudi v naselju
Bučanje pri Nerezinah na otoku Lošinju. Pravi, da je izgradnja poreškega naselja predstavljala podvig, ki ga sprva ni
skoraj nihče razumel, še manj
pa, kaj bo dejansko iz tega nastalo: »Mi pa smo imeli natančno izdelano vizijo, da moramo otrokom kot nagrado za
njihovo delo nekaj dati, da se

ju pomenilo tudi terapijo za
bolne otroke.« Od dela 1954
naprej je deloval v Fotoklubu Krško in s svojim znanjem
usposobil mnogo mladih za
fotografiranje, saj je vodil fotografske krožke na videmski
šoli, in ker je že v nižji gimnaziji postal navdušen zbiratelj
znamk, se je vključil tudi v letu
1955 ustanovljen Filatelistični
klub Krško, ki ga je kot predsednik vodil skoraj polnih 40 let.

Pod njegovim vodstvom je bilo
filatelistično društvo kar osem
let prepoznano za najboljše v
Sloveniji, dvakrat pa celo v tedanji skupni državi Jugoslaviji.
Tudi v tej vlogi je vodil krožke
po šolah, uspešno razstavljal
tako doma kot v tujini, bil član
žirij za ocenjevanje, šest let kot
predsednik vodil Filatelistično
zvezo Slovenije, štiri leta je bil
tudi namestnik predsednika
Zveze filatelistov Jugoslavije.
Leta 1973 se je zaposlil na Delavski univerzi v Krškem, kjer
je bil predavatelj in 14 let njen
direktor, leta 1987 pa predsednik na Medobčinskem sve-

tu SZDL Krško, kjer se je leta
1991 tudi upokojil. Od leta
1993 do 2011 je predsedoval
Gasilski zvezi Krško in za svoje predano delo prejel najvišje priznanje Gasilske zveze Slovenije Matevža Haceta.

Slavko pove, da mu ni žal nobenega vloženega truda ne aktivnosti, ki so ga notranje bogatile, dale širino, preko njih
je pridobil veliko prijateljev in
znancev, pa tudi dva nasprotnika, ki mu kljub dobri volji
nista prizanašala - uro in koledar.

Bojana Mavsar
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So dnevi in trenutki,
polni sreče in miline,
ko radostni oči zapremo
in si tiho zaželimo, da ne mine.

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

Taki dnevi v novem letu
naj preženejo trpljenje!
Naj smeh, ljubezen srce prevzame,
lepše bo življenje!

Želimo vam srečno
in uspešno 2015!

Vesel božič
in srečno novo leto 2015
vam želi Rudar Senovo.

Spoštovane krajanke in krajani !
www.sls.si

Slovenska ljudska stranka

Želimo vam mirne božične praznike, veliko
zdravja, sreče in medsebojnega razumevanja.
Občinski odbor Krško

Ob prihajajočih praznikih
Vam želimo srečen in miren božič, v novem letu 2015
pa obilo zdravja, sreče ter osebnega zadovoljstva.
Svet KS Veliki Trn

AVTOSERVIS ZVONKO TUHTAR S.P.

POOBLAŠČENI FIAT IN
FIAT PROFESIONAL SERVIS

V letu 2015 vozite srečo vedno s seboj. Najdite vse tisto,kar iščete in
uživajte radosti življenja . Srečen božič in zdravo ter igrivo novo leto.
Če boste iskali nas, nas najdete na lokaciji Orehovo 89a Sevnica
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TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

Zahvaljujemo se vam za zaupanje. Srečno!

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

Čas - neprecenljivo darilo, da lahko ustvarimo vse, kar si želimo.
Minevanje - dragocen opomnik,
kako pomembno je izkoristiti lepe trenutke.
Novo leto prinaša oboje - pogled na minulo obdobje
in dovolj časa za vse nove cilje in načrte.
Naj bo leto 2015 uspešno, srečno in polno priložnosti!
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VOKALNA SKUPINA BARBARA GLOBOKO

PRVIH PET LET GLOBOŠKIH BARBAR – Vokalno skupino Barbara sestavlja do 30 pevk iz Globokega ter bližnje in daljne
okolice. Ime so si nadele po sv. Barbari, ki ji je posvečena
tudi podružnična cerkev župnije Pišece v Blatnem in je bila
med drugim zavetnica rudarjev, v Globokem pa je bil včasih rudnik. Skupina, v kateri pojeta tudi dve Barbari, je bila
ustanovljena septembra 2009 pod vodstvom Franca Kene-

ta, kmalu pa so »Barbare« začele peti pod taktirko prof. Anite Veršec. Mladostno energijo skupine, ki se ne ustraši novih izzivov, zaznamuje močna volja do pevskega ustvarjanja.
Na god sv. Miklavža so s koncertom obeležile pet let svojega pevskega udejstvovanja, nekatere članice so prejele tudi
bronaste Gallusove značke za pet let delovanja v ljubiteljski
kulturi. Pevke se z veseljem odzovejo vsakemu povabilu za

nastop, ki je priložnost tudi za druženje in izmenjavo izkušenj na področju ljubiteljske kulture. Redno se udeležujejo
revije Pesem Posavja, vsako leto pripravijo tudi letni koncert v domačem kraju, nastopajo na številnih prireditvah
tudi izven Globokega, prepevale so tudi na Hrvaškem in se
trikrat udeležile tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. 
R. R.

Harmonikar Rok Frelih

Fant, ki glasbo ustvarja s srcem
CERINA – »Z glasbo sem dejansko našel tisto, česar do takrat nisem imel. To je ljubezen,« pravi 20-letni Rok
Frelih s Cerine, ki je še pred štirimi leti narodnozabavno glasbo sovražil in jo označeval za »govejo musko«,
danes pa se tej glasbeni zvrsti ne more več upreti, saj se je zelo navezal nanjo.
Vse se je začelo na zelo zanimiv
način, razlaga Rok Frelih. Pri
16-ih, ko je bil v 1. letniku srednje šole, je doma dobil večtedensko kazen, tako da ni imel
dostopa do računalnika in mobitela. Seveda se je spraševal,
kaj početi. »Brat je igral harmoniko že 16 let, meni pa je
šla ta glasba zelo na živce. Ampak ker res nisem vedel, kaj
bi počel, sem vzel v roke bratovo harmoniko in začel malo
preizkušati tipke. In tako se je
začelo,« se spominja Rok, ki
je na začetku igral predvsem
ob vikendih, ko brata ni bilo
doma. Najprej se je naučil Mi
se 'mamo radi. »Začetniki potrebujejo za to pesem najmanj
en teden, da se jo naučijo igrati, sam pa sem se jo naučil v
dnevu in pol. Brat me je samo
debelo gledal, ko je prišel domov in videl, kaj sem se naučil čez vikend. Zgleda, da imam
pač talent, da skladbo zelo hitro osvojim,« pravi. Odločil se
je, da bo začel preigravati zahtevnejše skladbe in po mesecu
je že znal Na Golici, zelo hitro
je tudi osvojil prstno tehniko
in vse, kar je povezano z igranjem na »frajtonar'co«. In to
brez not in glasbene šole.

Z enega njegovih redkih javnih nastopov (foto: osebni arhiv)
Rok je res svojevrsten virtuoz.
Do sedaj je napisal in posnel že
13 lastnih skladb, v tem mesecu načrtuje še dve, vse pa posname v studiu Ivančič v Krški vasi. Med njegove največje
vzornike spadata Toni Sotošek in Zoran Lupinc. Rok se
je slabo leto tudi učil pri Toniju Pirnarju, ki ga je po okoli

120 preigranih skladbah naučil praktično vse, kar se da naučiti, zato je mlademu glasbeniku svetoval, naj gre sam
dalje, tudi na kakšno tekmovanje. Rok se je najprej udeleževal srečanj harmonikarjev, kjer
je slišal tudi veliko kritik s strani tistih, ki so bili ljubosumni,
in si jih je zelo vzel k srcu. Zato

je svoje igranje še nadgrajeval
in se pred dvema letoma udeležil državnega tekmovanja v
Mariboru, kjer je prejel največ
glasov od občinstva, v finalu pa
ga je komisija ocenila z 99,8 %,
tako da je postal absolutni državni prvak. »Seveda mi takrat
nihče ni verjel, nekateri mi sicer še danes ne, da harmoniko
igram tako malo časa,« se nasmiha Rok. Na portalu youtube je na ogled tudi njegova pesem Najina romanca. »Tisti, ki
pesmi posluša s srcem, lahko
ugotovi, da je tudi ta tako narejena. V otroštvu sem imel veliko problemov, tudi s težo in
kolegi, ravno zaradi tega imam
malce drugačen pogled na svet
in dam vso ljubezen v glasbo.
Mislim, da ljudje danes premalo pozornosti posvečajo ljubezni. Trudim se, da je v mojih
skladbah predvsem določena
zgodba. Vanje dam res vse svoje srce.«
Za naslednje leto ima veliko
načrtov. Marca se bo udeležil
svetovnega prvenstva harmonikarjev v Portorožu, na katerem bodo nastopili najboljši harmonikarji s celega sveta,
v komisiji pa bodo mojstri iz

Rok Frelih (foto: Luka Rudman)
različnih držav. »Odigral bom
štiri skladbe, dve lastni in dve,
ki nista značilni toliko za harmoniko, saj izhajata bolj iz
jazz in latinskih ritmov. Gre za
neko novost v narodnozabavni
glasbi in upam, da bom s tem
komisijo prepričal. Igral bom
namreč skladbi iz filmov Dirty dancing in Twilight,« se nastopa že veseli Rok. Prav tako
namerava izdati tudi svoj prvi
CD in septembra v Brežicah
odpreti lasten glasbeni center.
»Glavni cilj mi je promovirati

narodnozabavno glasbo, da bi
povezovala ljudi, kot je včasih.
Prav tako si želim, da bi uspela moja harmonikarska šola,
da bom lahko mentor in bom
še naprej lahko pisal lastne
skladbe s posebnimi zgodbami, ki bodo edinstvene in bi jih
potem rad delil s tistimi, ki se
bodo pač želeli učiti pri meni.
Najbolj pa si želim, da bo vsak
izmed mojih učencev prijel
harmoniko v roke in jo igral s
srcem,« za konec še pove Rok.

Rok Retelj
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VCT RAMOVŠ-PEKLAR d.o.o.
Cvetličarne Sevnica, Radeče,
MC Boštanj in Vrtnarija Ribniki Sevnica

Cenjenim strankam se zahvaljujemo za zaupanje
in želimo, da vam božični večer prinese mir, srečo,
zdravje in veselje, leto 2015 pa izpolnitev vseh želja.
kolektiv VCT Ramovš - Peklar

www.zd-krsko.si

Novoletni popust na:

Ugodni krediti, leasing in staro za novo.

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO 2015!
Agromehanika Brežice, Cesta bratov Cerjak 24, Brežice
delovni čas: pon-pet: 8. - 16. ure in sobota: 8. - 12. ure
T.: +386 (07) 499-34-85,
e-mail: psc.br@agromehanika.si, www.agromehanika.si

Želimo vam obilo zdravja in osebne sreče.
Kolektiv ZD Krško

AVTOBUSNI PREVOZI IN TURISTIČNA AGENCIJA
Peter MIRT s.p., 8283 BLANCA 32
www.nsi.si

 traktorje: AGT, ANTONIO CARRARO,
DEUTZ FAHR
 škropilno tehniko Agromehanika
 program Pronar: SNEŽNE DESKE,
PRIKOLICE
 vitle in cepilce Krpan
 vse vrste akumulatorjev:
 25 % staro za novo

SREČNO!

Želimo vam blagoslovljene božične praznike
in vse dobro v prihajajočem letu.

Srečno!

V upanju na boljše čase ponosno praznujmo dan
samostojnosti in enotnosti.

GSM: 041 645 795 - Tel.: 07 / 81 43 003
Fax: 07 / 81 43 709
E-mail: mirt.peter@mirttours.si
www.mirttours.si

Regijski odbor Nove Slovenije Posavje

www.trgovinejager.com

SUPERMARKET KRŠKO
Aškerčeva 1a, 8270 Krško
krsko@trgovinejager.com
Delovni čas:
PON-PET: 7:00 - 20:00
SOBOTA: 7:00 - 20:00
NEDELJA: 7:30 - 12:00

SREBRNA
RADGONSKA
PENINA

PENEČE VINO
CHAMPION

PENEČE VINO
SPUMANTE

Polsladko ali
sladko; 0,75 L

0,75 L

Polsuha; 0,75 L

6,75

1,59

SVINJSKO PLEČE
1 kg

1,59
MLADO GOVEJE STEGNO
1 kg

3,39

7,99

PRODAJA NA KG

PRODAJA NA KG

10
LED TV BLAUPUNKT 32’’
diagonala 82 cm, DVB-T,
DVB-C, MPEG4, HDMI Input,
SCART, USB snemanje in
predvajanje, energijski
razred A+
Akcija velja do 31.12.2014
Jagros d.o.o., Laše 1/b, 3241 Podplat | www.trgovinejager.com

221,90

199,71
ZA IMETNIKE KARTICE
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BOŽIČ PRED 100 LETI (1914)
»Takega božiča, kot ga obhajamo letos, še ni bilo in Bog ne daj, da bi bil še kdaj. Ves svet velika vojašnica,
bojno polje, bolnišnica in pokopališče – vse solznih oči,« so zapisali 24. 12. 1914 v časopisu Domoljub.
Božični čas je v vsakdanjih razmerah čas veselja, topline, prijetnega družinskega druženja,
prepevanja božičnih pesmi,
postavljanja jaslic, okraševanja
smrečice, kuhanja prazničnih
jedi in obdarovanja. Božič leta
1914 so praznovali na petek, ki
je bil v znaku vojnih razmer, saj
so bile decembra evropske države in med njimi tudi Avstro–
Ogrska, v okviru katere je bilo
slovensko ozemlje, že globoko
v vojni. Vojaki so sicer še vedno v zanosu množično odhajali na fronto, saj je v vseh tlelo
upanje, da bo vojne hitro konec in da se bodo lahko vrnili k svojim vsakdanjim opravilom in družinam, ki so za njih
trepetale in upale na njihovo
srečno vrnitev.

časi tudi narodu slovenskemu,
ki je rade volje žrtvoval življenje
in kri na oltar domovine, življenje tisočih svojih najboljših sinov. Verujemo in zaupamo v to!
In ker je ta naša vera trdna kakor skala, zato zremo s popolnim spokojstvom in zaupanjem
v sicer še zastrto bodočnost!«
V časopisu Slovenski gospodar, ki je izhajal dolga desetletja (1867-1941) in so ga imeli

DOBRODELNOST
Poleg vojnega ministrstva, ki
je namenilo pol milijona dodatnih kron za vojake, so številni darovali za božična darila za vojake. Zbirali so denar,
oblačila, blago, kuhinjske potrebščine, hrano, cigarete itd.
Iz Posavja so takrat prispevke za vojake, ki so jih zbirali pri cesarsko-kraljevem de-

slabše v mestih kot na deželi,
kjer so ljudje marsikaj pridelali na svojih vrtovih. Leta 1915
je strokovna pisateljica Marija Remec (1869-1956) izdala
varčno kuharico, ki naj bi bila
gospodinjam v pomoč pri pripravi okusnih obrokov za malo
denarja. Ker je bila v tistem
času pšenična moka dragocena, je kot ena najbolj tipičnih
božičnih jedi, potica, pripra-

Zaradi vojnih razmer so v časopisih tistega časa veliko pozornosti posvečali predvsem
vojnim dogodkom in razmeram na bojiščih po Evropi.
Tako so bile Dolenjske novice, ki so izhajale med 1885 do
1919 v Novem mestu, praktično v celoti posvečene vojnim
razmeram. Članki o božiču so
bili sicer še prežeti z upanjem
in vero v boljši jutri, saj so vsi
pričakovali, kot že omenjeno,
skorajšnji konec vojne. V Slovenskem narodu so 24. decembra 1914 med drugim zapisali: »Božič je tu, praznik miru.
Kakor prejšnja leta done ubrano in milo božični zvonovi ter
oznanjajo mir ljudem, ki so dobre volje.« Kljub vsem tegobam, ki so jih z vojno doletele,
so takrat v uredništvu božične
misli zaključili optimistično,
z vero v državo Avstro-Ogrsko: »Iz težkih bojev in iz bridkih izkušenj bo izšla zmagovita
tudi staroslavna naša avstrijska domovina. A v njenem okrilju in pod njeno mogočno zaščito bodo napočili lepši srečnejši

V mladosti sem imela rada decembrske praznike. Konec novembra sem praznovala rojstni dan, takoj za mano je slavila takratna država. Nekaj posebnega pa je bil Miklavžev čas.
Cerkev sv. Miklavža stoji v trikotniku treh vasi sredi Krškega
polja. Včasih smo se pri žegnanjski maši zbrali številni sorodniki, ki smo po običaju odšli k nam na kosilo. Čez nekaj dni
je bilo že žegnanje pri sv. Luciji in obred sorodnikov se je prestavil k teti in stricu.
K devetdnevnici smo zahajali v cerkev sv. Petra in Pavla. Peš.
Ponoči, čeprav ura še ni bila pozna. Takrat ni bilo javne razsvetljave, redkokje je bila prižgana žarnica nad hišnimi vrati.
Decembrski čas se mi je zdel ena sama noč. Včasih je bilo že
veliko snega, včasih je bilo le blatno, včasih pa so bila tla suha.
Tudi zeblo me je. Oblekice in plaščki so bili tanki, edino rokavice in šal pa tudi nogavice, so bile volnene.

Polnočnico sem vsako leto nestrpno pričakovala. Že tedaj, ko
še nisem hodila v šolo. K njej smo se odpravili peš več kilometrov daleč. Starejši so imeli svoje pomenke, otroci pa smo
jim prisluškovali. Marsičesa nisem razumela, zato so mi takšni
pogovori burili domišljijo. V naslednjih vaseh so se nam pridružili drugi ljudje in zdelo se mi je, da gremo romat na betlehemske griče. Maša je bila nekaj posebnega. Bilo je veliko petja, cerkev je bila vedno nabito polna in od zunaj se je slišalo
streljanje s karbidom. Dogajanje me je uspavalo. Po maši pa
mi ni bilo prijetno, streljanja nisem marala. Pa še pot do doma
je bila neskončno dolga.

M. Hrvatin

Praznovanje božiča pred
desetletji

POŠTNI PROMET IN
ČASOPISI

To je bil čas, ko so bile razglednice praktično za večino edini način prenosa vsakdanjih
informacij, pozdravov, novic
o dogodkih, še posebno je bila
to edina vez z domačimi kraji za vojake, ki so v tuji deželi,
večina v tistem času na fronti v Galiciji, le sanjali o toplini
doma, o vonju domače potice,
goveje juhe ali svinjske pečenke. Prav tako je to veljalo za njihove domače, ki so jim pošiljali vesti iz domačega kraja. Zato
je bil poštni promet v vojnem
času močno povečan in tudi
otežen, saj je bil marsikateri
poštni urad uničen, pošto pa
je nadzirala vojaška cenzura.
Decembra 2014 so bile pošte
odprte tudi ob nedeljah do 19.
ure zvečer. Voščila so domov
pošiljali tudi vojaki iz Posavja,
tako je novoletno voščilo, sicer
z objavo v časopisu konec leta
1916, domov poslal tudi Jernej
Špiler z Zdol.

Spomini na decembrski čas

Značilna voščilnica iz prve polovice 20. stoletja. Vir: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
naročenega tudi številni v na- želnem predsedstvu darovali vljena iz mešanice ajdove in
šem okolju, je vrsto let izhaja- tudi: šolsko vodstvo Velika Do- pšenične moke. Kdor bo pola tudi božična priloga, ki pa je lina (17 kron), Nikolaj vitez pl. zorno prebral priložen recept,
Gutmansthal iz Boštanja (9 bo hitro ugotovil, da je potica
leta 1914 nismo zasledili.
K), okrajna posojilnica iz Ra- resnično skromna, pripravljePravljično čarobnost božiča so deč (10 K), občinski urad v na izjemno varčno, skoraj brez
skušali pričarati tudi s član- Radečah (10 K), župljani v Bo- sladkorja, mleka in vseh tistih
kom o trobenticah v času bo- štanju (136 K), župnik v Rade- dobrot, ki nam pomenijo okužiča v časopisu Dolenjske novi- čah Fran Hiersche (30 K), šol- sno potico. Na pomanjkanje pa
ce: »Naše uredništvo je sprejelo sko vodstvo Veliki Podlog (5 kaže tudi oglas v časopisu Slote dni nepričakovano božič- K) in Veliki Trn (57 K), naduči- venec decembra 1914, ko so
no darilo. Gdč. učiteljica Feli- telj v Leskovcu Janko Cvirn (6 kot najpopolnejše in najboljše
cita Poljšak nam je poslala šo- K), občinska hranilnica v Kr- božično darilo za vojake oglapek trobentic in priložila pismo škem (100 K), šolsko vodstvo ševali konzervo s kranjsko klos sledečo vsebino: Par dni še in v Kostanjevici (118 K), bilo pa baso in zeljem.
Božič je tu! A glej čudo! –Moji je tudi več manjših darovalcev
Kljub pomanjkanju lahko v čaotročički mali, prinesli so mi da- iz Kostanjevice na Krki.
nes več takih šopkov razcvetesopisju tistega časa zasledimo
nih trobentic, katerih en šopek PREHRANA IN
oglase, ki vabijo k nakupu daril
pošljemo tudi Slavnemu uredni- OBDAROVANJE
vojakom na fronti, tako so trštvu Dol. Nov. A ni to junaško,
govine oglaševale nakup armada te drobne glavice se ne zme- Med prvo svetovno vojno je dne žepne budilke ali nakup
nijo za usodo, ki jim preti, tem- bilo hudo pomanjkanje hra- železnega prstana, okovaneveč pogumno, neustrašeno od- ne, saj je bila Avstro-Ogrska ga z zlatom ali srebrom. Tudi
pirajo oči in gledajo ponosno v na vojne razmere nepripra- trgovci so se zavedali pomanjbožji svet! - Ponosno? - da, - ker vljena. Redna oskrba civilnega kanja, zato so to omenjali tudi
tudi one revice bi rade krasile prebivalstva in tudi vojakov na v svojih reklamah in ponujali
priložnostna znižanja ter šteRECEPT ZA AJDOVO POTICO Z OREHI
vilna praktična božična dari»Popari v skledi pol litra ajdove moke s ½ litrom osoljenela, kot so npr. perilo, zimski žiga kropa, dobro s kuhalnico zmešaj in, ko se nekoliko ohladi,
votci in nakolenice, zapestniki,
snežne oglavnice, gamaše, gopridaj 2 dkg droži, namočenih v 2 žlicah mlačnega mleka ali
lenice za hribolazce, usnjene
vode, vse dobro zmešaj in pogneti s ¾ litrom pšenične moke.
Potem potresi testo z moko, pokrij s prtičem in postavi na gorin volnene rokavice, nogavice
ko, da vzhaja. Vzhajano testo razvaljal kolikor mogoče na tanin klobuke. Eden od trgovcev
se je oglaševal kot specialist za
ko, pomaži z zmešanim nadevom iz 4 žlic topljene smetane in
1 drobnega jajca, potresi z 2 pestmi zmletih orehov, žlico sladštajerske otroške obleke, ki so
korja, ščepom cimeta in pestjo krušnih drobtin. Nato testo telepo božično darilo.
sno skupaj zvij in deni v pomazan model, katerega postavi na
Od tistih časov je minilo stogorko, da vzide. Vzhajano pomaži z jajcem ali mlekom in poletje in vsaj pri nas sedaj živistavi v precej hudo pečico, da se peče 1 uro. Na mizo daj to pomo v miru. Veselimo se božičtem gorko ali mrzlo.« (Remec, Marija: Varčna kuharica, 1915)
nega časa ter upamo, da se bo
prsi hrabrih vojakov, kateri se fronti je bila otežena, živila so za vsakega otroka pod prazničpogumno borijo za svojo milo se stalno dražila, v jedilnike pa nim drevescem našlo drobno
domovino, za svojega ljubega so uvajali različne nadomest- darilce, mali košček sreče in
presvitlega vladarja Franc Jo- ke, kmalu so uvedli tudi živil- upanja v boljši jutri.
žefa Prvega.«
ske karte. Razmere pa so bile 
Polona Brenčič

Pri Dobravčevih v Malem Mraševem smo imeli otroci Fani,
Stanka, Tončka, Mimi in Mirko lepo nalogo, da smo v adventu
nabrali mah za jaslice – takrat namreč december ni bil veseli december, ampak advent, priprava na Jezusovo rojstvo. Oče
je malo pred božičem prinesel iz gozda smreko. Ko se je približal sveti večer, je po hiši je zadišalo po belem kruhu in orehovi potici, ki jo je mama spekla v krušni peči. Otroci smo naredili jaslice, postavili smreko ter jo okrasili s piškoti, bonboni
in doma narejenimi okraski. Vse je bilo zelo skromno, vendar
za nas najlepše. Ko smo vse pripravili, je sledila večerja, ponavadi je bilo to zelje in krvavice, mogoče še domača prekajena
klobasa. Otroci smo se posedli na krušno peč, starša sta stala
zraven. Sledilo je kropljenje hiše in molitev rožnega venca, zatem smo obiskali še sosedo, našo krstno botro, ki je za nas vedno kaj pripravila. Šli smo obiskat še druge sosede ali pa so oni
prišli k nam, ogledovali smo si jaslice in zapeli kakšno božično pesem. Potem smo se počasi začeli odpravljati k polnočnici, kamor nas je šlo veliko skupaj, pod nogami je škripal zamrznjen sneg, tudi zeblo nas je, vendar ni nihče tarnal, ta večer je
bil za nas ves blagoslovljen. Po polnočnici smo popili še skodelico toplega čaja, pojedli kos potice in utrujeni mirno zaspali.


Marija Pavlovič

Božična anekdota
Spominjam se, da sem nekaj dni pred postavljanjem dreveščka
in jaslic pod njim na dvorišču našla 300 dinarjev. Bili so rdeče
barve kot sedaj 10 evrov. Hitro sem jih pobrala in šla z njimi
v trgovino po okraske. Ampak takrat niso bili takšni okraski
kot danes. Kupila sem bonbone in čokoladne krogce. Pa tudi
na očeta nisem pozabila, zanj sem kupila cigarete Drava, te je
imel najraje. Na sveti večer sem vse obesila na smreko. Seveda
so se doma spraševali, kje sem dobila denar za vse, kar sem nakupila. Nisem upala povedati za denar, saj bi bil »tepežni« dan,
ne pa božični večer. Hvala Bogu, vse se je dobro končalo in vsi
smo imeli nekaj na drevescu. Pobirali smo vsak svoje: sestra
Dragica, brat Lojze in jaz bonbone in čokolado, oče pa cigarete. Do konca praznikov, ko se drevesce podre, so visele le še
vrvice, na katerih so bili okraski. Spomin pa je ostal za vedno!


Olga Colarič
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Naj vam leto 2015 prinese zdravje,
nove izzive, obilo uspehov
in preudarnih odločitev,
božično novoletni prazniki pa naj bodo
polni miru in družinskega veselja.
Predsednik Jože Udovč in Svet KS Boštanj

Prihaja najlepši čas v letu,
namenjen družini,
prijateljstvu in vsem,
ki so nam blizu.
Preživite ga kar se da lepo.

Srečno!

21

Ni pomembno, če nam vsak sončni zahod ukrade en dan
našega življenja. Pomembno je, da nam vsak sončni vzhod
dá nov dan za veselje.
Naj bodo sreča, zdravje in veselje vedno del vašega življenja.

Zaznamujmo svoj čas s tistim,
kar smo in kar želimo biti,
da bodo nitke časa v čipko naših življenj
vtkale barvo smisla in upanja.
Da bi bilo s smislom in upanjem
obarvano in obdarovano novo leto 2015,
vsem ljudem dobre volje,
občankam in občanom,
podpornicam in podpornikom
ter poslovnim partnerjem
želimo dijakinje in dijaki ter kolektiv
Šolskega centra Krško-Sevnica.

Vse lepo za božič ter srečno in uspešno 2015!
Siliko d.o.o., Tržaška cesta 31, 1360 Vrhnika; SILIKO d.o.o. PE SEVNICA, Radna 3, 8294 BOŠTANJ
www.siliko.si, telefon: 07/81 63 002

Vsem bralcem želimo v letu 2015
srečo, zdravje in pogum.

Investicijski in izvajalski inženiring – Boršt d.o.o.
LADKO PETRETIČ s. p.,
Krška cesta 10,
8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica

Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško; www.sc-krsko.si

Spoštovane občanke, občani in poslovni partnerji!

V naselju Trobentica v Brežicah imamo na voljo še
nekaj stanovanj za nakup ter lokalov za nakup ali
najem. Več na naši spletni strani
www.sl-inzeniring.si

Naj novega vam leta zarja, prinese dneve
brez viharja, izpolni dobre vam želje! (F. Levstik)
Vse dobro v letu 2015.
Krajevna skupnost mesta Krško

Naj se uresničijo sanje, udejanjijo želje
in izpolnijo pričakovanja!
SREČNO 2015!
kolektiv Radanovič Brežice

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

Popust na izbrane keramične ploščice
in kopalniško opremo
07 499 27 13 | www.kera-net.si

A
CIJnca
K
A ko

do seca!
me

Zahvaljujemo se vam za zaupanje ter vam želimo
prijetne praznične dni in srečno novo leto!

Vsem partnerjem in strokovnim sodelavcem
Ob iztekajočem se letu vam želimo, da vam praznični dnevi
prinesejo veliko lepih trenutkov in prijetnega počutja,
v letu 2015 pa veliko osebne sreče in poslovnih uspehov.
Kolektiv Centra za podjetništvo in turizem Krško
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SKUPINA MODRE ZVEZDE
MODRE ZVEZDE - Pisalo se
je leto 1967, ko so trije mladi Sevničani – bobnar Miran
Štojs, kitarist Silvo Keršič in
baskitarist Silvo Krnc – ustanovili svojo glasbeno skupino ter začeli s preigravanjem
pop in rock glasbe. Ko se jim
je v naslednjem letu pridružil še četrti član Janez Škofic, so se poimenovali Modre
zvezde. V skupini so občasno delovali še Slobodan Filipovič, Drago Božič, Dušan
Omerza in Zvone Sušinski.
Eden njihovih najlepših spominov sega v leto 1970, ko so
nastopili v sevniškem grajskem parku na reviji »beat«
ansamblov Dolenjske ter
osvojili drugo mesto. Istega
leta so bralci revije Stop izbrali Modre zvezde za najpopularnejšo slovensko glasbeno skupino. Jeseni leta 1971
je skupina prenehala delovati, a leta 2007 se je zopet sestala v originalni zasedbi zaradi nastopa na prvi veliki
sevniški kitariadi starih bendov. Danes sestavljajo skupino, ki preigrava glasbo svoje mladosti (stari rock, hard
rock in rock'n'roll iz 60-ih in
iz začetka 70-ih let 20. stoletja), bobnar Miran Štojs,
kitarista Silvo Keršič in Miran Kink, klaviaturist Stane
Šmerc in baskitarist Janez
Škofic. 
S. R.

Pesnica Mihaela Zahrastnik

Jutra ji prinašajo nove radosti
HOTEMEŽ - Na pobudo prijateljev, ki so jo večkrat slišali recitirati pesmi, se je Mihaela Zahrastnik odločila,
da bo za svoj 80. rojstni dan, ki ga je praznovala v letošnjem letu, v samozaložbi izdala pesniško zbirko. Naslovila jo je Slutim jo, pomlad - zemlja že diši.
»Dolgo časa pesmi nisem imela
zapisanih, dolgo sem jih imela
samo v glavi. Pravzaprav sem
jih zapisala šele letos. Vse pesmi, ki so v moji pesniški zbirki, znam na pamet. Pesmi se nikoli ne učim, one učijo mene.
Vnuk pravi, da so lepe, ker so
kratke,« je tekla njena pripoved ob čaju iz domačih zelišč
in ob topli krušni peči v njenem domu na Hotemežu. Ko
je v rokah držala svoj pesniški
prvenec, so jo zapisane pesmi,
ki jih je vrsto let recitirala na

Pesmi je dalj časa nosila v
svojem srcu.
kakšnem srečanju, motile. »Ni
bilo isto. Zapisano je bolj okorno, slišana beseda je bolj melodična,« je pojasnjevala ter
dodala, da sta ji pri izidu veliko pomagala njena prijatelja - Branko Sosič, ki je knjigo

tudi likovno opremil, ter Marija Štular Sosič, ki je v spremni
besedi zapisala mnogo prijaznih misli o avtoričinem življenju. Le-to je povezano z »njenim Hotemežem«, ki je bil in je
še vedno njen »svet v malem«.
Domačo hišo sredi rodovitnih
polj in zelenih travnikov na
hotemeški ravnici v neposredni bližini Prevzgojnega doma
Radeče je zapustila samo, ko
je odšla študirat v Ljubljano.
Ko se je vrnila kot profesorica nemščine in angleščine, se
je zaposlila na radeški osnovni
šoli, a dela na zemlji ni opustila. »To je v družini. Že stari oče
je bil zelo navezan na zemljo,
na kateri naš rod živi že več kot
sto let. Ko je graščak Gutmansthal želel to zemljo, je stari oče
ni želel prodati in kasneje je na
njej z velikim veseljem gospodaril moj oče,« je nadaljevala
in dodala, da še vedno obdeluje njivo, na kateri sejejo piro,
medtem ko na zevniku (manjši njivi) pridelajo vso zelenjavo in celotno ozimnico. »Včasih celo ponoči premišljujem,
kako kaj raste, kaj bi posadila,«
je tkala misli sogovornica, ki ne
pozna dolgočasja. Njen vsakdanjik je napolnjen z raznovrstnimi opravili, ki bogatijo njeno ži-

Ljubim
Ljubim noč, to skrivnostno hčerko vesolja temine,
njeno mehko, žametno roko, ki nosi pozabo in mir,
svobodo in sanje leteče,
v škrlate kraljeve me nežno obleče
in že letim v neznane, modre daljine.
In ljubim jutro, njegove zarje goreče,
upanja nova, obljube vabeče, arije ptic, vetrca ples
in hvalnico dnevu, ki poje jo klasje zoreče.
Kako lep je dan, sonce žareče,
meglica sopare nad poljem,
ki kakor krila vilinja trepeče.
Kdo ne bi ljubil ure, ko dnevna svetloba ugaša,
ko zvezda večerna temne zavese vesolja odstira,
prikloni se človek, saj gledaš neskončnost,
mogočnost, dobrotnost vsemira,
ki od časa začetkov te čuva in hrani in brani,
pota ti kaže,
da nekoč zagledaš zlate poljane Izvira.
Ljubezen je dan - in je noč,
je jutro in zlati večer,
je trava zelena, pesem vesela, roža cveteča,
njiva dišeča,
je ptica v letu, nežna pesem dekletu, dobra letina kmetu.
Je hvaležnost, sočutje, ponižnost in skromnost
pa tudi ponos in zanos,
ljubezen sem jaz in si ti,
je večnost, brezčasje - začetka ne konca ji ni.

Mihaela Zahrastnik
vljenje. Med drugim zelo rada
nabira tudi zelišča, pred tremi
leti pa je postala še članica biodinamičnega društva Ajda Posavje.

Mihaeli Zahrastnik vsako jutro prinaša nove radosti, saj so
z njo tudi njene pesmi. V njih
je mogoče slišati valovanje žitnega polja, čutiti vonj pokošene trave, predvsem pa občutiti
ljubezen do vsega živega. Ljubezen je po njenem temelj sveta in to sporočilo je skrito tudi
v pesmi, ki nosi naslov Ljubim.

Akademik dr. Matjaž Kmecl, ki je bil avtoričin sošolec v
gimnaziji, ji je na enem izmed
srečanj obljubil, če bo izdala
pesniško zbirko, da ji bo napisal spremno besedo. To je udejanil in v njej je med drugim
zapisal, da so pesmi v zbirki
»otroci iskrene zlitosti pesnice z miselnim in čustvenim trenutkom, iz katerega prihajajo«
in da imamo pred seboj značilno žensko poezijo, in to v najboljšem pomenu besede.


Smilja Radi
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MEgAdOM jE VAŠA TRgOVInA z gRAdbEnIM MATERIAlOM, METAluRgIjO, InŠTAlACIjAMI In KOpAlnICAMI, OROdjEM, VIjAKI In OKOVjEM, bARVAMI
In lAKI, bElO TEHnIKO In MAlIMI gOSpOdInjSKIMI ApARATI, zAbAVnO ElEKTROnIKO, pOHIŠTVOM (lOgO lES In VSE zA dOM In VRT.

Spoštovane in spoštovani!

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

-

TALNE
OBLOGE

Želimo vam miren božič,
iskreno čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti
ter voščimo veliko sreče, zdravja in uspehov v novem letu.
Občinski odbori SDS Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
www.sds.si

(topli pod, itison,
tepih, laminat,
parket, vinil ...)

www.sds.si

Sreča je sopotnica pogumnih,
zanesljivost spremljevalka odgovornih.

15 %

NOVOLETNI
OKRASKIzalogi
na

RAZŠIRJENA
PONUDBA

NA ZALOGI

PESTRA
PONUDBA

SVETIL

notranjih in
zunanjih

CENE
ZAMRZNJENE
Z
ARMATURE BLIT
SERIJA LUNA

BELA TEHNIKA
ki popust
12 % decembrs

MEGADOM KRŠKO CESTA KRŠKIH ŽRTEV 135F, 8270 KRŠKO, tel.: 07 48 81 203

SNEŽNE
FREZE

OIZVAJALCI
RAZLIČNI PR

ŠTEDILNIKI
MORAVIA

-1gotovi2nsk%i
popust

DARILNI
BON

možnost nakupa
darilnega bona

ODPRTO: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00

www.megadom.si

Akcija velja do 31. 12. 2014 oz. do razprodaje zalog. Popusti se obračunajo na blagajni. Akcije se ne seštevajo. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. Pridružujemo si pravico do spremembe programa in cen. Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.

Komunala
Brežice d.o.o.

Foto: Igor Ribič, natečaj Vodovodni stolp skozi moje oči.

Spoštovani, ob prihajajočih praznikih naj mir in veselje
napolnita vaše srce, novo upanje in iskrene želje
pa naj bodo dobra popotnica v prihajajočem letu.

Kolektiv Komunale Brežice d.o.o.
vam vošči vesel božič in srečno novo leto 2015!
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SEPTET FORTUNA – Skupna
pevska pot sedmih dobrih
prijateljic se je začela pred
petimi leti, ko so nastopile
na prireditvi ob krajevnem
prazniku v domačem Šentjanžu. Septet, ki nosi ime po
rimski boginji sreče in usode, sestavljajo: Janja Pelko in
Katja Repše, ki pojeta 1. sopran, Sabina Strnad in Denisa Gorenjc - 2. sopran, Saša
Tominc in Barbara Cvelbar
- 2. alt ter Margareta Megi
Sotlar, vodja skupine, 1. alt.
Za prijaznimi in prikupnimi
dekleti, ki svoje nastope pogosto priložnostno popestrijo še z igranjem na flavto,
saksofon in Orffove inštrumente, so številni nastopi na različnih prireditvah.
Leta 2011, 2012, in 2013 so
se udeležile posavske pevske revije »Pesem Posavja«. Nekajkrat so sodelovale
z Godbo Slovenskih železnic
na božično-novoletnih koncertih, nastopile pa so tudi z
Godbo Sevnica in Pihalnim
orkestrom DKD Solidarnost
iz Kamnika. V posebno lepem spominu pa jim je ostalo gostovanje na hrvaškem
otoku Vis, kjer so s Klapo
Komiža pripravile skupen
koncert. Vokalna skupina
Fortuna se loteva različnih
glasbenih zvrsti: prepeva
slovenske ljudske in umetne
pesmi, pa tudi tuje. Najbolje
se počuti, ko na odru zapoje
priredbe znanih slovenskih
in tujih popevk ob kitarski
spremljavi Janija Žganjarja.

S. R. foto: Sven Mavsar
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Izdelovalec izdelkov iz trte Rudi Ameršek

Trti podarja novo življenje
ŽURKOV DOL - 68-letni Rudi Ameršek iz Žurkovega Dola pri Sevnici je najprej obdeloval vinograd, v katerem je imel okoli pet tisoč trt. Nekega dne ga je posekal, ker je ugotovil, da prinaša samo delo in znoj, zaslužka pa nobenega. V lesu posekane vinske trte pa je kmalu našel poseben navdih.
»Ko sem prvič rekel, da bom
naredil stol iz vinske trte, so
se mi vsi smejali. Ko sem ga v
nekaj mesecih izdelal, pa so ga
vsi občudovali,« je pripovedoval Rudi Ameršek v svojem
ustvarjalnem kotičku domače hiše in nato sedel na stol, ki
tehta okoli 500 kilogramov, izdelan pa je iz lesa 40-ih lepo
obdelanih vinskih trt. Trte za
izdelavo stola je zbiral pet let,
saj ni bila vsaka dobra. Najtežje je bilo najti primerne za
noge pri stolu, zato je zelo ponosen na njihov obseg 52-ih
centimetrov in njihovo podobo, ki daje izdelku kraljevski
videz. »To delo ni serijsko, vse
je ročno izdelano in unikatno,«
je nadaljeval in pojasnil, da išče
trte »častitljive starosti in ravno prav debele ter zdrave« po
vsej Sloveniji. Za stol, na katerem je udobno sedel, je na primer uporabil trte, ki jih je dobil na Bizeljskem, za izdelavo
manjših stolčkov pa je uporabil tudi trte s Krasa. »Materiala je dovolj, ker ljudje opuščajo delo v vinogradu in sekajo
vinske trte,« je pripovedoval,
vendar z grenkim priokusom
v glasu, saj se je spomnil na lasten vinograd na sončni legi, ki
sta ga z ženo več let obdelova-

liko pomeni, zato sem izdelal
tudi posebne vrče in steklenice,« je dodal in nadaljeval,
da je njegov izdelek našel pot
celo do nekdanjega predsednika Janeza Drnovška, ki so mu
prekmurski Romi iz Pušče ob
obisku podarili stensko uro iz
vinske trte, ki jo je posebej v
ta namen izdelal prav sevniški
rokodelec.

Navdih za izdelavo različnih unikatnih izdelkov mojster najde v stari vinski trti.
la. Za vina sta prejela 34 priznanj, a časi so se spremenili –
vino ni šlo več v prodajo, cena
je padla, zato sta vinograd posekala. Danes ohranja spomin
nanj slika njegove hčerke Irene, ljubiteljske slikarke, s katero sta imela pred leti skupno
razstavo na sevniškem gradu.
»Mislim, da sem v Sloveniji
edini, ki izdelujem izdelke iz
vinske trte. Delo ni enostav-

no, zahteva veliko časa, potrpežljivosti, volje in idej. Včasih
se zbudim sredi noči, vstanem in začnem z obdelovanjem vinske trte, ker je navdih
tako močan,« je dejal in pokazal na lično izdelane predmete,
ki vabijo k nakupu. Med njimi
so svečniki različnih velikosti
in oblik, otroški stoli, različni
dekorativni in uporabni predmeti. »Kdor ima rad vinograd,
mu predmet iz vinske trte ve-

Posebno mesto v njegovem albumu spominov ima tudi 10,2
metra visok in 84 kilogramov
težak rožni venec oz. molek,
ki ga je več mesecev izdeloval
iz lesa vinske trte ter ga nato
pred dobrimi sedmimi leti postavil pred svojo hišo, na 12
metrov visoko deblo akacije.
Tega unikatnega izdelka pri
hiši ni več, a vsakodnevno so
v nastajanju novi in novi, saj
Rudi Ameršek v vsaki posekani trti takoj najde kakšen zanimiv lik (zelo blizu so mu različne vrste ptic in ostale živalske
podobe). Z veseljem išče v posekanih vinogradih uporabne
trte, ki jih odpelje domov, kjer
jih očisti in nato speska, tako
da hrapave skorje ni več. Sledi sušenje na zraku, vendar ne
na soncu, saj bi lahko trta preveč razpokala. Po nekaj me-

Rudi Ameršek
secih sušenja sledi obdelava
trte - potrebno jo je pokitati in
nato začne iz nje nastajati izdelek. Pri obdelavi lesa uporablja žago, kotno brusilko, vrtalni stroj in različno rezbarsko
orodje. Trenutno je v izdelavi
mize, ki bo dolga meter in pol.
Za njeno dokončno izdelavo
potrebuje od 250 do 300 trt.
Delo bo trajalo kar nekaj mesecev, a to je zanj nov izziv.
Za ta izjemen ustvarjalni dar,
ki ga ima, je hvaležen očetu, ki

mu je že kot otroku pokazal,
kaj vse je mogoče narediti iz
lesa. »Oče je imel izredne ročne spretnosti, delal je kopita
za puške, popravljal ure, brusil škarje, ob nedeljah je strigel
lase bogatejših kmetov, izdeloval pohištvo in tudi rezbaril
je,« je dejal s posebnim nasmeškom na obrazu in z leskom v
očeh mojster umetnostne obrti, ki je za svoje delo prejel tudi
nagrado Obrtne zbornice Slovenije.

Smilja Radi
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Gostilna Ribnik Dular

Gostilna Ribnik je odprta vsak dan, tudi med prazniki.

Želimo vam prijetne praznike
ter da vas leto 2015 obdari
s svežimi idejami,
obilico zdravja, uspehov
in osebnega zadovoljstva.

Vabimo vas tudi na tradicionalno
POTRJENKO s skupino LABIRINT,
ki bo 3. januarja 2015
v Gostilni pri Dularju v Kostanjku.
Rezervacije sprejemamo na 031 589 816.

Bogdan Dular s.p., Raztez 1a, Brestanica

Naj se vam v prazničnih dneh in letu
pred nami uresničijo sanje,
udejanjijo najlepše želje
ter izpolnijo pričakovanja.

Vsem našim gostom
se zahvaljujemo za zaupanje
in želimo SREČNO novo leto 2015.
Vabljeni!
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Srečno 2015!
Predsednik Ivan Urek in Svet KS Kapele

Vsem poslovnim partnerjem se ob koncu leta
zahvaljujemo za uspešno sodelovanje
in izkazano zaupanje.
Želimo vam vesele božične in novoletne praznike,
v prihajajočem letu
pa veliko zdravja in poslovnih uspehov ter
osebnega zadovoljstva. Srečno 2015!

Cenjene stranke in dragi poslovni partnerji,
želimo vam obilo uspehov na osebni in poslovni poti
ter srečno, zdravo in zadovoljstva polno leto 2015!

Želimo vam mirne in prijetne praznike
v krogu vaših najbližjih.
Leto 2015 pa naj vam vsak dan
nakloni obilo sreče, zadovoljstva in uspeha.

Našim občankam in občanom želimo vesele božične praznike,
v letu 2015 pa veliko dobre volje ter osebnih in poslovnih uspehov.

KS Gora

Stranka SMC – lokalni odbor Brežice

V dnevih,
ko se poslavljamo od starega
in s pričakovanji zremo v novo,
se tudi mi pridružujemo dobrim željam.

Vesel božič in srečno novo leto.

www.aristotel.si

Želimo Vam vesele praznike,
blagoslovljen božič in srečno novo leto.

www.mirocerar.si

Tanin Sevnica d.d.

Intermarket invest d.o.o.

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

www.tanin.si

Srečno 2015!
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POVEZANI S PLESI IN SRČNOSTJO - Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo kot
edina odrasla skupina v občini deluje že 32 let. Prvih
sedem let jo je vodil Dušan
Vodlan, naslednji dve desetletji Anton Petrovič in od
leta 2009 dalje Bojan Vovčko. 48-članska zasedba, od
tega osem spremljajočih
glasbenikov, na leto izvede
okoli 40 nastopov in je članica Zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije. Že
sredi devetdesetih let se je
s kozjanskimi plesi predstavila na srečanju izvirnih
folklornih skupin na Jurjevanju v Črnomlju, v zadnjih
letih je dvakrat sodelovala na uveljavljenem mednarodnem festivalu Conseil
international des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts, na različnih
festivalih ter srečanjih po
več evropskih državah, pleše po slovenskih krajih in je
pogost sooblikovalec protokolarnih, lokalnih in dobrodelnih prireditev. S plesi, pesmimi in različnimi nošami
senovski folkloristi ohranjajo etnološke običaje s Štajerskega, Pohorja, Zgornje
Dravske doline, Prekmurja,
Kozjanskega, Koroške in Gorenjske, s plesi v rudarskih
uniformah pa vselej poudarijo tudi knapovsko izročilo domačega kraja. Skupina
je prejemnik številnih priznanj, med drugim tudi priznanja Občine Krško v letu
2012. 
B. M.
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Ana Vogrinc, 102-letna Posavka

Človek sam izbira, kakšen bo
BREŽICE, KAPELE - Nasmejana in zgovorna Ana Vogrinc je bila rojena 11. oktobra 1912 v Kapelah. Zadnja
tri leta živi v Domu upokojencev Brežice, kjer je zadovoljna. Polna je lepih misli in zdravih nasvetov, pravi
tudi, da je sedaj življenje krasno.
Luč sveta je zagledala pred
I. svetovno vojno. Med njo je
bila brez očeta, ker je bil vojni ujetnik v Rusiji. Pravi, da
ne bo nikoli pozabila njegovega prihoda domov. V kraljevini
po njenih besedah ni bilo lepo
živeti. Spominja se, da so imele kmetije dekle in hlapce, kjer
se je marsikaj pregrešnega dogajalo. Gospodarji so radi pogledovali po mladih dekletih in
tako je bilo tudi veliko „pankrtov“.

Fant Jože Vogrinc iz vasi jo je
imel rad, a je odšel v Gradec, ko
se je začela vojna. Povabil jo je,
naj pride za njim, ampak to je
bilo takrat grešno. Pa jo je podprla miselno napredna mati in
ji rekla, naj jo ne bo „špot“. Vendar v Avstriji nista mogla dolgo
skupaj živeti, pa je vojno preživela od Slivnice do Savinjske
doline pa tudi v Kapelah, kjer
so Kočevarji potrebovali delavce. Spominja se, da je bila dostikrat lačna, a po vojni so Američani začeli pošiljati pakete s
hrano. »Po 2. svetovni vojni je
postalo življenje lepo. Živelo je
bratstvo in enotnost in vse se je
dalo urediti, saj je takratna oblast zelo skrbela za mlade družine in njihove otroke. Mi je bilo

enkrat hudo, pa sem pisala „Titotu“, pa mi je „zrihtal“ denar,
da so mi uredili „penzijo“,« je
navdušeno pripovedovala Ana
Vogrinc, ki se je celo s kolesom peljala v Titov Kumrovec.
»Zdaj včasih mislim, da bi morala zanj zmoliti kakšen očenaš,
ampak bi se mi verjetno smejali, ker to ne gre skupaj,« se je radoživo nasmejala.

Ob tem je dodala, da sta imela z Jožetom najprej tri hčerke,
potem pa še sina. Ko je bila v
četrto noseča, je tast zahteval,
da se poročita. Z možem sta se
sicer enako pisala, v sorodu si
pa nista bila. Pohvalila je tasta, za taščo pa dejala, da je rada
pogledala v kozarec. »Ampak
življenje je bilo prelepo. Mož
je sicer rad gledal za drugimi,
ampak me je imel rad. Jaz sem
mu bila zvesta, pa bi bilo včasih dobro, da bi si tudi jaz kaj
privoščila, a si nisem. Sva si pa
v Kapelah zgradila hiško. Imeli smo tudi zemljo in jo obdelovali. Zemlja od nekdaj daje
kruh. Redila sem prašiča, imeli
smo kravo, kokoši in velik vrt.
Zelo rada sem kuhala,« je še
povedala in dodala, da kmečka hrana, sveža izvirska voda,
po katero so hodili 10 minut

daleč, daje energijo in moč.
»Kava je dobra za zdravje, pa
kozarček vina tudi, pa prašičja mast tudi,« je dodala ščepec
nasvetov.

Delala je kot čistilka na šoli,
kjer so jo imeli radi. Z nasmehom je povedala tudi o ljubezenskih zgodbah, ki so se dogajale v tedanjih časih. »Že od
nekdaj se vse vrti okoli ljubezni ter seksa in prav je tako. Če
se ni razvedelo, so bili vsi srečni. Jaz sem vsem privoščila,
sem marsikaj videla in vedela,
pa nisem nič nikomur rekla,«
je med smehom pripovedovala. Da je imela tudi „pušešank“,
kjer je delala na črno, pa je niso
dobili, čeprav so jo hodili miličniki kontrolirat, je bilo tudi
splošno znano. »Je bilo potrebno skrbeti za otroke. Moj si je
veliko lepega privoščil, pa ni
bilo denarja za družino. A otroke sem imela res rada,« je pomodrovala. »Pravim pa tako:
ko se enkrat otrok poroči, naj
si ustvari svoje življenje in ga je
treba pustiti pri miru, naj živi,
kot mu paše,«“ je nadaljevala
in povedala, da ima živo le še
eno hčerko.
Tako je naneslo, da je morala v

dom, zato včasih, ko ne more
spati, razmišlja o stroških,
saj bi si rada privoščila svojo
sobo, kjer bi si uredila življenje po svoje, a za to nima denarja. »Pri denarju je že tako, da
je sveta vladar. Tukaj lepo skrbijo zame, tudi hrana je dobra, saj doma tudi ni bilo vedno vse dobro, kar se je skuhalo.
Pri hrani res nisem izbirčna,
edino golaža pa res ne znajo
skuhati, to bi jim pa šla pokazat,« je z dobro voljo povedala in še dodala, da je bila v zadnjih letih veliko po časopisih.
Rada se slika, pa tudi pripoveduje. »Sem vedno dobre volje
in nasmejana, kaj pa naj drugega, je tako lepše. Vem, da je
nekaj nad nami, da nam pomaga, ko sami omagamo. Nič ne
jamram, od nekdaj sem močna, pa ljudi imam rada,« je brez
utrujenosti pripovedovala. »Je
pa treba vsakemu vse povedati, pa tudi slišati, kar ti povedo,
pa nič zameriti in z dobro voljo iti naprej. Ljudje lahko veliko dobrega naredimo drug
drugemu,« je še pomodrovala in pohvalila tudi domskega
zdravnika dr. Šprajca, saj se ji
zdi zdravnik z veliko začetnico.
»Tudi umrla bom. Me je pred

Ana Vogrinc
meseci nekaj stisnilo, pa sem
prišla k sebi, čeprav so mislili, da sem že umrla. Še enkrat
prej je bilo ravno tako, sta bila
tukaj dva duhovnika, pa sem
enega slišala, ko je rekel, da
sem dolgo hodila po tej zemlji. Sem prišla toliko k sebi, da
sem odgovorila, da bom še nekaj časa,« je smeje se dejala in
povedala, da jo sicer noge ne
držijo, drugače pa je zdrava. S
posebnim občutkom nadaljuje,
da v dolgih nočeh premišljuje
tudi o Sloveniji, saj si ne želi,
da bi propadla. Lepo ji je, ker
smo samostojni in imamo lep
slovenski jezik. Rada se pogovarja in druži z razgledanimi
ljudmi, ker se je po njenih be-

sedah od takšnih veliko naučila. Ni ji všeč opravljanje. »Dedci tračajo, če se napijejo, babe
pa kar naprej in brez vzroka.
So pa moški veliko bolj „cagavi“ in mehki kot ženske, ki znamo biti močnejše in trpežnejše,« je podala svoje mnenje in
izkušnje, zaželela pa si je, da
bi jo več ljudi obiskovalo, saj
ji to daje moč. Kakor je dejala
še ob koncu pogovora, se ji zdi
pomembno medsebojno zaupanje. »Velikokrat je bolje kaj
spregledati in se ozreti stran.
Človek pa sam izbira, kakšen
bo, ali bo človek ali pa ne bo,«
se je še nasmehnila ena najstarejših Posavk.

Marija Hrvatin
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Akcija podeljevanja ugodnosti v zvezi z nakupom vinjete poteka
od 1. 12. 2014 do 31. 1. 2015. Unovčenje bonov za ugodnejši nakup vinjete
poteka do 15. 2. 2015, kuponov za popust pri zavarovanju pa do 30. 11. 2015.
Več na triglav.si in mercator.si.
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„Ne rabite biti odlični,
da bi začeli;
vendar morate začeti,
da boste lahko postali odlični.“
Zig Ziglar

Želimo vam
prijetne praznike ter srečno,
zdravo in uspešno
leto 2015.
Metalna Senovo d.o.o., Titova cesta 52, 8281 Senovo

Naj bo 2015. leto
pot poguma za nove
odločitve in trden korak.

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

Vsem, ki nas povezujejo prizadevanja
za varovanje okolja in kakovost življenja ljudi,
želimo v novem letu ohranitev vsega dobrega,
nove priložnosti za srečo in uspeh ter
dar za prepoznanje drobnih stvari,
ki naredijo življenje lepo!
Prijetne praznike in uspešno leto 2015!
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Okrasni venčki ob pešpoti
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
- Za lepše praznične decembrske dni so se v Turističnem društvu Loka pri Zidanem Mostu odločili, da bodo
ograjo Sadjarstva Blanca ob
sprehajalni poti, ki se vije ob
Savi v Loki, olepšali z okrasnimi venčki.

MALI IN VELIKI ZA DOBER NAMEN - Malčki, šolarji, starši in zaposleni na podružnični šoli Veliki Podlog so v tednu po Miklavžu stopili skupaj in zbrali deset velikih paketov hrane, ki so
jih razdelili med družine in posameznike, ki težko spnejo začetek meseca z njegovim koncem.
»Pakete smo urejali skupaj z otroki, ki so skupaj z nami začutili veliko zadovoljstvo ob tem,
da smo storili dobro delo. Podariti je skoraj še lepše kot prejeti. Poskusite!« nam je sporočila Mirjana Marinčič.

Miklavž na
Malencah

Na nedeljski otvoritvi, ki so jo
z ubranim petjem popestrili
Fantje z Razborja, so postavili
na ogled 30 unikatnih venčkov.
Večino so izdelali iz različnih
naravnih materialov domačini, manjše število pa cvetličarne. "Člani turističnega društva
smo želeli s tem projektom
opozoriti na to, kaj v življenju
največ šteje, a žal v naglici sodobnega časa na to prepogosto
pozabimo. To je druženje, preživljanje prostega časa s prijatelji, z družino ... na prostem,
v naravi ... stran od računalnikov, pametnih telefonov, tele-

Večji del almanaha ponovno
predstavlja kronološki pre-

V Loki nameravajo z dogodkom nadaljevati tudi v prihodnje, stike pa so navezali še
"s sosedi preko Save", s prebivalci Vrhovega, ki so prišli na
sprehod in ogled razstave.


S. Radi

BREŽICE – V decembrsko
praznično dogajanje se je z
različnimi dogodki in dejavnostmi vključil tudi Posavski
muzej Brežice. Praznično čarobnost brežiškega gradu so
obiskovalci lahko občutili že
v nedeljo, 14. decembra, ko
je muzej na okrašenem grajskem dvorišču gostil rokodelce
in vilo, ki je »izpolnjevala želje«. V nadaljevanju so pripra-

Izšel je Almanah občine Krško 2014

Urednik publikacij Založbe
Neviodunum Silvester Mavsar je letošnjemu almanahu
na pot med drugim zapisal: "Z
zadovoljstvom pošiljamo med
bralke in bralce dvanajsto izdajo iz serije publikacij, ki smo
jo leta 2003 začeli ustvarjati sodelavci Zavoda Neviodunum in Občine Krško. Ko se po
letu dni ozremo nazaj v življenje lokalne skupnosti, ga tvori
na desetine dogodkov, v katerih so sodelovale zelo različne skupine in posamezniki, ki
pa jih v veliki večini druži posluh za skupno, za družbeno.
Prispevki posameznikov največkrat šele v skupnih dosežkih doživijo pravo veljavo, ki je
vredna tudi trajnejšega spomina. Prav temu pa je namenjena
kronika, za katero verjamem,
da bo še čez desetletja zanimiva tako za sodelujoče kot njihove potomce."

vizije," je v nagovoru številnim
zbranim dejala pobudnica dogodka Annemarie Culetto ter
se nato ob sprehodu z žalostjo
ozrla na edini prazen prostor
v nizu postavljenih okrasnih
venčkov, saj je enega nekdo
brez dovoljenja vzel.

Praznično na grajskem dvorišču

MALENCE - Začetek prazničnega decembra je mineval v
znamenju tradicije, ko je pridne otroke obiskal prvi med
tremi dobrimi možmi – sv. Miklavž, večinoma ponoči, ponekod pa so ga otroci lahko tudi
srečali. Med drugim tudi na
Mihelčevi kmetiji na Malencah, kjer je že četrto leto z darili razveseljeval številne otroke in njihove starše.

A. D.

KRŠKO - Pri posavski založbi
Neviodunum je na miklavževo že tradicionalno izšla publikacija z naslovom Almanah občine Krško, ki tokrat
prinaša dogodke od decembra 2013 do novembra letos.
V domoznanskem dodatku
pa je prikazano življenje in
delo krškega gospodarstvenika in politika Staneta Nunčiča (1914 - 1995).

Otvoritev razstave dekorativnih prazničnih venčkov na ograji velikega sadovnjaka so si številni z zanimanjem ogledali.

gled dogodkov v besedi in
sliki po mesecih, ki ga je pripravila novinarska ekipa Posavskega obzornika pod vodstvom glavnega urednika
Petra Pavloviča. Za postavitev prispevkov in oblikovanje
strani je ponovno poskrbel
Matjaž Mirt, oblikovno zasnovo za ovitek pa je prispeval Boštjan Colarič. Za boljše
poznavanje delovanja občinske uprave in njenih služb, pa
tudi za lažje komuniciranje z
institucijami na območju občine, je v almanahu zbranih
veliko koristnih podatkov za
posamezna delovna področja. Posebnost letošnje izdaje
so tudi rezultati volitev v ob-

činski svet in svete krajevnih
skupnosti.

Tudi letos najdemo v almanahu prispevke za zgodovino
lokalne skupnosti, s katerimi skuša Zavod Neviodunum
današnjim bralcem približati
osebnosti, ki so pomembneje krojile razvojni utrip občine in kraja v preteklosti. Stalna sodelavka založbe Polona
Brenčič je tokrat raziskovala življenjsko in poklicno pot
politika in gospodarstvenika
Staneta Nunčiča (1914-1995),
ki je vodil občino Krško v drugi polovici 50. let in polovico
60. let 20. stoletja.

Uredništvo

Novo izdajo Almanaha občine Krško lahko kupite po ceni 11
evrov za izvod na sedežu uredništva v hotelu City v Krškem
ali naročite na naslov: zalozba@posavje.info oziroma po telefonu: 07 49 05 780 in 040 634 783.

Stane Nunčič (1.11.1914 27.5.1995) je v več mandatih opravljal delo predsednika Občinskega ljudskega
odbora Videm-Krško (od leta
1955 do 1963) in nato Skupščine občine Krško (1967 do
1969). Bil je podpredsednik
Okrajnega ljudskega odbora
Krško in republiški poslanec.
Imel je razgibano življenjsko
pot. Svoje poslanstvo je izpopolnjeval tudi na področju gospodarstva, predvsem
kmetijstva. Obdobje, ko je bil
na čelu občine, pomeni tudi čas pomembnega razvoja
občine Krško in dvig kakovosti življenja njenih prebivalcev, saj je bil to čas razmaha gospodarskih dejavnosti,
elektrifikacije, napeljave vodovodov, gradnje in asfaltiranja cest ter vzpostavljanja
služb na področju družbenih
dejavnosti.

vili ustvarjalno delavnico, na
kateri so izdelovali novoletne
okraske, v večernih urah pa so
obiskovalci lahko prisostvovali glasbeno-likovnemu dogodku »Poglej glasbo, občuti barvo« v izvedbi španske ženske
zasedbe Sometresons in Ane
Beltrán Porcar ter posavskega kitarista Simona Roguljiča.
Praznično okrasitev s smrečicami in lampijoni so prispevale osnovne šole iz brežiške
občine, bela vila pa je prišla iz
brežiškega mladinskega centra. 
P. B.

Spomnili so se prve vojne

KRŠKO - Ob 100-letnici začetka prve svetovne vojne so v Valvasorjevi knjižnici Krško 10. aprila in 10. novembra letos pripravili dneva zbiranja spominov, pri čemer so naleteli na dober odziv predvsem sorodnikov vojakov, ki so sodelovali v tej vojni. V
novembru so iz zbranega gradiva oblikovali zanimivo razstavo
in gostili zgodovinarja, scenarista in vodjo kustosov v Muzeju
novejše zgodovine mag. Marka Štepca. V svojem predavanju je
obiskovalce popeljal skozi bojišča prve svetovne vojne, na katerih so umrli številni slovenski fantje, in jih seznanil tudi s številnimi zanimivostmi iz življenja izza fronte. 
P. B.
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tel. 07 49 05 166, fax. 07 49 21167

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM : 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457
e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin,
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju
Vsem našim strankam in poslovnim partnerjem želimo
vesele praznične dni ter srečno in uspešno novo leto.

V prihajajočem
letu vam želimo
čim več sončnih
trenutkov!
Klub jamarjev
Kostanjevica na Krki

www.krovstvo-trsinar.si

www.kostanjeviska-jama.com

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

V letu, ki je pred nami,
Vam želimo vse dobro,
obilo sreče,
radosti
in poslovnih uspehov!

Prijetne praznične dni in veliko toplih,
nasmejanih in zabavnih trenutkov ob knjigi
vam v letu 2015 želi kolektiv
Valvasorjeve knjižnice Krško.

Vesele praznike in uspešno leto 2015.
Delovni čas:
ponedeljek od 7. do 12. ure
torek - četrtek od 7. do 17. ure
petek od 7. do 18. ure
sobota od 7. do 13. ure
T: 07 39 35 704, GSM: 041 760 702

Vabimo vas na :
- silvestrovanje,
v sredo,31. decembra 2014,
- potrjenko,
z glasbeno skupino Objem,
v soboto, 3. januarja 2015
Rezervacije in informacije na tel.: 07 498 70 78

SREČNO!
Novo leto je neznanec,
prav lepo ga bo spoznati,
pa ne prevec pričakovati.
Staro leto je minilo,
ne oziraj se nazaj,
novega pa ne priganjaj,
presenetiti se daj!
(S. Makarovič)

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054b,
8294 Boštanj,
07 81 65 325
041 623 066

Uspešno v letu 2015
vam želi kolektiv RRA Posavje

.
.

Oražnova ulica 11, 8311 Kostanjevica na Krki
Tel. 07 49 870 78
www.gkh.si

V prihajajočem letu 2015
želimo vsem
našim cenjenim kupcem
in poslovnim parterjem
obilo zdravja in sreče
robert.slemensek@siol.net
www. evergreen.si

Zahvaljujemo se vam
za zaupanje in vam želimo
lepe praznike
in srečno novo leto!

Nudimo vam:

- vse za koline
- meso za ozimnico
- odkup domačih praščev

Zbiramo naročila za tatarski biftek!
Svojim strankam se zahvaljujemo za zaupanje
in vam želimo srečno novo leto!
DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO
Telefon: 07 / 488 18 50
www.dsokrsko.si

Vsem oskrbovancem, njihovim sorodnikom,
poslovnim partnerjem, občankam ter občanom
želimo vesel božič in srečno novo leto.

Želimo vam prijetne praznike,
veliko medsebojnega razumevanja,
sreče in zdravja v novem letu.
Kolektiv Zdravstvenega doma Sevnica

Boštjan Mlakar s.p., Kolodvorska 1a, Krško

Gostilna Kmečki Hram

Nahajamo se na tržnici na Vidmu zraven M bara!
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VELIKA NAGRADNA PRAZNIČNA KRIŽANKA
Arnovo selo, Artiče, Bizeljska vas, Bizeljsko, Blatno, Bojsno, Boršt, Bračna vas, Brezje pri Bojsnem, Brezje pri Veliki Dolini, Brezovica na Bizeljskem, Brežice, Brvi, Bukošek, Bukovje, Bušeča vas, Cerina,
Cerklje ob Krki, Cirnik, Cundrovec, Curnovec, Čatež ob Savi, Čedem, Črešnjice pri Cerkljah, Dečno selo, Dednja vas, Dobeno, Dobova, Dolenja Pirošica, Dolenja vas pri Artičah, Dolenje Skopice, Dramlja,
Drenovec pri Bukovju, Dvorce, Gabrje pri Dobovi, Gaj, Gazice, Globočice, Globoko, Glogov Brod, Gorenja Pirošica, Gorenje Skopice, Gornji Lenart, Gregovce, Hrastje pri Cerkljah, Izvir, Jereslavec, Jesenice,
Kamence, Kapele, Koritno, Kraška vas, Križe, Krška vas, Laze, Loče, Mala Dolina, Mali Cirnik, Mali Obrež, Mali Vrh, Mihalovec, Mostec, Mrzlava vas, Nova vas ob Sotli, Nova vas pri Mokricah, Obrežje,
Oklukova Gora, Orešje na Bizeljskem, Pavlova vas, Pečice, Perišče, Piršenbreg, Pišece, Podgorje pri Pišecah, Podgračeno, Podvinje, Ponikve, Poštena vas, Prilipe, Račja vas, Rajec, Rakovec, Ribnica, Rigonce,
Sela pri Dobovi, Silovec, Slogonsko, Slovenska vas, Sobenja vas, Spodnja Pohanca, Sromlje, Stankovo, Stara vas , Bizeljsko, Stojanski Vrh, Trebež, Velika Dolina, Velike Malence, Veliki Obrež, Vinji Vrh, Vitna
vas, Volčje, Vrhje, Vrhovska vas, Zasap, Zgornja Pohanca, Zgornji Obrež, Žejno, Župeča vas, Župelevec, Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Ardro pri Raki, Armeško, Brege,
Brestanica, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri Senušah, Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Brezovska Gora, Brlog, Brod v Podbočju, Bučerca, Celine, Cesta, Cirje, Črešnjice nad Pijavškim,
Čretež pri Krškem, Dalce, Dedni Vrh, Dobrava ob Krki, Dobrava pod Rako, Dobrova, Dol, Dolenja Lepa vas, Dolenja vas pri Krškem, Dolenja vas pri Raki, Dolenji Leskovec, Dolga Raka, Dovško, Drenovec
pri Leskovcu, Drnovo, Dunaj, Frluga, Gmajna, Golek, Goli Vrh, Gora, Gorenja Lepa vas, Gorenja vas pri Leskovcu, Gorenje Dole, Gorenji Leskovec, Gorica, Gorica pri Raztezu, Gornje Pijavško, Gradec,
Gradišče pri Raki, Gradnje, Gržeča vas, Gunte, Hrastek, Ivandol, Jelenik, Jelše, Jelševec, Kalce, Kalce - Naklo, Kališovec, Kobile, Kočno, Koprivnica, Koritnica, Kremen, Krško, Kržišče, Gorenji Leskovec,
Leskovec pri Krškem, Libelj, Libna, Loke, Lokve, Lomno, Kostanjek, Mali Kamen, Mali Koren, Mali Podlog, Mali Trn, Malo Mraševo, Mikote, Mladje, Mrčna sela, Mrtvice, Nemška Gora, Nemška vas, Nova
Gora, Osredek pri Trški Gori, Pesje, Pijana Gora, Planina pri Raki, Planina v Podbočju, Pleterje, Podbočje, Podlipa, Podulce, Površje, Premagovce, Presladol, Pristava ob Krki, Pristava pod Rako, Pristava...

Lokalne informacije ...

PRENOVLJEN IN V VEČJEM OBSEGU - V VSAKO HIŠO!

Tel: 040 634 783 / zalozba@posavje.info
Gesla velike nagradne praznične križanke pošljite do srede, 31. decembra, na naslov:
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi
rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih lepih nagrad:

1. nagrada:

vikend paket za dve osebi (dve nočitvi in dva polpenziona)
na Turistični kmetiji Grobelnik (Podvrh v okolici Sevnice)

2. nagrada:
3. - 8. nagrada:
9. - 11. nagrada:
12. nagrada:
13. - 15. nagrada:
16. - 20. nagrada:

nedeljsko kosilo za štiri osebe v Gostilni Ribnik (Brestanica)
nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Ribnik (Brestanica)
školjke iz krušne peči za dve osebi v Pizzeriji Fontana (Krško)
5x obisk fitnesa v Fitnesu Požun (Senovo)
knjiga Krško - stoletje na razglednicah (založba Neviodunum)
komplet otroških slikanic Brinove zgodbe

Geslo 23/2014 številke:

DOMAČE MESO ZA MARTINOVO POJEDINO
Nagrade, ki jih podarja Mesnica Marolt, Borut Marolt s.p.,
prejmejo:
1. nagrada:
2. nagrada:
3. nagrada:

paket suhomesnatih izdelkov v vrednosti 20 €:
Nada Ličina, Krško
domači zašinek - suhi (cca. 600 g):
Martin Frankovič, Leskovec
domača jetrna pašteta:
Miroslava Pikelc, Pavlova vas

PRAZNIČNO POSAVJE
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Subvencija se obračuna pri nakupu toplotne črpalke
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Praznična pravljična urica
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Dotaknite se zvezd, uresničite sanje,
uživajte zadovoljstvo in srečo
ter nas
obiščite in poiščite zase
dobro knjigo, revijo ali film
tudi v letu 2015!

Srečanje sošolcev OŠ Dobova
Knjižničarke Knjižnice Sevnica

BISTRICA OB SOTLI - V predbožičnem času smo 12. decembra
v Knjižnici Šmarje pri Jelšah - enoti Bistrica ob Sotli pripravili pravljično urico z naslovom »Prav posebno božično darilo«.
To je čarobna zgodba, ki govori o tem, da je treba svoje zaklade
deliti s prijatelji. Prišla je zima in z njo hud mraz. Na božično jutro divji prašiček išče nekaj za pod zob. V globokem snegu najde prelep rumen koruzni storž. A potem zagleda lačno miško,
ki se trese od mraza in ji odstopi storž. Nato so prišle še druge
lačne živali in na koncu še lačni ptiček, ki je bil ves prezebel na
veji. Veverička mu je odstopila storž, saj je imela še dovolj zaloge oreščkov. Zgodba se konča srečno, saj prašiček na koncu zopet najde koruzni storž.
Ker je veseli december čas okraševanja in daril, smo po končani
pravljici ustvarjali božično novoletne okraske za smrečico, najmlajši pa so likovno ustvarjali s pomočjo mamic. Vmes so se posladkali s suhim sadjem in bonbončki. 
A. C.

Pred natanko 40 leti smo se sošolci OŠ Dobova poslovili od šolskih klopi in odšli po svojih poteh. Bili smo »generacija, kakršnih
ni več«, še danes ponosno poudarimo ob vsakem srečanju. Tako
je bilo tudi letos 22. novembra, po petih letih, v stari gostilni
Krulc na Mostecu. Zbralo se nas je 20. Ob prijetni glasbi in dobri hrani ter obilici dobre volje smo skupaj dočakali nov dan. Zahvaljujem se vsem udeležencem in kmalu na svidenje, bralcem
pa lepe prihajajoče praznike!

Vesna Godler

V skrbi za vaše zdravje in z najboljšimi željami
v novem letu 2015.
Kolektiv ZD Brežice

Naj bo vaše leto 2015 polno pozitivne energije,
ki jo boste namenili za izpolnjevanje vseh najbolj srčnih želja.

dvajset let
Ustvarjamo z energijo

V organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško bo vse do 26.
decembra dedek Mraz s spremstvom obiskoval predšolske in
šolske otroke po šolah in drugih krajevnih ustanovah po občini Krško ter Kostanjevica na Krki. Minuli torek je že obdaril najmlajše iz krajevnih skupnosti Dolenja vas, Krško, Zdole,
Leskovec, Veliki Trn, Veliki Podlog in Senuše, včeraj v Koprivnici in Senovem, danes popoldne se bo s spremstvom mudil
v Podbočju, Brestanici, Raki in Senovem, njegov 'kolega' Božiček pa bo letošnje obiske zaključil 23. decembra z obdarovanjem otrok v kostanjeviški osnovni šoli. Zveza prijateljev
mladine Krško bo veseli december zaokrožila 26. decembra
s pohodom z lučkami na Libno. B. M.

Dobrodelni koncert na gradu
BRESTANICA - Društvo Gabriel Giraud je v sodelovanju z galerijo ART ŠPL iz Kostanjka pri Zdolah in Zvezo
prijateljev mladine Krško
5. decembra na gradu Rajhenburg organiziralo dobrodelni koncert. Izkupiček
koncerta je bil namenjen
otrokom socialno šibkih družin Posavja ter družini Kočevar iz Stranj, v kateri je ostalo sedem otrok po tragičnem
dogodku brez matere.
Na dobrodelnem dogodku so
nastopili: Moški pevski zbor
Svoboda iz Brestanice, NZA
Florjan iz Sevnice, ženska vokalna skupina Brinke iz Grosuplja, družinski ansambel Tonija Sotoška, oktet Deseti brat
iz Ivančne Gorice in izvrstna
vokalistka Nuša Derenda. V
nemškem taborišču rojena slikarka Vida Pfeifer, katere korenine izhajajo iz vasi Hrastje
pri Cerkljah, pa je v dobrodelen namen podarila sliko Srce
se vrača, ki simbolizira srce
ustanovitelja reda trapistov
Gabriela Girauda, čigar srce se
bo po 65 letih vrnilo na grad
Rajhenburg. Umetnica mednarodnega slovesa je v času letošnje trgatve naslikala sliko v
galeriji ART ŠPL Petra Špilerja v idilični vasici Kostanjek
in jo podarila že omenjenemu
društvu.

Predsednik društva Gabriel Giraud Alojz Kunej je predstavil
poslanstvo društva, ki želi promovirati trapistovsko dediščino Rajhenburga, zahvalil pa se
je tudi vsem donatorjem in nastopajočim. Obiskovalkam in
obiskovalcem ter donatorjem
se je za dobrodelne prispevke
zahvalil tudi predsednik Zveze
prijateljev mladine Krško Vinko Hostar ter nato predstavil
še programe, ki jih izvaja Zveza prijateljev mladine Krško.

Prireditev je z obiskom razveselil tudi Miklavž v družbi
dveh prikupnih snežink.



U. B./S. R.

STENSKI KolEdar 2015

SENovo - Kraj KNapov
cena 8 €, format 32 x 45 cm, 13 listni
40 fotografij, 60 knapovskih izrazov
2015
Stara kolonija
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kam v posavju

prejeli smo

Predpraznično razmišljanje
Stopili smo v december, ko
mnogi med nami dobimo nakupovalno mrzlico. V vsem vrvežu in hitenju po trgovinah pozabljamo na sočloveka. Naše
prioritete niso drugi in njihova sreča, ampak naša zadovoljitev nove primarne potrebe –
potrošnje, ki nam jo vcepljajo
trgovci, saj z »veselim decembrom« pričnejo že 2. novembra.
Ob vseh razprodajah, akcijah,
bonih in bonitetah je zares težko ostati ravnodušen, pa četudi
si zelo trmast Kozjanc (kot sem
sam). Ne vem, a smo v decembru bolj lačni, žejni, zmrznjeni
… (biološke osnove ni), da nas
zgrabi neverjetna nakupovalna
diareja (koristi imajo le tisti, ki
prodajajo).
Pred tedni sem zgroženo poslušal zgodbo o brežiškem mamografu – se strinjam, da bi ga
moralo financirati Ministrstvo
za zdravje –, za katerega zbirajo donatorska sredstva že
eno leto in so v tem času uspeli
zbrati le slabo tretjino potrebne vsote. Šokirala me je nesreča družine z Blance, ki je ostala brez matere, stanovanja in
s težko poškodovano najstnico.
In ne morem biti tiho.
Dajmo enkrat pomisliti na soljudi in na sebe, rak dojk je tudi
v Posavju pogost, nesreča pa
tudi nikoli ne počiva. Bo kdo rekel: »Spet nekdo pridiga!«, a to
ni moj namen; le apeliram na
vse ljudi, da spremenimo svoje prioritete in prenehamo skrbeti le za svojo zabavo in za to,
kaj bodo pa sosedje rekli.

Ne želim si, da bi bili naši praznični obroki manjši in manj
bogati, pač pa le to, da bi jih
imeli vsi. Za to lahko poskrbimo
brez odrekanja dobrim stvarem. Namesto nekaj deset (ali
celo sto) evrov za pirotehniko
(od nje imamo le boleča ušesa,
zasmrajene nosnice, prestrašene živali in nekaj sekund užitka ob svetlobnem učinku) raje
vsaj četrtino tega zneska darujmo pomoči potrebnim. Spijmo
liter vina manj (in drugega januarja ne bomo šli z mačkom v
službo) in darujmo.
Ravno tako me motijo (se opravičujem, če bom žalil verska čustva – takšna obtožba je danes
moderna) tone cvetja in sveč
na pogrebih – daleč od tega,
da bi želel pogrebe kot za pse,
le količina smeti in poraba denarja me moti. Verjetno nihče več ne verjame, da za večno
življenje pokojnik potrebuje
vsaj deset vencev in dva kombija sveč (družinska izkušnja).
Ravno tako, če smo pošteno in
po vesti živeli, ne potrebujemo
gregorijanskih maš (če že, jih
pa plačajte pol manj, ostalo pa
darujte živim). Bog nas bo sodil po dejanjih nas samih in ne
po odžebranih mašah bogve kje
in kdaj.
Dajmo narediti nebesa soljudem na Zemlji, darujmo in pomagajmo po svojih močeh.
Sam sem si olajšal »dušo«. Kaj
pa vi? Bo kaj več sredstev za
družino z Blance ali pa za brežiški mamograf??


Pavel Šet, Armeško

GLEDALIŠČE KOPER:

BIKEC FERDINAND
plesna pravljica

(za RUMENI ABONMA in izven)
Igralci / plesalci: Jure Gostinčar, Dana Petretič,
Siniša Bukinac, Angelo Menolascina

torek, 23.12., ob 18. uri,
VELIKA DVORANA

SNG DRAMA:

BORIS, MILENA, RADKO
komedija
(za MODRI ABONMA, + DRAMA,
+ KOMEDIJA in izven)
Režija: Dušan Jovanović / Igrajo: Milena Zupančič,
Radko Polič, Boris Cavazza, Alojz Svete, Nina Valič

sobota, 27.12., ob 19.30 uri,
VELIKA DVORANA

VABLJENI V DIGITALNI KINO!
Spored in termini na www.kd-krsko.si
Info: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si www.kd-krsko.si

•

Četrtek, 18. 12.

• od 15.00 do 18.00 v MT Senovo: izdelava božičnih svetilk in
večerni pohod po sprehajalni
poti čez Senovo
• od 16.00 do 20.00 na dvorišču gradu Brežice: tržnica z namenom – okrasitev novoletnih
jelk in praznični sejem izdelkov osnovnih šol in vrtcev; od
18.00 do 20.00 izpred cerkve
sv. Roka: decembrsko koledovanje – pohod s postanki v starem mestnem jedru
• ob 16.30 in ob 18.00 v Domu
XIV. divizije Senovo: predstava
»Dedek Mraz pri Mojci Pokrajculji« s prihodom dedka Mraza
in obdaritev predšolskih otrok
KS Senovo
• ob 17.00 v Kulturnem domu
Podbočje: predstava »Kraljična
na zrnu graha« s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Podbočje
• ob 17.00 v OŠ Adama Bohoriča Brestanica: predstava »Pod
medvedovo marelo« s prihodom dedka Mraza in obdaritev
predšolskih otrok KS Brestanica
• ob 17.00 v telovadnici OŠ Raka:
predstava »Čarovnik iz Oza« s
prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Raka
• ob 17.00 na Hočevarjevem trgu
v Krškem: stojnice rokodelcev;
ob 17.00 v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice Krško:
ura pravljic; ob 17.30 v Mestnem muzeju Krško: pravljična
urica z izdelavo lutk in okraskov
iz papirja ter zaključna gledališka predstava z izdelki otrok, izdelava novoletnih okraskov iz
slanega testa
• ob 18.00 v sejni sobi MC Brežice: predavanje »Izštekani najstniki in starši, ki štekajo«
• ob 18.00 v Kulturnem domu
Krško: slovesna otvoritev celostno obnovljene velike dvorane in spremljajočih prostorov,
program: Big band RTV Slovenija z dirigentom Žaretom Prinčičem ter solistkama Nino Strnad
(vokal) in Tatjano Ognjanović
(klavir)
• ob 18.00 na gradu Sevnica: odprtje likovne razstave Sebastjana Popelarja
• ob 18.00 v Domu krajanov Čatež ob Savi: Yuki karate Embu
Sai – novoletni festival in show
• ob 18.15 v knjižnici v Kostanjevici na Krki: cikel zimskih branj
Čar zgodbe
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče: koncert orkestrov in komornih skupin GŠ Laško-Radeče
• ob 19.00 v Brodarski hiši na
Mostecu: spominski večer v počastitev akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča

Petek, 19. 12.

• od 16.00 do 20.00 v MT Veliki Kamen: specimo si pujska za
srečo
• od 17.00 do 20.00 v MT Senovo: poslikava s kano z Mojco Jankovič
• ob 17.00 v MT Raka: izdelovanje voščilnic
• od 17.00 dalje v starem mestnem jedru Krškega: Praznični
vikend – stojnice rokodelcev in
ponudnikov lokalne hrane, lutkovna predstava Sovica Oka,

•

•

•

•

•

•

delavnice, vodenje po Mestnem
muzeju, nastopi domačih kulturnih skupin, koncerta skupin
Kolaž in Dan D
ob 17.00 v Mencingerjevi hiši v
Krškem: delavnica oblikovanja
gline za otroke
ob 18.00 v Domu kulture Radeče: novoletni koncert z gosti iz
Virovitice (Hr) - tamburaški in
harmonikarski orkester
ob 18.00 v dvorani OŠ Raka: božično-novoletni koncert ob dnevu samostojnosti in enotnosti
ob 18.00 v atriju OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: pogovor z Mirano Likar Bajželj »Prej
in potem«
ob 18.30 v Domu kulture Brežice: Zimska pravljica – zimska produkcija Plesnega društva Imani
ob 21.00 v klubu MC Brežice:
klubski večer – DJ Surka

Sobota, 20. 12.

• od 8.00 do 12.00 na kmečki
tržnici v Sevnici: božična tržnica in žrebanje nagradne kartice
• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC
Brežice: praznični živ žav – izdelava okraskov za smrečico
• od 9.00 do 13.00 v MT Senovo:
postavljanje smrečice in izdelovanje božičnih okraskov
• ob 10.00 v MT Raka: peka božičnih dobrot
• ob 10.00 v MT Podbočje: izdelava voščilnic
• od 15.00 dalje v starem mestnem jedru Krškega: Praznični
vikend – delavnice, stojnice rokodelcev in ponudnikov lokalne hrane, prihod dedka Mraza s
spremstvom, vodenje po Mestnem muzeju, nastopi domačih
kulturnih skupin, koncerta skupin Čuki in D'Palinka
• ob 15.00 v Mencingerjevi hiši
v Krškem: delavnica oblikovanja gline na lončarskem vretenu
• od 16.00 do 20.00 v MT Veliki
Kamen: božični filmi
• ob 17.00 v gasilskem domu
Velika vas: predstavitev knjige
»Velika in Gorenja vas Leskovec
pri Krškem«
• ob 18.00 v klubu MC Brežice:
Talent fest – MC faktor
• ob 18.00 v Domu krajanov na
Čatežu ob Savi: 10. božični koncert, nastopajo: MePZ KUD Brežice, Mešani cerkveni pevski
zbor Podgrad, MoPZ Slavček Velika Dolina, Skupina Trta, Ljudske pevke Žejno in MePZ Anton
Kreč Čatež ob Savi
• ob 18.00 v Termah Čatež: božično-novoletni koncert Pihalnega
orkestra Kapele z gostjo Tadejo Molan

Nedelja, 21. 12.

• ob 10.00 v starem mestnem
jedru Krškega: 7. novoletni tek
po ulicah Krškega (prijave od
8.30 dalje)
• ob 16.00 v Kulturnem domu
Krško: 17. dobrodelni božični koncert Rotary kluba Čatež,
nastopajo: MePZ Viva Brežice,
Simfonični orkester Glasbene
šole Krško, solisti: Tereza Kesovija, Elizabeta Križanić, Anja
Žabkar, Jure Godler, Tilen Artač …
• od 16.00 do 20.00 na dvorišču Posavskega muzeja Brežice:

božična tržnica okoliških rokodelcev, ob 17.00: delavnica izdelovanja lesenih obeskov, ob
18.00: Ognjena predstava KD
Vitezi Belega Volka
• od 18.00 do 20.00 izpred
cerkve sv. Roka v Brežicah: decembrsko koledovanje – pohod s postanki v starem mestnem jedru
• ob 18.30 v športni dvorani ŠC
Krško-Sevnica: plesna predstava PK Lukec Krško »Bratovščina jelenčka Rudolfa«

Torek, 23. 12.

• ob 16.00 v MC Sevnica: izdelovanje novoletnih okraskov
• ob 17.00 v OŠ Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki: predstava »Didldidl daja, Božiček prihaja« in obdaritev otrok občine
Kostanjevica na Krki
• ob 18.00 v veliki dvorani KD
Krško: plesna pravljica »Bikec
Ferdinand«, za rumeni abonma in izven
• ob 18.00 v cerkvi sv. Duha v
Artičah: koncert »Praznikom
naproti«, nastopajo: otroški in
mladinski pevski zbor OŠ Artiče
ter Tamburaški orkester in Mešani pevski zbor KUD Oton Župančič Artiče

Sreda, 24. 12.

• ob 18.00 ob gozdu na Šmarčni: žive jaslice, gostje: tenorist
Marko Železnik in Kvartet Jarica

Četrtek, 25. 12.

• ob 16.30 na prireditvenem
prostoru pri Občini Krško: prikaz božične zgodbe z naslovom »Slovenski božič« v izvedbi MoPZ Svoboda Brestanica
• ob 17.00 za župnijsko cerkvijo
v Dobovi: žive jaslice
• ob 18.00 v Domu XIV. divizije Senovo: tradicionalni božično-novoletni koncert Pihalnega
orkestra DKD Svoboda Senovo,
gosta večera: Aljaž Farasin (tenor) in Galina Tubeishat (sopran)
• ob 18.00 ob gozdu na Šmarčni: žive jaslice, gostje: tenorist
Marko Železnik in Kvartet Jarica

Petek, 26. 12.

• ob 8.00 v dvorani Šolskega centra Krško-Sevnica: božično–novoletni malonogometni turnir
• ob 9.00 izpred Galerije Božidar
Jakac Kostanjevica na Krki: tradicionalni pohod na Polom
• od 16.00 do 20.00 v MT Veliki
Kamen: naredi svojega snežaka
• ob 17.00 v veliki dvorani KD
Krško: proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, slavnostni govornik: župan občine Brežice Ivan Molan, kulturni
program: Simfonični orkester
Glasbene šole Krško z oddelkom za sodobni ples
• ob 17.00 v Kulturnem domu
na Velikem Trnu: božični koncert ŽePZ Femina Cantat z gosti: Pevska skupina Lavrencij z
Rake, Valerija in Nejc Kamplet
• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki: božično-novoletni koncert Pihalnega
orkestra Kostanjevica na Krki
in osrednja občinska priredi-

tev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti
• ob 18.00 v športni dvorani OŠ
Blanca: 14. tradicionalni božično-novoletni koncert KD Godba
Blanški vinogradniki z gosti
• ob 19.00 v MT Podbočje: filmski večer

Sobota, 27. 12.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC
Brežice: praznični živ žav – pool
party
• od 9.00 do 13.00 v MT Senovo:
ustvarjalna delavnica
• ob 10.00 v MT Podbočje: okrasimo mladinsko točko
• od 16.00 do 20.00 v MT Veliki
Kamen: božična zgodba
• ob 18.00 v Športnem domu Sevnica: božično-novoletni koncert
Godbe Sevnica »Dunajska pravljica«, gostje: pevka Mojca Bitenc in plesalci PK Lukec Krško
• ob 19.30 v veliki dvorani KD
Krško: 1. predstava v abonmajski sezoni 2014/15 – komedija
»Boris, Milena, Radko«, za modri abonma in izven
• ob 19.30 v Domu kulture Brežice: večer fada, tanga in španske glasbe – Kvartet Mascara in
MePZ Viva Brežice
• ob 20.00 na parkirišču MC Krško: Kifl fešta Posavje 2014 s
skupino MI2

Nedelja, 28. 12.

• od 16.00 do 20.00 na dvorišču gradu Brežice: tržnica z namenom – okrasitev novoletnih
jelk OŠ in praznični sejem izdelkov osnovnih šol in vrtcev; od
18.00 do 20.00 izpred cerkve
sv. Roka: decembrsko koledovanje – pohod s postanki v starem
mestnem jedru
• ob 17.00 v Kulturnem domu
Podbočje: koncert Božična
zgodba - Pevke izpod Bočja in
MoPZ Solidarnost Kamnik
• ob 18.00 v župnijski cerkvi sv.
Marka v Cerkljah ob Krki: tradicionalni božični koncert, nastopajo: MePZ Cerklje ob Krki,
MoPZ Planina, Koledniki z Rake,
VOX Posavci, skupina Iber, dekliški pevski zbor Cerklje ob Krki,
Mihaela Kovačič, Maja Weiss in
Robi Petan

Ponedeljek, 29. 12.

• ob 19.30 v veliki dvorani KD Krško: komedija »Ko ko komedija«

Torek, 30. 12.

• ob 18.00 v veliki dvorani KD Krško: plesna prireditev »Dušanovih 40 let dela na plesnem področju«
• od 18.00 do 23.00 v MC Krško:
žur pod 18

Sreda, 31. 12.

• ob 17.00 pred lokalom Cen
tral's v Sevnici: silvestrovanje
za najmlajše z Družinskim gledališčem Kolenc; ob 22.00: silvestrovanje na prostem z ansamblom Nemir
• od 22.00 dalje v starem mestnem jedru Brežic: silvestrovanje na prostem z Vladom Piljo

OBVESTILA
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Grad prodan

Komisija za spremljanje izgradnje
odlagališča NSRAO v Vrbini

RAKA/KRŠKO - Občina Krško
je preko zbiranja ponudb v začetku decembra prodala grad
Raka. Pred prodajo je obnovila še tretjino strehe na objektu, katerega lastnica je postala
po izselitvi nun pred 16 leti. Po
prvotnem interesu za nakup s
strani kupcev iz Rusije se je za
nakup zanimalo le še podjetje
iz Ljubljane (katerega lastnik
naj bi bil po neuradnih podatkih Rok Mejak), ki je grad kupilo za 100.000 evrov. Kupec
naj bi grad z dobrimi 2.000 m2
neto površin obnovil v obdobju petih let. 
B. M.

Redno spremljanje, neodvisni nadzor in aktivno vključevanje lokalne skupnosti v odprta vprašanja v zvezi z odlagališčem NSRAO

Obveščanje o načrtovanju in napredovanju projekta izgradnje
odlagališča NSRAO ter vključevanje širše lokalne skupnosti na
območju potrjene lokacije Vrbina je pomemben del projektnih aktivnosti. Tega se zavedajo
tudi na ARAO, kjer poudarjajo,
da mora biti načrtovanje in izvajanje ravnanja z radioaktivnimi odpadki v prvi vrsti strokovno in odgovorno, a se nenehno
srečujejo tudi z izzivi družbene sprejemljivosti svojega delovanja. Zato je pomemben del
uresničevanja poslanstva ARAO
komuniciranje, ozaveščanje in
sodelovanje z zainteresiranimi
javnostmi, med katerimi ima-

jo lokalne skupnosti še posebej
pomembno mesto.
»Zavedamo se pomembnosti
komuniciranja v lokalnem in
regionalnem posavskem okolju, kjer je lokacija odlagališča
NSRAO,« poudarja direktor
ARAO dr. Tomaž Žagar in dodaja, da so se zato z veseljem
odzvali vabilu na doslej že dve
delovni srečanji Komisije za
spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini.
Komisija je bila s strani Občine
Krško ustanovljena avgusta letos in šteje devet članov. Predseduje ji dr. Miran Veselič (kot
predstavnik strokovne javnosti), člani pa so trije predstavniki Občinskega sveta Občine Krško, trije predstavniki krajevnih
skupnosti (KS Krško, KS Dolenja
vas in KS Spodnji Stari Grad Spodnja Libna) ter predstavnici
občinske uprave Občine Krško.
Med glavnimi pristojnostmi komisije, ki odgovarja in svetuje
neposredno županu, so:
• spremljanje in nadzor uresničevanja aktivnosti po terminskem planu izgradnje odlagališča,

• aktivno vključevanje in reševanje odprtih vprašanj pri
gradnji odlagališča,
• izvrševanje drugih nalog, ki
jih komisiji v zvezi z izgradnjo
odlagališča naloži Občinski
svet Občine Krško.

pomemben korak, saj je stabilizacija financiranja projekta in nasploh delovanja ARAO
ključnega pomena za učinkovito izvajanje projekta. Hkrati pa
opozarja, da so vse aktivnosti
do pridobitve gradbenega dovoljenja, ki je načrtovano v letu
2017, v funkciji načrtovanja
odlagališča.

Predsednik komisije dr. Miran
Veselič poudarja, da je pomen
komisije razviden iz njene sestave: »Gre za ponovno vključitev lokalne skupnosti v spremljanje izgradnje odlagališča
NSRAO in za njen od investitorja neodvisen nadzor nad
potekom izgradnje,« razlaga
dr. Veselič in dodaja, da komisija o svojem delu poroča Občinskemu svetu Občine Krško, s
tem pa tudi celotni lokalni skupnosti.

»Potrditev investicijskega programa za odlagališče NSRAO
je pomemben korak, saj je stabilizacija financiranja projekta in na sploh delovanja ARAO
ključnega pomena za učinkovito izvajanje projekta.«

Za celovito ocenjevanje dosedanjega delovanja komisije je sicer še prezgodaj, saj je
ta šele na začetku svojega delovanja. »Kljub temu pa lahko
z zadovoljstvom ugotovim, da
smo že vzpostavili konstruktivne odnose z ARAO in s pristojnimi upravnimi organi, t.j.
Upravo RS za jedrsko varnost,
Direktoratom za energijo pri
Ministrstvu za infrastruktu-

Glede nadaljnjega dela komisije je njen predsednik realen. Poudarja, da je bila potrditev investicijskega programa
za odlagališče NSRAO vsekakor

ro ter z Agencijo RS za okolje
oziroma ustreznimi službami
Ministrstva za okolje in prostor. ARAO je komisiji že dvakrat predstavil stanje in načrtovane korake projekta,« razlaga
Veselič.

»Šele na podlagi pridobljenega veljavnega gradbenega dovoljenja bo mogoče reči, da na
izbrani lokaciji s 100-odstotno
gotovostjo lahko zgradimo načrtovano odlagališče. Tisti, ki
danes trdijo, da 'že gradimo
odlagališče brez hrvaške strani'
in da je tako postopanje iracionalno, tega ne razumejo oziroma nočejo razumeti. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa
bo lahko država kot investitor,
ob usklajevanju na meddržavni
ravni z Republiko Hrvaško glede možnosti skupnega odlaganja radioaktivnih odpadkov
v eni od obeh držav, primerjala obe varianti in se odločila. Verjamem, da se bo tedaj
pokazalo, da nismo metali denarja skozi okno,« je kritičen, a
let
hkrati optimističen dr. Veselič.

60

Zimska služba v občinah Krško
in Kostanjevica na Krki

naročena objava

Že dober mesec dni po potrditvi investicijskega programa za odlagališče NSRAO je
bila avgusta letos ustanovljena komisija za spremljanje izgradnje odlagališča. Komisija,
ki bo spremljala izvajanje projekta in se aktivno vključevala
v reševanje z njim povezanih
odprtih vprašanj, šteje devet
članov in se je v letošnjem
letu sestala dvakrat. Za Posavski obzornik smo se pogovarjali z njenim predsednikom dr.
Miranom Veseličem.
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Povečali kapital

KRŠKO - 15. decembra je potekala 2. izredna skupščina delničarjev podjetja Kostak d.d.
Uprava in nadzorni svet družbe sta predlagala, da se poveča osnovni kapital iz sredstev
družbe, in sicer iz kapitalskih
in drugih rezerv, v skupni višini 3.332.000 EUR. Po povečanju bo osnovni kapital družbe tako zanašal 4.000.000
EUR. »S povečanjem osnovnega kapitala iz sredstev družbe in brez izdaje delnic se bo
zagotovila trdnejša kapitalska
ustreznost družbe, ki je pogoj za prihodnje uresničevanje poslanstva družbe in izpolnjevanja njenih strateških ciljev,
kar je določeno v temeljnih dokumentih-načrtih poslovanja,
o katerih odločajo posredno
in neposredno delničarji,« so
zapisali v sporočilu za javnost.

60 let

Aktivnosti zimske službe se začnejo po 15. oktobru s pripravo mehanizacije, posipnih materialov ter samih cest. S 15. novembrom
se prične sezona zimskega vzdrževanja, ki traja do 15. marca oz.
do prenehanja zimskih razmer. V tem času je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov ceste potrebno plužiti in posipati, s čimer se zagotovi osnovno prometno varnost. Na območju
obeh občin opravlja zimsko službo več kot 50 mehaniziranih enot,
ki vzdržujejo prometne in ostale površine na podlagi prednostnih
razredov. Ti določajo vrstni red čiščenja cest (najprej pomembnejše, nato ostale lokalne ceste, javne poti, parkirišča in druge prometne površine) in pločnikov (najprej ob glavnih cestah, do zdravstvenih domov, šol in vrtcev, nato ostali).

OBMOČJE

IZVAJALEC

DEŽURNI
TELEFON

KS Brestanica,
KS Koprivnica,
KS Rožno Presladol

Kostak GIP
d.o.o.

KS Senovo

Požun d.o.o. 041 739 485

2.
območje

KS Dolenja vas, KS
Krško - levi breg,
KS Sp. Stari Grad Sp. Libna, KS Zdole

Kostak d.d.

041 671 484

3.
območje

KS Gora,
KS Krško - desni
breg, KS Krško
polje, KS Leskovec
Žarn d.o.o.
pri Krškem,
KS Raka, KS Senuše,
KS Veliki Podlog,
KS Veliki Trn

041 628 750

KS Podbočje

051 355 174

1.
območje

4.
območje
Vodja zimske službe za obe občini je Janez Kozole (Kostak d.d.),
glavni izvajalec izvaja zimsko službo s še petimi podizvajalci. Občina
Kostanjevica na Krki je samostojno območje (podizvajalec Gradbena mehanizacija in avtoprevozništvo Marko Luštek s.p. - dežurni
telefon: 041 651 864), občina Krško pa je razdeljena na 4 območja:

KRAJEVNA
SKUPNOST

CGP d.d.

051 448 274

Glavni dežurni telefon za celotno zimsko vzdrževanje:
041 671 484
Tudi letos je pripravljen načrt racionalizacije zimske službe, po katerem se na odsekih, ki niso edina pot do naselij oz. vodijo do neposeljenih območij, zimska služba ne bo izvajala:

• KS Brestanica: Golja – Ban – Anže, Bračun – Drnovšek,
• KS Senovo: Sotensko – Handija – Sv. Anton, Sobnik – Rupna
Loka, Mali Kamen – Ravni Log, Dobrava – rezervoar, Dolenji
Leskovec – Poreber – Kajuhova, Suhi Polc – Poreber,
• KS Krško – levi breg: Kremen – vas, Koritno – Bučerca,
• KS Spodnji Stari Grad – Sp. Libna: Pesje – odcep,
• KS Zdole: Zgornja Pohanca – Zgornje Šapole, Križe – Brezina
– Kostanjek, Spodnja Pohanca – Zgornja Pohanca, Dolenja
vas pri Artičah – Čele (pri plazu - cca. 200 m), Rezervoar 2,
odcep Lopate – Deržič, Kunej – Kenk,
B
• KS Veliki Podlog: Mali Podlog – Veliki Podlog,
• KS Raka: Podulce – Videm, Raški Vrh – Grm – Vrtovšek,
Ardro – Pekel, odcep črpališče,
• KS Leskovec pri Krškem: Gorica – Drnovo – Leskovec,
Leskovec – Loke – Teršlavec, Ulica Anke Salmič – povezava,
• KS Podbočje: Gradec – rezervoar, Veliko Mraševo – vas,
Bušeča vas – Znanovce,
• občina Kostanjevica na Krki: Vrbje – Prušnja vas, odcep
Šentjernej (v Dol. Prekopi).

60 let

Obojestranski pločniki ob cestah bodo vzdrževani samo po eni strani, rekreacijske in večnamenske poti ne bodo vzdrževane.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti stanju vozil (zimska oprema) ter načinu vožnje, ki ga morajo vozniki prilagoditi razmeram
na cesti. Zimska služba je namreč namenjena zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti, ne pa zagotavljanju nadstandardnega pluženja in posipanja. Zato se v času zimskih razmer od doma odpravimo z avtomobilom le kadar je to nujno, če je mogoče, uporabimo
katero od oblik javnega prevoza.

Naročnik: KOSTAK, komunalno stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

V občinah Krško in Kostanjevica na Krki izvaja vzdrževanja občinskih javnih cest družba Kostak d.d. Skupaj pozimi vzdržujejo približno 550 km cest, 68 km pločnikov ter 55.000 m2
ostalih prometnih in pohodnih površin. Občina Krško ima sicer kar drugo najdaljše cestno omrežje v Sloveniji (takoj za Ljubljano), zaradi česar je zimsko vzdrževanje le-tega precej
zahtevno, a preverjen in natančno izdelan sistem zimske službe zagotavlja kvalitetno ter zanesljivo storitev za občane obeh občin.
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ŠPORTNO POSAVJE
ligaški semafor
ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Maribor : Sevnica
33:18, Krško : Ormož 25:33, Sevnica : Gorenje 22:33, Krško : Slovenj Gradec 24:31
Lestvica – 1. Celje 28, 13. Sevnica
2, 14. Krško 2

1.B SRL
Rezultati – Mokerc : Brežice 29:29,
Dobova : Radeče 33:25, Brežice : Dobova 32:34, Radeče : Črnomelj 31:23
Lestvica – 1. Koper 24, 2. Dobova
22, 8. Brežice 10, 11. Radeče 7
MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Krško : Dol 23:26, Brežice : Celje 23:27, Krško : Slovenj Gradec 46:22, Koper : Brežice 43:28
Lestvica – 1. Slovan 20, 8. Krško 8,
12. Brežice 4

2. SRL
Rezultati – Dobova : Sevnica 22:36,
Črnomelj : Dobova 34:33
Lestvica – 1. Sevnica 18, 4. Dobova 9

KADETI
Rezultati – Krško : Šmartno 36:25,
Dol : Radeče 28:27, Radeče : Krško 20:32;
Lestvica - 1. Dol 15, 2. Krško 13,
4. Radeče 2
ČLANICE
Rezultati – Litija : Brežice 17:22,
Ptuj : Brežice 22:22
Lestvica – 1. Jadran Hrpelje-Kozina 19, 3. Brežice 11

MALI NOGOMET

ČLANI
Rezultati – Benedikt : Sevnica 3:4
(Mehić 2, Martič, Škorić), Sevnica
: Dobovec 1:3 (Kurtić)
Lestvica - 1. Dobovec 24, 7. Sevnica 12
MLADINA U19 – skupina center
Rezultati – Sevnica : Olimp Celje
2:7, Sevnica : Litija 1:1
Lestvica – 1. Extrem Sodražica 19,
6. Sevnica 4

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultat – Olimpija ml. : Krško 71:59
Lestvica – 1. Konjice 14, 4. Posavje Krško 9
ČLANI 4. SKL – vzhod 1
Rezultati – Ruše : Brežice 63:87,
Brežice : Vojnik 50:61

Lestvica – 1. Vojnik 10, 3. Brežice 9

MLADINCI 2. SKL – skupina DC
Rezultati – Krško : Radovljica
88:56, Škofja Loka : Krško 41:81
Lestvica – 1. Krško 8

KADETI 2. SKL
Rezultati – Helios B : Brežice
91:47, Krško : Črnomelj 68:61,
Brežice : Triglav 43:96, Gorenja
vas : Krško 64:59
Lestvica C3 – 1. Posavje Krško 9
Lestvica C7 - 1. Triglav Kranj B 12,
4. HPG Brežice 8
STAREJŠI DEČKI 1. SKL
Rezultati A liga – Krško : Olimpija
ml. 69:102, Hrastnik : Krško 70:61,
Rezultati B liga – Brežice : Krvavec
67:60, Sežana : Brežice 66:72
Lestvica A vzhod – 1. Olimpija 16,
8. Krško 9
Lestvica B sever – 1. Pivka 12, 5.
HPG Brežice 9

KADETINJE 1. SKL – skupina 1B
zahod
Rezultat - Vipava : Podbočje 87:38
Lestvica – 1. Vipava 2, 6. Posavje
Podbočje 1

ODBOJKA

ČLANI 3. DOL
Rezultati – Kostanjevica : Portorož 3:0, Kostanjevica : Kočevje 3:1
Lestvica – 1. Calcit Kamnik II 22, 4.
Kostanjevica na Krki 21
ČLANICE 3. DOL
Rezultati – Olimp Ljubljana : Krško
3:0, Šentvid : Brestanica 0:3, Brestanica : Olimp Ljubljana 3:2
Lestvica – 1. Olimp Ljubljana 22,
2. Kostak Elmont Brestanica 19, 8.
POK Krško 4
KADETINJE – kvalifikacije, skupina E
Rezultati - Šentvid : Krško 2:0, Krško : Bled 0:2
Lestvica – 1. Bled 10, 3. Krško 2

STAREJŠE DEKLICE – kvalifikacije, skupina E
Rezultati – Krško : Novo mesto 2:0,
Kamnik 2 : Krško 0:2
Lestvica – 1. Calcit Kamnik I 14, 2.
POK Krško 12

skupina F
Rezultati - Brestanica : Krim 0:2,
Jesenice : Brestanica 2:0
Lestvica – 1. Mladi Jesenice 14, 4.
Kostanjevica na Krki 6, 5. Kostak
Elmont Brestanica 0
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Derbi izpolnil pričakovanja
BREŽICE - Posavski in hkrati občinski derbi med RK Brežice in MRD Dobova se je po več kot štirih letih vrnil v Brežice. V sezoni 2010/11 je dvorana »Balon«nazadnje gostila razgreto ozračje medsosedskega derbija, a tedaj se je igrala 2. SRL, tokrat pa smo bili priča tekmi na stopnički tekmovanja višje.
Zmagovalci derbija prihajajo
iz Dobove, ki so vknjižili pomembni točki v boju za uvrstitev v 1. SRL. Vendar Brežičani pred domačo publiko niso
razočarali, prav nasprotno. Po
boljšem začetku gostov so
kmalu obrnili rezultat v svoj
prid, nadaljevanje do polčasa
pa je potekalo v izenačeni tekmi. Drugi polčas je prinesel pobudo domačinom, ki so v tem
delu povedli s kar tremi zadetki prednosti. Vendarle je v zaključku tekme kakovostna zasedba gostov unovčila svoje
prednosti in predvsem z odlično igro v napadu uspela obrniti rezultat. Zaključek tekme
je prinesel domačinom poln
napad za izenačenje, a so se
pri organizaciji zaključne akcije zapletli. V protinapadu je
končni rezultat postavil Matej

Kučič, ki je bil ob Luki Koprivcu in Danijelu Pfajfarju najučinkovitejši v napadu za goste,
pri domačinih pa velja izpostaviti Dejana Lipeja, Patrika
Hecherja in Miho Tomšeta.
Obe ekipi sta prišli na igrišče

Dve finali na SP v stepu

KRŠKO, RIESA - Od 2. do 6. decembra se je v nemški Riesi odvijalo
svetovno prvenstvo v stepu, ki se ga je udeležilo rekordno število
tekmovalcev iz Plesnega kluba Lukec iz Krškega, kar 12. Dvema
zasedbama se je uspelo prebiti v finale: članski par Sebastijan
in Luka Vodlan je zaključil tekmovanje na 7. mestu, prav tako pa
tudi trio, kjer je z bratoma Vodlan zaplesala še Brina Lukež. Mala
članska skupina v sestavi Sebastijan in Luka Vodlan, Brina Lukež,
Dana de Costa in Sara Jurkas Omerzo se je uvrstila v polfinale
in tekmovanje zaključila na 9. mestu, ki ga je osvojila tudi Jurkas
Omerzujeva v kategoriji solo mladinke, kjer je bila Lena Škoda
32. Tomy Gaberšček Škoda je v kategoriji otrok končal na 14.
mestu, med člani je solist Luka Vodlan osvojil 16. mesto, par Brina Lukež in Dana de Costa 17. mesto, mala mladinska skupina v
sestavi Alen Halilovič, Tomy Gaberšček Škoda, Erazem Brinovec, Gal Zakšek, Žak Gajšak, Tilen Bogovič in Lena Škoda pa
23. mesto. »Na letošnje svetovno prvenstvo smo se intenzivno
pripravljali tri mesece in naši cilji so bili visoki, zato smo seveda
bili pri nekaterih uvrstitvah nekoliko razočarani. A ko potegnem
črto pod letošnjim prvenstvom, sem lahko zelo zadovoljen. Štiri
moje koreografije so bile uvrščene med najboljših devet na svetu, seveda v različnih kategorijah. Vsi moji plesalci so odlično delali celo leto in so izredno napredovali tako tehnično kot tudi pri
osebnostnem razvoju, nastopu in samozavesti,« je nastope ocenil
koreograf in trener Sebastijan Vodlan. V klubu sicer menijo, da bi
si morda zaslužili tudi višja mesta, a so kljub temu zadovoljni, da
njihovi plesalci držijo stik s svetovno elito.  P. P., vir: PK Lukec

Terme Šmarješke Toplice

vabijo

… na novoletni ples v petek, 2. januarja ob 19. uri.
Zabava ob odlični glasbi ansambla Ultrazvok, lep ambient
in okusna kulinarika. Zaplešite v novo leto.
… na romantično nočno kopanje ob soju sveč vsak petek in
soboto do 23. ure. Popestrite si večere in se pustite razvajati.

T: 07/ 38 43 599, www.terme-krka.si

Derbi je privabil številčno občinstvo.
z zanosom, ki je lahko prisoten le ob tekmah s posebnim
nabojem, katerega lahko s seboj prinašajo le derbiji. Visoko motivirani zasedbi sta bili
dobro razpoloženi za igro, zadetki so padali kot po tekočem
traku. Gledalci, ki se jih je tokrat zbralo kar 500, so se hitro
priključili razigranosti ekip in
z glasnim navijanjem ustvarjali odlično vzdušje v dvorani.

Posebno pohvalo je potrebno
nameniti obema ekipama za
fair igro, saj so bila vsa manjša nesoglasja med tekmo zgolj
plod borbene igre in želje po
zmagi. V obeh ekipah igrajo
fantje, ki so bili po večini že
poprej soigralci in se precej
družijo tudi izven rokometnega parketa.
Brežiški rokomet je nedvomno v vzponu. Dobovčani
bodo v prihajajočem vikendu
igrali izjemno pomembno tekmo v Šmartnem, ki so njihovi
neposredni tekmeci v boju za
eno izmed prvih dveh mest v
1.B SRL. Brežičani so med tednom dobili še eno darilo na
njihovi vztrajni poti med boljše slovenske rokometne ligaše, pokalna tekma četrtfinala
s prvaki iz Celja jim je lahko le
vzpodbuda za njihov trud na
poti do zgledne organizacije
kluba in tekmovalne uspešnosti na vseh ravneh.

Luka Šebek

Motoh dvojni državni podprvak
POSAVJE, KRANJ - Aljaž Motoh, eden najmočnejših mladih slovenskih plezalcev, je na Plezalnih dnevih Kranja letošnje državno prvenstvo med starejšimi dečki zaključil na 2. mestu tako na
balvanih kot v težavnosti, kar je po rezultatski plati eden največjih uspehov posavskega športnega plezanja. Na kranjskih tekmah mu sicer ni šlo vse po načrtih. V sobotnih balvanih ni bil suveren in dovolj skoncentriran, kar pa je še vedno zadoščalo za 2.
mesto na tekmi. V nedeljo je šel po zmago, vendar pa je finalno
smer slabo ocenil in izvrgel ga je že eden prvih detajlov smeri,
tako da je zaključil na 3. mestu. Sezona je bila zanj dolga in naporna. Zmagovalno je začel pozimi in spomladi na Vzhodni ligi,
pred poletjem pa so prve tekme državnega prvenstva ponudile dobre predstave. Ker se je izkazal, si je avgusta zaslužil povabilo selektorja mladinske reprezentance na treninge balvanov
za morebitne nastope na tekmah evropskega mladinskega pokala. Zaradi slabše pripravljenosti tekom poletja je uvrstitev na
tekmo ostala le želja, a je bila to izjemno dragocena izkušnja. Od
jesenskega dela smo odkrito pričakovali odprt boj za naslov državnega prvaka, vendar pa se je zaradi pomanjkanja kvalitetnih
treningov, za katere sicer skrbi njegov trener Nejc Pozvek, moral že kmalu sprijazniti z mestom tik pod vrhom.

Vir: PAK

POSAVSKA PANORAMA
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moja poroka
Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo
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: Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi
ime in priimek fotografa).

rojstva
V brežiški in novomeški
porodnišnici so rodile:

• Marjetka Varlec, Velike
Malence – dečka,
• Majda Sternad, Križe –
dečka,
• Franja Murn, Sevnica –
dečka,
• Barbara Nagode, Sevnica
– deklico,
• Katja Selko, Cirje – dečka,
• Tanja Sluga, Rožno –
deklico,
• Maja Mlakar, Raka –
deklico,
• Andreja Račič, Krško –
deklico,

• Marina Sokolovič,
Podbočje – dečka,
• Asmira Mujčić, Sevnica –
dečka,
• Metka Jurečič, Mali Podlog
– deklico,
• Janja Budič, Prilipe –
deklico,
• Irena Mavsar, Čretež pri
Krškem – dečka,
• Jadranka Novoselc,
Brežice – dečka,
• Vladka Žajber, Sevnica –
deklico,
• Maja Požar, Jereslavec –
dečka,
• Katarina Brajdič, Kerinov
Grm – dečka.
ČESTITAMO!

Zlati jubilej zakoncev Metelko

Suzana Navoj iz Podbočja in Tadej Žugič iz Bukoška, 20.
september 2014, park pri gradu Brežice (Foto: G. Molan)

razvedrilo
NA KOLINAH
Ko sem bratu pomagal pri kolinah, je mali nečak mamici takole opisal moje izdelovanje
mesenih klobas: "Mami, poglej, stlic pa klobase kakajo!"

IZLET
Mladi molj gre na prvi izlet
iz omare. Ko se vrne, ga mati
vpraša:

"No, kako je bilo zunaj?"
"Odlično," pravi mali molj, "vsi,
ki so me zagledali, so mi ploskali."

PRI ZDRAVNIKU
"Z vami je slabo. Vodo imate v
nogah, kamne v ledvicah, apno
v žilah."
"Sedaj pa recite, tovariš zdravnik, da imam še pesek v možganih, pa bom začel že jutri zidati!"

Pred natanko 50 leti sta na
skupno življenjsko pot stopila Marija Starc iz Lomnega
in Božidar Metelko iz Ponikev pri Studencu. Tisto sončno pozno novembrsko soboto leta 1964 sta se Božidar in
njegova priča, bratranec Rudi
Avsec, udobno namestila v
rdečega fička. Urno so se s Ponikev sprva po makadamski
cesti, nato pa še po kolovozni
poti spustili do Lomnega, po
nevesto Marijo in njeno pričo,
brata Žana. Po opravljeni civilni poroki na Občini Krško so se
odpeljali nazaj po bregu navzgor do cerkve svetega Duha
na Velikem Trnu. Tukaj sta se
mladoporočenca zaobljubila
še pred Bogom. Svatje so mladoporočenca že nestrpno čakali
s slavnostnim kosilom na Božidarjevi domačiji na Ponikvah. Na
skupni življenjski poti sta složno premagovala vzpone in padce, doživela veliko radosti in sreče, še posebej ob rojstvih njunih
treh hčera. Na oblačno poznonovembrsko soboto po natanko 50
letih smo se zbrali sorodniki, prijatelji in znanci na njunem domu
na Lomnem, da ponovno prikličemo spomine in skupaj z njima
obnovimo in potrdimo zlato poroko. Starega fička so zamenjali sodobni avtomobili, prašno makadamsko cesto in kolovoz so
nadomestile asfaltirane ceste, le njuna zaobljuba in ljubezen je
vsa leta ostala enaka in neomajna. Do cerkve na Velikem Trnu
sta zlatoporočenca spremljali njuni priči, najstarejša hči Marjeta, Božidarju pa je kot ob prvi poroki stal ob strani bratranec
Rudi. Obred s sveto mašo je opravil gospod župnik Gregor Kunej. Skupaj smo ob koncu maše veselo nazdravili in jima iskreno čestitali. Zdaj že ponosna pradedek in prababica kljub letom
ohranjata mladostnost s plesom in petjem, kar sta ves večer potrjevala na pogostitvi v gostilni Pečnik. 
D. Selak Medvešek
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posavske glasbene novičke
Jubilej narodno-zabavnega ansambla iz Sevnice, uspehi mladih glasbenikov, nov projekt posavskega raperja. Tokrat preberite:
Novembra je minilo trideset let delovanja ansambla
Franca Ocvirka iz Sevnice, najstarejšega narodno-zabavnega ansambla v občini. Njegovi začetki segajo v leto
1984. »S prvimi nastopi je ansambel začel v gostilni na
Studencu, potem so se začele veselice, poroke, razne druge prireditve, tudi tujina je ponudila gostovanje. Tako smo
obiskali Augsburg, Essen, Herbolzheim, Aisenbah, Berlin,
pa tudi hrvaško primorje,« pravijo. Posneli so nekaj zelo
znanih uspešnic, kot so Zaljubljeno dekle, Naš Francelj,
Nepozabljena ljubezen, Lokvanj bel in druge. Prvo samostojno kaseto so posneli s pevci Boštanjski prijatelji, potem še dve samostojni zgoščenki. Ko so vodjo ansambla
Franca Ocvirka povprašali, koliko časa bo še vztrajal, je
dejal: »Dokler bom dihal.«
Zapišimo še kakšno o mladih glasbenih upih. Klarinetist Matic Sotošek (na fotografiji), učenec Glasbene šole Krško, se je mudil v Novem
Sadu, kjer se je udeležil 7. mednarodnega tekmovanja Anton Eberst. V
kategoriji A (13 - 15 let) je navdušil
publiko in sedemčlansko strokovno žirijo pod predsedstvom francoskega profesorja Richard Vieilla, ki
je enoglasno potrdila njegovo zmago. V prid mu gre tudi podatek, da
je bil v svoji kategoriji najmlajši. Na
tekmovanju sta ga spremljala njegov učitelj Robert Pirc
in pianist Branimir Biliško. Mlada pianistka Tea Jeličić,
učenka Karoline Vegelj Stopar v Glasbeni šoli Brežice, pa
je na mednarodnem glasbenem tekmovanju v Trstu prejela visoko drugo nagrado. Tea se klavir uči že osmo leto, je
odlična učenka, s svojim glasbenim znanjem in talentom
pa razveseljuje občinstvo na mnogih kulturnih prireditvah.

Krški raper Gero skupaj z zasedbo Urban Click predstavlja nov EP plošček z naslovom Sezona lova. Le-ta prinaša
12 skladb, album pa najavlja skladba s pomenljivim naslovom Ples v okovih. »Zadeva je nastala tako, da sem v juliju
službeno delal na terenu v Mengšu in smo v Domžalah spali,
kar smo izkoristili v ustvarjalne namene. Posneli smo vse v
dveh tednih, komadi so nastajali na licu mesta. Bil je dejanski
eksperiment, kaj lahko naredimo v popoldanskem času, po
'šihtu',« je o novem projektu povedal Gero za enega izmed
slovenskih raperskih portalov. Spomnimo, eden od začetnikov posavske rap scene je leta 2012 izdal svoj tretji album
Trojka, na njem pa najdemo tudi skladbo Kršk je bomba.
In ker so to naše zadnje glasbene novičke v letu 2014, vam,
dragi bralci, tudi mi želimo vesel božič in srečno novo leto.
Se beremo v 2015!

Pripravlja: Simon Uršič

glasbene.novicke@posavje.info
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POSAVSKA PANORAMA
prejeli smo
SPOROČILO BRALCEM

Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja
ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organizacij, društev ...). Objavljeni prispevki
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

Veseli december
Mesec december velja za najbolj vesel, družaben, zapravljiv
in poseben mesec. Ljudje si pogosto stisnemo roke, zaželimo
si vse dobro. Da je veseli december drugačen mesec, s pridom
izkoristijo tudi trgovci in potrošniki se ne moremo upreti vsem
mamljivim ponudbam. Med seboj pa pogosto tekmujejo tudi
mesta oziroma občine, katera
bo občanom ponudila čim bolj
posebno okrasitev mesta in čim
bolj zanimivo in pestro dogajanje v najbolj veselem mesecu.
Očitno je v tem duhu delovala tudi naša občina, po mojem
mnenju pa je v ugajanju občanom prekoračila mejo in prizadela čustva precejšnjega števila svojih prebivalcev. V starem
delu našega mesta je pred cerkvijo Janeza Evangelista postavila drsališče. Zakaj?

rujočih. V krški občini imamo
dovolj površin za športno udejstvovanje, ki pa samevajo. Je bil
res namen drsališča osrečevati
občane ali žaliti čustva verujočih? Smo verniki drugorazredni
občani? Verjamem, da je drsališče postavljeno na mesto v skladu s predpisi, zakoni in odloki.
Je postavljeno tudi brez moralnih zadržkov?

Drsališče je kraj sproščanja,
srečevanja, morda tekmovanja, učenja … Naša cerkev pa je
tudi prostor srečevanja, zahvaljevanja, molitve in kraj, kamor
prinesemo svoja bremena. Ker
je naša župnija v glavnem sestavljena iz faranov okoliških
vasi, pridemo do cerkve z avtomobili. Res je, da parkirišče ni
del farne posesti, a menim, da
si farani zaslužimo spoštljiv odnos drugače verujočih ali neve-

Verniki smo del družbe, nismo
drugorazredni in še manj nemi
opazovalci dogajanja. Božič je
verski praznik, ki združuje in ne
deli ljudi. Naša cerkev niso le zidovi, ampak je tudi naša Hiša,
za katero skrbimo in se v njej
počutimo ljubljene. Bi vi želeli
imeti na svojem dvorišču javno
drsališče?

Verjetno postavitev drsališč
pred cerkvijo Janeza Evangelista predstavlja tudi logistični problem. Šolski avtobus vozi
brez težav? Kje parkirajo obiskovalci drsališča ali študentje na fakulteti? Dobrodošla je
oživitev starega mestnega jedra, a tudi staro mestno jedro
ima veliko igrišče, ki vabi k druženju, zabavi in sprostitvi. Izkoristimo ga!




Marjetka Kerin,
Straža pri Krškem

Ali si bomo lahko privoščili
»sodoben koncept dela«?
K pisanju tega pisma me je
spodbudil članek v Posavskem
obzorniku, ki je bil objavljen
4.12.2014 z naslovom »V novih
prostorih vse možnosti za sodoben koncept dela«. Vse lepo
in prav – sedaj imamo v Brežicah lep nov dom upokojencev,
pa tudi osebje je v redu. Rad bi
vam pa opisal to zgodbo še z
druge strani. Na eni strani gre
za blišč in hlastanje za denarjem, na drugi strani pa se nahaja razočaranje nekaterih ljudi. S preselitvijo v novi dom se
je oskrba občutno podražila –
od 20-25 %, o čemer pa idejni
vodje prenove v medijih nič ne
govorijo. Preselitev v novi dom
je bila kot uvedba diktature, pri
kateri uporabniki storitev nismo imeli prav nobenih možnosti, čeprav so bili oskrbovanci v
starem domu prav zadovoljni in
bi tam tudi ostali. Pa tudi cena
je bila še sprejemljiva. Pred preselitvijo smo imeli tudi sestanek
in direktorica doma nas je mirila, kako bodo v novem domu

manjši stroški upravljanja. To je
za dolgoročno upravljanje vsekakor dobrodošlo, vendar smo
vseeno doživeli šok – za 25 %
dražje položnice. Nekateri nismo imeli druge izbire, kot da
vzamemo svoje starše iz domov
– nekateri k sebi domov, nekateri pa v oskrbo na Hrvaško, ki je
občutno cenejša. Žalostno je, da
moramo starega človeka dati
v oskrbo v tujino. Vse to zaradi hlastanja za zaslužkom določenih ljudi v javno zasebnem
partnerstvu, ki jim ni mar, da
bodo nekateri občani primorani preživeti jesen življenja v tujini. Ker pač vsi nimajo denarja za »sodoben koncept dela«.
Pa se vprašajmo: kaj pa starejši
človek potrebuje? Prijazno besedo, topel obrok in čisto posteljo. Slednje naj bo v razmislek
generacijam, ki se nam bliža
pokoj. Ali si bomo lahko privoščili »sodoben koncept dela«?
Bojim se, da še za tujino ne bo
zadostovalo.
 F. D. (naslov v uredništvu)

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!

V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi nasproti občine (Mestni atrij, Cesta prvih borcev 17), nas lahko obiščete vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave ali si
ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum.

Uredništvo
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Motivi Bohorja in košnje
SENOVO - 6. decembra je bila v senovski enoti Valvasorjeve knjižnice odprta fotografska razstava Boštjana
Colariča iz Brestanice. Leta 2003 se je s samostojno razstavo koncertnih fotografij predstavil na gradu Rajhenburg, tokrat pa je na ogled postavil motive narave z Bohorja ter s košnje na Ravnem Logu.
Za fotografiranje je Boštjana Colariča že v zgodnjih letih navdušil oče, zaradi česar
se je že v osnovni šoli včlanil
v fotografski krožek, zatem pa
s svojim znanjem že v najstniški letih sodeloval pri ustvarjanju nekdanjega krškega časopisa Naš glas. S tem je zapadel
v medijski svet, od katerega
je neločljiv že vse od poznih
osemdesetih let, svoje znanje
pa je nadgradil še z vpisom na
Inštitut in akademijo za multimedije v Ljubljani, na kateri
je diplomiral leta 2006, nakar
se je pred petimi leti odločil za
samostojno pot v svojem podjetju Fotografika, v katerem je
združil svoje znanje in izkušnje.

Do sedaj je v različnih vlogah,
kot moderator na radiu, televiziji in prireditvah, oblikovalec časopisa, knjižnih publikacij, novinar, filmski snemalec
in fotograf sodeloval že z vsemi posavskimi mediji in tudi
širše. Med drugim je bil nekaj
let zaposlen tudi v naši medijski hiši, kjer je soustvarjal televizijsko oddajo Od torka do
torka, časopis Posavski obzornik ter med leti 2003-2006
tudi knjižno edicijo Almanah

Krki - Pogled z balona (2012)
in Brestanica (2014) itd.

Na razstavi Boštjan Colarič (desno) z Vilijem Planincem in
Teodorjem Oršaničem
občine Krško, kot zunanji sodelavec pa z našim zavodom
sodeluje še danes. Grafično je
oblikoval vrsto letakov, promocijskih zloženk, brošur, glasil, časopisov itd. Že vrsto let
ob krškem občinskem prazniku pripravlja predstavitvene
filme občinskih nagrajencev,
posnel je dokumentarni film
Prijateljstvo je najvišja oblika
ljubezni za občino Kostanjevica na Krki, je soavtor filmske
monografije Eden drug'mu
ogenj dajmo! ob 90-letnici amaterske gledališke dejavnosti na Senovem (oboje v

Premiera »Al' en al' dva?«

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Zdenko Perec iz Kulturnega društva Leskovec pri Krškem je 28. novembra v leskovški šoli
premierno uprizoril monokomedijo »Al' en al' dva?«, ki jo
je v vipavskem narečju napisala dramska igralka Saša Pavček, za domači oder in v tukajšnje narečje pa priredil Perec.

letu 2013) in dokumentarnega igranega filma Slovenski
izgnanci 1941-1945, ki je del
nacionalne razstave na gradu Rajhenburg. Med drugim
je oblikovalec dveh fotomonografij in soavtor fotografij
v njih, in sicer Kostanjevica na

Na tokratni fotografski razstavi, naslovljeni »Košnja na Ravnem Logu«, ki bo v prostorih
knjižnice na ogled do 22. februarja, je v fotografski objektiv ujel motive narave, s poudarkom na prikazu biotske
raznovrstnosti območja pod
in na Bohorju, kamor se pogosto poda, ob tem pa tudi običaj
koscev in grabljic na Ravnem
Logu nad naseljem Veternik,
ki jih spremlja že vrsto let. Ob
razstavi je Colarič predstavil
tudi novoizdan stenski koledar Senovo 2015, sestavljen
iz 40 motivov kraja in okolice ter 60 knapovskih izrazov,
ki jih je izbral knjižničar Vili
Planinc, ki je zbranim na razstavi tudi predstavil avtorja in
njegova dela.


Bojana Mavsar

Še ena zlata paleta v Dobovo
TRBOVLJE, DOBOVA - Zveza likovnih društev Slovenije je v Delavskem domu Trbovlje že šestnajstič po vrsti podelila najvišja odličja na področju ljubiteljske likovne ustvarjalnosti, zlate palete.
V letošnjem projektu Zlata paleta je sodelovalo 26 likovnih društev iz vse Slovenije, ki so oddala 519 likovnih del 240-ih avtorjev.
Strokovne žirije, ki jih sestavljajo magistri umetnosti, akademski
slikarji in kiparji, profesorji likovne umetnosti, diplomirani slikarji, umetnostni zgodovinarji ter kritiki, so za tematske razstave izbrali 218 del. Podelili so 169 priznanj, 49 certifikatov kakovosti in šest zlatih palet. Med nagrajence so se uvrstili tudi člani
KD Franc Bogovič Dobova - Likovne družine Dobova. Certifikat
kakovosti za abstraktno slikarstvo sta prejeli Vlasta Boranič in
Vesna Davidovič, v kategoriji fotografija Toni Vučajnk in v kategoriji risba Iva Davidovič. Vučajnk je prejel tudi zlato paleto,
ki zaznamuje vrhunske dosežke na področju ljubiteljske likovne umetnosti. Tako se je Likovna družina Dobova uvrstila med
vrhunske ustvarjalce že drugič, saj sta Iva Davidovič za kategorijo abstraktno kiparstvo in Vesna Davidovič za kategorijo abstraktno slikarstvo zlati paleti dobili že leta 2013.

Anita Pegam/P. P.

Zdole z okrnjeno veduto

Po premierni uprizoritvi (z leve): Nina Prah, Zdenko Perec,
Klavdija Mirt in Alen Jelen
Poleg slovenskega režiserja, dramaturga in igralca Alena Jelena, ki je prevzel režijo igre, so Perecu pri postavljanju igre na
oder stali ob strani še dramaturginja Anja Krušnik Cirnski, kostumografinja Ina Čebular in člani KD Leskovec Klavdija Mirt,
Nina Prah, Janez Kerin ter nepogrešljiva tehnična ekipa društva. Zdenko Perec je član leskovškega društva vse od njegove ustanovitve v letu 2001. Kot amaterski igralec je igral vloge v
igrah Direktorjev rojstni dan (2002), Cvetje hvaležno odklanjamo (2003), Dohodnina (2008), Zbudi se, Katka (2010), v skečih
na priložnostnih in tradicionalnih prireditvah, kot sta med drugim Martinovanje po starih in novih šegah ter Pomlad prihaja, na
različnih prireditvah se pojavlja tudi kot recitator in moderator.
Od leta 2010 v igralski zasedbi krškega JSKD upodablja lik Janeza Vajkarda Valvasorja. Sicer pa se je Perec do sedaj izkazal tudi
kot literarni ustvarjalec, objavljal je v različnih literarnih revijah, kot so Mentor, Dialogi in Rast, med drugim pa je spisal tudi
komedijo »Kšeft za znoret«, ki jo bo predvidoma konec februarja prihodnje leto v Križevcih pri Ljutomeru na odru premierno
uprizorila dramska sekcija tamkajšnjega kulturnega društva. Z
monokomedijo, ki s komičnim, pa tudi tragičnim prizvokom govori o vaškem gostilničarju, ki se v srednjih letih sooči s krizo
identitete, bo Perec predvidoma v začetku prihodnjega leta gostoval tudi po drugih krajih. 
B. M.

ZDOLE - Na dan, ko je nekdanja država praznovala svoj največji
praznik - 29. november, so v vaškem središču na Zdolah začeli z
uresničevanjem načrta prenove krajevnega središča. Kot je razvidno s posnetka, so tega dne porušili župnišče in s tem nekoliko okrnili na daleč znano podobo kraja, ki so ga pred stoletji
imenovali "Vas na hribčku cerkve svetega Jurija". Resnici na ljubo je zgradba, ki je zadnja leta prazna, že desetletja močno ovirala vse gostejši promet skozi kraj, zato se krajani kmalu nadejajo njegove varnejše ureditve, pa tudi nadomestne gradnje, ki
predvideva kar dve zgradbi, in sicer dom duhovnih vaj in kulturni dom. Slednjega na Zdolah, ki imajo bogato kulturno tradicijo,
močno pogrešajo, odkar je bila stara šola namenjena potrebam
vrtca. 
Foto: SiPo

OBVESTILA

Posavski obzornik - leto XVIII, številka 26, četrtek, 18. 12. 2014
zahvale, spomin
ZAHVALA ob izgubi naših bližnijh trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način
seznanite o smrti vaših bližnjih.
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
kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno.
ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
•
•
•
•
•
•
•

v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste),
ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure.
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

SPOMIN
Kogar imamo zares radi,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...
24. decembra bo minilo 10 let,
odkar nas je zapustila
ljuba mami, stara mama in prababica

MARIJA FABJANČIČ
iz Sotelskega.

Z žalostjo v srcu se je spominjamo in jo pogrešamo.
Vsi njeni

SPOMIN
Brez tebe dom je tih in prazen,
ostala je tišina in spomin ...
Letos je minilo 10 let,
odkar je odšla od nas
draga mama, stara mama in prababica

ANA SEMEC
s Kolodvorske 4, Krško.

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu,
ji prižgete svečko in postojite ob njenem grobu.
Vsi njeni

SPOMIN
Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas,
so vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
Mineva 70 let rojstva in 21 let smrti

ANTONA ŽITNIKA
iz Bojsnega.

Iskrena hvala vsem, ki obiskujete njegov grob, prižigate sveče
in ga ohranjate v lepem spominu.
Vsi njegovi

SPOMIN

FANIKA
STARINA
s Polšce, Krško.

Hvala ti za prelepe spomine, hvala, ker si nas rada imela
in med nami rada živela! Večno boš ostala v naših srcih!
Hvala vsem, ki se je radi spominjate,
ji prižigate sveče in postojite ob njenem preranem grobu.
Vsi njeni, ki jo neizmerno pogrešamo

SPOMIN
14. decembra je minilo eno leto,
odkar te ni več med nami,
naša draga

SIMONA KERŽAN

iz Dolenje vasi.

Iskrena hvala vsem, ki se jih še vedno spominjate, postojite ob
njihovem preranem grobu in jim prižigate svečke.
Suzana z družino

Obvestilo

V času praznikov in dopustov bosta dopisništvi v Brežicah in
Sevnici zaprti od 18. decembra do vključno 2. januarja 2015.

MARIJI BOGOVIČ
rojeni Sintič, iz Velikega Mraševega,
živela pa je v Rijskwegu (Belgija).
Ohranili jo bomo v lepem spominu.
Z bolečino v srcu: vsi njeni

ZAHVALA
Ni res, da odšel si –
nikoli ne boš!
Ujet v naša srca
z najlepšimi spomini,
boš vsak naš korak
spremljal v tišini.

V 82. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ata,
stari ata, tast, stric, bratranec in boter

IVAN KONAJZLER
iz Zavratca 30 pri Studencu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem,
sosedom in krajanom za izrečena sožalja, topel stisk roke, podarjeno
cvetje, sveče in svete maše ter da ste nam v tako težkih trenutkih
stali ob strani.

Osebno zahvalo namenjamo dr. Karin Malešič, patronažni sestri Ani
Janc in urgentni službi ZD Sevnica za vso skrb, nego in prijaznost.
Zahvaljujemo se tudi g. župniku Antonu Bobiču za lepo opravljen
obred, pevcem za zapete žalostnike, sodelavcem Lisce Sevnica,
g. Matjažu Jakšetu, nosilcem praporjev, pogrebni službi Blatnik,
gostilni Janc in vsem, ki jih nismo posebej omenjali, pa ste ga v tako
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

ZAHVALA

Nešo, Laura in Maj

SPOMIN
Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)
V letošnjem decembru mineva 10 let,
odkar nas je zapustil naš

BRANKO KOŠIR
Vsi njegovi

STANE, ANICA IN SINE
VOLČANJŠEK

Sporočamo žalostno vest, da je 26. novembra
prenehalo biti srce dragi sestri, teti, sestrični,
ženi, mami, stari mami

Hvala vsem, ki se je radi spominjate.

Ostajajo spomini. Spomini na njegov prešeren nasmeh,
toplo dlan in veliko srce.
Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu
in mu prižigate sveče.

Hitro minevajo žalostna leta, odkar vas več ni, dragi

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
spomnite se, kako trpela sem,
in večni mir mi zaželite.

z Malega Vrha.

SPOMIN
Hiša pusta je in prazna, nekoč prijazna, danes tuja se nam zdi.
Spomin se nam oglaša, kje ste dragi nam vsi?
Nikogar ni ...
Dom molči in z nami solze žalosti pretaka ...

OSMRTNICA

Hvala ti, mama, za rojstvo, življenje,
za čas, za ljubezen, skrbi.
Hvala za bisere, stkane v trpljenju,
naj večna ti lučka gori.
14. decembra je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustila naša draga
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SPOMIN

Ob izgubi drage mame, stare mame,
prababice in tete

VERONIKE ŽELJKO
iz Brežic

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za vsa izrečena sožalja in darovane sveče.

Hvala osebju pljučnega oddelka KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska,
v Zagrebu za pomoč v zadnjih dneh življenja, Obiteljskemu domu za
starije i nemoćne osobe Trgovčević v Samoboru ter patronažni sestri
Vasji za redne obiske in pomoč.

Hvala družinam Balon in Hočevar za nesebično pomoč, Branku
Pauroviću za pogrebne storitve, Cvetličarni Žičkar za aranžiranje,
Komunali Brežice za lepo opravljeno pogrebno slovesnost, pevcem
skupine Vox Posavci za odpete žalostinke in Bojani Zevnik za besede
slovesa.
Hčerka Jožica in vnuk Ladi z družino

SPOMIN
Tam, kjer si ti, ni ne sonca ne luči,
vendar tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo zelo boli.

22. decembra bo minilo 5 let,
odkar nas je zapustil

FRANC VOLČANJK
iz Podvinj.

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v spominu
ter z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu.
Vsi njegovi

17. decembra je minilo žalostno leto,
odkar nas je za vedno zapustil
naš dragi mož, ate in dedek

ALOJZ URBANČ

iz Veniš.
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem zadnjem domu,
mu prižigate sveče ter ga ohranjate v lepem spominu.
Vedno boš ostal v naših srcih - vsi tvoji

OBVESTILA
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SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 20. december, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden
podelil nagrado (CD ploščo) Zali Tušek, Jobstova cesta 11,
4226 Žiri. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto
ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani
www.radiosraka.com.

Lestvica tega tedna:
1. (3.) Ans. ERAZEM - Tika taka
2. (1.) Ans. FANTJE Z VSEH VETROV - Skupaj zapuščajva
mladost
3. (2.) Ans. SVETLIN - Nataša
4. (7.) Ans. MARCELA IN - Bodi nežen
5. (4.) RUDI ŠANTL - Mama
6. (5.) Ans. MLADIKA - Ne bi te varala
7. (6.) Ans. MLADI GODCI - Prvi poljub
8. (8.) Ans. OGNJENI MUZIKANTJE - Šrangarska
9. (10.) Ans. POET - Sprehajam se sam
10. (-.) Skupina ŠPICA - Ko ljubezen daš nekomu
Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Pogum - Novoletne želje

Kupon št. 237

Glasujem za:_______________________________________________________________
Moj predlog: ______________________________________________________________
Moje ime in naslov:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov:
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto

obzornikova oglasna mreža

NEPREMIČNINE
Projektiranje - legalizacija,
novogradnja, prenova, energetska sanacija, rušitev, notranja oprema, zunanja ureditev.
Aspo biro, Samo Vojko Cerov
šek s.p., Papirniška ulica 24,
Krško. Tel: 041 683 380, aspo.
biro@amis.net

Projektiranje - izdelujemo načrte hiš, gospodarskih, poslovnih objektov, geološka poročila, izvajamo strokovni nadzor.
ARS Projektiranje, Anton Strniša s.p., Gabrovec 1a, Podplat.
Tel.: 03 810 4182, 031 393 560

www. oridom.si
Posredovanje in svetovanje
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si

gsm: 031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 €
Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 €

Ostala ponudba
je na našem spletnem portalu.

Projektiranje, legalizacija ali
nova gradnja vseh vrst objektov. PIS biro Damjan Žibert s.p.,
Glavni trg 27, Sevnica, Tel.: 031
431 315, pisbiro@gmail.com

Prodam dve gradbeni parceli v Artičah, komunalno opremljeni, ob asfaltirani cesti.
Cena po dogovoru.
Tel.: 041 221 139

Prodam hišo na Orehovem pri
Sevnici, visokopritlično, letnik
1980, z zemljiščem 1200 m2.
Možnost menjave za dvosobno stanovanje ali vikend v Posavju. Tel.: 031 452 800, 031
321 930
Prodamo hišo v Brestanici,
naselje Dorc, zelo lepa lokacija! Tel.: 041 229349, 070
599 764

Na Zgornjem Obrežu, v občini Brežice, prodamo manjšo
hišo: Tel.: 040 753 911
Prodam ali oddam v najem
opremljeno dvosobno stanovanje v Brežicah.
Tel.: 031 606 848

Oddam v najem opremljeno
enosobno stanovanje v Brežicah v izmeri 40 m2.
Tel.: 031 293 045

AVTOMOBILIZEM

Prodam Citroen Berlingo 1,6
16V, letnik 2002, prevoženih

ODKUP
VOZIL
Odkup celih in
poškodovanih vozil
ter traktorjev.
Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p.,
Šentjanž 59, Šentjanž

www.finsvet.si

ODKUP

- osebnih vozil,
- tovornih vozil,
- traktorjev in ostale
kmet. mehanizacije,
- gradbenih strojev.

051 441 771

PLAČILO V GOTOVINI TAKOJ!

210.000 km. V račun vzamem
tudi prašiča do 200 kg. Tel.:
041 910 285

KMETIJSTVO

Prodam motorno žago Dolmar, dolžina meča 50 cm, in
domačo slivovko. Okolica Brežic. Tel.: 07 49 65 331
Prodam kiper prikolico (tristrani kiper, 1,5 t), motor
Acme za kosilnico, motorno
žago Husqvarna 770 in traktor Tomo Vinkovič s pogonsko prikolico (transporter).
Tel.: 051 496 012
Prodam molzni stroj Manus
CH, Alfa Laval hladilnico za
mleko, puhalnik Grič 4000 z
elektromotorjem 7,5 KWA.
Tel.: 070 739 176

čistimo zaloge!

na izbrane korekcijske okvirje.*

070 660 660 Okulistični pregledi na zdravstvenO karticO

OKULISTIČNI PREGLEDI

DE

Pleteršnikova 1, Brežice

-50%

CEM
B
NA RA G
DO OTO
LOČ
V
EN INSK
EO
I
KV POPU
IRJ
E ST
Damjan Keber, Trdinova 1, 8250 Brežice

20
07/499 22 33

www.optika-keber.si

OB NAKUPU
GRATIS DARILO

MOZAIK
Hitro in ugodno!

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7
www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net 8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

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

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec
Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

d.o.o.

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583
email: sabina@girs.si

Odslej pisarna tudi
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
izdelava geodetskega načrta
etažni načrt
zakoličba
parcelacija

vris stavbe
ureditev meje

Prodam živinsko tehtnico,
1500 kg, potrebno obnove, in
otavo v okroglih balah ali menjam za drva ali belo vino.
Tel.: 041 894 507

Prodam koruzo v zrnju in ječmen. Franci Peterkoč, Gabrje
23, Dobova. Tel.: 031 610 933

Prodam koruzo, ječmen in slamo, večjo količino, 3 bikce ter
drva z dostavo.
Tel.: 031 431 681
Menjam manjšo količino koruze za ječmen (Dobova).
Tel.: 041 243 497

Prodam ječmen in seno, cena
po dogovoru. Tel.: 49 64 132

Prodam seno v kockah, cena
1,20 €/kom. Tel.: 031 895 748
Prodam bukove pelete in bukove brikete. Tel.: 070 665
823, Eko-kurjava d.o.o., Gabrje pri Dobovi 42 a, Dobova

Prodam bukova drva za štedilnik ali centralno kurjavo, možna dostava na dom. Tel.: 040
738 059, Anton Gošek s.p., Rožno 26, Brestanica
Prodam kalano kostanjevo
kolje in bukova drva. Okolica
Sevnice. Tel.: 070 894 344

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

Prodam bukova drva. Dostava na dom.
Tel.: 051 758 062
Prodam bukova in gabrova
drva. Tel.: 041 695 452
Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:
031-370-397
Telefon: 07-490-50-40
e-pošta:
helena.poznic@gmail.com

TELSAT d.o.o.
- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi
prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti
CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

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

Kamnoseštvo Jakša granitika d.o.o.
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NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV
Oglas velja kot kupon za 10 % popust!

OBVESTILA
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VINOGRADNIŠTVO,
SADJARSTVO
Prodam leseno prešo na kamen, cisterno za vino (180 l),
plastično kad (500 l) in infra
masažno blazino.
Tel.: 051 261 885
Prodam kalano kostanjevo
kolje, d: 2,20 cm, cena 1,20 €/
kom. Tel.: 051 380 079

ŽIVALI

Prodam kravo simentalko,
staro 2 leti. Tel.: 070 701 088

Srečno!

Pod Vrtačo 19, Sevnica

Prodam bikca RH/LS, roj.
5.10.2014, zelo lep, visok in
dolg, težki 180 kg.
Tel.: 041 377 860

Vesele praznike!

Prodam prašiča, težkega cca.
150 kg, hranjenega z domačo
hrano. Cena po dogovoru.
Tel.: 031 690 462
Prodam prašiče za zakol, teža
cca. 140 kg. Tel.: 041 858 998
Prodam odojke.
Tel.: 031 368 615

Prodam plemenske kunce pasme orjak, tudi breje samice.
Tel.: 051 358 306

klima naprave

toplotne črpalke

strojne in elektro inštalacije
Prodam odojke (35 kg), lahko
tudi zaklane in očiščene, po 4
€/kg, in orehova jedrca po 8
€/kg. Tel.: 07 49 77 095

Prodam prašiče, hranjene z
domačo hrano, težke 120-140
kg, in koruzo iz koruznjaka.
Tel.: 07 49 67 135
Prodam pujsa za zakol, hranjenega z domačo hrano, težkega okoli 150 kg. Možen zakol, cena po dogovoru.
Tel.: 041 874 530

Prodam 2 prašiča, težka okoli 180 kg, hranjena z domačo
hrano. Tel.: 07 49 77 259
Prodam prašiča, težkega 140
kg, hranjenega z domačo hrano. Možen zakol.
Tel.: 031 746 590

Prodam 2 prašiča za zakol,
hranjena z domačo hrano, težka okoli 150 kg.
Tel.: 031 737 772

Prodam zajčnike za dve, tri,
štiri, šest samic, možna dostava. Tel.: 040 229 459, Miran Lopatič s.p., Pirošica 3b,
Cerklje

Prodam prašiče za zakol, težke 50, 70 in 180 kg.
Tel.: 031 452 476
Prodam prašiča, težkega 180
kg, cena po dogovoru.
Tel.: 031 590 523

Prodam svinjo za zakol, težko
350 kg, krškopoljske pasme,
možna tudi polovica.
Tel.: 040 185 816

Prodam prašiča, težkega okoli 130 kg, in odojke, težke okoli 30 kg. Okolica Dobove.
Tel.: 040 77 44 68

Prodam pujske, 95-105 kg.
Okolica Boštanja. Možnost zakola. Tel.: 041 662 730

Prodam odojke za 2,5 €/kg in
prašiče, težke cca. 55 kg, za 2,2
€/kg. Okolica Brežic.
Tel.: 041 514 135
Prodam prašiča (krškopoljske
pasme), težkega 150 kg. Cena
po dogovoru. Okolica Dobove.
Tel.: 040 898 926

Prodam 300 kg svinjo, hranjeno z domačo hrano, cena
po dogovoru. Tel.: 031 606 848
Prodam prašiča, težkega okoli 170 kg, cena 2 €/kg. Možna
dostava - okolica Dobove.
Tel.: 031 762 872
Prodam prašiča, težkega okoli 160 kg, cena 2 €/kg. Možna
dostava - Dobova.
Tel.: 041 848 740

Prodam purane, race in gosi.
Tel.: 031 693 355

Prodam dve psički pasme
bernski plašar, stari 11 tednov.
Tel.: 070 326 901

RAZNO

Hladilnico za meso ali zelenjavo, zorilnico za suhomesnate
izdelke s samodejnim uravnavanjem temperature in vlage,
inox vrata in regale, ugodno
prodam. Tel.: 031 614 401
Prodam železni voz, 15 col,
škropilnico za Tomo Vinkovič,
drva, slivovko in vinsko žganje.
Tel.: 031 415 574

Prodam oljni gorilnik Libela,
rabljen 2 sezoni, obtočno črpalko Grundfos in ostalo za kurilnico. Tel.: 031 524 010

Nudim pomoč na domu starejšim, bolnim in invalidom.
Cvetka Pinterič, 36c, Kapele.
Tel.: 031 450 230
V telefonskem studiu v Brežicah iščemo sodelavke. Stimulativno plačilo, možnost redne
zaposlitve. Magna plus d.o.o.,
Curnovec 42p, Artiče.
Tel.: 041 668 811

STIKI

59-letni upokojenec, lažji invalid, bi rad spoznal resno žensko za skupno življenje.
Tel.: 070 210 773
Ženitvene, zanimive, raznovrstne ponudbe od vsepovsod.
Tel.: 031 836 378, 03 57 26
319, Leopold Orešnik s.p., Dolenja vas 85, Prebold

58-letni preprost nekadilec,
nealkoholik s kmetijo, razočaran v ljubezni, iščem pošteno
žensko. Kličite samo resne, od
40 do 58 let. Tel.: 031 788 375
Želim spoznati preprosto iskreno dekle ali mamico, mlado do 39 let, za resno vezo. Živim v hiši v k. o. Krško.
Tel.: 041 985 309

Prodam odojke, težke 35-40
kg. Tel.: 07 49 67 149

Prodam prašiče, težke od 140
do 160 kg, možna dostava.
Tel.: 041 525 628
Prodam plemenskega kozla,
sanske pasme, starega 1,5 leta.
Tel.: 031 266 814
Prodamo psička, starega 3
mesece, pasme nemški ovčar.
Cena po dogovoru.
Tel.: 051 310 226

DOLENJA VAS - Sekcija Ljudski pevci Ajda Kulturnega društva
Žarek Dolenja vas je 16. novembra v domačem večnamenskem domu obeležila 15-letnico svojega glasbenega delovanja. Dogodek so počastili še z glasbenimi gosti in humornimi
vložki ter ga zaključili v duhu veselega družabnega srečanja. M. H.

YUKI karate EMBU–SAI
*

*

1975 - 2014

40 LET

NOVOLETNI *FESTIVAL* in SHOW

070 77 77 65

090 62 22

1,99 EUR/min iz omrežja Telekom, ceno zveze iz drugih omrežij določa vaš operater

več na www.hotline.si

Pokliči me!

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič,
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar,
Smilja Radi, Rok Retelj
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek,
Simon Uršič, Ljubo Motore, Kristina
Klemenčič
OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar
TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Maruša Mavsar,
Bojana Kunej, Smilja Radi
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz.
naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, izražena v kolumnah in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih del v Posavskem obzorniku so Zavod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem sklenjene avtorske pogodbe,
zato teh del ni dovoljeno reproducirati,
distribuirati ali drugače uporabljati v tržne namene brez ustreznega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije
ga dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob
Sotli. Fizične in pravne osebe ga lahko
naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 številk: 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

Rok za rezervacijo oglasnega prostora
je 2. januar.

NAVODILA

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

HIDEO OHTSUKI

Otvoritev razstave:
18.12.2014 ob 19.30h
GALERIJA Čatež KS

www.agencijaspin.si

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

SEMINAR: RINDO SHITO RYU in GOJU RYU KARATEJA

Veljko Jukič in Andrea Buttazzoni – Krško, Judo center: 19.12. ob 20h in 20.12 ob 10h ter Čatež 20.12 ob 14h.

INFO:

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

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

Čatež, 18.12.2014 ob 18h, dvorana krajanov Čatež KS, Čateška ul.5

Bodite
vidni!

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

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

YUKI KARATE ŠOLA in JUDO CENTER KRŠKO ter Veljko Jukič, veteran posavskih borilnih veščin, predstavljajo:

Oglašujte na jumbo
panojih in opozorite
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)
- in drugih krajih po
Sloveniji!
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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 dopisništvu v Brežicah (pon. pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in
pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do
ponedeljka pred izidom časopisa (do
15. ure). Cena objave malega oglasa
za fizične osebe do 15 besed znaša
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave
malega oglasa za pravne osebe, s.p.
in druge posameznike, ki opravljajo
pridobitno dejavnost na trgu ne glede
na organizacijsko obliko, do 15 besed
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora
vsebovati naziv in naslov naročnika.
Cene vsebujejo DDV.

japonski umetnik
iz Kyota, ki je študiral
v ZDA in na Japonskem

Naslednja številka (1/2015) bo izšla v
četrtek, 8. januarja 2015.

NAROČILO MALEGA OGLASA
Vsebina oglasa:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju
Telefon:

Datum:

Podpis:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!
Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta:

Kontaktni telefon:
Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.
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Komunala

Gradnja HE Brežice

Brežice d.o.o.

Energetski del izgradnje HE Brežice poteka po predvidenem terminskem planu,
posebnih težav na projektu v tem trenutku ni zaznati, vendar smo na morebitne težave in njihovo odpravo vedno pripravljeni.

Izid zbornika ob 100-letnici
vodovodnega stolpa v Brežicah
z naslovom »SPOMENIK VODI«

naročena objava

Brežiški vodovodni stolp je lepotec, ki se po stotih letih in nekaj obnovah sramežljivo
in nestrpno ozira naokoli in išče smisel »svojega življenja«.

Intenzivnost del je največja v gradbeni jami bodoče hidroelektrarne, kjer je že postavljena kompletna gradbiščna infrastruktura z zaključenimi predvidenimi izkopi. Na prelivnih poljih je bilo vgrajenih že preko 1.450 m3 betona, v strojnici pa so zabetonirani prvi
bloki kontrolnega hodnika. Na dostopnem mostu do HE je zaključeno temeljenje in stebri mostne konstrukcije.
Veliko dela je bilo vloženega tudi v sanacijo škode, ki jo je povzročila reka Sava ob zadnjih
visokih vodah. Sanacija poškodb se je začela izvajati že naslednji dan po nastanku škode
z zavarovanjem najbolj kritičnih ureditev. Izvedena je bila zaščita mostnega opornika na
lokalni cesti, zavarovanje 20 kV kablovoda Brežice - Krška vas in dodatna zaščita zahodnega nasipa gradbene jame. Visoke vode niso ogrožale varnosti posameznih objektov in
ureditev. K sanaciji oziroma zavarovanju smo pristopili takoj zaradi možnosti ponovnega
pojava visokih vod, ki bi lahko povzročile dodatne poškodbe in ogrozile naštete objekte.
Končna sanacija bo predvidoma zaključena do konca leta 2014, seveda ob ugodnih hidroloških razmerah. Stroški odprave posledic se rešujejo v okviru sklenjenih zavarovanj
gradbišča in projektno predvidenih količin materialov, ki se pri sanaciji lahko uporabijo.

V čast jubilejnemu stotemu letu vodovodnega
stolpa in vodovoda v Brežicah bo Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. v teh dneh izdalo zbornik »Spomenik vodi«. Avtorji dr. Ivanka
Počkar, Polona Brenčič, Darko Ferlan in Petra
Grajžl so v zborniku predstavili vodovodni stolp
kot historični objekt, ga umestili v sedanji čas
ter razmišljali o njegovi prihodnosti, proti kateri
tako vztrajno in hrepeneče pogleduje.
Dragocene spomine o življenju z vodovodnim
stolpom so prispevali Branko Lubej, Jože Pšeničnik in Silvester Lopatič, v zborniku pa so predstavljena tudi literarna dela avtoric Done Gomilšek
in Ivane Vatovec, ki so prispela na nagradni natečaj »Vodovodni stolp skozi moje oči«.
Velika zasluga za slikovitost zbornika gre gospodu Franju B. Greglu, ki je poleg razglednice za
naslovnico prispeval še nekaj drugih razglednic
iz svojega bogatega arhiva, ter ostalim avtorjem
slikovnega gradiva.
Izid zbornika so podprli v podjetjih Jordan
d.o.o., EPPS d.o.o., VOC Komunala d.o.o. in
3TAV d.o.o.
Kot je zapisala Dona Gomilšek v svojem literarnem prispevku:
»Ne pozabimo nanj – poživimo njegov utrip.«

