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S torkovim praznikom svetih treh kraljev so se dokončno iztekli božično-novoletni prazniki. Medtem 
ko je ob začetku novega leta iz prestolnice slišati dobre obete za državo, jih zaenkrat vsaj na obrobju 
Slovenije še ni kaj prida čutiti, a upamo, da bo val pozitivnih sprememb pljusknil tudi do nas. Na 
srečo pa tudi kriza, o kateri govorimo zadnja leta, ni omajala naše dobre volje in čuta za tradicijo, 
kar dokazuje še vedno živ običaj trikraljevskega koledovanja. V podboški župniji so bile na t. i. tretji 
sveti večer »na terenu« kar tri skupine kolednikov, ki so ob tem zbirale tudi denar za lačne otroke 
v misijonskih deželah. Eno med njimi smo takole ujeli na začetku njihovega obhoda po vaseh, na 
katerem so koledniško pesem, s katero oznanjajo veselo novico, zapeli kar 170-krat.  
 Foto: Peter Pavlovič

Za energetiko leto rekordov

Bralo je skoraj 230 Posavcev

Država je 
Posavju znižala 

nadomestilo
S 1. januarjem je stopila v veljavo tik pred prazniki 
sprejeta nova uredba o nadomestilu zaradi ome-
jene rabe prostora na območju jedrskega objekta, 
ki Posavju prinaša 1,2 milijona evrov manj sred-
stev na letni ravni. Vlada se na proteste posavskih 
županov zaenkrat še ni odzvala. 
 Stran 3 

Skočili v novo leto

POSAVJE - Leto 2015 so v Posavju na prostem pričakali v Bre-
žicah in v Sevnici, v Krškem pa tradicionalnega silvestrskega 
dogajanja na prostem ni bilo. Brežičane sta zabavala glasbe-
nika Vlado Pilja in DJ Duki, Sevničane je navduševal za ples 
narodnozabavni ansambel Nemir. Zaradi nizkih temperatur, ki 
so se na prehodu iz starega v novo leto gibale okoli -15 stopinj 
Celzija, je bilo obiskovalk in obiskovalcev na prostem manj kot 
pretekla leta, a ob polnoči se je njihovo število vendarle ne-
koliko povečalo. Oblečeni v topla oblačila in v primerno zim-
sko obutev so zadovoljni nazdravili prihodu novega leta ter 
zaželi veliko dobrega in lepega. Dobrim željam se je v Breži-
cah pridružil tudi župan Ivan Molan, ki je ob polnoči pozdra-
vil zbrane na prireditvenem prostoru, v Sevnici pa si je bilo 
mogoče po zdravici župana Srečka Ocvirka ogledati še ne-
kajminutni ognjemet, ki ga je v svoj fotografski objektiv lepo 
ujel Vinko Šeško.  S. R.

Moč Posavja je v povezovanju 

- 5% 
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Urgenca v Zdravstvenem domu 
Krško do nadaljnjega ostaja 
KRŠKO - Potem ko je bilo v lanskem letu veliko govora, po-
sledično pa tudi razburjenja, o znižanju standarda nujne me-
dicinske pomoči (NMP) v Zdravstvenem domu Krško po od-
prtju urgentnega centra v Brežicah, so po novem letu iz krške 
zdravstvene ustanove sporočili, da izvajanje NMP do nadalj-
njega ostaja nespremenjeno. Očitno je prevladal razum in ar-
gumenti, med njimi tudi ta, da mora biti v občini z jedrskim 
objektom NMP na voljo 24 ur na dan, tako da je Ministrstvo 
za zdravje zaenkrat odstopilo od takšnega posega v organi-
zacijo zdravstvene mreže. Spomnimo, da so v Krškem konec 
lanskega poletja zbrali tudi skoraj 8000 podpisov v podporo 
dosedanjemu standardu delovanja urgentne službe.  
 P. P.

AKTUALNO
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povedali so - O Sloveniji v letu 2015

Olivera Mirković, Senovo: Menim, da se nam 
v letu 2015 kaj pretresljivo novega ne obeta, 
glede na napovedi in delo vlade bo situaci-
ja podobna kot prejšnja leta, še naprej bomo 
»varčevali« in pridno upoštevali navodila EU. 
Menim, da državljani v trenutnem sistemu, 
kapitalizmu, ne moremo pričakovati kakšne 

bistvene razlike na nobenem področju, saj politiko ter s tem 
družbena dogajanja in življenje posameznika narekuje kapital.

Mitja Oštrbenk, Čatež: Kljub nezavidljive-
mu položaju, v katerem se je znašla Sloveni-
ja, verjamem, da lahko s pozitivno naravna-
nostjo in voljo v letu 2015 napredujemo. Kot 
športnik sem vesel, da nas športniki navdu-
šujejo in dokazujejo, da se da s trdim delom 
in voljo dosegati vrhunske rezultate. Tudi 

mladi podjetniki dajejo upanje, da se da z dobro idejo uspeti 
v svetu. Priložnosti je torej veliko, samo izkoristiti jih je treba.

Zoran Košir, Sevnica: Imamo veliko dob-
re slovenske glasbe, kot glasbenik pričaku-
jem, da jo bo v letu 2015 pogosteje slišati na 
vseh radijskih postajah. Izpostavil bi Radio 
Aktual, ki po moje sramoti naš kulturni pros-
tor, saj na njem ni moč slišati slovenske glas-
be. Na vseh ravneh bi morali bolj poudarjati 

vrednost slovenskega jezika. Želim, da bi bilo več sredstev za 
razvoj slovenske kulture. Sem optimist in upam na boljše čase.

Občinski svetniki so potrdi-
li sklep o določitvi višine zni-
žanja najemnine za poslovne 
prostore za leto 2015, s kate-
rim je najemnina poslovnih 
prostorov v lasti in upravljanju 
občine za društva, klube, zve-
ze in organizacije, ki se ukvar-
jajo z neprofitno dejavnostjo 
in imajo sedež v občini Breži-
ce, še vedno za polovico niž-
ja (sklep o znižanju najemnin 
je bil prvič sprejet januarja 
2014). Sprejeti sklep velja od 
1. 1. 2015 do uveljavitve pro-
računa za leto 2015. Poslovni 
prostori v lasti občine so pro-
stori v stavbi CPB 18, v Domu 
kulture Brežice in prostori 
nekdanjega dijaškega doma 
na Trgu izgnancev. Znižanje 
ne velja za prostore osnovnih 
šol, vrtcev in javnih zavodov. 
Te lahko društva in neprofitne 
organizacije uporabljajo proti 

Zelena luč za Kregarjevo ulico
BREŽICE – Brežiški svetniki so na decembrski seji sprejeli tudi sklep, s katerim cene najemnin poslov-
nih prostorov v lasti občine ostajajo za polovico nižje, poleg tega pa še občinski podrobni prostorski načrt 
(OPPN) za Trnje – Kregarjevo ulico in dopolnitev občinskega letnega načrta ravnanja z nepremičninami.

plačilu uporabnine, ki pokriva 
samo dejanske stroške upora-
be, kot so ogrevanje, elektrika, 
čiščenje in tekoče vzdrževanje, 
brez najema. 

Sprejet OPPN za Trnje – Kre-
garjevo ulico omogoča gradnjo 
enostanovanjskih objektov na 
prostoru, kjer je bil pred leti 
predviden vrtec. Prostorska 
ureditev v tem delu naselja je 
namenjena bivanju, predvide-
ni so tudi urbani vrtovi. Občin-
ski svet je sprejel tudi dopolni-
tev občinskega letnega načrta 
ravnanja z nepremičninami. 
Občina Brežice bo v skladu z 
zakonom prodala tista zemlji-
šča, ki jih ne potrebuje za opra-
vljanje svoje dejavnosti, tj. del 
zemljišč, ki so del golf igrišča 
na Mokricah, in se odločila za 
nakup tistih zemljišč, ki so po-
trebna za opravljanje dejavno-

sti. Tako bo odkupila prostor t. 
i. Banove domačije v Artičah, 
ki predstavlja pomembno lo-
kalno etnološko in kulturno 
dediščino. Svetniki so sprejeli 
še predlog odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda RRA Posav-
je in njegov statut ter predlog 
odloka o razglasitvi cerkve Ma-
rijinega vnebovzetja na Veliki 
Dolini za kulturni spomenik 
lokalnega pomena.

Dr. Stanka Preskar (SMC) je 
med svetniškimi pobudami 
in vprašanji izpostavila, da je 
bila že pred desetimi leti na-
rejena projektna dokumenta-
cija za dograditev vrtca pri OŠ 
Globoko, a je ostalo samo pri 
tem. Vrtec še vedno domuje v 
prostorih KS Globoko in šol-
skih prostorih, zato bi bilo po 
njenem prav, da se projekt iz-
pelje do konca. Mag. Jožef Pil-

taver (Lista Sonce) je zahte-
val natančen pregled, kam je 
sedanja občinska oblast v za-
dnjih 12 letih, kar vodi občino, 
usmerjala denar iz občinskega 
proračuna. Tomislav Jurman 
(SMC) pa je vprašal, zakaj niso 
v občini Brežice aktivnejši na 
področju iskanja poslovnih 
priložnosti. Eno takšnih vidi v 
projektu vzpostavitve mreže 
postajališč za avtodome. Inici-
ativa je prišla s strani občine 
Mirna, v projekt se je do sedaj 
vključilo okoli 30 občin, tudi 
Krško in Kostanjevica na Krki. 
Ker je zamisel tega projekta, 
da se na postajališčih ponuja-
jo tudi lokalno pridelani pro-
izvodi, ga Jurman označuje kot 
možnost za dodaten zaslužek v 
občini, zato je dal pobudo, da 
se tudi brežiška občina priklju-
či temu projektu.
 Rok Retelj

»Vse zakonske in pretekle ob-
veznosti lahko urejamo, ne 
pa novih nalog in novih inve-
sticijskih projektov, priprave 
projektov na razpise pa lahko 
potekajo, tako da delo ne za-
stane,« je pojasnjeval župan 
Srečko Ocvirk pred seznani-
tvijo o začasnem financiranju 
Občine Sevnica v prvem tro-
mesečju letošnjega leta, ki je 
posledica še ne sprejetega re-
balansa državnega proračuna. 
Ob tem je dodal, da bo občin-
ska uprava pripravila predlog 
proračuna v januarju, prva 
obravnava pa bo potekala v 
februarju.

V nadaljevanju je bil sprejet 
odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za uredi-
tev območja Zdravstvenega 
doma Sevnica, Optike Bautin 
in garažne hiše na delu javne-
ga parkirišča za HTC-jem, ki za-
jema tudi prostorsko ureditev 
in razširitev tržnice ter umesti-
tev objekta za kogeneracijo ter 
hkrati omogoča bodočo načr-
tovano nadgradnjo prosto-
rov nujne medicinske pomoči 
in preventivnega centra zdra-
vstvenega doma. V razpravi, 
ki je sledila predstavitvi nove 
načrtovane ureditve, je Rado 

Tudi Sevničane skrbi urgenca
SEVNICA - V konferenčni dvorani sevniškega gradu je 17. decembra potekala tretja redna seja sevniške-
ga občinskega sveta, na kateri so sprejeli nekaj pomembnih odlokov, se seznanili s sklepom o začasnem fi-
nanciranju Občine Sevnica ter podprli delovanje nujne medicinske pomoči. 

Kostrevc izpostavil neprever-
jeno informacijo o delovanju 
nujne medicinske pomoči, ki 
naj bi v sevniškem zdravstve-
nem domu ne bila na voljo ob-
čankam in občanom v nočnem 
času in med vikendi. Med dru-
gim je dejal: »V nočnem času 
in v času vikendov naj bi se to 
preusmerilo v Brežice. Zani-
ma me, kako bomo zadržali to 
storitev, da ne postanemo zelo 
velika slepa lisa med Celjem, 
Brežicami in Novim mestom.« 
Zaskrbljenost je izrazil tudi To-
maž Lisec: »Nova ministrica je 
zaljubljena v teh deset urgen-
tnih centrov, zato me skrbi, da 
nujna medicinska pomoč med 
dvajseto in osmo uro ne bo de-
lovala.« Da je nivo zdravstvene-
ga varstva v obrobnih mestih 
slabši kot v Ljubljani, je menil 
Božidar Groboljšek in izrazil 
upanje, da bo v primeru nuj-
ne medicinske pomoči prevla-
dala stroka in ne denar, ker je 
v nujnih primerih odzivni čas 
predolg. Razpravo je zaključil 
župan z napovedjo, da bo ome-
njeni problematiki na eni od 
prihodnjih sej namenjena po-
sebna točka. 

Po združeni prvi in drugi 
obravnavi je bil sprejet odlok 

o kategorizaciji občinskih cest 
v občini Sevnica, po katerem 
je občinskih cest skupno 626 
kilometrov - od tega je 241 ki-
lometrov lokalnih cest v upra-
vljanju Občine Sevnica in 385 
javnih poti v upravljanju kra-
jevnih skupnosti. Občinski svet 
je sprejel še sklep, da se z odlo-
kom o kategorizaciji občinskih 
cest v občini Sevnica seznani 
krajevne skupnosti in javnost 
ter da se po zadostnem številu 
podanih pobud za spremem-
bo odloka pristopi k spremem-
bam in dopolnitvam odloka. 
Ob tem je svetnik Franc Pi-
pan povedal, da podpira jav-
no razpravo o omenjenem od-
loku ter opozoril na cesto Malo 
Podgorje - Veliko Podgorje, ki v 
gradivu ni bila navedena. Sve-
tnice in svetniki so sprejeli tudi 
odlok o spremembi območja 
naselja Zgornje Vodale in na-
selja Jeperjek ter preimenova-
nje dela naselja Zgornje Vodale 
v naselje Marendol na pobudo 
krajanov, ki bodo nosili stroške 
menjave tablic s hišnimi šte-
vilkami, Občina Sevnica pa bo 
krila stroške zamenjave kra-
jevnih tabel. 

V zaključnem delu seje je bil 
sprejet tudi odlok o spre-

membi odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnih zemljišč 
v občini Sevnica, čeprav so 
bili pri tem izraženi pomisle-
ki. »Povišanje bo bremenilo 
tako gospodarstvenike kot fi-
zične osebe,« je menila Irena 
Dobnik, Jani Šerjak in Dani-
ca Kramžar pa sta menila, da 
5-odstotno povišanje ni tako 
visoko. Tomaž Lisec se je pri 
glasovanju vzdržal, saj bo po-
višanje po njegovem mnenju 
»udarilo tako obrtnika kot go-
spodarstvenika«. 

Pri vprašanjih in pobudah je 
Vincenc Knez vprašal, kdaj 
bo urejena javna razsvetljava 
v Graščini. Tanjo Nov šak so 
zanimale spremembe, ki naj 
bi jih z načrtovano preuredi-
tvijo doživelo staro sevniško 
mestno jedro, v katerem naj 
bi podrli Slomškov dom. Fa-
nika Zemljak je spraševala, 
kdaj bodo odstranjene napla-
vine ob Savi, Franc Pipan je 
opozoril na 40 % izgubo vode 
v potoku Sevnična, saj njene 
pritoke uporabljajo za vodna 
zajetja v sosednji občini Šen-
tjur. Gregorja Koreneta je za-
nimalo, kdaj bo urejena obvo-
znica na Blanci.
 Smilja Radi

RADEČE - 23. decembra se je radeški občinski svet sestal na 
3. seji. Med prvo obravnavanimi točkami je potrdil odlok o 
ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Posavje in njene-
ga statuta, saj sta se z občino Bistrico ob Sotli kot soustano-
viteljici v organih RRA pridružili občinam Krško, Brežice, 
Sevnica in Kostanjevica na Krki.

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja so svetniki podali soglasje k imenovanju dr. spl. med. Ingrid 
Kus Sotošek za direktorico Zdravstvenega doma Radeče za pri-
hodnje štiriletno mandatno obdobje, funkcijo direktorice in stro-
kovne vodje pa opravlja že od leta 2005. Leta 2006 je bila s strani 
ministrstva imenovana za mentorico specializantom družinske 
medicine, ponovno imenovana za vodjo projektov Absentizem v 
Zasavski in Posavski regiji ter Uresničevanje pacientovih pravic, 
leta 2011 za koordinatorko paliativne oskrbe in 2012 tudi v De-
lovno skupino za spremljanje in uresničevanje Akcijskega načr-
ta in Državnega programa paliativne oskrbe v RS. Jeseni 2013 ji 
je minister za zdravje Tomaža Gantarja podelil srebrno plake-
to za prispevek pri izvajanju Nacionalnega programa primarne 
preventive srčno-žilnih bolezni. Svetniki so soglašali tudi s pred-
logom komisije, da se priznanje Ivana Pešca ob kulturnem pra-
zniku podeli Bojanu Sumraku za izjemne dosežke in uspešno 
delovanje na različnih področjih kulture v občini. Sumrak je vse-
stranski radeški umetnik, aktiven v več društvih. 

Župan Tomaž Režun je prisotne na seji seznanil tudi s sprejetim 
sklepom o začasnem financiranju občine do sprejema letošnje-
ga proračuna, svetniki pa so se seznanili tudi z izvrševanjem in 
realizacijo proračuna v mesecih preteklega leta in potrdili spre-
membe v načrtu razvojnih programov za minulo leto, v sklopu 
tega pa prerazporeditve sredstev na investicijskih kontih pro-
računa. Potrdili so tudi sklep o določitvi vrednosti točke za od-
mero komunalnih taks v občini za leto 2015, ki so jo valorizirali 
z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin in pa novem znaša 
0,727044 evrov (prej 0,725593 €). Prav tako so minimalno po-
dražitev sprejeli tudi za vrednost točke za plačevanje nadomesti-
la za uporabo stavbnih zemljišč v občini, in sicer iz 0,014126 na 
0,014154 € ter za primerljivo gradbeno ceno stanovanj in vre-
dnosti stavbnega zemljišča. Gradbena cena za m2 neto tlorisne 
stanovanjske površine je na začetku leta 2014 znašala 907,2708 
evrov, po podatkih Statističnega urada RS pa ta valorizirana za 
letošnje leto znaša 909,0853 €. B. Mavsar

Predbožična radeška seja

BISTRICA OB SOTLI - Na zadnji seji lanskega leta, 18. decembra, 
je občinski svet občine Bistrica ob Sotli imenoval člane v posa-
mezne občinske odbore in komisije, nato pa so največ časa po-
svetili soglasju k statutu Regionalne razvojne agencije Posavje, 
ki se je v decembru usklajeval s spremembami zakona o spod-
bujanju skladnega regionalnega razvoja. Ob tej priložnosti je bil 
prisoten tudi v.d. direktorja RRA Posavje Martin Bratanič, ki je 
skupaj z županom Franjem Debelakom odgovarjal tudi na vpra-
šanja Jožefa Vračuna o tem, zakaj se sploh „vodi“ občina Bistri-
ca pod regijo Posavje, če pa je bil „že pred leti svet občanov proti 
umestitvi v regijo Posavje“. Ker je bilo to mnenje občanov veza-
no na čas, ko bo uradno sprejeta regionalizacija, je župan potrdil, 
da se bo takrat, ko bo le-ta tudi izvedena, to mnenje tudi dejan-
sko upoštevalo, da pa je bila ta odločitev o vstopu v regijo Po-
savje izvedena že pred nastopom njegovega mandata. Prav tako 
naj bi se ta odločitev že dokazala za uspešno, saj naj bi, tudi po 
besedah Brataniča, občina Bistrica ob Sotli v posavski regiji pri-
dobila veliko več, kot pa bi, če bi bila le ena izmed mnogih ob-
čin Savinjske regije. 

Med drugim so potrdili tudi sofinanciranje pomoči na domu 
družbe Senior, ki bo ostalo v istem obsegu kot prejšnja leta, An-
drej Černelč je nazorno predstavil t. i. strategijo za mlade in 
ukrepe, ki jih mladi v Bistrici predlagajo občinskemu svetu v raz-
mislek in izvedbo v tem mandatu, potrjena je bila tudi nova vred-
nost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča na območju občine, ki od 1. januarja 2015 znaša 0,0006 €, 
ta torej, zaradi „vsesplošne krize“, ostaja enaka kot lansko leto. 
Vodstvo občine je proti koncu seje še pojasnilo, da bodo posku-
sili zadržati tudi izpostavo pošte v Bistrici ob Sotli, in sicer tako, 
da bo poštne storitve mogoče opraviti na sedežu Občine Bistri-
ca ob Sotli.  M. Mavsar

Tretja seja za zaključek leta
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Inventura dogodkov v naši regiji v pravkar minulem letu poka-
že, da je bilo leto pestro in razgibano, posamezni dogodki in do-
sežki so bili takoj označeni kot »zgodovinski«, nekateri upraviče-
no, nekateri morda tudi ne. Čeprav je bilo leto t. i. supervolilno, 
ko smo kar trikrat odšli na volišča (v bistvu štirikrat, če upošte-
vamo še referendum o arhivih), se za Posavje s temi volit vami 
ni kaj dosti spremenilo. Vsi župani, ki so ponovno kandidirali, 
so bili gladko izvoljeni še enkrat, v dveh občinah pa politična 
dediča dosedanjih županov, v občinskih svetih imajo (z izjemo 
Kostanjevice) še naprej večino njihove stranke in liste. Opozi-
cija, zlasti iz novih strank na državnem nivoju, se je morda res 
okrepila in predvsem osvežila s t. i. novimi obrazi, ali bo prine-
sla tudi kakšne spremembe v lokalni politiki, pa se bo še poka-
zalo. Vsekakor smo spremembo doživeli za krmilom države, a 
nas tudi ta oblast, tako kot prejšnje, v Posavju nenehno razbur-
ja s svojimi nameni in odločitvami. A o tem več malo kasneje. 
Morda bodo šle še najbolj v »zgodovino« volitve, ki se nas naj-
manj neposredno tičejo – evropske, na katerih se je v Evropski 
parlament – najbrž z odločilnim prispevkom volivcev iz Posav-
ja – uvrstil Franc Bogovič. 

Pa se vseeno sprehodimo po najodmevnejših dogodkih v letu 
2014. Začeli smo ga s predajo sredstev brežiški bolnišnici za na-
kup digitalnega mamografa in napovedjo, da bo slednji v Posav-
ju še v istem letu, a se to kljub nadaljevanju zbiralne akcije še 
ni zgodilo. Februarja smo, z izjemo dela sevniške občine, dokaj 
srečno preživeli katastrofo z žledom, marca se je pričela gradnja 
HE Brežice, sevniški igralci malega nogometa so aprila osvojili 
tretje mesto v državnem prvenstvu in se uvrstili v finale pokala, 
maja smo ob že omenjenih evropskih volitvah zbirali pomoč za 
poplavljence na Balkanu in dočakali vrnitev cvičkarije v Kosta-
njevico na Krki. Junija so se v Krškem razburjali glede napovedi 
o ukinitvi nujne medicinske pomoči v nočnem času po otvoritvi 
brežiškega urgentnega centra, a se hkrati veselili nogometne-
ga naslova državnih prvakov v kategoriji U15. V Odboru za HE 
na spodnji Savi so protestirali proti »blokadam uradnikov na 
okoljskem ministrstvu«, že globoko v predvolilni kampanji za 
predčasne volitve v DZ je festival Brežice, moje mesto doživel re-
korden obisk. Julij je poleg predčasnih volitev in zmage Stran-
ke Mira Cerarja prinesel še potrditev investicijskega programa 
za odlagališče NSRAO, nakup večinskega deleža v družbi HESS s 
strani GEN energije ter predstavitev porabe t. i. jedrskega nado-
mestila v občini Krško. Avgusta so v Brežicah in Kostanjevici na 
Krki odprli nova vrtca, v Krškem podpisovali peticijo za ohrani-
tev urgence, vsi skupaj pa smo se veselili dveh medalj (atletinje 
Lede Krošelj ter rokometašev Blaža Janca in Urha Kastelica) z 
mladinske olimpijade na Kitajskem. Septembra je precejšen del 
Posavja, zlasti pa Kostanjevica na Krki, znova doživel hude po-
plave, Posavski obzornik pa tretjo, tako oblikovno kot vsebinsko, 
prenovo. Za ministra v novi vladi je bila potrjen Jožef Petrovič, 
a je že po mesecu dni »odletel«. Oktobra smo izvolili nove/sta-
re župane in občinske svetnike, novembra prisostvovali otvori-
tvi urgentnega centra Brežice, prvega tovrstnega v državi, krški 
nogometaši pa so nas presenetili z naslovom jesenskih prvakov 
v drugi slovenski ligi. Decembra smo obeležili 40-letnico posta-
vitve temeljnega kamna za nuklearko, ki je konec leta dosegla 
rekordno proizvodnjo, ravno ob proslavljanju jubileja pa nas je 
Cerarjeva vlada »obdarila« z znižanjem jedrske rente za dober 
milijon evrov letno. 

Kot »rdeča nit« so se skozi leto vlekli nenehni spori z državno 
oblastjo ali posameznimi ministrstvi, od nekaterih že omenje-
nih (NMP v Krškem, blokade pri gradnji HE, jedrsko nadomesti-
lo) do nekaterih manj izpostavljenih (pomanjkanje programov 
v srednjih šolah, potreba po otroški psihiatriji, gradnja zračne-
ga daljnovoda v Mirnski dolini in še kaj). Čeprav ponavadi pra-
vimo, da sta za prepir potrebna dva, nas podcenjevalen odnos 
iz Ljubljane utrjuje v prepričanju, da smo za nekatere res le pro-
vinca nekje na jugu, privesek Dolenjske ali celo »slepo črevo« 
med njo in Štajersko. Vse pogosteje slišimo, da Posavju neugod-
nim odločitvam v Ljubljani botrujejo nam nenaklonjeni, a (pre-
več) vplivni uradniki na ministrstvih, ki očitno znajo prepriča-
ti tudi vsakokratne ministre. Trditev, da smo morda kaznovani 
tudi, ker Posavje ni ravno močno oporišče strank, ki se izmenju-
jejo na oblasti v zadnjih letih, ampak tukajšnji volivci močneje 
podpirajo opozicijo, je najbrž pretirana, zagotovo pa je politič-
ni vpliv naših ljudi v vladajočih strukturah prešibek. S tega vi-
dika je bil ekspresen odhod Petroviča z ministrskega stolčka, pa 
tudi izpad političnih »težkokategornikov« Bogoviča in Vizjaka 
iz parlamenta, precej slaba novica. Glede na razdelitev politič-
nih kart v državi si tudi v tem letu težko obetamo večjo naklo-
njenost oblastnikov. Kljub avtocesti, ki nas je vsaj časovno zelo 
približala prestolnici, smo očitno še vedno predaleč od oči - in 
s tem tudi od srca.

Posavsko leto 
2014

komentar

Piše: Peter Pavlovič

KRŠKO - Na povabilo župa-
na občine Krško mag. Mirana 
Stanka je 23. decembra obči-
no Krško obiskala ministrica 
za kulturo mag. Julijana Biz-
jak Mlakar. Kot je povedal 
Stanko, je šlo pravzaprav za 
nadaljevanje pogovorov o pro-
blematiki obnove kulturnih 
spomenikov in drugih vpraša-
njih, ki so jih imeli z ministrico 
v Ljubljani, vesel pa je tudi, da 
si je ministrica vzela čas in si 
na gradu Rajhenburg ogleda-
la razstavo o izgnancih, katere 
otvoritve se ni mogla udeleži-
ti. Ministrica je po ogledu gra-
du dejala, da si tu lahko druge 
občine pogledajo, kako se hitro 
in učinkovito obnovi kulturno 
dediščino. Grad je v taki fazi, 
da lahko obiskovalcem ponudi 
marsikaj, čeprav se tudi sama 
zaveda, da bo potrebno posto-
riti še marsikaj glede opre-

Novo uredbo, ki namesto do-
sedanjih 11 milijonov evrov 
predvideva 9,8 milijona evrov 
t. i. jedrskega nadomestila, je 
vlada sprejela tako rekoč is-
točasno, ko je na gradu Raj-
henburg potekala slovesnost 
ob 40-letnici temeljnega ka-
mna NEK in 20-letnici Sklada 
NEK. Župani posavskih občin 
so bili pred tem sicer povablje-
ni na sestanek na Ministrstvo 
za okolje in prostor, kjer so dr-
žavni sekretarki (ne pa tudi 
ministrici) predstavili svoja 
stališča, ki pa niso bila upošte-
vana. Na znižanje nadomestila, 
ki ga regija v takšni obliki (viši-
na se je vmes že spreminjala) 
prejema od leta 2004, so se ne-
mudoma odzvali in se 22. de-
cembra sestali na posvetu Sve-
ta regije Posavje. »Smatramo, 
da je ta izračun napačen in ne 
temelji na uredbi, ki je veljala 
do sedaj, in da gre za prired-
bo rezultatov oz. celotnega 
postopka, ki je bil izpeljan na 
hitro, nadomestilo pa se ume-
tno in na prisilo zmanjšuje,« je 
spremembo uredbe ocenil kr-
ški župan in predsedujoči Sve-
tu regije Posavje mag. Miran 
Stanko. Po njegovih besedah 
je do spremembe uredbe pri-
šlo zaradi zahteve Računskega 
sodišča, ki pa ne govori o zni-
žanju sredstev in spreminja-

Posavje ne da jedrske rente
POSAVJE – Vlada Mira Cerarja je 17. decembra sprejela novo uredbo o merilih za določitev višine nadome-
stila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega 
objekta, ki je stopila v veljavo s 1. januarjem, Posavje pa z njo izgublja 1,2 milijona evrov letno.

nju razmerij med posamezni-
mi občinami, ampak o tem, da 
dosedanji način zbiranja sred-
stev ne bo zadoščal za razgra-
dnjo jedrske elektrarne. Kljub 
temu se v novi uredbi spremi-
njajo razmerja med občinami, 

najbolj sporno pa je to, da ni 
več upoštevana revalorizacija s 
koeficientom inflacije v Evrop-
ski uniji. Višina sredstev se naj 
bi tako vrnila na raven iz leta 
2004, kar je, kot pravi Stanko, 
»čista samovolja uradnikov v 
Ljubljani«. Zavzel se je za prav-
no spodbijanje sporne ured-
be, saj po njegovem mnenju 
t. i. jedrska renta ni »darilo« 
Posavju, pač pa nadomestilo 

za dejansko škodo v prostoru. 
»Objekt predstavlja potencial-
no nevarnost v glavah ljudi, ki 
tukaj živijo ali želijo tu inve-
stirati,« je dodal na posvetu in 
to ponazoril s primerom, ko je 
potencialni investitor iz tujine 

ob spoznanju, da je tukaj jedr-
ska elektrarna, umaknil svoje 
povpraševanje.

»To je posmeh in žalitev za Po-
savje in posebej za občino Bre-
žice. Za nas je nesprejemljivo, 
da se nam ta sredstva zmanj-
šujejo, saj imamo 41 % ljudi 
v 10-kilometrskem pasu oko-
li elektrarne, po novem razre-
zu pa dobimo le še 17 % teh 
sredstev. Nerazumljivo je, da 
se sredstva sploh zmanjšujejo, 
saj naj bi imela nuklearna elek-
trarna rekordne rezultate. To 
je nezaupnica ljudem v Posav-
ju, ki živijo z jedrskimi objek-
ti, takšne samovolje si ta vla-
da ne bi smela dovoliti,« je bil 
oster brežiški župan Ivan Mo-
lan. Tudi sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk se je na uredbo, 
čeprav Sevnici vrača del leta 
2008 odvzetih sredstev, od-
zval kritično, rekoč da bo dra-
stično zmanjšanje sredstev Kr-

škemu in Brežicam vplivalo na 
celotno Posavje. »Mogoče bi to 
še razumel, če bi sredstva na-
menili za 3. razvojno os ali po-
sodobitev železniške proge Zi-
dani Most – Dobova, vendar ni 
tako,« je dejal. Nestrinjanje s 
takšno odločitvijo vlade so iz-
razili tudi kostanjeviški župan 
Ladko Petretič, bistriški žu-
pan Franjo Debelak in rade-
ški župan Tomaž Režun. De-
belak je ob tem dejal, da si bo 
prizadeval dokazati, da je kri-
terij 10-kilometrskega kroga 
nepošten in da je tudi bistri-
ška občina upravičena do je-
drskega nadomestila.

Odziva na protest še ni
Svet regije je na posvetu spre-
jel tri sklepe, v katerih prote-
stira proti takšni obravnavi 
Posavja in 70 tisoč njegovih 
prebivalcev ter zahteva pre-
klic uredbe, zahtevali so tudi 
takojšnji sprejem pri mini-
strici za okolje in prostor Ire-
ni Majcen in predsedniku vla-
de dr. Miru Cerarju, sklenili 
pa so tudi, da bodo pristopili k 
pravnemu spodbijanju uredbe. 
Stanko je ob tem menil tudi, da 
bi bilo potrebno to vprašanje 
urediti s pogodbo med drža-
vo kot lastnico jedrske elek-
trarne in lokalnimi skupnost-
mi za daljše časovno obdobje, 
da bi se izognili nenehnim po-
segom v uredbo, za katerimi v 
glavnem stojijo določeni dr-
žavni uradniki, katerim zniža-
nje rente predstavlja »življenj-
sko delo«, kot se je izrazil. Tik 
pred zaključkom redakcije 
smo od predsedujočega Svetu 
regije izvedeli, da odziva vlade 
še ni. »A ga pričakujemo v krat-
kem, saj pričakujemo korekten 
odnos vlade do Posavja,« je do-
dal Stanko. 

� Peter�Pavlovič

Občina
višina nadomestila 

za leto 2015 
po dosedanji uredbi

višina 
nadomestila 
za leto 2015 

po novi uredbi
Krško 8.552.147 EUR 7.621.989 EUR
Brežice 2.160.442 EUR 1.751.056 EUR
Sevnica 418 EUR 141.878 EUR
Kostanjevica na Krki 135.361 EUR 138.780 EUR
Kozje 174.918 EUR 140.809 EUR
Dol pri Ljubljani 211.986 EUR 91.355 EUR
Domžale - 67.568 EUR
Ljubljana - 9.872 EUR
SKUPAJ 11.235.272 EUR 9.963.307

Izračun� višine� nadomestila� po� dosedanji� in� novi� uredbi� 
(vir:�obrazložitev�predloga�nove�uredbe)

Krškemu in Brežicam manj, 
Sevnici nekaj nazaj
Z novo uredbo največ izgubi krška občina, skoraj milijon evrov 
(prej 8,5 mio, po novem 7,6 mio evrov), brežiška občina pri-
bližno 400 tisoč evrov (z 2,1 na 1,7 mio evrov), sevniška ob-
čina pridobi približno 140 tisoč evrov, kostanjeviški občini se 
znesek le malenkost zniža (s 139 na 135 tisoč evrov), občini 
Kozje pa malo bolj občutno (s 175 na 141 tisoč evrov). Uredba 
po novem (poleg občine Dol pri Ljubljani) vključuje tudi obči-
ni Domžale in Ljubljana, ki imata del ozemlja znotraj omeje-
ne rabe prostora Centralnega skladišča radioaktivnih odpad-
kov v Brinju pri Ljubljani.

Šrajbarski turn ni več naprodaj, 
ampak ga bo država obnovila

mljanja gradu, pri čemer bo 
šlo tako za sodelovanje z mi-
nistrstvom kot z ostalimi mu-
zeji, da bo ta zgodovinska zna-
menitost polno zaživela. 

Po ogledu Rajhenburga se je 

ministrica odpravila še na 
ogled Šrajbarskega turna v 
Leskovcu pri Krškem in Gale-
rije Božidar Jakac v Kostanje-
vici na Krki. V zvezi s prvim 
je dejala, da ta ni več napro-
daj, pač pa je namen ministr-

stva, da ga obnovi in spravi v 
funkcijo, ki takemu spomeni-
ku državnega pomena tudi pri-
tiče. Ob tem je bila kritična do 
prejšnje vlade, ker ni izkoristi-
la prilož nosti in te investicije 
vključila v partnerski spora-
zum z Brusljem. Župan Stanko 
je ob tem spomnil na protoko-
le, ki so bili podpisani z drža-
vo ob umeščanju odlagališča 
NSRAO v ta prostor, zdaj pa se 
ne uresničujejo, eden izmed 
njih pa je predvideval tudi fi-
nanciranje obnove Šrajbarske-
ga turna. Zadnji del obiska je 
bil namenjen Galeriji Božidar 
Jakac, katere soustanovitelji-
ci sta sedaj Občini Kostanje-
vica na Krki in Krško, v bodo-
če pa naj bi se jima pridružila 
tudi država, ki že tako ali tako 
financira večji del potreb te 
kulturne ustanove. 
 Sv. Mavsar

Ministrico�mag.�Julijano�Bizjak�Mlakar�je�na�gradu�Rajhen-
burg�sprejel�krški�župan�mag.�Miran�Stanko.
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POJASNILO - V Posavskem obzorniku št. 26, ki je izšel 18. 12., 
smo v tej rubriki povzeli uradne podatke Uprave za varno pre-
hrano, ki je na svoji spletni strani objavila seznam pekarn, v 
katerih so inšpekcijski nadzori odkrili neskladnosti glede hi-
giene prostorov in opreme. Med navedenimi kršitelji je bilo 
tudi podjetje Bruno gostinstvo, trgovina in pekarna Sevnica, 
za katero pa je Uprava za varno prehrano 17. decembra, to je 
na dan, ko je bil Posavski obzornik že v tisku, popravila zapis 
kršitve iz »poškodovana tla, plesnive stene, odložene stvari, ki 
ne sodijo v skladišče, in odstop ometa« v sledeči: »ugotovljene 
so manjše neskladnosti glede higiene prostorov in opreme«. 

ZASEGLI PREK 600 KOSOV PIROTEHNIČNIH SREDSTEV - 
Kljub temu, da so praznični dnevi v primerjavi s preteklimi leti 
minili nekoliko manj hrupno, so policisti v drugi polovici decem-
bra zasegli več sto kosov pirotehničnih izdelkov. Tako so krški 
policisti 59-letni ženski odvzeli 100 kosov petard z oznakami 
big bang magnum II, pri hišni preiskavi na naslovu mladoletni-
ka pa kar 498 prepovedanih petard različnih velikosti in moči, 
medtem ko so policisti v Sevnici, prav tako med hišno preiska-
vo, 21-letnemu domačinu zasegli 50 kosov petard tipa magnum.

NESREČE V PRVIH DNEH NOVEGA LETA - V poznih urah 3. 
januarja je 60-letni voznik v kraju Pijavice (občina Sevnica) z 
osebnim vozilom zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča 
izgubil oblast nad vozilom, trčil v odbojno ograjo in se zatem z 
vozilom prevrnil. Voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,11 mg 
alkohola, lažje poškodovanega pa so oskrbeli v celjski bolnišnici. 
Dan kasneje je prišlo do trčenja dveh vozil na Senušah (občina 
Krško), reševalci pa so oskrbeli tri poškodovane osebe.  5. janu-
arja je na relaciji Drnovo - Smednik (občina Krško) osebno vozi-
lo zdrsnilo s ceste, v popoldanskih urah pa je na Trgu izgnancev 
v Brežicah prišlo do trka med osebnim vozilom in motornim ko-
lesom. V  navedenih nesrečah udeleženci niso utrpeli poškodb. 

POGLEDALA PREGLOBOKO V KOZAREC - 2. januarja zvečer 
so krški policisti prejeli obvestilo o pretepu in vpitju v enem 
izmed stanovanjskih blokov v Krškem. Kot so ugotovili na kra-
ju dogodka, je mir sosedov z nedostojnim vedenjem skalila 
32-letna stanovalka. Slednjo, opogumljeno zaradi vpliva alko-
hola, so ukrotili šele z uporabo prisilnih sredstev, kršiteljico pa 
so do streznitve čez noč nastanili v »policijskem penzionu«. 
� Zbrala:�B.�M.

Ludvik Cesar, Razbor: Ni v naši navadi, da bi 
decembrsko praznovanje preživeli nekje zu-
naj ali po trgovinah ali na trgih. Za pravo pra-
znično vzdušje je družinsko okolje največje raz-
košje, pri izbiri daril pa se držimo pravila, da je 
pomembna pozornost in ne cena. Seveda se je 
včasih treba tudi malce razvajati, vendar to lah-

ko počnemo tudi čez leto in ne izrecno v času decembrskih dni. 

Rajko Žnideršič, Brežice: Decembrskemu na-
kupovanju ne polagam velike pozornosti, saj 
imam v mislih vse tiste, ki slabo živijo in si tega 
ne morejo privoščiti. Zato nimam velikih stro-
škov kot tisti, ki brez potrebe zapravljajo, eni 
kar tekmujejo, kdo bo kupil več daril. Sam ku-
pim kakšno malenkost za domače, sicer pa si v 

decembru privoščimo kak kulturni dogodek več kot ponavadi.

Maša Rihter, Brežice: Glede na to, da imamo 
4-letnega otroka, nam obdarovanje pomeni več, 
saj gre zanj največ daril, od drobnarij do igric, 
medtem ko si odrasli izmenjamo malenkosti, 
ki jih izdelamo sami ali pa gre bolj za uporab-
ne predmete.  V družini imamo navado, da sku-
paj postavimo ter okrasimo smrekico in pod njo 

zložimo vsa darila, ki jih zatem družno odpiramo in ogledujemo. 

Rezi Plevanč, Veniše: Darila naj bodo skromna, 
naj si vsakdo pri sebi naredi svoj Betlehem in na 
ta način podoživi praznike. Če pa se ljudje želijo 
bogato obdarovati, pa tudi nimam nič proti, saj 
vsakdo dela tisto, kar mu je všeč. Pri nas imamo 
navado, da se obdarujemo za Miklavža, za novo 
leto pa le s kakšno malenkostjo, zato me v janu-

arju zaradi prevelike potrošnje ne boli glava.

T. i. veseli december je v zadnjem obdobju postal skorajda 
sinonim za (čezmerno) nakupovanje in zapravljanje, za-
radi česar so januarske položnice in obveznosti za marsi-
koga precej boleče. Ste tudi vi med tistimi, ki v prvem me-
secu v letu čutite posledice decembrskega veseljačenja?

anketa

Po praznikih prazne denarnice?

Ker se je pravkar izteklo leto 
2014, katere najpomemb-
nejše dogodke in dosežke, v 
katerih ste imeli aktivno vlo-
go, bi omenili?
Vsekakor je bilo leto 2014 zelo 
razburljivo leto, ki so ga najbolj 
zaznamovale evropske, lokal-
ne in predčasne državnozbor-
ske volitve. Za našo Slovensko 
ljudsko stranko v več pogledih, 
pa tudi zame, je bil nedvomno 
pomemben skupen nastop s 
stranko NSi na evropskih vo-
litvah, na katerih smo dobi-
li mandat, ki mi je pripadel na 
osnovi preferenčnih glasov. 
Posledično je to pomenilo ote-
žitev na državnozborskih voli-
tvah, na katerih smo kot stran-
ka doživeli neuspeh, saj smo za 
las zgrešili parlament, hkrati 
pa je bila to tudi neka politič-
na šola zame. Na lokalnih voli-
tvah smo dosegli relativno do-
ber rezultat, na Miklavževo pa 
izvolili novega predsednika 
SLS. Pričakujem, da bomo s po-
stavitvijo ekipe, ki si jo bo obli-
koval predsednik mag. Marko 
Zidanšek, v letu 2015 uspeli 
vzpostaviti SLS spet na takšno 
raven, da se bo stranka vrnila 
v Državni zbor RS.

Kako bi našim bralcem, v 
veliki meri tudi vašim voliv-
cem, res zelo na kratko opi-
sali, kaj so zdaj vaše glavne 
delovne naloge in kakšne 
koristi si lahko obetajo od 
vašega dela?
Najprej zahvala vašim, našim 
bralcem, ker ni nobena skriv-
nost, da sem mandat evrop-
skega poslanca dobil v veliki 
meri na račun glasov iz ob-
močja, ki ga pokriva Posavski 
obzornik. Po pol leta dela v 
Evropskem parlamentu sem 
zelo hvaležen za to izkušnjo in 
možnost, ki mi je dana. Evrop-
ski parlament je velika, hkra-
ti pa odlično organizirana in-
stitucija in že danes poznam 
urnik za vse leto: kdaj se zač-
ne in konča plenarno zaseda-
nje ter kateri dan bodo zase-
dali odbori, v katerih delujem. 
In takšna organiziranost je po-
rok, da lahko 28 držav deluje 
v parlamentu, hkrati pa tudi, 
da si lahko sam načrtujem 
svoje delo. Po drugi strani je 
delo znotraj Evropskega par-
lamenta in poslanskih skupin 
razdeljeno po odborih. Imel 
sem možnost izraziti zanima-
nje za članstvo v dveh odbo-
rih, v katerih se z delovanjem 
in poznavanjem področij poču-
tim najbolj usposobljenega, to 
sta Odbor za regionalni razvoj 
(REGI) ter Odbor za kmetijstvo 
in razvoj podeželja (AGRI). V 
obeh delujem zelo aktivno. 
Na področju regionalnega ra-
zvoja se sedaj zelo intenzivno 
ukvarjamo z zaključkom črpa-
nja evropskih sredstev iz ob-
dobja finančne perspektive 
2007-2013. V zvezi s tem sem v 

rednih stikih z našimi ministr-
stvi, zelo je namreč pomemb-
no, kako bomo zastavili novo 
finančno perspektivo 2014-
2020. Sledi nastajanje opera-
tivnih programov v državi, iz 
katerih, upam, bomo uspešno 
povlekli tudi nove priložnosti 
za Slovenijo. To, kar zaznamu-
je ta mandat, ki ga je zastavil 
predsednik Evropske komisi-

je Jean Claude Juncker, je nov 
investicijski načrt. Ta pomeni 
preskok v miselnosti: spraviti 
Evropo iz stagnacije na način, 
da to ponudbo in možnost, ki 
jo ponuja Evropska komisija, 
prenesemo v domače okolje. 
Koncept Investicijskega pake-
ta je namenjen tako javnim kot 
zasebnim investicijam. 

Ali se v teh nakazujejo že 
priložnosti tudi za posavski 
prostor?
V zvezi s tem sem takoj začel z 
aktivnostmi na področju pro-
tipoplavne zaščite in tu vidim 
veliko priložnost, da izkušnje, 
ki smo jih nabrali prav v posa-
vskem prostoru, prenesemo v 
širši slovenski prostor. Ta se 
izkazuje preko nadgradnje iz-
gradnje HE na spodnji Savi, ki 
je primer, da je možno na dolgi 
rok izvesti trajnostno, okoljsko 
in ekonomsko vzdržno investi-
cijo. Na tem področju se kaže-
jo tudi priložnosti za slovensko 
energetiko, da popravi nekate-
re napake, predvsem v Šaleški 
dolini, ki bodo obremenjevale 
prvi energetski steber, in da z 
dotokom svežega denarja ali 
zelo ugodnimi kreditnimi mo-
žnostmi zaključi tok investi-
cij na spodnji Savi ter jih za-
tem vzpostavi na srednji Savi. 
Tretja razvojna os je podoben 
projekt, vezan na naše okolje, 
ki ima možnosti v Junckerje-
vem investicijskem paketu. Na 
področju kmetijstva pa vidim 

naložbene možnosti v okvi-
ru vladnega Programa razvo-
ja podeželja v nadaljevanju iz-
gradnje namakalnih sistemov 
na našem območju. Po uspe-
šno zaključeni komasaciji Kr-
škega polja lahko na levi in de-
sni strani reke Save izvedemo 
zelo realnih 400-500 hektar-
jev novih namakalnih povr-
šin, na levi strani so to Evro-

sad, HPG, tudi farma Ihan, na 
desni strani pa zasebna zemlji-
šča. Predvsem vidim tu prilo-
žnost za nadaljevanje razvoja 
zelenjadarstva, pri čemer so-
delujem z vsemi deležniki, ki 
so za to pristojni, da bi na izvo-
zu z avtoceste nastal zelenja-
darski center, podoben sadjar-
skemu centru Evrosad. V zvezi 
s to idejo imam za mesec maj 
že določen datum in organizi-
ran ogled dobrih praks v Belgi-
ji. Med drugim bomo z ostalimi 
slovenskimi poslanci v Evrop-
skem parlamentu gostili dva 
avtobusa slovenskih čebelar-
jev, ki bodo imeli v Odboru za 
kmetijstvo in razvoj podeželja 
na voljo uro in pol za predsta-
vitev slovenskega čebelarstva 
in njegovega razvoja, začeli pa 
ga bomo z medenim zajtrkom. 
V februarju bom gostil avtobus 
udeležencev KZ Šmarje pri Jel-
šah, ki si bodo ogledali živino-
rejsko prakso, kar je njihova 
razvojna priložnost. 

V prvem pogovoru, ki ste ga 
pred natanko 15 leti imeli 
kot novi krški župan za Po-
savski obzornik, ste našemu 
uredniku med drugim dejali, 
da bi z vami (kot novim žu-
panom) rado govorilo veli-
ko ljudi. Kako je s tem zdaj, 
ko ste evropski poslanec? Se 
tudi zdaj že obračajo na vas 
(v Bruslju, v Ljubljani, dru-
god)?
Sedaj imamo že vzpostavljeno 

tudi to infrastrukturo, to po-
meni predvsem dva sodelavca 
v Bruslju, ki imata razdeljeno 
področje regionalnega razvo-
ja in kmetijstva ter delo v dele-
gaciji za sodelovanje EU s Srbi-
jo in Turčijo, ker delujem v tej 
interparlamentarni skupini. 
Pomembno je tudi delo doma, 
kjer imam poslansko pisarno v 
Ljubljani. Evropski parlament 
ima tudi Informacijsko pisar-
no v Ljubljani, ki jo vodi mag. 
Klemen Žumer, ki se trudi, da 
organizira dogodke s predsta-
vitvijo našega dela. Tudi pre-
ko te pisarne potekajo kontak-
ti z ljudmi in razni pogovori, na 
mojo pobudo pa bo eden tak-
šnih dogodkov z udeležbo več 
evroposlancev organiziran 30. 
januarja 2015 tudi v Posavju, 
kjer si bomo ogledali tukajšnje 
dobre prakse. Zaenkrat ima-
mo predviden ogled centra za 
sortiranje komunalnih odpad-
kov in kompostarne v podjetju 
Kostak, obisk Evrosada, ogled 
GEN energije, razgovore in sre-
čanja s civilno družbo, gospo-
darstveniki in predstavniki lo-
kalnih skupnosti. Nenazadnje 
pa sem dosegljiv tudi na te-
lefonsko številko, ki je osta-
la vsa leta nespremenjena, te 
dni bomo odprli spletno stran, 
ljudje se lahko obrnejo name 
tudi preko mojega Facebook in 
Twitter profila, na voljo pa so 
jim tudi trije moji sodelavci v 
Ljubljani.

Kaj pa o občini in dogajanju 
v Posavju, se želijo ljudje z 
vami pogovarjati zdaj, ko ste 
evroposlanec? Se morda žu-
pan, občinski svetniki in lju-
dje iz občinske uprave obra-
čajo na vas?
Že ko sem bil izvoljen za po-
slanca v slovenski parlament, 
ko je moja funkcija postala ne-
združljiva z župansko in sem 
uspel nagovoriti mag. Mira-
na Stanka, da kandidira za žu-
pana krške občine, sem dejal, 
da me lahko tako on kot osta-
li mirne vesti pokličejo, če pre-
sodijo, da me potrebujejo. Da 
bom z veseljem delil svoje iz-
kušnje, hkrati pa, da ne name-
ravam nikomur delati sence in 
se aktivno ukvarjati z občinsko 
politiko. Te zaveze se držim še 
danes. Poleg tega menim, da 
imamo v Krškem odličnega žu-
pana, odlično in sposobno ob-
činsko upravo, tudi novoizvo-
ljen občinski svet, kakor lahko 
vidim, ostaja na visoki ravni in 
obeta dobro delo. Občino sem 
predal v dobre roke, in, če me 
vprašate – ne, ne ukvarjam se 
z občinskimi proračuni in po-
dobnimi stvarmi, to mi niti 
čas ne dopušča. Sicer pa sem 
zelo vesel tega, da sem še da-
nes ob srečanjih z ljudmi lepo 
sprejet, deležen prisrčnih be-
sed, toplih stiskov rok in da ni-
sem eden izmed mnogih politi-
kov, ki so »zgoreli«, si s svojim 

Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu:

KRŠKO - Te dni bo minilo 15 let od našega prvega pogovora s Francem Bogovičem, tedaj novoizvoljenim 
krškim županom, tokrat pa smo mu besedo prepustili kot evropskemu poslancu. Pravi, da še nihče ni po-
stal dober mojster obrti, v kolikor se je ni pričel učiti kot vajenec, temu podobno pa si je od leta 1986 dalje 
tudi sam nabiral politične izkušnje.

Franc�Bogovič

Nisem obljubljal nemogočega, 
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ZDRAVE SPREMEMBE
Ozavestimo že, da ima zdrava prehrana največji vpliv na ohranjanje 
zdravja. Če imate težave in hodite okoli z napihnjenim trebuhom, 
imate bolečine v sklepih, ste utrujeni in želite spremembo, Vam v Hiši 
narave pomagamo in nudimo strokovno podporo. Novost v naši po-
nudbi so različne terapevtske storitve: svetovanje zdrave prehrane, 
individualno načrtovanje jedilnikov in storitve za vzpostavitev ravno-
vesja med psihičnim in fizičnim delom telesa ... 21. januarja prične-
mo s ciklusom seminarjev dr. IZTOKA OSTANA, ki je oče te-
orije o APETITU ZA SEBIČNI GEN in raziskovalec človeških 
virov. Njegov moto je: NAZAJ K NARAVI IN NAPREJ K NARA-
VI! Zagovarja tradicionalne metode krepitve življenjske moči, obe-
nem pa tudi preverjene dosežke sodobne tehnologije. Ciklus je se-
stavljen iz 5 brezplačnih seminarjev, ki potekajo enkrat mesečno 
v Krškem, v Dvorani v parku, od 16.00 do 18.30. Aktualna pre-
hrambena tematika je primerna za vse starostne skupine, posebej pa 
za ošibele in starejše. Žal danes v pomanjkanju časa in nepoučenosti 
posegamo po stvareh in izdelkih, ki so nam takoj na dosegu roke. Iz 
grdih razvad pa se rodi marsikatera bolezen. Ohranimo zdravje, ki 
je naše največje bogastvo! V novem letu Vam želim nov način 
življenja in čutenja ter nove odnose z ljudmi in naravo.

 Vabljeni, Nataša Doberšek

delovanjem nakopali gnev lju-
di in niso niti v svojem okolju 
več zaželeni.  

Vaša politična kariera je 
bila do lani polna uspehov: 
od predsednika KS Kopriv-
nica - predsednika OS Krško 
- župana - poslanca - mini-
stra - do evropskega poslan-
ca. Edina črna točka doslej je 
bil izpad stranke SLS iz par-
lamenta in odstop z mesta 
predsednika SLS … V lokal-
nih novinarskih krogih smo 
bili nekateri že takrat mne-
nja, da odločitev za vodenje 
SLS ni najbolj modra odloči-
tev. Kaj menite vi danes, je 
bila to vaša napaka?
Nikoli nisem načrtoval svo-
je politične poti, temveč se je 
ta razvijala kot splet okoliščin 
že od mojega 23. leta dalje, ko 
sem najprej postal predsednik 
Krajevne skupnosti. Predvsem 
jo je narekovala ali oblikovala 
želja, da dejansko nekaj nare-
dim, najsi bo za lokalni ali dr-
žavni prostor. In zato tudi ni-
česar ne obžalujem, tudi ne 
spodrsljajev. Tako je bilo tudi 
leta 2009, ko smo v SLS za 
predsednika izvolili mag. Ra-
dovana Žerjava, s katerim sva 
odlično sodelovala, meni pa je 
bila zaupano mesto podpred-
sednika. Ob koncu mandata 
nas je vse presenetil z odloči-
tvijo, da na kongresu ne bo več 
kandidiral za predsednika, in 
je pri tem kljub nagovarjanju 

ostal neomajen. Zato sem v is-
kanju rešitev, kaj storiti v dani 
situaciji, zavedajoč se, da pri-
hajamo v začetku leta 2013 v 
zelo težko obdobje, tudi kan-
didiral za predsednika. 
Po razpadu koalicije v začetku 
leta 2013 je SLS prešla v opo-
zicijo, sledila je zamenjava na 
vrhu stranke in nasploh zelo 
turbulentna situacija v politič-
nem prostoru, v katerem je pri-
hajalo do veliko navzkrižnega 
ognja. Predvsem so se razmere 
spremenile znotraj slovenske 
politične desnice. Tako je bivši 
predsednik čez noč postal naj-
slabši gospodarski minister v 
zgodovini, meni pa so z dnem, 
ko sem vložil kandidaturo za 
predsednika stranke, dali eti-
keto bivšega sodelavca UDBE 
itd. V stranki smo si prizade-
vali čim bolj konsolidirati la-
stne vrste, a se je v političnem 
prostoru začelo izkazovati ve-
dno več nezaupanja v »stare« 
politične stranke oziroma upa-
nja v nove obraze. Glede na to, 
da smo imeli že leta rezultat tik 

nad volilnim pragom, se nam 
je ob spletu okoliščin evrop-
skih in nepričakovanih pred-
časnih parlamentarnih voli-
tev, ki so bile leto in pol pred 
rednim rokom, zgodilo pač to, 
kar se je, in za nekaj sto glasov 
smo padli iz parlamenta. 
Nimam navade ne obžalovati 
ne objokovati preteklih odlo-
čitev. Od funkcije predsednika 
stranke nisem pričakoval ne-
kega vzpona v politiki, na pa-
dec stranke pa sem takoj odre-
agiral z najavo odstopa. Je pa ta 
izkušnja na nek način večpla-
stna. Pri svojem delu predse-
dnika stranke sem ostal zvest 
temu, čemur sem se zavezal že, 
ko sem postal župan občine, in 
sicer, da bom v politiki deloval 
tako, da bodo imeli moji star-
ši mirno starost, moji otroci pa 
prihodnost v domačem kra-
ju. Nisem skušal blefirati, ne 
obljubljati nemogočih stvari, 
temveč realistično gledati na 
svet, ponujati rešitve, ki so se 
mi zdele izvedljive, realne. A to 
se očitno ne »proda« v našem 
prostoru, to je prvi problem. 
Poleg tega stranka nima neke 
medijske podpore, izkušnja, 
ki je na nek način dokaj gren-
ka, pa so odnosi med politiki 
na nacionalni ravni. To razliko 
v politični kulturi doma ali v 
Evropskem parlamentu sedaj 
še izraziteje vidim. Žalostno je, 
da je pri nas postalo že kar pra-
vilo, da je treba za vsako ceno 
in na vsak način tekmece dis-

kreditirati, na kar nisem in ne 
bom nikoli pristal. To so gren-
ke izkušnje, ki se bolj, kot da 
bi imele name osebno učinek, 
odražajo v vprašanju, v kakšni 
družbi živimo, saj takšni odno-
si nedvomno zapirajo vrata is-
kanju dobrih skupnih rešitev 
na državni ravni. Postali smo 
odlični v tem, kako ubežati od 
ključnih problemov in pozor-
nost s teh preusmeriti na mar-
ginalne ter zanje porabiti čas 
in energijo.

Kako ocenjujete aktualne 
razmere v Sloveniji in kak-
šne možnosti imamo, da s 
sedanjo vlado krenemo v 
pravo smer - to je k izboljša-
nju razmer?
Imamo vlado, kakršno smo do-
bili s parlamentarnimi volit-
vami. Po svojih močeh ji bom 
maksimalno pomagal v priza-
devanjih, da bi čim več dobre-
ga naredila za našo Slovenijo. 
Vesel sem bil, denimo, ko nas 
je evroposlance obiskal pred-
sednik vlade, kar do sedaj ni 

bila praksa. Ne želim vladi 
metati polen pod noge, teh je 
že preveč, temveč delovati kar 
se da tvorno. Naj vlada delu-
je vsa štiri leta v kar se da ne-
spremenjeni sestavi, če želi kaj 
dejansko narediti. Kajti, če po-
nazorim samo iz lokalne ravni 
in svojih mandatov županova-
nja: ključni projekti, ki so bili 
zastavljeni na začetku prve-
ga mandata, so bili realizira-
ni na začetku tretjega manda-
ta. O poslovni coni Vrbina sem 
začel razmišljati prvi dan žu-
panovanja, prva podjetja pa so 
bila vanjo umeščena po osmih 
letih. Zato je to, kar je posta-
la pri nas že praksa, da vlade 
menjavamo kot spodnje perilo, 
postalo naš največji problem, 
saj je vsaka vlada šibkejša, za 
seboj potegne vedno številč-
nejše uradništvo, pa tudi neza-
dovoljne volivce. Res si želim, 
da bi ta vlada uspela narediti 
korake, ki so nujno potrebni. 

Kaj pa v Posavju, katere po-
teze bi morali v bodoče po-
tegniti, da bi nam šlo bolje?
Posavske občine imajo dobra 
in stabilna vodstva. Prepričan 
sem, da bodo uspela tako kr-
mariti tudi v prihodnje in mo-
dro preveslati ta krizna obdo-
bja.

V začetku pogovora sem 
že omenila naš prvi inter-
vju pred poldrugim dese-
tletjem. V njem je bilo tudi 
vprašanje "Koliko je odhod 
na delovno mesto vplival na 
vaše družinsko življenje?" 
Kako bi na to vprašanje od-
govorili danes? Zdaj najbrž 
tudi nočno škropljenje ja-
blan ne pride v poštev?
Seveda vpliva, čeprav imam 
trenutno celo občutek, da bo 
letošnje leto po letu 1998 prvo, 
v katerem bom imel celo več 
časa za družino kot v prete-
klih letih. Vsaj kar se vikendov 
tiče. V lokalnem okolju sem bil 
domala med vsakim vikendom 
angažiran z udeležbami na 
različnih prireditvah. Ko sem 
opravljal funkcijo župana in 
poslanca, je bilo, lahko kar po-
šteno povem – na meji zmoglji-
vosti. Prav tako, ko sem bil po-
slanec in predsednik stranke 
ali minister, ko sem resda vsak 
dan prihajal domov, a pravilo-
ma pozno zvečer in zjutraj že 
zgodaj odhajal. V nasprotju 
z vsemi omenjenimi urniki v 
domačem prostoru je koledar 
evropskega parlamenta jasen, 
pregleden, dorečen. Sedaj sem 
odsoten od ponedeljka zjutraj 
do četrtka zvečer, ko se vračam 
iz Bruslja, v petek sem pravi-
loma v Ljubljani, nakar imam 
vikend na voljo za družino. In 
se je nadvse veselim tudi za-
radi tega, ker se je naša dru-
žina povečala za prvo vnučko, 
drugo pa pričakujemo konec 
tega meseca. Domače okolje 
izredno cenim, saj mi je bila 
in ostaja družina vselej moja 
najmočnejša opora. Imamo se 
srčno in iskreno radi. 
 Bojana�Mavsar

Nikoli nisem načrtoval svoje politične 
poti, temveč se je ta razvijala kot splet 
okoliščin že od mojega 23. leta dalje, 

ko sem najprej postal predsednik 
Krajevne skupnosti. Predvsem jo je 

narekovala želja, da dejansko 
nekaj naredim, najsi bo 

za lokalni ali državni prostor.

ponujal sem rešitve

MOSTEC - Na večeru spominov, 
ki so ga posvetili nedavno pre-
minulemu slavistu, akademi-
ku prof. dr. Jožetu Toporišiču, 
so domačini podoživeto obu-
jali spomine na uglednega so-
vaščana, ki se je rad in pogosto 
vračal domov na Mostec. Knji-
žnica Brežice je ob tem v bro-
darski hiši razstavila knjige dr. 
Toporišiča, ki jih hrani v okvi-
ru zdaj že 9-letnega projek-
ta Rastoča knjiga, namenjene-
ga prav temu jezikoslovcu. Na 

spominskem večeru so spreje-
li tudi nekaj pobud. »Vaščanke 
in vaščani Mosteca predlaga-
mo Slovenski akademiji znano-
sti in umetnosti SAZU, Ministr-
stvu za izobraževanje, znanost 
in šport, Ministrstvu za kul-
turo, Vladi RS, Občini Brežice, 
Krajevni skupnosti Dobova, 
Osnovni šoli Dobova, Javnemu 
skladu za kulturne dejavnosti 
- Območna izpostava Brežice, 
Knjižnici Brežice in Posavske-
mu muzeju Brežice: preimeno-
vanje Osnovne šole Dobova po 
dr. Jožetu Toporišiču, ker je to 
šolo obiskoval kot učenec, po-
stavitev spominske plošče na 
njegovi rojstni hiši na Moste-
cu, postavitev večjega spomin-

SELA PRI DOBOVI – Lovski 
muzej Polovič v Selah pri Do-
bovi je od 11. decembra da-
lje bogatejši za spominsko 
razstavo, ki so jo člani dru-
žine s sodelavci podjetja AFP 
postavili v spomin na pred 
dvema letoma preminulega 
Franca Poloviča, ki je pustil 
neizbrisen pečat v svoji dru-
žini, kraju in občini. 

Na otvoritvi razstave, ki so se 
je udeležili vsi njegovi svoj-
ci ter krajani in drugi občani, 
je najprej spregovoril njegov 
sin Franc Polovič. Dejal je, da 
bi ravno na dan otvoritve raz-
stave njegov oče praznoval 85. 
rojstni dan, zato so se odloči-
li, da ob tej priložnosti odpre-
jo razstavo njemu v čast. »Že 
nekaj časa je namreč minilo, 
odkar je dal moj sin Aleksan-
der pobudo, da v muzeju ure-
dimo poseben kotiček očetu v 
spomin,« je povedal Franc, či-
gar sin Aleksander je v nada-
ljevanju poudaril, da je imel 
njegov »opa« veliko željo, da 
se zgodba njegovega življenja 
spiše v knjigi, vendar mu žal to 
ni uspelo. Zato so se potrudili, 
da vsaj delček njegovega življe-
nja zajamejo v spominski raz-
stavi. Razstavljenih je veliko 
priznanj, odlikovanj in zahval, 
ki jih je pokojni Franc prejel s 
strani številnih društev in or-
ganizacij, kar priča o tem, kako 
je podpiral njihovo delovanje. 

Spomin na Poloviča živi dalje

»Naše poslanstvo je, da nada-
ljujemo uspešno poslovno pot, 
ki jo je 'opa' začel skupaj z mo-
jim očetom. Zavedamo se bre-
mena odgovornosti. V času 
krize nas podjetniški duh vodi 
naprej in verjamem, da je mo-
žno z vrednotami, ki jih je na 
nas prenesel 'opa', tudi v dana-
šnjem času uspešno delovati. 
Danes s ponosom nadaljuje-
mo 45-letno tradicijo poslova-
nja, kar dokazujeta tudi naši 
podjetji AFP Dobova in Stil-
les Sevnica, ki skupaj zaposlu-
jeta 250 ljudi. Ponosni smo na 
njegovo zapuščino, saj se zave-
damo pečata, ki ga je pustil v 
svojem kraju, predvsem pa v 
naših srcih,« je dejal Aleksan-
der. Zbrane je nagovoril tudi 
župan Ivan Molan in poleg ve-
likih strasti – vinarstva, lova in 
konjev – izpostavil predvsem 
dobrodelnost pokojnega Fran-

ca Poloviča, saj »v občini ni bilo 
dobrodelne prireditve, na ka-
teri Franc in njegova družina 
ne bi sodelovali s svojim pri-
spevkom«. Kot je še omenil žu-
pan, je bil Franc uspešen pod-
jetnik in izjemno pomemben 
zaradi svojih vrednot, ki v so-
dobnem podjetništvu izginja-
jo v pozabo. Svoj spomin na 
Franca pa je opisal tudi pred-
sednik sveta KS Dobova Miha-
el Boranič.

Razstavo je blagoslovil dobo-
vski župnik Matej Užmah, za 
glasbeno spremljavo so poskr-
beli nekateri člani Gasilskega 
pihalnega orkestra Loče, ker 
pa je bil Franc Polovič pred-
vsem veseljak po duši, so zbra-
ni ob koncu nazdravili s tistim, 
kar je imel najraje – domačimi 
borovničkami.
 Rok Retelj

Družina�Polovič�je�ravno�na�dan,�ko�bi�njihov�Franc�prazno-
val�85�let,�v�svojem�muzeju�odprla�razstavo�njemu�v�spomin.

Večer v spomin dr. Toporišiču
skega obeležja na Mostecu in 
na Vegovi ulici v Ljubljani v 
aleji slovenskih jezikoslovcev 
in skladateljev, da bi slovenski 
kulturni praznik v letu 2015 
in/ali celo prihodnje leto v ob-
čini Brežice posvetili spomi-
nu in delu dr. Jožeta Toporiši-

ča. Njegovo delo, predvsem pa 
skrb za ohranjanje slovenskega 
knjižnega jezika, naj postane-
ta predmet vsakoletnih srečanj 
slovenskih strokovnjakov v bli-
žnji Dobovi in na Mostecu,« je v 
imenu Moščancev zapisala Ire-
na Majce.  P. P.

Sovaščani� so�dr.�Toporišiču�
posvetili�spominski�večer.
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»Spomnimo se razlogov, zara-
di katerih smo izglasovali svo-
jo državo in suverenost slo-
venskega naroda. Zakaj smo 
se odločili za samostojno pot, 
kaj smo in kaj še pričakujemo 
od domovine? Državo, kjer vla-
da zakon in ta velja za vse ena-
ko, ne glede na prepričanje in 
verovanje. Družbo, kjer je ce-
njeno delo in kjer je delo na-
grajeno s poštenim plačilom, 
ki omogoča človeku dostojno 
življenje. Domovino, v kateri 
dobrodelnost ni nadomestek 
socialne države. Državo, kjer 
bodo ljudje na vodilnih me-

stih delali v interesu vseh, ne 
le v lastnem in interesu raz-
ličnih lobijev,« so bila uvo-
dna razmišljanja slavnostne-
ga govornika Ivana Molana, 
župana občine Brežice, ki je 
v nadaljevanju predstavil tudi 
zgledno sodelovanje in pove-
zovanje posavskih občin pri 
doseganju skupnih ciljev. »Po-
savci se zavedamo, da smo ob 

Moč Posavja je v povezovanju 
KRŠKO - V prenovljeni veliki dvorani Kulturnega doma Krško je 26. decembra potekala osrednja posavska 
proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti s slavnostnim koncertom Simfoničnega orkestra Glasbene 
šole Krško. Slavnostni govornik je bil brežiški župan Ivan Molan.

samostojnosti dobili prilo-
žnost za ustvarjanje pokraji-
ne po svojih željah in načrtih. 
Povezujejo nas reke, vinogra-
di in predvsem dobri ljudje, 
ki so pripravljeni prostovolj-
no storiti več od povprečja. V 
Posavju nas družijo mnogi de-
javniki, med temi še prav po-
sebej energetika. Veseli me, da 
smo skupaj prepričali tedanje 
vodilne, da akterji oz. podjetja 
na področju energetike sodijo 
v regijo, kjer se energija proi-
zvaja,« je nadaljeval ter dodal, 
da je dokaz, da je pot pravilna, 
tudi vključitev občin Radeče 

in Bistrica ob Sotli v posavsko 
razvojno regijo, saj je v njej 
omogočeno lažje sodelovanje 
in enakopravno vključevanje. 

»Naša moč je v doseganju do-
govora kljub različnosti, v pre-
seganju razlik pri pomembnih 
odločitvah za vse ljudi, ki živi-
mo in delamo v Posavju. Vse 
do danes smo lahko ponosni 

na zrelost in odgovornost, saj 
smo uspeli zagovarjati sku-
pne interese Posavja ne glede 
na na našo politično in ideo-
loško pripadnost,« je še pou-
daril Ivan Molan ter dodal, da 
posavske občine prepoznavajo 
različne potrebe svojih občank 
in občanov ter znajo poiskati 
enotnost pri ključnih stvareh. 
»Smo živ primer dobre prakse 
na področju sodelovanja in po-
vezovanja kljub nekaterim raz-
likam. Skupni projekti, ki bodo 
v prihodnosti še pogostejši, so 
dokaz, da se da s sodelovanjem 
hitreje in bolje doseči zasta-
vljene cilje,« pa je zaključil ter 
nato čestital ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti z željo, 
da bi vsak od nas prispeval k 
večji enotnosti vseh nas, Slo-
venk in Slovencev. »Samo tako 
si bomo lahko ustvarili lepši 
jutri za nas in za naše zanam-
ce,« je menil osrednji govor-
nik na slovesnosti ob lansko-
letnem dnevu samostojnosti in 
enotnosti.

Župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko, ki je bil gostitelj 
slavnostnega večera, pa je v 
svojem uvodnem nagovoru de-
jal, da morajo biti upanje zgo-
dovinskega dne pred 24 leti, 
povezovalni duh in neomajna 
volja temelj, na katerem bomo 
gradili našo skupno priho-
dnost v občini, regiji in državi. 
Zaključil je z mislijo: »Ne poza-
bimo na odgovornost, ki jo ima 
vsak izmed nas, da na temelju 
te pomembne zgodovinske od-
ločitve gradimo boljši jutri. Za 
dobro vseh državljank in drža-
vljanov, občank in občanov.« 

Slovesni kulturni program, ki 
ga je povezovala Bernarda 
Žarn, so oblikovali članice in 
člani Simfoničnega orkestra 
Glasbene šole Krško pod vod-
stvom dirigenta Petra Gabri-
ča v sodelovanju z oddelkom 
za sodobni ples v koreografiji 
Rosane Horvat ter s solistom 
Mitjo Kusljem. 
 Smilja Radi

V�Kulturnem�domu�Krško�je�potekala�osrednja�posavska�pro-
slava�ob�dnevu�samostojnosti�in�enotnosti.

Kulturni�program�je�oblikoval�Simfonični�orkester�Glasbene�
šole�Krško�v�sodelovanju�z�oddelkom�za�sodobni�ples.

Dobrodošlico je župan Ivan 
Molan zaželel vsem zaposle-
nim v občinski upravi, bivšim 
in sedanjim občinskim svetni-
kom, direktorjem javnih zavo-
dov, predsednikom krajevnih 
skupnosti ter predstavnikom 
raznih organizacij in društev v 
občini. Kot je dejal v nagovoru, 
se ne zaključuje samo leto, am-
pak tudi štiriletni mandat, ki je 
bil po njegovem v občini Breži-
ce zelo investicijsko naravnan, 
saj je bilo v tem obdobju za 55 
milijonov evrov raznih investi-
cij, od tega je bilo več kot 20 
milijonov evropskih sredstev. 
V tem obdobju so uspeli kon-
čati nekatere projekte, na ka-
tere so morali dolgo čakati, od 
športne dvorane, vrtca, pod-
voza v Dobovi do marsikate-
re investicije v krajevnih sku-
pnostih. »Če ne bi bilo pomoči 
vseh vas, ki ste soustvarjalci 
družbenega življenja v obči-
ni, zagotovo ne bi bilo teh re-

Kežmanova prejela plaketo
BREŽICE – Župan Ivan Molan je 18. decembra v restavraciji hotela Terme Čatež pred novim letom tradi-
cionalno sprejel vse, ki soustvarjajo družbeno življenje v občini Brežice. Kot je že v navadi, župan ob tej 
prilož nosti podeli tudi plaketo Občine Brežice, ki jo je prejela bivša podžupanja Vladka Kežman.

zultatov,« je poudaril Molan 
in nadaljeval, da so v zadnjem 
štiriletnem obdobju že razmi-
šljali tudi o prihodnosti obči-
ne. Začela se je namreč grad-
nja hidroelektrarne, od katere 
bo odvisen razvoj občine v pri-
hodnosti, sprejeli so nov OPN, 
zgrajene so bile industrijske 

cone. Župan se je zahvalil vsem 
dosedanjim občinskim svetni-
kom, predsednikom KS, vsi ti-
sti, ki so dobili nov mandat, pa 
se bodo trudili in uspeli nare-
diti čim več, da se bodo tak šni 
rezultati nadaljevali, je zatrdil. 
V občini Brežice optimistično 
zrejo v prihodnost, saj zadol-

ženost ni velika, in župan ver-
jame, da bodo s kompromi-
snimi predlogi tudi ob koncu 
naslednjega štiriletnega obdo-
bja lahko rekli, da je bilo le-to 
uspešno.

Še pred skupno zdravico je žu-
pan podelil tudi plaketo Obči-
ne Brežice, in sicer jo je preje-
la Vladka Kežman za uspešno 
sodelovanje ter v zahvalo za 
pomoč pri vodenju in razvo-
ju občine v času opravljanja 
funkcije podžupanje med le-
toma 2011 in 2014. Kežmano-
va, ki je že pred tem pomagala 
razvijati občino v pravo smer, 
predvsem na področju komu-
nale, in je bila tudi občinska 
svetnica, se je letos, kot je de-
jala, še »politično upokojila«. 
Za še boljšo voljo so na župa-
novem sprejemu poskrbeli čla-
ni skupine Trta. 

 Rok Retelj

Župan�Ivan�Molan�predaja�plaketo�Vladki�Kežman.

ČATEŽ OB SAVI – 20. decembra se je v Domu krajanov na Čatežu 
ob Savi odvil jubilejni 10. božični koncert, ki ga prireja KUD An-
ton Kreč Čatež ob Savi. Poleg domačega MePZ KUD Anton Kreč 
(zborovodja Ignac Slakonja) so nastopili še stalni gostje božič-
nih koncertov na Čatežu: mešani cerkveni pevski zbor Podgrad 
(zborovodja Stanko Čeh), Ljudske pevke Žejno, MoPZ Slavček 
Velika Dolina (zborovodja Slakonja) – ljudske pevke in »Slavčki« 
so nastopili na vseh desetih koncertih do sedaj –, MePZ KUD Bre-
žice (zborovodja Dragutin Križanić) in skupina Trta. 
Predsednica KUD Anton Kreč Čatež ob Savi Katarina Sedeljšak 
se je zahvalila vsem, ki so v zadnjem desetletju na kakršen koli 
način pripomogli k izvedbi koncertov. V čateškem zboru je pet 
članov, ki imajo od 15. do 19. decembra rojstni dan. To so Mil-
ka Ivanšek, Andreja Beribak, Tinka Petrič, Ignac Slakonja in 
Mihael Tomše, ki jim je predsednica namenila posebno pozor-
nost. Obiskovalce koncerta je pozdravil tudi čateški župnik Jože 
Pacek. Jubilejni koncert, ki ga je povezoval Andrej Geržina, se 
je tradicionalno zaključil s skupno pesmijo vseh nastopajočih – 
Sveto nočjo. R. R.

SENOVO - Pihalni orkester Delavsko kulturnega društva Svobo-
da Senovo je na božični dan s tradicionalnim božično-novole-
tnim koncertom navdušil številno občinstvo. Z dobro premišlje-
nim konceptom z izbranimi skladbami iz opernega sveta, operet 
in samostojno izvedenih prvencih skladatelja Arturja Marque-
za ter solistoma - sopranistko Galino Tubeishat in tenoristom 
Aljažem Farasinom, solistom ljubljanske Opere in baleta ter čla-
nom skupine Eroika, so si prislužili bučen aplavz in stoječe ova-
cije. Prvič sta se z orkestrom pod vodstvom dirigenta Halida Tu-
beishata predstavila dva mlada glasbenika – trobentarja Miha 
Božičnik in Bor Mitrovič. Glede na ocene kritikov, da je bil bo-
žično-novoletni koncert senovškega pihalnega orkestra prese-
žek na področju amaterske glasbene kulture tako na lokalnem 
kot širšem območju, v orkestru po besedah dirigenta Tubeishata 
že razmišljajo, da bi koncert ponovili in se predstavili tudi izven 
domače občine.  B.�Colarič

10. božični koncert na Čatežu

MePZ�KUD�Anton�Kreč�Čatež�ob�Savi�z�zborovodjem�Ignacem�
Slakonjo

Dvignili občinstvo na noge

Senovški�orkester�s�solistoma�Aljažem�Farasinom�in�Galino�
Tubeishat�ter�dirigentom�Halidom�Tubeishatom�v�ospredju

BREŽICE - Posavski muzej Brežice je ob koncu leta, v katerem je 
obeležil 65-letnico delovanja, pripravil gala komorni novoletni 
koncert klasične glasbe. V Viteški dvorani so klasične skladbe 
Bacha, De Curtisa, Mozarta, Rossinija, Liszta, Kreislerja, Brahm-
sa, Di Capue, Piazzolle in Verdija izvajali trije vrhunski glasbeni-
ki: violinistka ruskega rodu Inga Ulokina, članica Zagrebškega 
komornega orkestra in profesorica violine na Glasbeni šoli Ro-
gaška Slatina; tenorist Blaž Gantar, rojen v Kopru, ki se z glasbo 
ukvarja že od rosnih let, petja pa se je učil tudi pri. prof. Mateji 
Arnež Volčanšek in prof. Janku Volčanšku; ter pianist Vladi-
mir Mlinarić, rojen v Puli, ki je študiral v Ljubljani in se izpopol-
njeval na Dunaju, od leta 2002 je profesor klavirja na ljubljanski 
Akademiji za glasbo. Direktorica muzeja Alenka Černelič Kro-
šelj se je zahvalila svojim sodelavcem ter podpornikom muze-
ja, premierno pa je predstavila tudi nov logotip muzeja, ki ga je 
oblikovala arhitektka Vesna Lapuh.� N.�J.�S.

Gala koncert ob izteku leta
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

Smilja Radi
za območje občine Sevnica na
smilja.radi@posavje.info

Rok Retelj
za območje občine Brežice na
rok.retelj@posavje.info

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info

 

Člani orkestra, ki je v minulem 
letu obeležil 20-letnico 
delovanja, so pod dirigentsko 
taktirko Tonija Homana pri-
pravili praznikom primeren 
repertoar skladb, ob tem pa so 
se kot solisti predstavili Mitja 
Pirc na baritonu ter Lina Je-
rele in Alja Angeli na flavtah. 
Precej številčno občinstvo je v 
premorih med skladbami pri-
sluhnilo voditeljici večera Me-
liti Skušek, ki je v vezni tekst 
vpletla nekaj kritično-sati-
ričnih pogledov na najodmev-
nejše aktualno-politične do-
godke minulega leta. 

Župan Ladko Petretič je v po-
zdravnem nagovoru opozoril 
na pomanjkanje enotnosti in 
naše pregovorno nezadovolj-
stvo nad svojo državo: »Slo-
venci namreč enačimo svojo 
državo s politiko, domovina 

DOBOVA – Na božični dan so prostor za župnijsko cerkvijo Mari-
jinega imena v Dobovi zapolnili številni obiskovalci, ki so si ogle-
dali žive jaslice. Slednje so organizirali četrtič, glavni organizator 
pa je bilo KD Zvezda Dobova v sodelovanju z Občino Brežice, KS 
Dobova, TD Dobova, PGD Mihalovec, Konjeniškim društvom Do-
bova, Društvom kmečkih žena in Vokalno skupino Aria.

Evangelijsko uprizoritev Jezusovega rojstva so odigrali Jelka 
(Marija), Jure (Jožef) in Jakob Žnideršič (Jezus), poleg njih 
pa še Aleš Katič (bobnar), Kristjan Deržič, Jure Bele (voja-
ka), Janez Marčun (klicar), Jurij Kovačič (pisar), Vlado Fučko, 
Roman Zemljak (krčmarja), Dominik Pavlovič (kovač), Luka 
Krivec (Kovačev sin), David Hribar, Tadej Cizl, Damir Šetinc 
(pastirji), Sara Cizl (nadangel Gabriel), člani Konjeniškega dru-
štva Dobova (sv. trije kralji), Aleš Šavrič (bralec), za pevsko spre-
mljavo so poskrbele članice Vokalne skupine Aria, s fanfarami pa 
so nastopili člani Gasilskega pihalnega orkestra Loče. Režiser in 
vodja projekta živih jaslic je bil Jaka Krivec, za scenarij sta po-
skrbela Darinka Cvetko Šegota in Jaka Krivec, za scenografijo 
Aleš Katič in Kristjan Deržič, za kostumografijo Jelka Šetinc in 
za ozvočenje Marko Petelinc. Še pred začetkom uprizoritve bo-
žične zgodbe je zbrane pozdravil dobovski župnik Matej Užmah.
 R. Retelj

Petretič: še znamo stopiti skupaj
KOSTANJEVICA NA KRKI - Na dan samostojnosti in enotnosti je v telovadnici kostanjeviške osnovne šole 
potekal tradicionalni božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki, ki je hkrati tudi 
osrednja občinska prireditev ob omenjenem prazniku. 

pa mora biti nad politiko, nad 
vsakodnevnim dogajanjem, ki 
nam ga ponujajo mediji, zato 
bi se morali vsak trenutek za-
vedati svojih kvalitet, modros-
ti, posebnosti in v sebi najti 
vsaj toliko pozitivnih lastnos-
ti, kot jih pri nas najdejo tuj-

ci.« In nadaljeval: »Domovina 
niso samo lepe gore, gozdovi, 
reke, morja, kajti vse to ima-
jo tudi druge države. Domo-
vina ni le država, ampak smo 
predvsem ljudje, ki v tej drža-
vi živimo.« Kljub temu še ved-
no znamo stopiti skupaj, kar 
se pokaže zlasti ob raznih ne-

srečah, ki nas prizadenejo. 
Kostanjevičani so to dokaza-
li ob jesenskih poplavah. »Ne-
šteto rok je brez posebnega 
klica in brez prisile ponovno 
žrtvovalo svoj čas in trud, da 
bi vsaj nekoliko omilili posle-
dice naraslih voda in grozečih 
plazov,« je dejal župan ter se 
zahvalil vsem prostovoljcem, 
gasilcem in Civilni zaščiti, dru-
štvom in posameznikom, ki so 
nesebično pomagali tistim, ki 
so potrebovali pomoč.

Slavnostna govornica je bila 
balerina in koreografinja Ma-
teja Bučar, ki ima koreni-
ne v sloviti Bučarjevi gostil-
ni. V svojem govoru je naštela 
predvsem nekaj spominov na 
otroško preživljanje počitnic 
v Kostanjevici na Krki, ki ima, 
kot je dejala, v njenem srcu še 
vedno posebno mesto.
� P.�Pavlovič

Župan�Ladko�Petretič�med�nagovorom�udeležencev�prireditve

Žive jaslice v Dobovi

Novorojenemu�so�se�prišli�poklonit�tudi�sveti�trije�kralji.

ŠENTJANŽ - V telovadnici OŠ Milana Majcna v Šentjanžu je na 
predvečer praznika dneva samostojnosti in enotnosti potekal 
zelo dobro obiskan božično-novoletni koncert Godbe Slovenskih 
železnic iz Zidanega Mosta, ki je skupaj z gosti pripravila nepo-
zaben glasbeni večer. Večino skladb, ki so jih zaigrali godbenice 
in godbeniki ter z njimi navdušili, je priredil član »železničarske 
godbe« Rok Pelc, s solo nastopi pa so navdušili tudi baritonist 
Matej Štih, saksofonistka Anja Kožuh in vokalist Janez Krivec. 
Bogat glasbeni program so dopolnili s svojim uvodnim nastopom 
ob spremljavi Godbe Slovenskih železnic pod vodstvom dirigenta 
Francija Lipovška še člani moške vokalne skupine Lira iz Krme-
lja, ki v letošnjem letu obeležujejo 20-letnico delovnja, ter Veseli 
Dolenjci. Ansambel, ki ga sestavljajo člani iz Krmelja in s Studen-
ca, je navdušil z narodnozabavnimi in zimzelenimi melodijami 
ter še bolj ogrel dlani obiskovalcev. Posebno močan aplavz pa je 
prejel tudi sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je obljubil, da se bo 
v letošnjem letu začela gradnja nove telovadnice pri šentjanški 
osnovni šoli, vse dobro v novem letu pa je vsem zbranim zaželel 
tudi predsednik KS Šentjanž Boštjan Krmelj. Koncert sta pove-
zovala Jožica Pelko in Boštjan Repovž.  S. R.

BLANCA - Na dan samostojnosti in enotnosti je Godba Blanški 
vinogradniki v telovadnici OŠ Blanca pripravila 14. božično-no-
voletni koncert, ki je bil, tako kot vsa leta doslej, zelo dobro obi-
skan. Razgiban in raznolik glasbeni del programa so poleg članic 
in članov Godbe Blanški vinogradniki pod vodstvom dirigen-
ta Martina Marka oblikovali Oktet Rajhenburg, skupina Jarica, 
predšolski pevski zbor Škratki OŠ Blanca pod vodstvom Saše 
Martinčič, vokalna skupina M.I.J.A.V., kvintet Šank bend, Toni 
Sotošek z družino, skupina Makadam, vokalistka Irena Vrč-
kovnik ter Anja, Leon in Klara Drstvenšek. Za smeh in dobro 
razpoloženje je skrbela zasavska humoristka, ki si je nadela ime 
Olga Kurčeva. Prisotne na prireditvi so ob zaključku koncerta 
pozdravili ter zaželi vse lepo v novem letu 2015 predsednik KD 
Godba Blanški vinogradniki Roman Kragl, ravnatelj OŠ Blan-
ca mag. Vincenc Frece, predsednik ZKD Sevnica Jože Novak 
ter sevniški občinski svetnik in poslanec Tomaž Lisec. Za pogo-
stitev in druženje ob kozarčku po prireditvi so poskrbeli Aktiv 
kmečkih žena Blanca in domači vinogradniki.  S. R.

Železničarska godba navdušila

Godba�Slovenskih�železnic�iz�Zidanega�Mosta

Blanški vinogradniki z gosti

Z�Godbo�Blanški�vinogradniki�so�zapeli�in�zaigrali�tudi�zani-
mivi�glasbeni�gosti.

KRŠKO - Pri krški občinski zgradbi so 25. decembra pripravi-
li tradicionalne žive jaslice. Prikaz božične zgodbe z naslovom 
"Slovenski božič" je potekal pod okriljem Moškega pevskega zbo-
ra Brestanica, ki ga vodi Janko Avsenak, v goste pa so povabi-
li Andrejo Bračun, Anjo Žabkar in Marka Železnika ter vodi-
teljico Tatjano Uduč. Za zimsko snežno vzdušje pa so poskrbeli 
domači gasilci. M.�H.�

Spet uprizorili božično zgodbo 

Božična�zgodba�na�praznični�božični�dan

KOZMETIČNI SALON 
Bio Linea
031 633 503

Nova lokacija 
ponovno na Vidmu

Cesta 4. julija 71, Krško
 

Kozmetika
Masaža
Pedikura
Nega obraza
Refleksoterapija

Mojca Pevec s.p., Cesta 4.julija 71, Krško

KAPELE - Društvo konjerejcev Kapele je 26. decembra, na dan 
svetega Štefana, zavetnika konj, organiziralo tradicionalno 21. 
žegnanje konj. V prelepem sončnem vremenu se je povorke, ki 
je krenila iz Podvinj, in žegnanja na Kapelskem placu udeležilo 
15 vpreg in 18 jezdecev. Tudi letos so se prireditve udeležili čla-
ni sosednjih društev iz Dobove, Artič in Hrvaške. Lepo množico 
obiskovalcev so nagovorili predsednik Društva konjerejcev Ka-
pele Robi Stanič, župan občine Brežice Ivan Molan in predse-
dnik sveta KS Kapele Ivan Urek. Žegnanje je opravil župnik Vla-
do Leskovar in konjem iz roke razdelil blagoslovljen kruh in sol. 
Kakor že vsa leta do sedaj so tudi tokrat za veselo razpoloženje 
poskrbeli člani Pihalnega orkestra Kapele. 
 Vir:�Društvo�konjerejcev�Kapele

V Kapelah žegnali konje
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»Kulturni dom Krško s pre-
novo ter vsemi posodobitva-
mi in izboljšavami ustvarja 
nove in veliko boljše možno-
sti na vseh področjih, pred-
vsem pa kulturni dom je in bo 
tudi v prihodnosti osrednje re-
gionalno kulturno-umetniško 
središče, ki omogoča razprše-
nost in dostopnost kulturnih 
dobrin izven največjih središč 
vsem generacijam,« je dejala 
Ceglarjeva.

Miljenko Muha, predsednik 
uprave družbe Kostak, je v 
imenu izvajalca in podizvajal-
cev del (ob družbi Kostak so 
bili to še podjetja: Atlas opre-
ma Ljubljana, Fluks in Decibel 
Solkan, Varion Kamnik, Ele-
ktromehanika Arh Leskovec 
pri Krškem, Antea Bojsno, Sli-
kopleskarstvo Puntar Jože Le-
skovec pri Krškem, Blastehnik 
Novo mesto, KT Sandi Tršinar 
Kostanjevica na Krki, Segrad 
Leskovec pri Krškem, Megel 
Brestanica in Dular mizarstvo 
iz Krškega) poudaril, da je so-

Dom za bodoče generacije
KRŠKO - S koncertom Big banda RTV Slovenija s solisti je bil 18. decembra odprt prenovljen krški Kulturni dom oz. osre-
dnja prireditvena dvorana s spremljajočimi prostori. Direktorica Katja Ceglar je v uvodnem govoru izpostavila pridobi-
tve in funkcionalne izboljšave ter se zahvalila vsem sodelujočim pri obnovi.

doben objekt odgovor na zah-
teve sodobnega digitalnega 
časa in zagotovilo, da bo obisk 
doma lepo in posebno dožive-
tje za vse, ki ga bodo obiskova-
li: »Projekt obnove je bil zahte-
ven, saj se je od izgradnje v letu 
1976 bistveno spremenila teh-
nologija opremljanja tovrstnih 
objektov, vse z namenom zago-
tavljanja višje kakovosti za obi-
skovalce. Moja želja in želja so-

delavcev družbe Kostak je, da 
bi bil tudi naslednjih 40 let kul-
turni dom kraj, kjer bi se Kr-
čani in ostali obiskovalci radi 
družili.« Ob tem je Muha zaže-
lel tudi čim hitrejše okrevanje 
sodelavcu Smiljanu Ferku, ki 
se je pri izvajanju del v veliki 
dvorani huje poškodoval.
Obnovljeni prostori krškega 
kulturnega hrama pa utirajo 
poti tudi prihodnjim genera-

cijam, je pred številnimi zbra-
nimi dejala tudi podžupanja 
občine Ana Somrak: »Veseli 
me, da bomo s celovito obno-
vo omogočili še boljše pogoje 
ustvarjanja in uprizoritev pri-
znanih domačih in ostalih kul-
turnih ustvarjalcev in umetni-
ških skupin. Pa tudi številnih 
domačih kulturnih društev, saj 
se lahko v občini Krško poleg 
mednarodno priznanih profe-
sionalnih kulturnih ustvarjal-
cev pohvalimo tudi z bogato 
produkcijo ljubiteljske kultu-
re, v kateri se povezujejo en-
tuziasti, zagnani in delu preda-
ni domačini.« 

Program je povezoval gleda-
liški igralec, Brestaničan Nik 
Škrlec, Big band RTV Slovenija 
z dirigentom Žarkom Prinči-
čem ter solistkama, vokalistko 
Nino Strnad in pianistko Ta-
tjano Ognjanović, pa je izve-
del program A Tribute to Ge-
orge Gershwin - Rhaspody in 
Blue. 
� Bojana�Mavsar�

Velika�dvorana�je�največja�v�jugovzhodnem�delu�Slovenije�
med�Ljubljano�in�Zagrebom,�saj�sprejme�do�600�obiskovalcev.

V čast dnevu samostojnosti in enotnosti kot slovenskemu držav-
nemu prazniku je v petek, 26. decembra 2014, v radeškem parku 
potekala tradicionalna slovesnost pod okriljem Občine Radeče.

Ob spomeniku v čast akterjem vojne za svobodno Slovenijo se je ob-
činstvu najprej predstavil priznani mladi harmonikar in pevec Mi-
hael Strniša, osrednji del kulturnega programa pa je tokrat pripa-
del najmlajši skupini Gledališkega društva Radeče pod mentorstvom 
Lucije Sirk. Mlade članice in člani te skupine so zbrano občinstvo 
navdušili z recitalom črtice Skodelica kave, avtorja Ivana Cankarja.

Čast slavnostne govornice na zdaj že lanski proslavi je bila tokrat v 
zahvalo za njene dosedanje dosežke dana občinski svetnici Andreji 
Burkelc Klajn, ki je v svojem govoru predvsem poudarila odnos dr-
žavljanov do domovine. 
Nekaj misli iz govora: »… Nekje 
sem prebrala, da nas tujci hvalijo, 
da smo delovni in pošteni, da 
lepo skrbimo za urejenost svojih 
domov in okolice, prebrala pa sem 
tudi, da v Sloveniji težko srečaš 
Slovenca, ki bi bil zadovoljen s 
plačo, ali ki bi povedal nekaj lepih 
besed o domovini.
Slovenci enačimo svojo državo s 
politiko. Toda domovina mora biti 
nad vsemi dogajanji, ki jih sprem
ljamo v medijih. 
Kaj pa potem sploh je domovina? 
Domovina smo ljudje. Saj je res, da takrat, ko zahrepenimo po do
movini, zahrepenimo predvsem po ljubljenemu človeku, ki ga pog
rešamo in na katerega smo navezani.
Želim si, da bi bili v letu 2015 enotni in domovini bolj naklonjeni. 
Vsem pa iskreno voščim ob prazniku samostojnosti in enotnosti in 
želim, da se ob mislih na domovino spomnite na vse tiste, ki so v 
stoletjih darovali svoja življenja zato, da imamo svojo domovino in 
tudi zato, da lahko take in podobne nagovore poslušamo  in govo
rimo v slovenskem jeziku …«

Ob zaključku slovesnosti je župan občine Radeče Tomaž Režun 
skupaj s predstavnikoma Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Po-
licijskega društva Sever na spomenik položil venec v čast vsem žr-
tvam vojne, ki je Slovencem in Slovenkam dala svobodno in ne-
odvisno državo. 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Najmlajša skupina Gledališkega društva Radeče

Slavnostna govornica Andreja 
Burkelc Klajn

VELIKI TRN - V prazničnem večeru so dvorano Kulturnega doma 
na Velikem Trnu napolnile božične melodije. Pevke ŽePZ Femina 
Cantat, ki deluje v okviru Društva za ohranitev podeželja Veliki 
Trn, so pod umetniškim vodstvom Ane Češnjevar obiskovalce 
popeljale v objem prelepih božičnih pesmi. V goste so povabile 
Pevsko skupino Lavrencij z Rake, ki je z Andrejem Resnikom 
večeru dodala pridih žametnega moškega petja. Za izvrstno in-
strumentalno spremljavo je poskrbela družina Kamplet. Vale-
rija je skladbe obogatila z milimi zvoki flavte, Robert in Nejc pa 
sta  prebirala klavirske tipke. Božične nitke koncerta je žametno 
spletal Aleš Češnjevar, Simona Cerovšek in Adam Kamplet pa 
sta vse obiskovalce očarala s prelepo božično zgodbo. Žarek bo-
žične noči je razsvetljeval dvorano in napolnil vse obiskovalce z 
ljubeznivimi prazničnimi sporočili, topli napitki in sladke dobro-
te pa so vse zadržali še v prijetnem klepetu.  I.�Janc

Božični koncert na Velikem Trnu

Domače�pevke�skupaj�z�gosti�z�Rake

RADEČE - V Domu kulture Ra-
deče je 18. in 19. decembra po-
tekal novoletni koncert Glas-
bene šole Laško-Radeče. V 
dveh glasbenih večerih so se 
na odru, ki je bil skorajda pre-
majhen za številne nastopajo-
če, predstavile različne glas-
bene zasedbe ter z zaigranimi 

Novoletni koncert GŠ Laško-Radeče
in z zapetimi skladbami priča-
rale prijeten uvod v prihajajo-
če minule praznične decem-
brske dni. S svojim nastopom 
so navdušili tudi glasbeni gos-
ti iz hrvaške Virovitice, in sicer 
tamburaški orkester Glasbene 
šole Jan Vlašimsky z dirigent-
ko Mirno Mihalković ter har-
monikarski orkester Glasbene 
šole Jan Vlašimsky z dirigent-
ko Beatrice Šušak. Oba večera 
je povezovala Neva Marn Haf-
ner, ki je nastopila tudi kot vo-
kalistka.  S. R.

GŠ�Laško-Radeče�je�pripravi-
la�novoletni�koncert,�na�ka-
terem� so� se� v� dveh� večerih�
predstavile�različne�glasbe-
ne�zasedbe.

NEMŠKA VAS - Tradicionalni blagoslov vode, soli in konj je 26. 
decembra k cerkvi sv. Štefana v Nemški vasi pritegnil nad 300 
ljudi in 13 konj. Cerkvena slovesnost v poklon prvemu  mučen-
cu sv. Štefanu in slovenskemu dnevu samostojnosti in enotno-
sti je v župniji Leskovec pri Krškem tradicionalno nadaljevanje 
božičnih skrivnosti. Ta dan se jim je pridružila pesem domačega 
župnijskega pevskega zbora, pritrkavanje zvonov, v cerkvi ple-
tena listna veriga in živo cvetje, zunaj visok mlaj, lepo okrašeni 
konji, pa tudi izredno lep sončen dan. 
Že 15 minut pred 10. uro so pritrkovalci skozi line zvonika po-
nesli pesem sv. Štefana daleč po Krškem gričevju in polju, gru-
če pa so se vzpenjale na cerkveni hrib. Slovesni mašni obred je 
opravil župnik Ludvik Žagar ob sodelovanju Iztoka Starca, za 
glasbeno spremljavo pa je poskrbela Kristina Lovšin Salmič z 
župnijskimi pevci. Drugi del slovesnosti se je odvijal na prostem. 
Blagoslov vode, ki je vir življenja, sredstvo očiščenja in središče 
preporoda. Blagoslov soli, tudi kot solna zaveza. Desetič pa je po 
obnovi obredov v letu 2005 duhovnik blagoslovil tudi kruh, ki 
so ga potem dobili konjeniki za svoje živali. Prejeli so tudi spo-
minsko darilce  - na les odtisnjeni »pečat«, kje so bili konji bla-
goslovljeni. Za organizacijo sta s sodelavci poskrbela cerkvena 
ključarja, soimenjaka Jože Božič in Jože Božič. � L.�Šribar

Za zdravje konj, za vodo in sol

DOLENJSKE TOPLICE, KRŠKO  - 7. decembra so bila v uvodu pri-
reditve Teden teatra v Dolenjskih Toplicah podeljena priznan-
ja Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin za območje 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja za leto 2014. Slednja je prejelo 
tudi pet članov kulturnih društev iz občine Krško, in sicer: Guni 
Fabjančič in Tilen Kolar iz DKD Svoboda Senovo za ustvarjeno 
najboljšo scenografijo v predstavi Dekliščina, v kateri je bila ob 
njima Aleksandra Macur, prav tako članica senovske gledališ-
ke skupine, nagrajena za najboljšo odigrano stransko žensko vlo-
go. Za najboljšo moško glavno vlogo v predstavi Tistega lepega 
dne je prejel priznanje Boštjan Arh iz KD Leskovec pri Krškem, 
za najboljšo moško stransko vlogo v predelavi Butalci pa Simon 
Kerin iz Teatra Svetokriškega KD Stane Kerin Podbočje.  B. M. 

Pet Linhartovih nagrajencev
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SEVNICA - 23. decembra je potekala v jedilnici sevniškega doma 
upokojencev predaja sredstev, zbranih na lanskoletni novem-
brski dobrodelni akciji "Manj svečk za manj grobov", ki jo je v 
sevniški občini drugo leto zapored organiziral Občinski odbor 
Nove generacije SLS Sevnica. V akciji so organizatorji zbrali 2.894 
evrov prostovoljnih prispevkov in jih podarili Domu upokojen-
cev Sevnica za nakup naprave »motomed«, ki pomaga sprošča-
ti mišice, zmanjšuje krče v nogah, ohranja fizično moč in razgi-
ba sklepe. 
Prijetnega predbožičnega dogodka sta se s predsednikom Občin-
skega odbora Nove generacije SLS Sevnica in koordinatorjem ak-
cije v Sevnici Davidom Divjakom ter drugimi prostovoljci ude-
ležila tudi podpredsednik SLS in vodja vseslovenske akcije Manj 
svečk za manj grobov Primož Jelševar ter direktorica DUO Im-
poljca Andreja Flajs. Slednja je v svojem nagovoru med drugim 
dejala: »Bogatejši smo za eno pomembno napravo, a gre za veli-
ko več kot za materialni prispevek. Gre za to, da se v tem mate-
rialnem tekmovanju ustavimo in razmislimo, da je življenje vre-
dno toliko, kolikor ga živimo.«
V spremljajočem kulturnem programu so nastopili glasbeni go-
sti z Rake - ljudski godci Raški č'bularji in Pevke iz treh vasi, ki 
delujejo v okviru Društva upokojencev Raka.  S. R.

Dobrodelnost brez meja

Darilni�bon�z�zneskom�zbranih�prostovoljnih�prispevkov�v�
lanskoletni�dobrodelni�akciji�so�organizatorji�podarili�Domu�
upokojencev�Sevnica�za�nakup�naprave�»motomed«.�PODBOČJE - Pevke izpod Bočja so 28. decembra ob podpori ma-

tičnega Kulturnega društva Stane Kerin tudi letošnje praznike 
svojim sokrajanom popestrile z božičnim koncertom, po scena-
riju Ivanke Černelič Jurečič naslovljenim Božična zgodba. Pod 
taktirko Andreje Barič Kerin so pripravile nekaj bolj in nekaj 
manj znanih božičnih pesmi, na odru podboškega kulturnega 
doma pa so se jim pridružili člani Moškega pevskega zbora Soli-
darnost iz Kamnika ter tudi njihovi otroci in vnuki, ki so ob pe-
smi na odru okrasili božično drevesce in pod njim postavili jasli-
ce, najmlajši pa so povedali tudi, zakaj imajo radi božič. Pri petju 
sta jih na flavtah spremljali Lucija Pavlovič in Leda Krošelj, na 
klavirju Vito An Krošelj ter na kitari Lovro Jurečič. Vezni tekst 
so letos nadomestile božične zgodbe iz otroštva, ki so jih pripo-
vedovale članice domačega zbora Ana Barič, Anica Drašler, Ma-
rija Pavlovič in Olga Colarič ter član gostujočega zbora Martin 
Gorenc. »Babi, kaj pa Sveta noč?« so pevke ob koncu vprašali nji-
hovi vnuki in vnučke in skupaj so zapeli še najbolj znano božič-
no pesem. P. P.

CERKLJE OB KRKI – Na zadnjo nedeljo v preteklem letu se je v 
polni župnijski cerkvi sv. Marka v Cerkljah ob Krki odvil tradicio-
nalni božični koncert, ki je prvič potekal v organizaciji Mešanega 
pevskega zbora Cerklje ob Krki, katerega člani so se zelo potru-
dili in pripravili zelo lep program. Poleg MePZ Cerklje ob Krki, 
ki ga vodi Andrej Resnik z Rake, so nastopili še Moški pevski 
zbor Planina pod vodstvom Mihe Halerja, dekliški pevski zbor 
Cerklje ob Krki pod taktirko Jana Rudmana, Koledniki z Rake 
(zborovodja Andrej Resnik), Maja Weiss in Robi Petan, Vox Po-
savci (zborovodja Niko Ogorevc) ter skupina Iber. Še pred za-
ključno pesmijo vseh nastopajočih, tradicionalno Sveto nočjo, je 
nekaj besed spregovoril cerkljanski župnik mag. Janez Žakelj 
in pohvalil organizatorje koncerta kot tudi vse ostale, ki so na 
kakršen koli način pripomogli, da je koncert uspel. Predsednica 
MePZ Cerklje ob Krki Nataša Pleteršnik se je obenem zahvali-
la Vladu Gramcu, ki je s koncem leta predal funkcijo predsedni-
ka Kulturnega društva Planina. Koncert sta povezovala Ana Ma-
rija Duhanič in Rok Retelj.� R.�R.,�foto:�L.�Rudman

Božična zgodba v Podbočju

S�podboškimi�pevkami�je�zapel�tudi�njihov�podmladek.

Koncert polepšal praznike

MePZ�Cerklje�ob�Krki,�ki�ga�vodi�Andrej�Resnik

AMBULANTA ZA 
BOLEZNI ŠČITNICE

Ščitnica je organ, ki se nahaja v sprednjem in spodnjem delu 
vratu, pod Adamovim jabolkom, je zelo majhna, vendar izredno 
pomembna žleza, ki skrbi za normalno presnovo in vpliva na 
skoraj vse organe v telesu. 

Ultrazvok ščitnice je neboleča in nenevarna preiskava, s kate-
ro ugotavljamo velikost in notranjo strukturo ščitnice, nodusov, 
ciste in druge omejene spremembe v ščitnici.

Diagnostična punkcija ščitnice je ena od najpomembnejših pre-
iskav ščitnice. Preiskava se dela s tanko iglo in s pomočjo ul-
trazvoka. S tem ugotavljamo, ali je neka sprememba v ščitni-
ci rakasta oz. natančno opredelimo druge ščitnične bolezni, z 
enakim postopkom izpraznimo ciste v ščitnici. Preiskava je sko-
raj neboleča.

Spoštovane paciente obveščamo, da z 
letom 2015 začne enkrat tedensko de-
lovati specialistična ambulanta za zdrav
ljenje ščitnice. Vodil jo bo ugledni zag-
rebški zdravnik, dr. Ante Barbir, dr.med., 
specialist internist, endokrinolog, tiro-
log. Zadnjih 10 let je služboval v polikli-
niki "Sunce", in sicer na področju interne 
medicine, endokrinologije, diabetologi-
je in bolezni ščitnice. 

V ambulanti opravljamo kompletno diagnostiko ščitnice. Delo je 
organizirano tako, da so preiskave opravljene v najkrajšem mož-
nem času. V ambulanti opravljamo pogovore, klinične preglede, 
ultrazvočne preglede, ultrazvočno vodene punkcije za citološko 
analizo, odvzeme in analize krvi ter druge preglede s področja in-
terne medicine, endokrinologije (policistični 
jajčniki, bolezni povezane s prekomerno te-
lesno težo …) in diabetologije.

Informacije in naročila na telefonski 
številki 07 49 03 000.

www.aristotel.si

Kolokvij so v muzeju pripravi-
li prav na dan 25-letnice ume-
tnikove smrti, svojo bogato in 
ustvarjalno življenje je namreč 
akademski kipar in medaljer 
Vladimir Štoviček, rojen 26. 
junija 1896 v Boštanju, sklenil 
v 93. letu starosti 11. decem-
bra 1989. Njegovo življenje in 
delo je zbranim na kolokviju, 
ki se ga je udeležila tudi ume-
tnikova hči Duška s sinovoma 
in vnuk Andrej, predstavila v 
imenu Oži Lorber kustosinja 
v krškem muzeju Nina Sotel-
šek, sama pa se je v nadaljeva-
nju predstavitve navezala na 
Štovičkovo dokumentacijsko 
zbirko, ki jo hranijo in dopol-
njujejo v Mestnem muzeju ter 
dve razstavi njegovih del, ki so 
ju uredili in na ogled postavili 

Muzej - skrbnik Štovičkovih del
KRŠKO - 11. decembra so v Mestnem muzeju pripravili kolokvij z naslovom Zbirka Vladimirja Štovička v 
Mestnem muzeju Krško. Kipar in medaljer Štoviček, ki je s svojimi deli zaznamoval lokalni, slovenski in 
tudi prostor nekdanje Jugoslavije, je leta 1976 z darilno listino izročil vsa dela iz svoje zbirke Občini Krško.

ob otvoritvi muzeja v letu 2010 
in dopolnjeno ter prenovljeno 
v mesecu juniju letos, s katero 
so hkrati obeležili Štovičkovo 
118-letnico rojstva. 

Devet let po 
umetnikovi 
smrti je Što-
vičkovo re-
trospektiv-
no razstavo 
v Posavskem 
muzeju Bre-
žice pripravi-
la muzejska 
s ve t ova l k a 
Oži Lorber, 
tedaj pa je 
bil izdan tudi 
obsežen ka-
talog. Že pred 
tem so leta 

1991 na podlagi Štovičkove 
darilne listine v njegovem ate-
ljeju, ki ga je hkrati z deli za-
pustil Občini, popisali skupno 
1563 njegovih del, do danes, 

kot je povedala Sotelškova, pa 
so jih v muzeju evidentirali in 
popisali še dodatnih 417 ter jih 
vse vnesli v katalog s kronolo-
škim pregledom vseh umetni-
kovih del v skladu z zakoni in 
predpisi, ki narekujejo ravna-
nje s premično kulturno dedi-
ščino. Ker Štovičkov atelje ni 
bil ustrezen prostor za hrambo 
umetnin, je žal več njegovih del 
utrpelo škodo, zato so v muzeju 
ob prevzemu umetnin natanč-
no popisali stanje posameznih 
kiparskih in medaljerskih del 
in za njihovo hrambo uredili 
podstrešne prostore. Trenutno 
razpolagajo s 119 Štovičkovi-
mi plastikami, 167 medaljami, 
723 plaketami, 42 reliefi in 509 
kalupi, po materialu pa prevla-
dujejo mavec, bron, nežgana in 
žgana glina, marmor, kamen 
ipd. Na predavanje Sotelškove 
se je navezala tudi akademska 
restavratorka v muzeju Maja 
Ivanišin, ki je zbranim pred-
stavila nego kipov in ohranja-
nje Štovičkove zbirke. 

Na podlagi zapisanih umetni-
kovih pogojev v darilni listini o 
ravnanju z deli, ki pa so bili za-
radi različnih razlogov do pred 
let le delno izpolnjeni, bo zbir-
ka ponovno prenovljena čez 
dobra tri leta. Že pred skoraj 
40 leti je namreč Štoviček dalj-
novidno zapisal, da morajo biti 
njegova dela razstavljena v Val-
vasorjevi hiši, odlita v bronu ali 
drugem ustreznem materialu, 
da je potrebno zbirko zamenja-
ti vsaka tri leta in za postavitev 
razstave zagotoviti ustreznega 
strokovnjaka.
� Bojana�Mavsar

Med�leti�2010�in�2014�je�bilo�po�naročilu�občine�
narejenih�prek�deset�novih�odlitkov�njegovih�
del,�med�drugim�tudi�akta�v�ospredju,�moškega�
iz�okoli�leta�1932�ter�ženskega�iz�leta�1937/38.



Posavski obzornik - leto XIX, številka 1, četrtek, 8. 1. 201510 GOSPODARSTVO

Kot je pred sprejemom novi-
narjem povedal direktor GEN 
energije Martin Novšak, je 
bilo leto 2014 za skupino GEN 
izredno po hidrologiji in stabil-
nosti obratovanja proizvodnih 
enot, saj so dosegli rekord-
no proizvodnjo v hidroelek-
trarnah na zgornji (500 gWh) 
in spodnji Savi (530 gWh) ter 
v Nuklearni elektrarni Krško 
(6000 gWh električne ener-
gije). Vse proizvodne enote 
so skupno proizvedle približ-
no 3,6 TWh električne energi-
je oziroma 20 % več kot v letu 
2013. »Temu primerni so tudi 
poslovni rezultati, tako da pri-
čakujemo realizacijo na nivo-
ju družbe v višini 170 milijo-
nov evrov prihodkov in okoli 
15 milijonov evrov neto dobič-
ka, kar je dvakrat več od načr-
tovanega. V skupini GEN pri-
čakujemo okoli 680 milijonov 
evrov prometa in 22 milijonov 
evrov neto dobička, kar je tudi 
dvakrat več od načrtovanega,« 
je dejal. Ob tem so posodobili 
tudi strateški načrt delovanja 
za naslednje petletno obdobje s 
pogledom v naslednje desetlet-
je, v katerem so kot prioritetne 
investicije opredeljene pripra-
ve na gradnjo drugega blo-
ka jedrske elektrarne, dokon-
čanje izgradnje HE na spodnji 
Savi, priprave na gradnjo HE na 

BRESTANICA - 4. decembra je na slovesni prireditvi na gradu 
Rajhenburg dekan Fakultete za energetiko izr. prof. dr. Bojan 
Štumberger podelil listine o uspešno zaključenem študija četr-
ti generaciji diplomantov visokošolskega strokovnega, univerzi-
tetnega in magistrskega študijskega programa Energetika. Preje-
lo jo je 26 študentov visokošolskega strokovnega, 13 študentov 
univerzitetnega in 20 študentov magistrskega študijskega prog-
rama Energetika. Krška Fakulteta za energetiko, ki je članica Uni-
verze v Mariboru, je študente prvič vpisala v študijskem letu 
2008/2009, do sedaj pa je na njej diplomiral že 201 študent, od 
tega 111 rednih in 90 izrednih študentov. Spremljajoči slavnostni 
kulturni program so oblikovali Moški pevski zbor Svoboda Bres-
tanica, učenci Glasbene šole Krško in moderatorka prireditve Ja-
smina Spahalić. � B.�M.�,�foto:�Boštjan�Colarič

Nova generacija energetikov

Diplomanti�četrte�generacije�z�dekanom�izr.�prof.�dr.�Štum-
bergerjem

Za energetiko je leto rekordov
BRESTANICA - GEN energija, Nuklearna elektrarna Krško ter Sklad NEK so 17. decembra na gradu Rajhen-
burg v Brestanici pripravili prednovoletni sprejem za poslovne partnerje in politike, na katerem so obele-
žili tudi 40-letnico postavitve temeljnega kamna za elektrarno in 20-letnico ustanovitve Sklada NEK. 

srednji Savi in zamenjava plin-
skih blokov v Termoelektrar-
ni Brestanica. Skupina GEN je 
v letu 2014 izvedla za skoraj 
150 milijonov evrov investicij 
in naložb. Med najpomembnej-
šimi so tehnološke nadgradn-
je v NEK, nadaljevanje izgrad-
nje verige hidroelektrarn na 
spodnji Savi in odkup dodat-
nega lastniškega deleža v druž-
bi HESS. S plačilom kupnine v 
skupni višini 96 milijonov ev-
rov je namreč skupina GEN z 
21. oktobrom postala večin-
ska, 51-odstotna lastnica druž-
be Hidroelektrarne na Spodnji 
Savi (HESS). 

Z letošnjim letom so izjemno 
zadovoljni tudi v Skladu za fi-
nanciranje razgradnje NEK in 
za odlaganje radioaktivnih od-
padkov iz NEK, je povedala di-
rektorica mag. Darija Štraus 
Trunk, saj je imel sklad konec 
novembra 2014 v portfelju 
186 milijonov evrov sredstev 
ter dosegel donosnost v višini 
8,9 %. Naložbe s fiksnim dono-
som so znašale 81 %, delniške 
naložbe pa 19 % sredstev. Naj-
večji delež sredstev portfel-
ja je naložen v državnih ob-
veznicah (50 %), depozitih in 
instrumentih denarnega trga 
(20,8 %), podjetniških ob-
veznicah (10,2 %), vzajemnih 
skladih (17,3 %) in delnicah 
(1,6 %). Premoženje sklada se 
je v minulem letu povečalo za 
9,4 % oz. za 16 milijonov ev-
rov glede na stanje konec leta 
2013. »Takega poslovanja si 
lahko le želimo tudi v naprej 
in upam, da nam bodo ti rezul-
tati gonilo razvoja v nadaljnjih 
letih,« je ocenila. GEN energija 
kot zavezanec za vplačilo pris-
pevka v sklad je v letu 2014 
redno in v celoti poravnala ob-

veznosti iz naslova prispevka 
za razgradnjo NEK in za odla-
ganje odpadkov iz NEK, in si-
cer v višini 8,3 milijona evrov. 
Glede morebitnega zvišanja 
prispevka (zdaj znaša 0,3 €c 
za kWh električne energije) je 
Štraus Trunkova dejala, da se 
ocene pripravljajo, Računsko 
sodišče pa je izdalo mnenje, da 
bi se prispevek moral povišati. 
Glede slabih naložb iz pretek-
losti je pojasnila, da so jih del 
že odprodali, del pa jih še ima-
jo v portfelju in čakajo na ustre-
zen trenutek, da jih odprodajo. 
»V zadnjih dveh letih smo de-
jansko prestrukturirali port-

felj in mislim, da je zdaj varen, 
kajti 40 % naložb predstavlja-
jo vrednostni papirji z najvišjo 
bonitetno oceno,« je še pojas-
nila direktorica sklada.

POZITIVNE IZKUŠNJE

Udeležence sprejema in krajše 
slovesnosti, med njimi domala 
vse vidnejše predstavnike slo-
venske energetike, direktor-
je posavskih podjetij, župane 
in poslance, sta poleg Novša-
ka in Štraus Trunkove nagovo-
rila še predsednik uprave NEK 
Stanislav Rožman ter minis-
ter za infrastrukturo dr. Peter 

Gašperšič. Medtem ko je Rož-
man ponovno poudaril, da je za 
elektrarno izjemno obratoval-
no in poslovno leto (o tem smo 
poročali že v prejšnji številki 
Posavskega obzornika), se je 
minister Gašperšič ozrl na od-
ločitev za gradnjo NEK pred de-
setletji in jo označil za »daljno-
vidno«, saj »jedrska energija v 
Sloveniji predstavlja pomem-
ben steber zanesljive oskrbe z 
nizkoogljično energijo po kon-
kurenčni ceni«. Kot je ocenil, 
imamo že več kot 30 let pozi-
tivne izkušnje z rednim obra-
tovanjem jedrske elektrarne, 
ki se po varnostnih parametrih 

uvršča v sam svetovni vrh. Na 
ministrstvu pripravljajo ener-
getski koncept Slovenije, te-
melj dolgoročnega načrtovanja 
pa so trajnostna načela konku-
renčnosti okoljske sprejemlji-
vosti in zanesljivosti oskrbe z 
dodatnim poudarkom zmanj-
ševanja uvozne odvisnosti, da-
nes vezane predvsem na fosil-
na goriva. »Jedrska energija 
izpolnjuje navedena trajnost-
na načela, zato ima in bo ime-
la tudi v prihodnje v Sloveni-
ji pomembno mesto v oskrbi z 
električno energijo. Takšno od-
ločitev lahko utemeljimo s po-
zitivnimi izkušnjami, ki jih ima-
mo že več kot 30 let z oskrbo z 
električno energijo iz nuklea-
rne elektrarne, seveda pa tudi 
z bogatim znanjem na področ-
ju upravljanja z jedrsko ener-
gijo, ki smo ga skozi desetlet-
ja razvili ter je visoko cenjeno 
in priznano tudi v mednarodni 
skupnosti,« je menil Gašperšič.

Prireditev je povezovala Pet-
ra Rep Bunetič, z glasbo pa 
popestrili harmonikarja To-
maž Rožanec in Mitja Jeršič, 
violinistka Nina Pirc in pevka 
Nina Strnad.
� Peter�Pavlovič�

Sprejema�so�se�udeležili�številni�predstavniki�energetike,�gospodarstva�in�politike.

Mag.�Darija�Štraus�Trunk,�Martin�Novšak,�Stanislav�Rožman�
in�minister�za�infrastrukturo�dr.�Peter�Gašperšič

Rekordna letna proizvodnja NEK
V nedeljo, 28. decembra, na 398. dan neprekinjenega obrato-
vanja, je letna proizvodnja elektrarne prvič v obratovalni dobi 
presegla  6 milijard kilovatnih ur električne energije v tekočem 
letu, so sporočili iz NEK. Slednja je  poslovno leto zaključila z 
znatno nižjimi stroški od načrtovanih in znotraj predvidene-
ga gospodarskega načrta. Tudi v minulem letu so bili vsi vplivi 
na okolje daleč pod upravno določenimi omejitvami. Znova so 
izpostavili odločitev lastnikov o podaljšanju obratovalne dobe 
NEK do leta 2043 ter na novo ovrednotene strateške usmeri-
tve in ključne cilje elektrarne. »Verjamemo, da so pred nami 
nova uspešna leta in desetletja varnega in stabilnega obrato-
vanja ter ustvarjalnih odnosov z okoljem, v katerem delamo 
in živimo,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Jožef Petrovič drugi človek 
Slovenskih železnic
LJUBLJANA, KRŠKO - Jožef Petrovič iz Krškega, ki je po mese-
cu dni opravljanja funkcije ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo v Cerarjevi vladi 18. oktobra lani odstopil zaradi 
očitkov o sodelovanju pri spornih kartelnih dogovorih in pod-
pisa škodljivih pogodb za dobavo pisarniškega materiala dr-
žavni upravi v času, ko je služboval na DZS, je bil z letošnjim 
letom imenovan na delovno mesto pomočnika generalnega di-
rektorja Slovenskih železnic za koordinacijo poslovanja odvi-
snih družb in optimizacijo procesov dela.  B. M. 

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje je Regionalna razvojna agencija Posavje 22. 12. 2014 objavila 

1. javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument
Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet 
podjetništva za problemsko območje občine Radeče«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja 
konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v 
obdobju 2013–2018.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a. imajo stalno bivališče v občini Radeče,
b. so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
c. prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala 

v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in 
d. prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških 
idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v 
svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, 
njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo 
trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, 
ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo 
vključili januarja 2015.

Predstavitev javnega poziva bo potekala v Domu kulture v Radečah, 
v petek, 9. 1. 2015, ob 10. uri.

Rok za oddajo vlog je 16. 1. 2014

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje www.rraposavje.
si, dodatne informacije: Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; 
elektronska pošta: agencija@rraposavje.si; Nataša Šterban Bezjak.

»Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče«
Ukrep v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti  in ukrepov razvojne podpore za območje občin 

Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju  v obdobju 2013 – 2018

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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ČATEŽ OB SAVI – V dvora-
ni hotela Toplice Term Ča-
tež je 14. decembra potekal 
izjemen in drugačen koncert 
avtorskih skladb Draguti-
na Križanića, ki jih je avtor 
in kot dirigent posvetil pri-
jateljem MePZ KUD Brežice 
in Tamburaškemu orkestru 
KUD Oton Župančič Artiče ter 
vsekakor tudi prijateljem, ki so napolnili dvorano. Ob nekaterih 
že slišanih skladbah smo doživeli prvo izvedbo skladbe Če bil bi 
sonce (»bi žalost za vedno odgnal stran«, je skladatelj Križanić 
jasno in glasno ubesedil svoje misli), nato prvo izvedbo Iz naših 
vinogradov, ki so jo pevci dodobra popestrili s primerno »nošo«, 
ter skladbo Roža, za katero je avtor prejel 3. nagrado strokovne 
žirije v Osijeku. »Rodi se ideja! V srcu. V glavi. Želja. Potreba. Da 
poveš. Da podariš. Da razveseliš … Beseda za besedo. Nota za 
noto in rodi se glasba. Rodi se pesem. Prijateljem na pot. Za lep-
ši vsakdan. Za spomin.« Kar je posvetilo občutljive duše sklada-
telja in prijatelja Dragutina Križanića, ki sta jo na koncertu do-
polnila solistka Elizabeta Križanić in recitator David Križman.
� N.�Jenko�S.,�foto:�V.�Jukić

V Knjižnici Brežice so pripra-
vili zaključni dogodek 20. no-
vembra z osrednjo gostjo ve-
čera Vesno Kravcar. Kot je 
uvodoma dejala direktorica 
knjižnice mag. Tea Bemkoč, 
je Kravcarjeva intuitivna ume-
tnica, duhovna učiteljica, ki se 
je pred leti odprla tudi pisani 
besedi. Posavski bralci so se 
lahko prepustili branju njene 
knjige Čarodejka z rubinastim 
prahom. Letos je v brežiški 
knjižnici sodelovalo v projek-
tu 48 bralcev, od tega jih je 31 
prebralo vsaj pet knjig s knji-
žnega seznama, ob vračilu pre-
branih knjig pa so bralci izpol-
nili 295 kazalk. Najbolj brane 
knjige s seznama so bile Novo-
rojen, Gospodinjska pomočni-
ca, Ko ni cvetela ajda in Peti 
otrok.

V Valvasorjevi knjižnici Krško 
so 21. novembra ob zaključ-
ku bralnega projekta pripravi-
li literarni večer s pesnikom in 
vsestranskim umetnikom Esa-

Razstava je postavljena v letu, 
ko je kostanjeviški Prforcen-
haus obeležil častitljivo 160. 
obletnico šelmarije, Etnolo-
ško društvo Prforcenhaus, ki 
ohranja ta na Slovenskem naj-
starejši tradicionalni pustni 
program iz leta 1854, pa je za 
svoje delovanje prejelo tudi 
občinsko priznanje Kostanje-
viški srebrnik. V društvu sode-
lujejo s Slovenskim etnograf-
skim muzejem, kostanjeviško 
pustovanje pa je vpisano v re-
gister žive kulturne dedišči-
ne. Navedeno štiridnevno pu-
stovanje je na razstavi kratko 
povzela Mihaela Kovačič, ki 
je uredila v letošnjem letu iz-
dano knjigo Kostanjeviška šel-
marija. Slednjo so v zahvalo za 
pričujočo razstavo podarili 
tudi razstavljavcem, ki so svo-

Če bil bi sonce …

Dragutin�Križanić

Zaključen četrti ciklus bralnega projekta

Bralo je skoraj 230 Posavcev
BREŽICE, KRŠKO, SEVNICA - Na svetovni dan poezije, 21. marca, so posavske knjižnice – Knjižnica Brežice, 
Valvasorjeva knjižnica Krško in Knjižnica Sevnica odstrle že četrti ciklus bralnega projekta Posavci bere-
mo skupaj, ki se je zaključil 20. novembra, ko praznujejo slovenske splošne knjižnice.

dom Babačićem. Uvodoma je 
zbrane pozdravila direktorica 
knjižnice Urška Lobnikar Pa-
unović, z gostom pa se je po-
govarjala Alenka Žugič Jako-
vina. Babačić je v prijetnem 
klepetu odstiral svoj intuitiv-
ni poetični svet, ko je med dru-
gim dejal, da je postal s časom 
manj neizprosen do svoje po-
ezije in jo vedno znova doživlja 
drugače. V bralnem projektu je 
sodelovalo 150 krških bralcev, 
ki so oddali 75 kazalk, vsaj pet 
knjig pa jih je prebralo 41, za 
kar so si zaslužili knjižno na-
grado. Najbolj brane knjige so 
bile Černobilska molitev, Peti 

otrok in V tvoji puščavi.

V Knjižnici Sevnica se je 2. de-
cembra kot osrednja literarna 
gostja v pogovoru z bibliote-
karko Tanjo Mikolič predsta-
vila pesnica Ifigenija Simo-
novič Zagoričnik. Besedna 
umetnica in keramičarka, ki je 
preživela kar velik del svojega 
življenja v Londonu, je odkrito 
spregovorila o svojem umetni-
škem ustvarjanju in življenju, 
v katerem imata še vedno po-
sebno mesto dva moška – njen 
mož Veseljko Simonovič in 
pisatelj Vitomil Zupan. Uspe-
šnost letošnjega bralnega pro-

jekta pa je predstavila direk-
torica knjižnice Anita Šiško. 
Povedala je, da so bile knjige z 
letošnjega seznama izposoje-
ne kar 377-krat, vsaj pet izpol-
njenih kazalk pa je oddalo 27 
bralk in bralcev. Največkrat iz-
posojena je bila knjiga Sedem 
minut čez polnoč, sledili sta ji 
knjigi Proti vetru in Vila Ama-
lia. Med slovenskimi avtorji so 
bralke in bralci največkrat se-
gli po knjigi Deseteronočje pi-
sateljice Helene Cestnik, naj-
večkrat izposojena pesniška 
zbirka pa je bila zbirka Kasne-
je Ifigenije Simonovič. 
� M.�Hrvatin,�S.�Radi�

V�Knjižnici�Brežice�je�gosto-
vala�Vesna�Kravcar�…

…�v�krški�knjižnici�Esad�Ba-
bačić�…

…�v�Knjižnici�Sevnica�pa�Ifi-
genija�Simonovič�Zagoričnik.

Kostanjeviške šelme v Krškem
KRŠKO - 9. decembra je bila v Dvorani v parku odprta razstava fotografij Kostanjeviška šelmarija. Gre za iz-
bor fotografij z lanskega pustovanja članov Društva ljubiteljev fotografije Krško, ki je tudi organizator raz-
stave, Branka Benčina, Borisa Moškona, Hrvoja Tea Oršanića in Gorana Rovana. 

je fotografije odstopili društvu 
za arhiv in nadaljnjo uporabo. 
Razstava je sestavljena iz fo-
tografij mask in sodelujočih 
na pustovanju, sicer pa gre po 
razstavi 20 let Simfoničnega 

orkestra Glasbene šole Krško 
in Kje so tiste stezice (fotogra-
fije motivov iz Vrbine) za tre-
tjo letošnjo skupinsko razstavo 
fotografij članov krškega dru-
štva, nekaj članov pa je tudi sa-

mostojno razstavljalo. 

Razstava bo v v krški dvorani 
na ogled do 31. januarja, na-
kar bo preseljena v Lamutov 
likovni salon v Kostanjevico 
na Krki, kjer bo vključno s sli-
karsko razstavo akademskega 
slikarja Jožeta Marinča odpr-
ta 8. februarja. Kot je dejal ko-
stanjeviški župan Ladko Pe-
tretič na otvoritvi v Krškem, 
upa, da bo tedaj v Kostanjevi-
co prišlo več Krčanov, kot jih je 
prišlo v Krško, saj se je priču-
joče razstave udeležilo le okoli 
20 obiskovalcev, pa še ti so bili 
po večini Kostanjevičani. Ne 
glede na to pa je Prforcenhaus 
v soju bakel že pred dvorano 
sprejel obiskovalce, zatem pa 
izvedel tudi tradicionalno lita-
nijo. B. Mavsar

Razstavljavci,�na�fotografiji�Branko�Benčin�in�Boris�Moškon,�
so�podarili�razstavljene�fotografije�Prforcenhausu.�

BREŽICE, ČATEŽ OB SAVI – Po koncertu sedanjih učencev, 18. 
decembra v dvorani glasbene šole, se je šola 21. decembra v na-
polnjeni večnamenski dvorani hotela Toplice predstavila še z or-
kestri in vokalno skupino Solzice, ki deluje pod streho šole. Ob 
Solzicah so poslušalce navduševali: harmonikarski, citrarski, ki-
tarski, tamburaški, godalni, pihalni in simfonični orkester s pri-
jetno izbranim glasbenim repertoarjem. Točke so pripravili in 
orkestrom dirigirali D. Ivša, A. Veršec, T. Vrandečič, M. Podgor-
šek Horžen, A. Šimičič, A. Haber, T. Škaler in M. Petelinc. Po-
samezne skladbe so z vokalom obogatile Maja Weiss, Ana Hor-
žen, Tjaša Tomše, Sara Tomić in Katja Glas ter Uroš Polanec 
s spremljavo na harmoniki. Program je povezoval ravnatelj Ivša 
ter pri posameznih orkestrih poimensko seznanjal občinstvo o 
novih sodelujočih glasbenikih, ki so obogatili sestave. Navduše-
nje poslušalcev je pogojevalo še bis, ki se je iztekel s Sveto nočjo.
� N.�J.�S.,�foto:�Foto�Rožman

Praznična koncerta GŠ Brežice

Nastopil�je�tudi�kitarski�orkester.

BREŽICE – Prostovoljke Društva upokojencev Brežice so v so-
delovanju z UNESCO krožkom Gimnazije Brežice ter člani KD 
Oton Župančič Artiče, ki jih je organizirala prof. Zdenka Grubič, 
10. decembra obiskali varovance brežiškega Doma upokojencev. 
Mladi so pripravili ganljiv in pester kulturni program, dogajanje 
pa je spremljal obisk sv. Miklavža, ki je vsakega stanovalca doma 
simbolično obdaril, jim zaželel zdravja in medsebojnega zado-
voljstva. Veliko dobrih želja sta stanovalcem izročili podpred-
sednica DU Milka Cizelj in vodja doma mag. Valentina Vuk z 
zaposlenimi, ki se je gostom zahvalila za popestritev sredinega 
dopoldneva, vključno s simboličnimi darili. Program je povezo-
vala Maja Pinterič.� N.�J.�S.���

Miklavž v brežiškem domu upokojencev

KRŠKO – Tenorist Marko Železnik je 4. januarja v krški Dvorani 
v parku pripravil tradicionalni ponovoletni koncert, tokrat z na-
slovom »Ko odbije polnoč«. Polno dvorano obiskovalcev je uvo-
doma nagovorila predsednica sveta KS mesta Krško mag. Nataša 
Šerbec, ki je zbranim poleg želja v novem letu zaželela tudi pri-
jetne glasbene užitke. Železniku so pevsko družbo tokrat delali 
Anja Žabkar, Željka Smičibrada in Jernej Železnik, z instru-
mentalnimi vložki in spremljavo pevskim nastopom pa so večer 
obogatili še Nika Tkalec na klavirju, Valentina Žabkar na kla-
rinetu, Jerneja Vakselj na violini in Tanja Topol na violončelu. 
Vezni tekst je prebirala Petra Rep Bunetič. � M.�H.

»Ko odbije polnoč«

Marko�Železnik�s�koncertnimi�gosti

Mladi�obiskovalci�so�za�stanovalce�doma�pripravili�pester�kul-
turni�program.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Junija je festival Brežice, moje mesto privabil obiskovalce na kon-
certe in različne dogodke, Občina Brežice je objavila prednostno li-
sto upravičencev do neprofitnih stanovanj in jih 13 oddala v najem. 

Julija smo se razveselili obnovljene tržnice, občinski svet je sprejel 
nov Občinski prostorski načrt in izbrana je bila arhitekturna rešitev 
za novo OŠ Cerklje ob Krki. Pri OŠ Dobovi so našli ostanke prazgo-
dovinska naselja, KD Pihalni orkester Kapele se je vpisal v register 
žive kulturne dediščine v Sloveniji ter se uvrstil v najvišjo koncertno 
težavnostno stopnjo na tekmovanju slovenskih godb.

Avgusta so potekale 2. 
mednarodne glasbene 
delavnice, 60 mladih 
se je izpopolnjevalo 
pri igranju harmoni-
ke, citer in tamburice. 
Uspešno je bila zaklju-
čena energetska sana-
cija OŠ Velika Dolina in 
svojemu namenu je bil 
svečano predan novi 
vrtec Mavrica Brežice. 
Veseli smo bili uspeha 
mladih olimpijk Lare Omerzu in Lede Krošelj na Kitajskem. 

Septembra so zaradi močnega deževja na terenu dežurali in reševali 
pripadniki civilne zaščite in gasilci, poleg visokih voda smo imeli še 
težave s hudourniki in plazovi, pričela pa se je tudi obnova Prosve-
tnega doma Artiče. Razveselili smo se uspešnega rezultata mladih 
tekmovalcev v oranju Mateja Kostevca in Primoža Černeliča, ki sta 
na 58. državnem tekmovanju oračev osvojila ekipno 3. mesto

Mesec oktober je bil ne le prazničen, temveč tudi volilni mesec. Pr-
vič se je sestal nov Občinski svet Občine Brežice in pričel z delom, 
Vokalna skupina Solzice pa je osvojila dve zlati diplomi na medna-
rodnem zborovskem festivalu »Canta al mare«. 

Novembra so brežiške šole in vrtci pripravili slovenski zajtrk, okto-
brska nagrajenka dr. Ivanka Počkar je postala Murkova nagrajenka 
leta 2014 na področju etnologije. 

Decembra je v Brežicah potekal mednarodni turnir v košarki na vo-
zičkih, dokončali smo pločnik Župelevec, župan občine Brežice se je 
s posebnimi listinami zahvalil 18 pripadnikom Civilne zaščite obči-
ne Brežice ter drugim za zasluge ob izvajanju nalog zaščite, reševa-
nja in pomoči v letu 2014. V mesecu decembru smo se poslovili od 
dveh častnih občanov občine Brežice, akademika in jezikoslovca dr. 
Jožeta Toporišiča in Ivana Živiča. 

KRVODAJALSKA AKCIJA
 Darujmo kri, rešujmo življenja

Začnimo novo leto s plemenitim dejanjem – 
darujmo kri.

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, 
ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, preprečevanje 
posledic in preprečevanje smrti. To omogočajo krvodajalci, 
saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med 
seboj. Krvodajalstvo je odsev človečnosti, ki temelji na načelih 
prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti.

Vsi, ki želite pomagati, lahko darujete kri, če izpolnjujete osnovne 
pogoje za krvodajalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari 
od 18 do 65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko 
dajejo kri vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece.

Vabimo vas, da se pridružite krvodajalski akciji, ki bo
v sredo, 21. januarja 2015,  z vpisom od 8.00 do 13.00 in 
v četrtek, 22. januarja 2015, z vpisom od 8.00 do 12.30 

v Mladinskem centru Brežice (Gubčeva ulica 10/a).
Prijazno vabljeni!

Krvodajalsko akcijo organizira Območno združenje Rdečega križa 
Brežice v sodelovanju z RKS in ZZTM Ljubljana.

ŽUPELEVEC – V soboto, 20. decembra 2014, sta 90. rojstni dan pra-
znovali sestri dvojčici Rezika Balas iz Arnovega sela in Nežika Ro-
žman z Bojsnega. Ob njiju se je zbrala vsa družina, da bi skupaj 
obeležili dvojni jubilej, kakršnega v občini Brežice doslej še nismo 
zabeležili. Na prijazno povabilo domačih se je praznovanja udeležil 
tudi župan občine Brežice Ivan Molan in slavljenkama voščil obilo 
zdravja ter dobrega počutja v krogu njunih najdražjih. 

Rezikini in Nežikini so-
rodniki so pripravili oris 
njune življenjske poti, 
ki je bila trnova, vendar 
sta s potrpljenjem, za-
upanjem in dobro vo-
ljo premagali vse ovi-
re. Družino povezujejo 
močne vezi in še pose-
bej glasba, jubilantki 
Rezika in Nežika še danes zelo radi zapojeta. Dvojčici Rezika in Neži-
ka sta se rodili l. 1924 v družini Slovenc, v času po 1. svetovni vojni, 
ko sta ljudi pestili revščina in pomanjkanje. Njuna starša sta bila vi-
ničarja na Silovcu pri Sromljah, zato je družina stanovala v skromni 
viničarski hiši. Slovenčevi mami Neži in očetu Jožetu se je rodilo 13 
otrok, žal so trije otroci umrli že v zgodnjem otroštvu. Rojstva sestric 
Rezike in Nežike so se razveselili štirje starejši Slovenčevi otroci – ta-
krat petletni Ivan, štiriletna Anka, triletni Karl in enoletna Pepca. Za 
njima se je Slovenčeva družina povečala, rodili so se še Ivanka, Pep-
če, Micka in Francek.
Slovenčevi so živeli v težkih razmerah, zato so morali otroci že v ne-
žnem otroštvu zapustiti svojo družino in si sami služiti kruh z delom 
pri premožnejših sorodnikih. Tako je komaj šestletna Nežika šla od 
doma k bratrančevi družini, k Žerjavovim na Gomile v Sromlje. Njena 
sestra Rezika pa je pri osmih letih odšla živet k teti, k družini Strgar 
na Mali Vrh. Na takšen način so sorodniki pomagali preživeti otro-
kom. Medsebojna ljubezen in povezanost sta med Slovenčevimi otro-
ki ostali za vse življenje, čeprav so morali zgodaj zapustiti svoj dom 
in starše. Do današnjih dni se Slovenčevi otroci z družinami radi sre-
čujejo na domu v Curnovcu pri Sromljah, kjer danes živi Pepče Slo-
venc z družino. Vedno jih je družila pesem in Pepčetova harmonika. 
Reziki in Nežiki življenje ni prizanašalo s preizkušnjami in trdim de-
lom. Obe sta se poročili na manjši kmetiji, Rezika v Arnovo selo, Ne-
žika na Bojsno. Življenje na kmetiji ni bilo lahko, bilo je veliko napor-
nega dela in zelo malo denarja. V skromnosti sta sestri vzgojili svoje 
otroke, Rezika dva sina in Nežika dve hčeri. Ob njuni skupni 180le-
tnici Nežiki in Reziki želimo, da bi bili še dolgo pri dobrem zdravju in 
srečni v krogu svojih družin!

180 let sester Rezike in Nežike

Januarja so Občino Brežice obiskali otroci iz Vrtca Mavrica, ki so že-
leli vedeti, kako napreduje gradnja novega vrtca, OŠ Brežice pa je 
prejela plaketo Občine Brežice za predano vzgojnoizobraževalno 
delo ter izjemne dosežke na področju športa in kulture v okviru ob-
šolskih dejavnosti (naziv Naj kulturna šola 2013).

Februarja je nagrado Občine 
Brežice za posebne dosežke na 
znanstveno raziskovalnem po-
dročju prejelo startup podje-
tje ENOLYSE, energetsko sani-
ran Zdravstveni dom Brežice pa 
je bil svečano predan namenu.

Marca se je s postavitvijo temeljnega kamna pričela gradnja hidro-
elektrarne Brežice, občino je obiskala varuhinja človekovih pravic 
Vlasta Nussdorfer in se srečala z občani. 

Aprila je Občina Brežice z javnim razpisom omogočila najem tržnih 
stanovanj pod ugodnimi pogoji za mlade, tako je sedmim mladim 
družinam in posameznikom omogočila nov dom, 200 osnovnošol-
cev OŠ Brežice pa je pričakalo udeležence Svetovnega teka miru.  
Oktobrski nagrajenec Dragutin Križanić je prejel nagrado Frana Ger-
biča za življenjsko delo

Maja so rastline na skupnih urbanih oz. eko vrtovih že lepo uspevale, 
otroci iz vrtca so posadili 
medovite rastline, pevski 
zbor Žarek iz DU Brežice 
je pripravil glasbeni pro-
gram, župan Ivan Molan 
pa je s skupaj predsedni-
co društva Regrat in di-
rektorjem Komunale Bre-
žice posadil drevo. Na OŠ 
Bizeljsko pa so s TV Slove-
nija posneli oddajo Kje s' 
pa ti doma. Jan Zupančič 
in Krištof Strnad sta po-
stala evropska mladinska 
prvaka v jujitsu

Utrinki leta 2014 v občini Brežice 
Ob novem letu se radi ozremo na prehojeno pot in se spomnimo lepih utrinkov, ki so zaznamovali preteklo leto. V 
občini Brežice se je v letu 2014 odvilo veliko različnih dogodkov, ponosni smo bili na dosežke naših občanov in dru-
štev, veselili smo se novih pridobitev. Verjamemo, da nam bodo pretekli uspehi dobra popotnica za novo leto. Skupaj 
bomo tudi v 2015 ustvarjali pisan mozaik, ki sestavlja življenje v občini Brežice.
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Legenda: A = Escerichia coli – CFU/100ml, B = koliformne baktrije – CFU/100ml, C = Skupno število aerobnih bakterij 220C 72 h v 1ml, 
D = Skupno število aerobnih mezofilnih bakterij 360C 72 h v 1ml, U = ustrezen, NU = neustrezen, omr. = omrežje.

Poročilo, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je objavljeno na spletnih straneh Občine Krško, priloge s po-
datki o analizah za posamezen vodovod pa so na razpolago na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško.

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih - 
vaških vodovodov
Po pogodbi med Občino Krško in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano Novo mesto je nacionalni la-
boratorij opravil drugi del analiz vode vaških vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oz. skupin občanov 
ter obsegajo večje vaške vodovodne sisteme. Pregledanih je bilo sedem vaških vodovodov, in sicer sedem vzorcev za 
osnovno mikrobiološko in sedem vzorcev za osnovno sanitarno - kemično preiskavo. Kljub temu da trenutna ocena 
kaže na to, da je bila voda na ostalih vodovodih zdravstveno ustrezna in da na nekaterih vodovodih analize izpred pre-
teklih let kažejo na zdravstveno ustreznost vode, nacionalni laboratorij opozarja, da kvaliteta vode ni ves čas stabilna 
in da je potrebno za njeno zdravstveno ustreznost na vodovodih izvesti še dodatne ukrepe.

Kot je razvidno iz tabele, so bili 
vzorci vode na vodovodu Rožno 
– Dolenji Leskovec (omrežje Do-
lenji Leskovec 23) mikrobiološko 
neskladni s pravilnikom. Z osnov-
no sanitarno  kemično preiskavo 
niso našli neskladnosti. Rezultati 
opravljene preiskave so odraz tre-
nutnega stanja, saj je iz primerja-
ve analiz, ki so bile opravljene v 
preteklih letih, mogoče ugotoviti, 
da se kakovost vode na teh vodo-
vodih in izvirih med letom bistve-
no spreminja. Odvisna je pred-
vsem od vremenskih razmer in 
letnega časa ob odvzemu vzorca. 

Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano predlaga obve-
zno prekuhavanje vode na vseh 
obravnavanih vodovodih. Pre-
kuhavanje mora trajati, dokler 
voda ni zdravstveno ustrezna. 
Vodo je treba primerno pripra-
viti in razkužiti. Na vodovodih, 
kjer se izvaja razkuževanje, pa je 
voda kljub temu neustrezna, je 
treba ugotoviti, ali razkuževanje 
poteka strokovno pravilno. Za-
radi varnosti mora upravljanje 
vodovoda prevzeti profesional-
no usposobljeno podjetje. Če je 
le možno, je treba vodovod pre-

vezati na vodovod z zdravstve-
no ustrezno vodo, ki se varuje s 
predpisanimi in označenimi vo-
dovarstvenimi pasovi. Če je po-
trebno, je treba predhodno sani-
rati vodovodno omrežje.  

Vodo iz vseh vodovodov je pred 
uporabo potrebno obvezno pre-
kuhati. Ko voda zavre, običajno 
zadostuje, da burno vre še eno 
minuto, priporoča pa se, da za-
radi večje varnosti voda vre vsaj 
tri minute, kar zagotavlja tako 
široko varnost, da takšno vodo 
lahko uživajo tudi osebe z osla-

bljenim imunskim sistemom. 
Zaradi možnosti naknadnega 
onesnaženja prekuhane vode 
se priporoča, da voda ostane v 
isti posodi, v kateri smo jo pre-
kuhali. Vodo hranimo v hladilni-
ku v čisti in pokriti posodi in jo 
za pitje uporabljamo do 24 ur, 
izjemoma do 48 ur. Če je voda 
motna, je potrebno pred pre-
kuhavanjem odstraniti večino 
delcev z usedanjem in nato fil-
triranjem skozi več plasti čiste, 
najbolje prelikane tkanine ali 
skozi čist papirnat filter (npr. piv-
nik, filter za kavo).

Tabela: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, ki so v 
upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih odborov v občini Krško – jesen 2014
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Mikrobiološka preiskava Kemična analiza

A B C D ocena vzrok 
NU

1. G. Leskovec – Ložice  omr. Stranje, javna zalivka 
na pokopališču 150 Da U 0 0 9 5 U /

2. Jevša – Reštanj – Mali Kamen, omrežje Šedem 11 230 Da U 0 0 2 45 U /

3. Kališovec  Brezje – D. Leskovec –omr. Brezje 19 290 Da U 0 0 75 3 U /

4. Mali Kamen  Reštanj  omr. Mali Kamen 21 175 Da U 0 0 <1 1 U /

5. Rožno – Dolenji Leskovec, omr. D. Leskovec 23 220 Ne NU 0 >80 >300 148 U /

6. Slom – Pihovec –omr. I. Stolovnik 51 219 Ne U 0 0 16 2 U /

7. Veliki Kamen – omrežje, bar Kamen 10 252 Da U 0 0 <1 <1 U /

Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju 
Lokalnega programa za kulturo Občine Krško

V sodelovanju z različnimi lokalnimi organizacijami s področja 
kulture pripravlja Občina Krško  strateški dokument   Lokal-
ni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015 – 2020.  
Osnutek dokumenta bo do 31. 1. 2015 objavljen na spletni stra-
ni Občine Krško www.krsko.si. Občani in organizacije, ki delujejo 
na področju kulture v občini Krško, vabljeni, da do 31. 1. 2015 
posredujejo pisne predloge oz. odziv na Oddelek za družbene 
dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško oz. po epošti na 
naslov: bernardka.zorko@krsko.si

Uredili tri nove cestne odseke - V občini Krško so v novembru 
obnovili tri cestne odseke, in sicer odcep Andrejaš na Sremiču v 
dolžini 240 m v skupni vrednosti 16 tisoč evrov, uredili križišče in 
odvodnjavanje na cesti Leskovec - Veniše v dolžini 100 m v skupni 
vrednosti 49 tisoč evrov ter obnovili cesto Mali Kamen – Okrog (na 
fotografiji) v dolžini 700 metrov v višini 36 tisoč evrov, kjer je ureje-
no odvodnjavanje vozišča, sanirani posamezni deli vozišča in pre-
plastitev vozišča v celoti.

Razpis za podelitev Prešernovih plaket in priznanj 
Zveza kulturnih društev Krško v sodelovanju z Občino Krško ob-
javlja razpis za podelitev Prešernovih plaket in priznanj ZKD. Kri-
teriji za podeljevanje so navedeni  v Pravilniku o podeljevanju 
Prešernovih plaket in priznanj ZKD, ki je objavljen na spletni 
strani občine Krško (www.krsko.si) Predloge za podelitev Pre-
šernovih plaket in priznanj ZKD  lahko podajo posamezniki, sku-
pine in društva v pisni obliki na naslov ZKD Krško (JSKD), Valva-
sorjevo nabrežje 4, 8270 Krško, s pripisom »Ne odpiraj, predlog 
za plaketo  priznanje«.
V postopku za podelitev plaket in priznanj po razpisu bodo upo-
števani predlogi, odposlani ali prineseni na zgoraj navedeni na-
slov ZKD, do 16. 1. 2015. Popolne in pravočasno prispele vloge  
bo obravnaval IO ZKD Krško. Dodatne informacije: predsedni-
ca ZKD Krško, ga. Mirjana Marinčič (mirjancka@gmail.com).

Praznični decembrski teden 
med 15. in 19. decembrom z bo-
gatim sejemskim in koncertnim 
dogajanjem je v staro mestno 
jedro tudi letos privabil številne 
obiskovalce. Drugo leto zapored 
sta Občina Krško in Krajevna sku-
pnost Krško organizirali praznič-
no dogajanje v sodelovanju s 
Centrom za podjetništvo in tu-
rizem Krško, Mladinskim cen-
trom Krško, Kulturnim domom 
Krško, enoto Mestni muzej Kr-
ško, Valvasorjevo knjižnico Kr-
ško, Zvezo prijateljev mladine 
Krško, Javnim skladom RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD), Cen-
trom za socialno delo Krško in 
številnimi društvi ter organizaci-
jami. Pripravili so bogate stojni-
ce, na katerih so se predstavili 
domači rokodelci, za najmlaj-
še so potekale številne delavni-
ce in pravljične urice, otroke je 
obiskal dedek Mraz, v Mencin-
gerjevi hiši je KUD Liber organi-
ziral delavnico oblikovanja gline 
na lončarskem vretenu, JSKD pa 

Praznični vikend v Krškem oživil mestno jedro

etnokulinarične delavnice peke 
kruha in sušenja sadja, v Me-
stnem muzeju Krško so otroci 
izdelovali pomander ter okrasni 
album, s prostovoljci ZPM Krško 
so otroci izdelovali snežake in 
novoletne voščilnice, Valvasor-
jeva knjižnica Krško se je pred-
stavila z lutkovno predstavo So-
vica Oka, Astronomsko društvo 
NEK je obiskovalcem omogoči-

lo pogled med zvezde, Fakulte-
ta za energetiko je obiskovalcem 
omogočila vožnjo z električnim 
kolesom.  

Obiskovalce so pozdravili in jim 
zaželeli vse dobro v tem praznič-
nem času in letu, ki prihaja, žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko, podžupanja Ana So-
mrak in predsednica sveta KS 

mesta Krško mag. Nataša Šer-
bec. Praznično dogajanje so obi-
skali tudi slavni Krčani, predstavi-
la pa so se tudi domača kulturna 
društva – ŽePZ Femina Cantat 
Veliki Trn, Pihalni orkester Krško, 
Mažoretni klub Baton, ŽePZ Pre-
pelice Dolenja vas in Plesni klub 
Lukec v petkovem večeru, v so-
botnem pa Pihalni orkester Se-
novo, Folklorna skupina Senovo, 
Rajhenburški oktet, Ljudski pevci 
in godci Florjan z Rake, Koledni-
ki iz Bušeče vasi, Pevci FS Artiče 
in pevke DPŽ Pod Gorjanci Kosta-
njevica na Krki. Najmlajši iz vrtca 
Pravljica, uporabniki Varstveno 
delovnega centra Leskovec pri 
Krškem in Doma starejših obča-
nov Krško so poskrbeli za okraše-
ne jelke na ulici, pomagali pa so 
jim tudi prostovoljci Zveze prija-
teljev mladine Krško.

Petkov večer sta zaokrožila kon-
certa skupin Kolaž in Dan D, so-
botnega pa Čuki in domača sku-
pina D'Palinka.

Skupina krških skavtov je 23. decembra luč miru iz Betlehema pri-
nesla tudi med zaposlene na občinski upravi. V letošnji poslanici "Za 
tvoj dar mi je _ mar" želijo spodbuditi vse, ki prejmejo plamen ali se 
z njim le srečajo, da razmislijo o tem, koliko nam je mar do širjenja 
miru tistim, ki ga nimajo. Podžupanja občine Krško Ana Somrak se 
jim je ob tem zahvalila in poudarila pomen vrednot – ljubezni, miru 
in medsebojnega razumevanja. 

Luč miru tudi na Občino Krško 

Drsališče še do konca januarja
Drsališče v starem mestnem jedru Krškega bo za ljubitelje drsanja 
odprto še vse do konca januarja, tako kot do sedaj med tednom 
od 15., konec tedna pa od 11. ure dalje. Vabljeni!

Staro mestno jedro je oživelo.
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Petinštiridesetčlanski sestav 
sevniških godbenic in godbeni-
kov, katerih povprečna starost je 
25 let, je pripravil večer v ritmih 
Straussovih dunajskih valč kov in 
polk, pa tudi oper in operet dru-
gih vélikih skladateljev. Uvod je 
pripadel lahkotni, a hkrati veli-
častni Offenbachovi opereti – 
komični operi, ki je že nakaza-
la rdečo nit koncerta. Po drugi 
skladbi je povezovalka Cvetka 
Šeško k orkestru namreč pova-
bila gostjo večera, študentko 
solopetja na Akademiji za glas-
bo v Ljubljani, a že uveljavljeno 
sopranistko Mojco Bitenc, ki se 
je najprej odlično vživela v vlo-
go Bizetove Carmen iz istoimen-
ske opere, v nadaljevanju veče-
ra pa navdušila še z graciozno 
izvedbo dveh Puccinijevih arij, 
vse ob spremljavi Godbe Sevni-
ca. Solistični nastop je v drugem 
delu koncerta, po slavnostni or-
kestrski izvedbi znanih dunaj-
skih valčkov, združenih v skladbi 
Wiener Melange, navihano za-
ključila z arijo iz Lehárjeve ope-
rete Giuditta Meine Lippen, sie 
küssen so heiss. Igriv, a tehnič-
no zahteven orkestrski program 
sta z dunajskima valčkoma do-
polnila plesna para Plesne šole 
Lukec Krško. 

Godbena dunajska pravljica v Sevnici
Zadnji sobotni večer v letu 2014 je zaznamoval tradicionalni božično-novoletni koncert Kulturnega društva Godba 
Sevnica, ki je z dirigentom Maticem Nejcem Krečo in solistko Mojco Bitenc številčno občinstvo v Športnem domu Sev-
nica navdušilo s čisto pravo dunajsko pravljico.

Praznovanje decembrskih dni so v Javnem zavodu za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica združili pod imenom 
»Čudežni december«, program pa je združeval več kulturnodru-
žabnih dogodkov. Decembrsko praznovanje se je v središču Sevni-
ce zaključilo s tradicionalnim silvestrovanjem na prostem z ansam-
blom Nemir, kjer je zbranim ob vstopu v novo leto čestital župan 
Srečko Ocvirk. 

V organizaciji KŠTM Sevnica je decembra potekala humanitarna ak-
cija pod imenom »Zbiramo dobrote za otroke iz socialno šibkih dru-
žin iz občine Sevnica«, ki so se ji pridružile osnovne šole in institucije 
v občini Sevnica: OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Blanca, 
OŠ Krmelj, OŠ Tržišče, Občina Sevnica, Upravna enota Sevnica, Za-
vod za zaposlovanje, pa tudi številni občani. Zbrala se je res velika 
količina raznovrstnih priboljškov, ki jih imajo otroci radi, pa jim jih 
vsi starši žal ne morejo kupiti.  

KŠTM Sevnica je ob zaključku akcije 22. decembra v Mladinskem 
centru Sevnica pripravil prireditev s predajo vseh zbranih dobrot 
Rdečemu križu Sevnica. Program je povezovala Mojca Švigelj, pri-
sotne je pozdravila direktorica zavoda KŠTM Sevnica Mojca Perno-
všek, za glasbene vložke na prireditvi pa je poskrbela Glasbena šola 
Sevnica. Zbrane pozornosti za otroke so bile predane predsednici 
Rdečega križa Sevnica mag. Bredi Drenek Sotošek, ki se je iskreno 
zahvalila vsem, ki so darovali in s tem narisali nasmeške na obraze 
otrok, pa tudi organizatorju akcije. 

Zbiranje predlogov za dobitnike 
priznanj in Prešernovih plaket

Zveza kulturnih društev Sevnica je objavila javni poziv za zbiranje 
predlogov za podelitev priznanj in Prešernovih plaket za dolgole-
tno uspešno in odgovorno delo ter posebne dosežke na različnih 
področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki imajo poseben po-
men za razvoj kulture v občini Sevnica. 

Zveza kulturnih društev Sevnica bo priznanja in Prešernove plake-
te podelila na osrednji slovesnosti ob kulturnem prazniku, ki bo 
v petek, 6. februarja 2015, ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Poziv za zbiranje predlogov je odprt do 16. januarja 2015. Razpi-
sna dokumentacija in obrazci so na voljo na sedežu Zveze kultur-
nih društev Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, kjer se tudi zbi-
rajo predlogi. Celoten razpis je objavljen na spletni strani www.
obcinasevnica.si. 

V pripravi program varstva okolja
V pripravi je Občinski program varstva okolja Občine Sevnica, 
v oblikovanje katerega bo na podlagi poziva vključena tudi jav-
nost s ciljem, da občani lahko podajo svoja opažanja, poveza-
na z okoljsko problematiko.

Poziv občanom z vsemi natančnejšimi informacijami, vključno z 
obrazcem, je objavljen na spletni strani www.obcinasevnica.si. 
Poziv je odprt do 15. februarja 2015. 

Občinstvo je nagovoril predse-
dnik Godbe Sevnica Janez Šer-
jak, ki se je posebej zahvalil do-
natorjem, nato pa s knjižnim 
darilom v orkestru pozdravil tri 
mlade glasbenike, ki so se god-
bi pridružili letos. Novoletnim 
željam in voščilom sevniškega 

župana Srečka Ocvirka se je na 
koncu pridružil še dirigent Ma-
tic Nejc Kreča, Trboveljčan, ki 
sevniško godbo uspešno vodi 
že deveto leto.

Po tradiciji vsakoletnega prvo-
januarskega koncerta dunajskih 
filharmonikov je tudi Godba 
Sevnica program zaključila s pra-
zničnim Radetzkyjevim maršem, 
za dodatek po bučnem aplavzu 
pa so glasbeniki prav tako izbrali 

skladbi skladatelja Johanna Stra-
ussa. In da je bil pravljični večer 
še bolj pravljičen, so prav po 
koncu koncerta zunaj zaplesale 
še prve snežinke.

Godba Sevnica bo z istim pro-
gramom nastopila še 16. janu-
arja 2015 v Boštanju (dvorana 
TVD Partizan Boštanj, ob 19. 
uri) in 17. januarja v Loki pri Zi-
danem Mostu (Kulturni dom, 
ob 18. uri). Foto: Vinko Šeško

Godba Sevnica z dirigentom Maticem Nejcem Krečo Kot solistka je nastopila Mojca Bitenc.

Koncert je povezovala Cvetka Šeško.

Ob vstopu v novo leto

Silvestrovanje na prostem v Sevnici

Uspešno zaključena dobrodelna akcija 

Ob zaključku dobrodelne akcije je zbrane nagovorila predsednica 
Rdečega križa Sevnica mag. Breda Drenek Sotošek.

SEVNICA  Sekcija gimnastičark Športnega društva Partizan Sevnica 
se je v decembru sedemkrat predstavila v sevniški kulturni dvorani 
s plesnoakrobatsko predstavo »Da-
rilo za Metko« ter z njo zbrala dovolj 
sredstev za nakup nove akrobatske 
steze, na kateri bo vadba odslej še 
bolj varna. Mlade gimnastičarke so 
navdušile s pravljično zgodbo o iz-
gubljenem božičnem darilu za Met-
ko, zaradi katerega so palčki pre-
iskali vso bližnjo in daljno okolico, 
pogledali čez vsak hribček, presko-
čili vsak potoček, obrnili vsak grmi-
ček … a darila ni bilo! Končno jim je 
uspelo. Sredi gozda, na visoki veji, je 
bilo v rdeč papir zavito darilo. Palč-
ki so ga hitro odnesli pod smrečico 
v Metkini hiši, a nikoli niso izvedeli, 
kako se je darilo znašlo sredi gozda. 
Na odru sevniške kulturne dvorane 
je nastopilo 32 osnovnošolskih gimnastičark pod vodstvom Sare Biz-
jak in Tee Glavač, v veliko pomoč pa sta bili tudi Ines Veršec in Je-
lena Topić. Za prijetne glasbene prehode med posameznimi sklad-
bami, ki so predstavi dajale dodaten čar, pa je skrbela osnovnošolka 
Neža Tretnjak.  S. Radi

Darilo za Metko



Posavski obzornik - leto XIX, številka 1, četrtek, 8. 1. 2015 15KULTURA, PREJELI SMO

Četrtek, 8. 1.

• ob 15.00 v MT Senovo: izde-
lovanje lutk

• ob 15.30 v MC Sevnica: pi-
kado turnir

• ob 18.00 v zgornji preda-
valnici obnovljenih prosto-
rov "Sušilnice" v Bistrici ob 
Sotli: predavanje o prehra-
ni, njenem vplivu na zdravje 
in bolezni, o načinu pridela-
ve lastnega sadja in zelenja-
ve na ekološki način

• ob 19.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: predavanje 
izr. prof. dr. Jonatana Vinkler-
ja »Uporniki in 'hudičevi sol-
datje' – slovenski protestan-
tizem 16. stoletja in islam«

Petek, 9. 1.

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: Wii večer

• ob 17.00 v MC Sevnica: pre-
davanje Kristijana Kolege 
»Tri sile (gune), ki nas veže-
jo« (ob 16.30 instrumental-
na glasba, t. i. bhajani)

• ob 17.00 v MT Senovo: film-
ski večer

• ob 17.00 v MT Raka: ustvar-
jajmo iz papirja

• ob 18.00 v MT Podbočje: 
igranje Fife

• ob 19.00 v večnamenski 
dvorani Podčetrtek: novo-
letni dobrodelni koncert 
»Boštjanova pot v samo-
stojnost«, nastopajo: Oto 
Pestner, Tilen Artač, MePZ 
Bistrica ob Sotli, Dekli-
ški cerkveni pevski zbor La 
vita ...; sredstva so namenje-
na za dodelavo vozila invali-
da Boštjana Kuneja iz Bistri-
ce ob Sotli

• ob 19.00 v Domu svobode 
Brestanica: gledališka pred-
stava Gastarbeiter

• ob 20.00 v Klubu MC Breži-
ce: Prostovoljstvo v Španiji 
– otvoritev fotografske raz-

stave in predstavitev dela v 
tujini

Sobota, 10. 1.

• ob 8.30 s parkirišča pri Re-
stavraciji Štefanič Brežice: 9. 
pohod po poti, posvečeni slo-
venskemu tolarju na Veliki 
vrh nad Osredkom (701 m)

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: živ žav – ustvar-
janje iz umetnih mas

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj – izdelovanje ptičjih 
krmilnic

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
zimske radosti

• ob 10.00 v MT Raka: spre-
hod v naravi

• ob 15.00 v MT Senovo: igra-
rije na snegu

• ob 17.00 v MC Sevnica: za-
bava nas mr. Bean

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Vrhovo: pevska prire-
ditev Praznik po prazniku - 
MoPZ Radeče

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: samostojna mažo-
retna predstava Mažoretk 
Dobova »Hrestač - moč po-
guma«

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija »Sedem let skomin«, za 
modri abonma in izven

Ponedeljek, 12. 1.

• ob 11.30 v MC Sevnica: slo-
venščina za priseljence

• ob 17.00 v TVD Partizan Bo-
štanj: predavanje Mete Vr-
hunc »Astronomija v biodi-
namiki«

Torek, 13. 1.

• ob 9.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predavanje Ka-
rin Križnar »Sedem stebrov 
zdravja«

• ob 18.00 v KD Krško: poe-
tična klovnovska predstava 

»Luna na cesti«, za rumeni 
abonma in izven

Sreda, 14. 1.
• ob 15.00 v MC Sevnica: dan 

družabnih iger - moja Slo-
venija

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica z ustvar-
jalnico; ob 18.00: literarno-
-glasbeni večer z Nušo Ilovar

• ob 17.00 na Ljudski univer-
zi Krško: začetek študijske-
ga krožka »Reciklaža starih 
oblačil in izdelava krpank«, 
informacije: 07 48 81 160

• ob 17.00 s Čateža ob Savi: 
nočni pohod z baklami na 
Šentvid

Četrtek, 15. 1.
• ob 15.00 v MT Senovo: se-

novške sladke kuharije
• ob 17.00 v dvorani MC Bre-

žice: otroška lutkovna pred-
stava »Zelenček«

• ob 18.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: otvo-
ritev skupinske likovne 
razstave »Umetnost in pri-
jateljstvo« Likovne sekcije 
ART Lipa iz KUD Budna vas

Petek, 16. 1.
• ob 15.00 v MC Sevnica: X 

BOX-družabne igre
• ob 17.00 v MT Senovo: ve-

čer karaok
• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-

žnici Krško: večer pripove-
dovanja ljudskih pravljic za 
odrasle »Ko se zmrači«

• ob 21.00 v Klubu MC Breži-
ce: koncert Manouche

Sobota, 17. 1.

• ob 9.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav – ume-
tnine iz vode, moke, papirja

• ob 17.00 v MC Sevnica: ko 
zadiši po palačinkah

• ob 20.00 v MC Krško: Seme-
sterfest

Nedelja, 18. 1.
• ob 19.00 v dvorani MC Bre-

žice: nastop stand-up komi-
ka Željka Pervana

Ponedeljek, 19. 1.

• ob 11.30 v MC Sevnica: slo-
venščina za priseljence

• ob 17.00 v TVD Partizan Bo-
štanj: predavanje Miše Puše-
njak »Dobre prakse v vrtnar-
jenju«

Torek, 20. 1.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani 

Sevnica: predavanje Pie Per-
šič »V 30 dneh po Slovenski 
planinski transverzali«

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: gledališka predsta-
va »Garderober«

Sreda, 21. 1.
• ob 15.00 v MC Sevnica: 

ustvarjalno popoldne
• od 16.00 do 18.30 v Dvo-

rani v parku Krško: seminar 
dr. Iztoka Ostana »Prehiteti 
apetit za sebični gen«, več na 
www.hisanarave.si 

• ob 17.00 s Čateža ob Savi: 
nočni pohod z baklami na 
Šentvid

• ob 18.00 v klubu KD Krško: 
pogovorni večer z dr. Karlom 
Gržanom

kam v posavju

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

SENCA TVOJ'GA PSA
gledališko-glasbena monodrama 

za pojočega igralca in tri glasbenike - 
pesmi Jacquesa Brela

Branko Završan - glas, harmonika, Žiga Golob – kontrabas, 
Uroš Rakovec – kitara, Krunoslav Levačić – bobni

sobota, 22.11., ob 20. uri
KLUB KDK

METULJČEK CEKINČEK
interaktivna lutkovna predstava
za RUMENI ABONMA in izven

igrata: Ema Hozjan in Vanja Kretič

torek, 25.11., ob 18. uri
KLUB KDK

IRENA YEBUAH TIRAN 
& EVA HREN

koncert – Španska rapsodija
Irena Yebuah Tiran – mezzosopran, Eva Hren – kitara

sobota, 29.11., ob 19. uri
OKROGLA DVORANA GRADU RAJHENBURG

MGL: SEDEM LET SKOMIN
komedija

(za MODRI ABONMA+KOMEDIJA 
in MODRI ABONMA+DRAMA ter izven)

Režija: Primož Ekart / Igrajo: Sebastian Cavazza, Mojca Funkl / 
Anja Drnovšek, Ajda Smrekar, Gregor Čušin, Gregor Gruden

sobota, 10.1., ob 19.30 uri
VELIKA DVORANA

SMG: LUNA NA CESTI
poetična klovnovska predstava

(za RUMENI ABONMA in izven)
Režija: Ivan Peternelj / 

Zamisel in izvedba: Ravil Sultanov in Nataša Sultanova

torek, 13.1., ob 18. uri,
VELIKA DVORANA

POGOVORNI VEČER

GOST: dr. Karel Gržan
sreda, 21.1., ob 18. uri,

KLUB KDK

KO SE ZMRAČI –
večer pripovedovanja ljudskih pravljic za odrasle

• petek, 16. januar, ob 19. uri  
v Valvasorjevi knjižnici Krško

Noč ima svojo moč in takrat lahko oživijo nenavadna bi-
tja. Pripovedovalski večer bo posvečen njihovim splet-
kam, prigodam in celo norostim. Pripovedujejo Katarina 
Nahtigal, Tadeja Pungerčar, Lan Vošnjak, Kaja Blazinšek, 
Ana Svetel in Katja Puntar. 

KDOR PREJ UMRE, BO DLJE MRTEV – 
pogovor ob knjigi

• petek, 23. januar, ob 19. uri  
v Valvasorjevi knjižnici Krško

O zbirki esejev o slovenstvu v času krize, kapitalističnih 
ekonomskih ideologijah, zlorabah demokracije in še čem 
se bo z avtorjem, Rožančevim nagrajencem, filmskim kri-
tikom, televizijskim voditeljem in publicistom Marcelom 
Štefančičem jr. pogovarjal Vilko Planinc.

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V JANUARJU

prejeli smo

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. 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 naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

Spoštovani, 
Občina Krško si že leta po vzoru drugih mest prizadeva oživiti sta-
ro mestno jedro Krškega in svojim občankam in občanom v tem 
delu mesta omogočiti čim več doživetij, še posebej pa v praznič-
nem decembrskem času, kar nam je, glede na odziv v okviru pra-
zničnega dogajanja, tudi uspelo.

Glede na odzive prejšnjega leta so občanke in občani postavitev dr-
sališča pozdravili, kar se je poznalo tudi pri samem obisku, zato je 
bila odločitev, da ima Krško drsališče tudi letos, enostavna. Drsa-
lišče smo tokrat postavili bližje drugemu dogajanju v starem me-
stnem jedru, da bi na enem mestu v decembrskem vzdušju lahko 
uživali tako starši kot najmlajši. Pri tem smo sodelovali in se po-
svetovali ter dobili soglasja tako vseh stanujočih kot tudi župni-
šča oz. g. župnika in drugih poslovnih subjektov na Hočevarjevem 
trgu, obvoz je bil urejen, prav tako je v bližnji okolici še dovolj par-
kirnih mest.

Odzivi občank in občanov so glede na obisk drsališča dobri in spod-
budni, tako kot prejšnje leto, zato bo drsališče odprto še vse do kon-
ca januarja. Prepričani smo, da je drsališče še ena dodana vrednost 
zimskih dni, še posebej za najmlajše, predvsem tiste, katerih starši 
jim drugih zimskih radosti ne morejo omogočiti. Zato je prav, da 
jim to kot občina omogočimo. 

Nikakor pa z novo lokacijo nismo želeli nikogar ogrožati ali žaliti, 
saj je drsališče namenjeno vsem občankam in občanom, le želeli 
smo ga približati drugemu dogajanju. Prostorske možnosti v sta-
rem mestnem jedru pa so žal, kot veste, tudi omejene. 

Želimo vam vse lepo v novem letu.

 Občinska�uprava�Občine�Krško

Odgovor na pismo občanke 
»Veseli december«

KRMELJ - Do 4. januarja je bila v krmeljskem kulturnem 
domu na ogled slikarska in fotografska razstava Nevenke 
Flajs iz Brezja pri Krmelju. 

O razstavljenih delih je doc. dr. 
Kiki Klimt s primorske fakul-
tete za dizajn med drugim za-
pisala: »V razstavljeni seriji slik 
avtorica raziskuje prvinske in 
univerzalne motive slikarstva 
in nam odkriva širok opus svo-
jega ustvarjanja v zadnjih letih. 
Njeno raziskovanje je kot otro-
ška igra, ki je ne usmerjajo kon-
kretni cilji ali pričakovanja in 
rezultati niso pomembni. Po-
membna je nazornost predsta-
vljenega, zgodba, ki se skriva za 
podobo in odkritje novega sveta, ki ga omogoča likovno stvar-
jenje. Čar njenega ustvarjanja je v ustvarjanju samem. Prav zato 
njene slike odlikuje milina, ženstvenost in na trenutke tudi od-
blesk magičnega, kar je redkost v današnjem likovnem ustvar-
janju. Nevenka Flajs je mlada avtorica, ki veliko obeta, saj nam 
odkriva danes že skoraj pozabljene vrednote - čistega in jasnega 
pogleda na likovni svet. Nekateri to imenujejo naivno in vendar 
se v tej navidezno otroški naivnosti skriva izredno zrel pogled 
na svet in vztrajnost raziskovanja in želja za učenjem in spozna-
vanjem vedno novega.«
Umetnica, rojena leta 1979, je po zaključeni osnovni šoli obisko-
vala srednjo tekstilno tehnično šolo v Celju ter se nato vpisala 
na naravoslovno tehnično fakulteto. V poklicu, ki si ga je izbrala, 
se nekako ni našla, vedno bolj pa se je vračala k risanju, ki jo je 
veselilo že od otroških let. Leta 2007 je dobila priložnost delati 
v manjšem oblikovalskem studiu, kjer jo je oblikovanje povsem 
prevzelo. Vpisala se je na Visoko šolo za dizajn, smer Vizualne 
komunikacije, kjer je tudi diplomirala in pridobila naziv diplo-
mirana dizajnerka. Od leta 2008 do danes je sodelovala na vseh 
likovnih kolonijah, ki jih je organiziralo DKŠD Svoboda Krmelj, li-
kovna sekcija pod vodstvom Ane Hočevar. V decembru se je od-
ločila za prvo samostojno razstavo v domačem kraju. Otvoritev 
je povezovala Ines Colner, s kulturnim programom pa so jo do-
polnili citrarka Sabina Zaman, recitatorka Ines Metelko, otro-
ški pevski zbor OŠ Krmelj pod vodstvom zborovodkinje Tatja-
ne Tratnik Umek in s solistko Saro Podlogar.  S. Radi

Slike z odbleskom magičnega

Nevenka�Flajs
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na muhi ...

Po�neuspehu�na�lokalnih�volitvah�za�kostanjeviškega�župana�
se�je�Andrej�Kerin�-�Kičo�odločil,�da�mu�vloga�kanonika�bolj�
odgovarja�od�županske,�zato�je�na�čelu�kostanjeviške�Šelme�
decembra�lani�zavzel�krško�Dvorano�v�parku,�kjer�bo�še�do�
konca�januarja�na�ogled�fotografska�razstava�na�temo�tra-
dicionalnega�pustovanja�na�otoku.�Ob�tem�je�Kičo�prebral�li-
tanije�tudi�Krčanom,�a�ker�je�bilo�teh�na�razstavi�zelo�malo,�
jih�bo�v�prenovljeni�obliki�na�domačih�tleh�odpel�ponovno�že�
čez�dober�mesec�in�pol,�ko�bo�Kostanjevico�na�Krki�za�štiri�dni�
zavzela�pustna�vlada�Prforcenhaus.�(B.�M.�)

Nasmejani�dekleti,�Tea�Gla-
vač�in�Sara�Bizjak,�ki�vodita�
sekcijo�gimnastičark�v�okvi-
ru�društva�Partizan�Sevnica,�
sta�združili�moči� in�začeli�s�
pisanjem�nove�zgodbe�o�sev-
niški�gimnastiki,�ki�je�v�prete-
klosti�že�dala�nekaj�uspešnih�
športnic�in�športnikov.�Mor-
da�bo�zanimanje�za�vadbo�v�
letošnjem� letu� še� večje,� saj�
sta�akrobatskim�vragolijam�
dodali�še�plesne�korake�in�s�
skupino�svojih�mladih�varo-
vank�navdušili�v�decembrski�
božični�zgodbi�Darilo�za�Met-
ko.�(S.�R.)

Prednovoletnega�sprejema�brežiškega�župana�Ivana�Mola-
na�sta�se�udeležila�tudi�dva,�ki�sta�včasih�krojila�vrh�brežiške�
politike.�Bivša�predsednika�Skupščine�občine�Brežice�Teodor�
Oršanič�(levo)�in�Stanislav�Ilc�sta�bila�na�čelu�občine�še�pred�
našo�osamosvojitvijo,�Ilc�je�lani�postal�tudi�častni�občan�Bre-
žic.�Predvidevamo,�da�sta�se�spomnila�tistih�časov�in�kakšno�
rekla�tudi�o�delu�aktualnega�župana�...�(R.�R.)

Za�Sinja�Jezernika�bi�lahko�rekli,�da�vloge�menja�skoraj�tako�
hitro�kot�srajce.�Najpogosteje�ga�je�mogoče�videti�v�vlogi�gro-
fa�Moscona,�včasih�upodobi�Krjavlja,�drugič�protestanta�Pri-
moža�Trubarja,�na�Lisci�pa�se�je�predstavil�še�v�vlogi�učitelja�
in�ljubitelja�pohodništva�Blaža�Jurka.�Njegovi�zanimivi�pripo-
vedi�so�prisluhnili�tudi�člani�pevske�skupine�Encijan�Planin-
skega�društva�Lisca�Sevnica.�(S.�R.)�

Takole�»strumno«�sta�županovemu�nagovoru�na�predpra-
zničnem�sprejemu�brežiške�»smetane«�prisluhnila�prva�mo-
ža�dveh�občinskih�veteranskih�organizacij�-�Toni�Supančič�v�
zeleni�uniformi�veteranov�vojne�za�Slovenijo,�Stane�Preskar�
v�rjavi�uniformi�borcev�za�vrednote�NOB.�(P.�P.)

Tradicija�obiskov�skavtinj�in�skavtov�z�betlehemsko�lučjo�mi-
ru�po�Krškem�se�je�tudi�letos�nadaljevala.�V�predprazničnem�
zatišju�so�tokrat�na�sedežu�Posavskega�obzornika�ujeli�samo�
odgovornega�urednika,�kateremu�so�predstavili�vsebino�leto-
šnje�poslanice�z�naslovom�»Za�Tvoj�dar�mi�je�_�mar«.�(Sv.�M.)
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Dona Gomilšek iz Krškega
Dvaindvajsetletna ovnica je absolventka dodiplomskega študi-
ja arhitekture v Mariboru, sicer pa dela v društvu PoPasje, ki se 
ukvarja z varstvom in šolanjem psov. Pravi, da se ljudje odlič-
no odzivajo na storitve, ki jih društvo ponuja, zato verjame, da 
bodo cilji, ki so si jih zastavili, kmalu uresničeni. V prostem času 
pomaga v Društvu za zaščito živali Posavje ter je prostovoljka v 
Zavetišču Brežice. Če le ima kaj časa, si privošči meditacijo, riše, 
dizajnira in veliko piše. Je bivša zmagovalka Cosmopolitanovega 
novinarskega tekmovanja COSMO maturantka, občasno sodeluje 
na modnih revijah ter piše za revijo Kužek. Najraje posluša blu-
es, jazz, country ter različne akustične priredbe, njen najljubši 
film pa je "Now you see me".� Foto:�Boštjan�Colarič

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 fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

Primož�Sintič�in�Jasmina�Krapež,�oba�iz�Kočarije�(Kosta-
njevica�na�Krki),�2.�avgust�2014,�na�travniku�zraven�cer-
kve�Marije�Tolažnice�kristjanov�na�Malih�Vodenicah�(Fo-
to:�Branko�Benčin)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Ana Vodlan, Rimske 
Toplice – deklico,

• Miša Cizel, Krška vas – 
dečka,

• Vlasta Lešnjak, Raka – 
dečka,

• Katarina Ribič, Dolenji 
Boštanj – dečka,

• Ružica Rubin, Pavlova vas 
– deklico,

• Martina Kranjc, Brezovica 
v Podbočju – deklico,

• Sadila Smajić, Sevnica – 
deklico,

• Alenka Gubenšek, Kozje 
– dečka,

• Marta Jabuka, Podbočje – 
deklico,

• Alenka Jezernik, Brežice 
– dečka,

• Safeta Krličević, Veliko 
Mraševo – dečka,

• Jana Rančigaj, Vinski Vrh 
pri Šmarju – dečka,

• Emanuela Bukovinski, 
Mrčna sela – dečka,

• Josipa Supančič, Brežice – 
deklico,

• Slađana Komočar, Brežice 
– deklico,
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• Uroš Knez in Metka 
Obolnar, oba z Vrha pri 
Boštanju. 

• Helena Smrečnik, Hrastje 
pri Cerkljah – dečka,

• Jasmina Grilc, Dolenja vas 
pri Krškem – deklico,

• Klara Ćosić Žibert, Dovško 
– deklico,

• Barbara Grmšek, Vojsko 
– dečka,

• Suzana Jurkovič, Kerinov 
Grm – deklico,

• Vanesa Zupančič, Sevnica 
– deklico,

• Nina Gerjevič, Šentlenart 
– deklico,

• Lidija Lopatec, Brežice – 
deklico,

• Doroteja Kodrič, Gorenja 
vas pri Leskovcu – deklico,

• Suzana Proselc, Rigonce – 
deklico,

• Karmen Križnik, Gubno – 
deklico,

• Jasmina Slivšek, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Barbara Janc Marc, 
Studenec – deklico,

• Amela Zukanović, Sevnica 
– deklico.

POBOŽNA ŽELJA
Oče in sin sta šla v gozd gra-
bit listje, toda sinu se ne da de-
lati. Oče mu prigovarja: "Če ni 
listja, ni gnoja, če ni gnoja, ni 
pridelka. Zato morava grabiti 
listje. Poglej, kako lepo pada 
na tla!"
Sin pa vzdihne: "Oh, zakaj ne 
padajo raje kar dolarji!"

VARČEVANJE
Markec pride z dvorišča z 
umazanimi rokami in si prične 
striči nohte. Mamica mu reče: 
"Si ne bi prej rok umil?"
Markec: "Mami, če bodo noh-
ti krajši, bom vendar porabil 
manj mila!"

DRAMLJA - 28. novembra 2014 je minilo 50 let, odkar sta skleni-
la zakonsko zvezo  Ivan in Ivanka Kmetič iz Dramlje na Bizelj-
skem. V zakonu so se jima rodili trije otroci, Renata, Andrej in 
Sonja, imata pa še pet vnukov in tri pravnuke. Zlato poroko sta 
praznovala v ožjem družinskem krogu. Naj jima zdravje služi še 
veliko let!  R.�Zagmajster

Zlata poroka Kmetičevih

Zlatoporočenca�s�svojimi�otroki
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Kaj v novem letu Sloveniji želi Brigita Šuler, nova 
skladba Mirana Rudana, prihaja prvenec rock zased-
be I.C.E. Tokrat preberite:

V preteklo praznično vzdušje 
se je vživela tudi naša posa-
vska rojakinja Brigita Šuler 
(na fotografiji). »Ljubezen in 
prijateljstvo sta najlepši dar, 
ki ga lahko naklonimo bli-
žnjim, zato ni razloga, da se 
ne bi letos raje obdarili kar z 
najlepšimi darili. Res je, da se 
jih ne da kupiti, so pa unika-
tna in neprecenljive vredno-
sti!« pravi profesorica klavirja 
in meni, da se bodo tudi tisti 
z manj denarja lahko bogato 
obdarili. In tako je bilo eno iz-
med Brigitinih božičnih daril oboževalcem pesem Ti si mi 
vse, s katero je želela sporočiti širni Sloveniji, da je skraj-
ni čas, da se začnemo obdarjati s prijaznimi besedami, ob-
zirnostjo, nesebičnostjo, pari pa z iskreno ljubeznijo, ki bo 
vsakomur prinesla mir v duši in razkrila smisel življenja. 
Ko bi se le vse uresničilo!

Sicer pa si božične in 
novoletne praznike 
težko predstavljamo 
brez dveh zimzelenih 
pesmi, Na božično noč 
in Srečno novo leto, ki 
ju izvaja Miran Rudan 
(na fotografiji). Pevec, 
ki poleg samostojne 
glasbene kariere osta-
ja prepoznaven glas 
legendarne slovenske 
skupine Pop Design, 

je konec leta začel predstavljati popolnoma novo pesem s 
pomenljivim naslovom Rojen, da te ljubim. Gre za predela-
vo uspešnice Geboren Um Dich Zu Lieben Nikolausa Pre-
snika, besedilo za slovensko izvedbo pa je napisal Rudan 
sam. Mnogi so bili mnenja, da je pesem pričarala roman-
tično vzdušje v veselem decembru, zato ne vidimo razlo-
ga, da ga ne bi tudi v novem letu.

Rock zasedba I.C.E. (foto: Petra Hočevar), v kateri deluje 
tudi posavski bobnar Blaž Sotošek, ki smo ga v naši rubri-
ki že predstavljali, je v zaključni fazi priprave novega stu-

dijskega albuma. Album, ki pride na police 14. februarja 
bodo I.C.E. pospremili s klubsko turnejo po Sloveniji. Sku-
pina se je sicer javnosti predstavila pred časom z glasbe-
nim prvencem Na liniji, ki je postregel z uspešnicami, kot 
sta Kje si zdaj in naslovna skladba Na liniji. V začetku tega 
leta bodo tako izdali svoj drugi studijski album. »Renata, 
Blaž, Matej, Jalen in Tine so se pri ustvarjanju in snema-
nju izredno zabavali, za oboževalce pa pripravili tudi kra-
tek video iz zakulisja snemanja, kjer lahko slišite nekaj iz-
sekov prihajajočih skladb ter jih 'všečkate' in delite,« so še 
sporočili. Na spletnem portalu youtube pa si lahko ogle-
date spontan posnetek, ki je nastal skupaj z raperjem Ro-
kom Terkajem na eni izmed njihovih vaj.

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

»Takoj po rojstvu se je videlo, 
da je nekaj narobe. Ni zajokala, 
bolj je zastokala. Dva tedna po 
rojstvu je bila postavljena dia-
gnoza - mišična distrofija,« je 
pripovedovala dekličina mati. 
»Z diagnozo se nisem sprija-
znila, še sedaj ne. Ves čas spra-
šujem, kaj bo, a nihče ne more 
ničesar obljubiti. Čas bo poka-
zal, kaj bo,« je nadaljevala Jo-
žica Janežič in pogledala svo-
jo drobno svetlolasko, ki se je 
premikala po stanovanju s po-
sebnim vozičkom, ki ji ga je iz-
delal njen oče. Lara, ki potrebu-
je 24-urno oskrbo, je v lanskem 
septembru začela obiskova-
ti vrtec v Mokronogu. »V vrt-
cu, kjer ima stalno spremlje-
valko, se dobro počuti. Otroci 
so jo lepo sprejeli in za njen ra-
zvoj je to dobro,« je nadaljevala 

Zadnjo novorojenko je 29. de-
cembra ob 13.30 rodila 27-le-
tna Jasmina Grilc iz Dole-
nje vasi pri Krškem. Z očkom, 
29-letnim Petrom Blatnikom, 
sta štiri kilograme težko in 54 
centimetrov veliko hčerko po-
imenovala Nika. Kakor je po-

vedala mamica Jasmina, je bil 
porod hiter, ob tem je pohvali-
la medicinsko osebje ter babi-
co Tanjo, saj je vse potekalo v 
redu in je z bolnišnično oskr-
bo zelo zadovoljna. Rok je si-
cer imela zadnjega decembra, 
a ko je rodila, si ni mislila, da 
bo to zadnji dojenček v izte-
kajočem se letu. Mala Nika je 
poleg staršev osrečila tako ba-

Deklice zaključile in začele leto
BREŽICE - V brežiški porodnišnici se je kot zadnja v letu 2014 rodila deklica, prav tako pa je deklica prva 
privekala na svet v letu 2015. Tudi drugi dojenček je bila deklica, ki se je rodila skoraj 12 ur za prvo in so 
jo preventivno položili v inkubator, saj je za mesec dni pohitela z rojstvom. 

bico in dedka po mamini stra-
ni, Bojano in Danijela Grilc s 
Senovega, kot po atijevi strani, 
Gabrijelo in Ladislava Bla-
tnika.

Zanimiva usoda se je poigra-
la tako s statistiko kakor tudi 

z nami, saj so prvega novo-
rojenčka sicer dočakali že ob 
1.20. Deklica z imenom Nari 
je tehtala tri kilograme in bila 
velika 48 cm, vendar je njena 
mamica Suzana Jurkovič po-
rodnišnico zapustila že v zgo-
dnjih jutranjih urah ter odšla 
v domače okolje Kerinovega 
Grma. Če verjamemo starim 
vražam naj bi bila glede na 
takšen začetek leta letošnja 
porodna statistika obilna in 
bogata, česar se zagotovo ve-
selimo vsi Posavci ter Posav-
ke, saj je število porodov v pri-
merjavi z letom 2013 nekoliko 
upadlo - takrat so jih namreč 
zabeležili 542, leto poprej pa 
se je rodilo 527 otrok. 

Druga porodnica v novem letu 
je bila 24-letna Klara Ćosić s 
Senovega, ki ji je ob porodu 
stal ob strani očka novorojen-
ke, 29-letni Damjan Jeler. Do-
jenčica je luč sveta zagledala ob 
12.40, poimenovali so jo Lejla, 

doma pa jo čaka bratec Žan, ki 
je 26. decembra dopolnil leto 
dni. Tudi Klara je bila zado-
voljna z medicinskim osebjem 
v porodnišnici ter izrazila vese-
lje, da je vse potekalo normal-
no, tako je hitro rodila in nekaj 
ur kasneje, ob našem obisku, se 
je že prijetno pomenkovala ter 
se fotografirala ob svoji štruč-
ki v inkubatorju. Povedala je še, 
da se vnukinje zelo veselijo ba-
bica Irena Žibert pa tudi teta 
Katarina, po atijevi strani pa 
dedek Leopold Jeler ter teti 
Karmen in Tina.

Za novorojenčke in njihove 

mamice je v silvestrski noči 
skrbelo prijazno medicinsko 
osebje: dr. Bojan Grulović, 
Tanja Avšič, Mateja Černe-
lič in Anita Mujakić. Na če-
trtkov praznični popoldanski 
dan pa so medicinsko ekipo 
poleg dr. Grulovića sestavlja-
le še Bernarda Vidmar, Silva 
Sajevec in Andreja Predanič. 
Vedno prijazne medicinke so 
tudi tokrat poskrbele za dobro 
vzdušje, ko smo ob prebiranju 
statistike in minulih porodnih 
zgodbic nizali krasne utrinke 
za naše zveste bralce in bralke.

� Marija�Hrvatin

Jasmina�Grilc�s�svojo�Niko

Klara�Ćosić�ob�inkubatorju�s�hčerkico�Lejlo

Lani 475 
novorojenčkov
Statistika v brežiški poro-
dnišnici je v minulem letu 
zabeležila 468 porodov in 
475 novorojenčkov, saj so 
bili kar sedemkrat dvojčki, v 
juliju so jih povili kar trikrat. 
V letu 2014 je sicer porodno 
leto začela deklica, prav tako 
pa jo je tudi zaključila, ven-
dar so jih v skupnem številu 
za 21 prehiteli dečki, ki se jih 
je rodilo 248, deklic pa 227. 

Medicinska�ekipa,�ki�je�skrbela�za�dobro�počutje�porodnic�na�
prvojanuarsko�popoldne

Zamaški in pločevinke za Laro
ZGORNJE MLADETIČE - V deževnem decembrskem dopoldnevu, ko so se otroci veselili Miklavževih daril, 
me je pot vodila v Zgornje Mladetiče v sevniški občini, kjer živi 4-letna Lara Janežič, ki ne govori in ne hodi.

sogovornica, ki verjame, da bo 
njena hči nekoč shodila, zato so 
se odločili za terasuit terapije, 
ki so samoplačniške. Omenjena 
terapija, ki traja tri ure na dan, 
tri tedne zaporedoma, le viken-

di so prosti, krepi mišice, ki jih 
gibalno ovirani otroci ne upo-
rabljajo. »Lara ima še posebej 
šibke gležnje, ki jo tudi bolijo 
in jih tako vsak dan razgibava-
mo. Nogice ima zaradi priroje-
ne deformacije stopal in gle-
žnjev stegnjene kot balerina. 
Čez noč in včasih tudi čez dan 
mora zato nositi longete, da 
nogo vzdržujejo v pravilni legi, 
doma pa vsak dan delamo tudi 
vaje,« so tekle ljubeče besede 
Larine matere, ki vidi hčerin 
napredek. In ker je potrebno 
za eno terapijo odšteti 1.250 
evrov, so se v družini, v kate-
ri je edini zaposlen oče, v lan-
skem aprilu odločili za zbiranje 
plastičnih zamaškov in ploče-
vink. Doslej so uspeli zbrati v 
akciji, ki se bo zaključila 31. 
marca, pet ton, a samo za eno 

terapijo je potrebno zbrati šti-
ri tone (odkupna cena zama-
škov za 1 tono je 300 evrov, za 
1 tono aluminijastih pločevink 
pa 600 evrov). 

Zamaške in pločevinke za Laro, 
s katerimi boste pomagali de-
klici v njeni borbi, da bi shodila, 
še vedno lahko oddate na pose-
bej označenih mestih v Sevni-
ci, Tržišču, Studencu, Brežicah, 
Krškem, Trebnjem, Celju, Mo-
kronogu, Ljubljani in na Ptuju. 
Zamaške je mogoče brezplač-
no poslati tudi na vseh enotah 
novomeške pošte. Za dodatne 
informacije se lahko obrnete 
na številko 041-412-517. De-
narne prispevke pa lahko do-
nirate na TRR SI56 02379-
0017732206 s pripisom za 
Laro Janežič.  Smilja Radi

Lara�Janežič�z�9-letnim�brat-
cem�Aljažem,�ki�je�njen�naj-
boljši�prijatelj

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, 
v zgradbi nasproti občine (Me-
stni atrij, Cesta prvih borcev 17), 
nas lahko obiščete vsak ponede-
ljek in torek ter četrtek in pe-
tek od 9. do 12. ure in naroči-
te male oglase, zahvale, voščila 
ter druge naročene objave ali si 
ogledate in naročite knjige založ-
be Neviodunum.  Uredništvo
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KRŠKO - Triatlon klub Krško je 21. decembra pripravil že 7. No-
voletni tek po ulicah Krškega. V prekrasnem, skoraj spomladan-
skem vremenu se je prireditve udeležilo veliko število ljudi, ki so 
prijetno sončno vreme izkoristili za lastno rekreacijo oz. tekmo-
vanje ali vzpodbudo tekačev na progi. Število vseh tekmovalcev, 
ki so tekmovali na 4- in 10-kilometrski preizkušnji, skupaj z otro-
ki, ki so se preizkusili na 1-kilometrskem teku in na krajšem teku 
za predšolske otroke, je skoraj doseglo številko 300. Najhitrejša 
na 10 km teku sta bila Jaroslav Kovačič in Karin Gošek, na 4 km 
teku pa Robert Lendaro in Lea Haler. � Vir:�TK�Krško

Teklo skoraj 300 rekreativcev

Štart�teka�na�10�km

www.tpv-avto.si

IZKORISTITE DODATNO OPREMO IN STORITVE V VREDNOSTI VSAJ 2015 EUR.

ODPELJITE SVOJ RENAULT IN ODKRIJTE 
2015 RAZLOGOV ZA VESELJE.

PORABA PRI MEŠANEM CIKLU 3,5 - 6,8 l/100 km. EMISIJE CO2 90 - 155 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5, ter dušikovih oksidov.  

5 LET JAMSTVA* | BREZPLAČNO VZDRŽEVANJE *

BREZPLAČNO OBVEZNO IN KASKO ZAVAROVANJE*

ZIMSKE PNEVMATIKE*

*  5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 3., 4. in 5. leto ali 100 000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačno vzdrževanje velja 5 let ali 100 000 km,
karkoli se zgodi prej. Brezplačno obvezno in kasko zavarovanje velja za obdobje enega leta. Ponudba velja ob nakupu z Renault Financiranjem. Več o ponudbi na www.renault.si.
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NOGOMET
Za Krčani je ponovno zgodo-
vinska sezona. Naslov jesen-
skih prvakov v 2. SNL gre na 
račun celotne ekipe, ki ji je po-
trebno motivacijo za delo in 
strokovnost dodal trener To-
maž Petrovič. Ob njem lahko 
izpostavimo zimzelenega Sla-
višo Dvorančiča, najboljše-
ga strelca v zgodovini krške-
ga kluba, ter Dejana Urbanča, 
nogometnega »gospoda« na 
igrišču. Selekcija do 15 let je 
osvojila zgodovinski in težko 
ponovljiv naslov državnih pr-
vakov. Že dolgo ni skrivnost, 
da na vrata nogometne šole 
trkajo bolj ali manj prepričlji-
vi »trgovci s sanjami«. Na pre-
izkušnji bodo ob mladih no-
gometaših in njihovih starših 
tudi v nogometni šoli v želji 
po zagotavljanju sredstev za 
osnovno delovanje. 
Z novim vodstvom so se v NK 
Brežice 1919 odločno posta-
vili na noge, dobro so zače-
li delati z mladimi in v nasle-
dnjih letih lahko pričakujemo 
ponoven vzpon v vrh sloven-
skega nogometa. Možnost za 
hiter preboj v višji kakovostni 
razred z »novo« člansko ekipo 
je ob podpori lokalnega okolja 
na dlani.

Šport v Posavju 2014 – 1. del
POSAVJE – Vzponi in padci so redni spremljevalci športa tako na tekmovalnem kot na organizacijskem pod-
ročju. Športna društva Posavja svoje delo vse bolj načrtujejo s poudarkom na delu z mladimi, ki bo v tem 
prostoru ob pomanjkanju podpore politike za večje športne zgodbe edino zagotovilo za uspeh. Naredili 
smo kratek pregled nad tem, kaj se je dogajalo na področju moštvenih športov v igrah z žogo.    

MALI NOGOMET
Sevničani so sanjsko odigrali 
svojo povratno sezono med pr-
voligaši. Tretje mesto in finale 
pokala sta bila pred pričetkom 
sezone precej oddaljena. V klu-
bu stavijo na mlade in delo na 
dolgi rok, uspeh je prišel pre-
senetljivo zgodaj. Ne dvomi-
mo, da bo ekipa kljub nekaj 
slabšemu začetku v svoji dru-
gi sezoni že v prihodnjih letih 
napadala vrh slovenskega ma-
lega nogometa. 

ROKOMET
Primat v najbolj razširjenem 
posavskem moštvenem špor-
tu je v preteklem letu prevzela 
Sevnica. Z uvrstitvijo v ligo za 
prvaka in končnim šestim me-
stom pa so se Sevničani podob-
no kot Krčani po »medenem 
mesecu« v svoji krstni sezo-
ni soočili z glavobolom borbe 
za obstanek. Za oba posavska 
predstavnika pogled na lestvi-
co ni prijeten, sevniška ekipa 
pa zbuja večje upe v preobrat. 
Krčani so v preteklosti ob na-
klonjenosti lokalne politike 
uspeli postaviti zgleden mo-
del kluba, s katerim pa stopajo 
korak nazaj. Ob koncu leta so 
postavili novo vodstvo, ki je ob 
uspešni rokometni šoli in za-
stavljenemu zdravemu poslo-

vanju najboljši obet uspešnosti 
tudi v bodoče. Le upamo lah-
ko, da jim bo v staro jato uspe-
lo vrniti v preteklosti uspešen 
trenerski kader. V brežiški ob-
čini so Dobovčani na pragu 1. 
SRL, nad pričakovanji v krstni 
sezoni 1.B lige igrajo Brežiča-
ni. Radeški »Ostrovrharji« so 
po neprepričljivem začetku 
ujeli ritem in obstanek ne bo 
v nevarnosti. Kako posavsko 
obarvana bo 1.B liga v priho-
dnji sezoni, pa bo ob uspehih 
na igrišču najverjetneje odlo-
čal ponovni podaljšek sezone 
»za zeleno mizo«.
Prapor v ženskem rokometu 
še nadalje držijo Brežičanke. 
Vrh drugega kakovostnega ra-
zreda slovenskega rokometa je 
trenutna realnost z odhodi na 
študij zdesetkane ekipe. Gene-
racije perspektivnih deklet, ki 
so sposobne igrati prvoligaški 
rokomet, se izgubljajo ob po-
manjkanju podpore domače-
ga okolja, ki bo nujna za novo 
»svežino« v klubu.

ODBOJKA
Za nami je leto dokončne uve-
ljavitve ženske odbojke v po-
savskem prostoru, ki jim ne-
kaj več mišic dodajajo fantje 
iz Kostanjevice. Moška član-
ska ekipa iz mesta ob Krki se 

je uspela utrditi med vodilni-
mi tretjeligaši, korak do napre-
dovanja se ne zdi dolg. Na žen-
ski šport številka 1 trenutno v 
Posavju lahko gledamo tudi z 
zgodovinskega vidika. Za raz-
mah na področju odbojke lah-
ko pohvale namenimo vsem 
zagnanim športnim delavcem 
iz Krškega, Brestanice in Ko-
stanjevice. Letošnji prvi žen-
ski članski lokalni derbi med 
Krčankami in Brestanico bo 
šel v zgodovino ženskih liga-
ških tekem.

KOŠARKA
Kar štiri članske ekipe lahko 
naštejemo v košarki v minu-
lem letu. Ob Krškem, Podbočju 
in Sevnici so se v novi sezoni 
na članski košarkarski zemlje-
vid vrnili tudi Brežičani, poslo-
vili pa Podbočjani in Sevničani. 
Krčani ohranjajo primat v po-
savski članski košarki, vse bolj 
pa so uspešni pri delu z mladi-
mi, kjer so letos konkurenčni 
celo v A skupini lige starejših 
dečkov. Velja pozdraviti košar-
karske delavce iz Podbočja, ki 
so jeseni predstavili žensko 
kadetsko ekipo, kar je premi-
eren nastop katerega koli žen-
skega košarkarskega kolektiva 
iz Posavja v državnih tekmova-
njih.� Luka�Šebek�������

POSAVJE, PTUJ - Na Ptuju so razglasili najboljše slovenske strelke 
in strelce v letu 2014. Med nagrajenimi so bili tudi posavski strel-
ci, med njimi tudi mlada, desetletna Albina Marinčič iz Strelske-
ga društva Leskovec. Marinčičeva je na slovesni razglasitvi pre-
jela bronasto plaketo Strelske zveze Slovenije za državni rekord 
v kategoriji cicibank z doseženimi 183 krogi, ki ga je dosegla na 
državnem prvenstvu aprila v Laškem. Albina je petošolka iz OŠ 
Leskovec, ki se s strelstvom ukvarja dve leti. V strelskem društvu 
vadi petkrat tedensko, štirikrat tedensko pa obiskuje tudi vad-
bo v Judo klubu Krško. Na dosežek je še posebej ponosen njen 
trener Jože Arh, s katerim leskovški strelci nadaljujejo tradicijo 
uvrščanja med najboljše v Sloveniji. Bronasto plaketo za nov dr-
žavni rekord s športno pištolo na 25 m je prejela ekipa kadetov 
iz Strelskega kluba Brežice v sestavi Anže Gmajnič, David Rož-
man in Midhat Bajramović. Prav tako sta se z bronasto plake-
to okitila kadet David Rožman, ki je postavil nov državni rekord 
s športno pištolo na 25 m, in sevniški strelec Blaž Kunšek, ki je 
postavil nov finalni državni rekord. 
 L.�Šebek

Plakete posavskim strelcem
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnijh trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. 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, prijate-
lji 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 obja-
vo 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.

zahvale, spomin

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!
Spoštovani bralci iz Sevnice in okoliških krajev!
Sporočamo vam, da smo 
odprli dopisništvo Posa-
vskega obzornika tudi v 
Sevnici. Obiščite nas v pro-
storih na naslovu Naselje 
heroja Maroka 29 v Sev-
nici (Turizem, prevozi, av-
tošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno odda-
li naročila za male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave, si 
ogledali in naročili knjige iz naše založbe Neviodunum ali se dogovori-
li za novinarski prispevek. Uredništvo

MARKO JAVORNIK

ZAHVALA

V 83. letu nas je zapustil 
dragi mož in oče

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

Zahvala tudi družini Keber, podjetju Kostak za pogrebne storitve, 
Cvetličarni Irena Matej Omerzel s.p. za aranžiranje ter gospodu 
kaplanu Urbanu za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

s Kolodvorske 4c v Krškem.

DRAGA SAVNIKA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta, dedija, brata, strica, svaka, 

botra in dobrega soseda

se iskreno zahvaljujemo sorodstvenim družinam Urek, Šerbec 
in Hlebetina, sosedom Zore in Baškovič, njegovim prijateljem, 
znancem, sosedom, ostalim sorodnikom in sodelavcem iz Splošne 
bolnišnice Brežice, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali in stali ob 
strani, za vsa izrečena sožalja in tolažilne besede. Hvala za podarjene 
sveče, svete maše in denarno pomoč.
Zahvaljujemo se dr. Marjetki Blaževič in sestri Stanki za dolgoletno 
zdravljenje, Mešanemu pevskemu zboru KUD Brežice za lepo 
odpete žalostinke, gospodu Dragu Križaniču za ganljiv poslovilni 
govor, gospodu župniku Milanu Kšeli za poslovitveni obred, gospodu 
Jožeku Petelincu za zaigrano Tišino, Cvetličarni Žičkar za lepe cvetne 
aranžmaje in Komunali Brežice za pogrebne storitve.
Hvala tudi srčnim prijateljem Novoselič, Bajraktari Albani, Urošu 
Stermeckiju in Mariji Krivec, ki ste nam v najtežjih trenutkih 
nesebično pomagali, kolektivoma JYSK Novo mesto in Brežice ter 
gostišču Kocjan iz Starega Grada.
Hvala vsem in vsakemu posebej!

Žalujoči: vsi njegovi

iz Brežic 
JOŽE STERGAR

ALOJZIJA SLAVICA 
TODOROVIĆ

SPOMIN

SPOMIN

6. januarja pred dvema desetletjema 
je končal življenjsko pot

Hitro minevajo žalostni dnevi, odkar nas je 
za vedno zapustila naša draga žena in mama

Hvala sorodnikom, prijateljem in znancem ter Lovski družini Kapele, 
ki še vedno obiskujete njegov zadnji dom, prižigate sveče Jožetu v 
spomin, nam pa v tolažbo. Iskrena hvala vsem in vsakomur posebej.

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 njegovi

Žalujoči: vsi njeni, ki jo izjemno pogrešamo

iz Kapel.

roj. Colarič, iz Krškega, Rozmanova 9.

Pred�20�leti�tih�januarski�dan
previsel�se�je�v�miren�san,

za�vedno�si�odšel,
v�naših�srcih�večno�boš�živel.

Ni�res,�da�odšla�si�-�nikoli�ne�boš!
Ujeta�v�naša�srca�z�najlepšimi�spomini
boš�vsak�naš�korak�spremljala�v�tišini.

ANICE VIMPOLŠEK

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage sestre, 
tete, botre in sestrične

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
vsem zaposlenim v Domu upokojencev Brežice za vsa izrečena sožalja 
in pomoč.

Posebna hvala svakinji Francki za vso pomoč in podporo v teh težkih 
trenutkih in gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Brat Franci z družino

 iz Gornjega Lenarta

ALOJZA DROBEŽA

ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega 

strica, svaka, prijatelja

se želimo zahvaliti vsem, ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali ob 
strani in sočustvovali z nami.
Hvala za vsak stisk roke, za tople in iskrene besede tolažbe. 
Hvala Domu upokojencev Sevnica, kjer je nazadnje bival, za 
nudeno oskrbo, družbi Kostak za pomoč pri organizaciji pogreba, 
pevcem za zapete pesmi, trobentaču, govorniku in hkrati dobremu 
prijatelju pokojnega gospodu Danetu Mižigoju za ganljive besede 
slovesa, gospodu  župniku za lepo opravljen obred.
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, nekdanjim 
sodelavcem in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: nečak Darko z družino, svakinja Albina 
in ostalo sorodstvo

iz Stare vasi pri Krškem

ZAHVALA

IVAN BOŽIČ
V 90. letu nas je zapustil dragi mož in oče 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, znancem, prijateljem, 
sosedom in krajanom za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete 

maše ter da ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Anke Salmičeve 17.

Kjer�si�ti,
tja�pot�nas�vodi�...
Enaki�sta�usodi,

čas�razdalje�krajša�...

MARTIN OMERZO

ZAHVALA

Zapustil nas je naš dragi mož, oče,
ljubljeni dedek in pradedek, 

brat, bratranec, svak, stric in dober sosed

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrim 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, 
darovane sveče, denarno pomoč in za svete maše. Iskrena hvala 
internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice, patronažni sestri 
Marti in njegovi osebni zdravnici dr. Ksenji Žnideršič. Posebna 
zahvala kolektivom Komunale Brežice, Osnovne šole Brežice in Vrtcu 
Miškolin iz Ljubljane. Hvaležni smo tudi g. župniku Francu Rataju 
za lepo opravljen obred, govorniku g. Martinu Dušiču za ganljive 
besede slovesa, trobentaču g. Petelincu za lepo zaigrano Tišino, 
nosilcu križa in praporščakom. Hvala tudi Oktetu Orlica Pišece, 
pogrebni službi Žičkar za pogrebne storitve in ge. Ivanki Kocjan za 
gostinske storitve.
Hvala vsem, ki ste se udeležili zadnje slovesnosti in delili z nami 
bolečino ob izgubi našega najdražjega. Vsem in vsakemu posebej 
še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Pišec 58.

Kako�boli�in�duša�trpi,
ko�od�bolečine�usihajo�življenjske�moči,

veš�ti�in�vemo�mi,
ki�smo�bili�ob�tebi�zadnje�dni.

TONETA STARCA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, 
atija, brata, strica, tasta in svaka

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste v teh žalostnih trenutkih 
sočustvovali z nami. Hvala za tolažilne besede, stisk roke, za darovane 
sveče in svete maše.  Hvala kolektivu Resisteca in Secoma, pogrebni 
službi Žičkar, pevcem za sočutno zapete pesmi in zaigrano Tišino. 
Iskrena hvala g. Janku Gabriču in g. Jožetu Kočnarju za ganljive 
besede ob odprtem grobu ter g. župniku za lepo opravljen obred. 
Hvala LD Studenec - Veliki Trn, PGD in KS Veliki Trn ter vsem, ki ste 
nam kakorkoli pomagali in vas nismo posebej poimenovali, pa ste 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi prerani zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo zelo pogrešali

iz Dolenje Lepe vasi

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

solza,�žalost�te�zbudila�ni,
ostala�je�le�praznina,�ki�hudo�boli.

Tako tiho kot si živel, si tudi od nas odšel. Srce je dalo vse, kar je imelo, 
nobene bilke zase ni poželo. Odšel si sam v pot neznano, kjer ni skrbi in 
bolečine, za tabo ostal je le boleč spomin. Nič več ni tvojega smehljaja, 
le trdo delo tvojih pridnih rok ostaja. Molče s solzami se borimo, si 
želimo, a žal nebo nas ne posluša, od žalosti boli nas duša.

ANTONIJA TRAMPUŽ

ZAHVALA

V 83. letu nas je za vedno zapustila 
naša draga

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem, znancem, Pošti PE Novo mesto in sodelavcem pošte, 
čistilnici Pacek ter sodelavkam Mercatorja za izrečena sožalja, 
denarno pomoč, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Zahvala g. Žičkarju, pevkam in g. župniku za lepo opravljen obred.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Kogar�imamo�zares�radi,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�...

iz Žadovinka.
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Prodam bukova drva, možen 
razrez in dostava, in seno v 
kockah (1,20 €7kom). 
Tel.: 031 895 748

Ugodno prodam bukova in 
gabrova drva. 
Tel.: 041 695 452

Prodam seno v okroglih balah. 
Tel.: 041 446 254

Prodam metrska kalana drva 
in suho seno v okroglih balah. 
Tel.: 031 683 708

VINOGRADNIŠTVO 

Kupim rdeče vino, okolica 
Brežic, in akacijevo ali kosta-
njevo kolje. Tel.: 041 916 061

Prodam vinogradniško pre-
šo, ugodno (stara okrasna vi-
nogradniška preša). 
Tel.: 041 540 209

Prodam kole za vinograd in fi-
žol (smrekove sušice), ugodno. 
Tel.: 041 847 896

ŽIVALI

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj. 
Tel.: 040 673 009

Prodam bikca, težkega 180 kg, 
prašiče, 80-100 kg, in 2 svinji, 
250-280 kg. Možen zakol.
Tel.: 051 872 179

Prodam svinjo, težko 260-300 
kg, krmljeno z domačo krmo. 
Tel.: 041 901 569 

KMETIJSTVO
Prodam kiper prikolico Tomo 
Vinkovič, 1,5 t (tristrani kiper), 
motorno žago in traktor Tomo 
Vinkovič s pogonsko prikolico. 
Tel.: 051 496 012

Prodam snežno frezo za Gore-
nje Muto, priklop na 2 vijaka, 
in seno v balah. 
Tel.: 030 694 956

Prodam frezo in plug Tomo 
Vinkovič 418 ali menjam za 
mulčer. Mulčer tudi kupim. 
Tel.: 031 735 368

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

Ječmen, zelo kvaliteten, pro-
dam. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 669 810

Prodam seno v kockah, 400 
kom, 1,80 €/kom, in ječmen, 
0,22 €/kg. Tel.: 040 262 867

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

Prodam bukova drva, rezana 
na kratko, in žago Husqvarna 
340, malo rabljeno. 
Tel.: 040 840 065

Prodam bukova drva za šte-
dilnik ali centralno kurjavo, 
možna dostava na dom. Tel.: 
040 738 059, Anton Gošek s.p., 
Rožno 26, Brestanica

Prodam sekana bukova drva, 
33 cm, ugodno, 19 m3, Gornji 
Lenart. Tel.: 051 448 214

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

NEPREMIČNINE
Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov, geološka po-
ročila, izvajamo strokovni nad-
zor. ARS Projektiranje, Anton 
Strniša s.p., Gabrovec 1a, Pod-
plat. Tel.: 03 810 4182, 031 
393 560

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

Loke pri Leskovcu; prodam 
vinograd, 18 a, 450 trt, cena 
7.000 €, in 2 zapravljivčka, po-
trebna obnove. 
Tel.: 040 791 153

Prodam njivo, k.o. Drnovo, 70 
a, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 312 515

Prodam ali oddam v najem 
hišo v Brežicah, center, bližina 
šole, tržnice, nujno. 
Tel.: 031 600 616

V okolici Brežic, na lepi lokaci-
ji, oddam hišo v najem. 
Tel.: 041 630 491

V najem oddamo opremljen 
gostinski lokal v obratovanju. 
Lokacija Okroglice pod Lisco. 
Tel.: 041 751 911

AVTOMOBILIZEM 

Kupim vozilo Renault v okvari 
ali s kakšno drugo napako, le-
tnik 2001-2008. 
Tel.: 040 306 098

Prodam Renault Modus 1,6, 
letnik 2005, cena 2.700 €, pre-
voženih 210.000 km. 
Tel.: 041 210 689

Prodam Clio 1,2, letnik 2002, 
1. lastnik, 1.200 €, in New 
Holland TD5040, 1. lastnik, v 
odličnem stanju. 
Tel.: 031 431 681

mali oglasi

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

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

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

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

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

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.
- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

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

Dva para
stekel
za ceno enega!* 

1+1
Okulistični pregledi na zdravstvenO karticO070 660 660

kot ga 
poznate 

iz tv

obzornikova oglasna mreža

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

OKULISTIČNI
PREGLEDI

www.optika-keber.si

OptikaKeber

07/499 22 33

D
am

ja
n 

Ke
be

r, 
Tr

di
no

va
 1

, 8
2

5
0

 B
re

ži
ce

 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.

www. oridom.si

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Silvi Kozinc, Orehovo 11, 8290 Sevni-
ca. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. uri. 

Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (1.) Ans. MARCELA IN - Bodi nežen
 2. (3.) Ans. POGUM - Novoletne želje
 3. (2.) Ans. FANTJE Z VSEH VETROV - 
   Skupaj zapuščajva mladost
 4. (5.) Ans. SVETLIN - Nataša
 5. (4.) Ans. ERAZEM - Tika taka
 6. (7.) Skupina ŠPICA - Ko ljubezen daš nekomu
 7. (8.) Ans. POET - Sprehajam se sam
 8. (6.) RUDI ŠANTL - Mama
 9. (10.) Ans. VIHAR - Naj lepi bodo prazniki
 10. (-.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA S PRIJATELJI - 
   Divji kostanji

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Vikend - Zaljubljen

  
Kupon št. 240

Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 10. januar, ob 17. uri

Nagrajenci v naslednji številki
Cenjene bralke in bralci, obveščamo vas, da bomo na-
grajence velike nagradne praznične križanke objavi-
li v naslednji številki Posavskega obzornika, ki bo izšla  
22. januarja.
� Uredništvo

TU
JE LAHKO
TUDI VAŠ
OGLAS!

marketing@posavje.info
07 49 05 780
040 302 809
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vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

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

Prodam 2 prašiča, težka 150 
kg, hranjena z domačo hrano, 
ter koruzo, ječmen, tritikal in 
slamo. Tel.: 031 431 681

Prodam prašiče, težke oko-
li 100 kg, hranjene z domačo 
kuhano hrano. Okolica Bresta-
nice. Tel.: 051 263 351

Prodam prašiča, težkega oko-
li 180 kg, hranjen je z domačo 
kuhano hrano. 
Tel.: 07 49 51 092

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

Prodam pse mladiče border 
collie, cena 200 €. 
Tel.: 040 628 547 

RAZNO
V telefonskem studiu v Breži-
cah iščemo sodelavke. Stimu-
lativno plačilo, možnost redne 
zaposlitve. Magna plus d.o.o., 
Curnovec 42p, Artiče. 
Tel.: 041 668 811

Prodam samo dvakrat noše-
ne ženske pohodne čevlje Al-

Prodam 4 prašiče, težke oko-
li 200 kg, krmljene z domačo 
hrano, cena 1,70 € oz. po do-
govoru. Tel.: 070 848 863

Prodam odojke po 2,5 €/kg 
in prašiče, težke cca. 70 kg, za 
2,10 €/kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam odojke, jedilni krom-
pir desiree in kis sora, ajdo, 
pšenico, molzni stroj, plug 
Kverneland ter slamo v koc-
kah. Tel.: 031 845 064

Prodam prašiča, težkega cca. 
140 kg, hranjenega s kuhano 
hrano, in el. motor (7 KW). 
Tel.: 041 625 618

Prodam 250 kg težko svinjo. 
Tel.: 031 563 503

Prodam odojke. 
Tel.: 030 332 649

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg, in suho seno v okroglih 
balah, cena 18 €/balo. 
Tel.: 041 566 396

Prodam prašiče, težke okrog 
100 kg, hranjene z domačo 
hrano, cena po dogovoru, Do-
bova. Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča za zakol, tež-
kega 180-200 kg, hranjenega 
z domačo hrano. Možen zakol. 
Cena 2 €/kg. Tel.: 031 681 625

Prodamo prašiča za zakol, cca. 
150 kg. Tel.: 031 539 710

Prodam prašiča, težkega 200 - 
220 kg. Tel.: 040 933 911

Prodam prašiča, 150 kg, hra-
njen s kuhano hrano. Okolica 
Leskovca. Tel.: 041 495 955

Prodam prašiče, 220-240 kg, 
in lepe odojke za nadaljnjo rejo 
ali zakol. Tel.: 040 796 830 

pina, št. 38, rjave barve in 2 pu-
ški znamke Simson SUHL, cal 
12/70 in 20/70. 
Tel.: 041 760 071

Profesorica matemati-
ke inštruira matematiko 
za osnovne in srednje šole. 
Tel.: 07 49 69 696, Suzana 
Urbanč s.p., Črešnjice 17, 
Cerklje

Hladilnico za meso ali zelenja-
vo, zorilnico za suhomesnate 
izdelke s samodejnim uravna-
vanjem temperature in vlage, 
inox vrata in regale, ugodno 
prodam. Tel.: 031 614 401

Iščem izkušenega delavca, ki 
bi mi razredčil kolosek v Vitov-
cu pri Krški vasi. Tel.: 040 368 
822, med 17:30 in 19:30

Iščem osebo (žensko) za 
strežbo v lokalu. Tel.: 070 876 
313, Renata Hubej s.p., Kapele 
20, Kapele

Prodaja in vgradnja kvalite-
tnih betonskih bioloških čistil-
nih naprav ter betonskih zbi-
ralnikov deževnice. Damjan 
Žibert s.p., Glavni trg 27, Sev-
nica, Tel.: 040 685 675

Prodam bikca ČB in LIM ter 
teličko BBP. Tel.: 031 868 337

Prodam prašiča, težkega cca. 
150 kg, hranjen z domačo hra-
no. Tel.: 041 594 443

Prodam prašiče, 150-180 kg, 
odlična kakovost. Lahko zako-
ljete pri nas. Tel.: 041 565 142

Prodam prašiča, težka 180 kg 
(180 €) in 130 kg. Možna do-
stava ali zakol. 
Tel.: 041 848 740

Prodam prašiča za zakol, sta-
rega 1 leto in težkega 220 kg. 
Tel.: 041 385 653

Prodam prašiče za koline, hra-
njene z domačo kuhano hrano, 
odojke, svinje mladice in ovce. 
Možen zakol. Tel.: 031 664 286

Prodam prašiča, težkega oko-
li 180 kg, cena 2 €/kg. Okolica 
Brežic. Tel.: 041 203 239

Prodam prašiče, težke 45 kg, 
in odojke. Tel.: 031 306 626

Prodam prašiča za zakol, tež-
ka 200-250 kg, cena 1,80 €/kg, 
možen zakol, in odojke, težke 
30-40 kg, cena 2,20 €/kg; hra-
njeni z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 56 716

Prodam pujske, težke do 110 
kg. Okolica Boštanja. Možnost 
zakola. Tel.: 041 662 730

Prodam prašiče, težke od 30 
do 80 kg. Domača reja. Možna 
dostava. Tel.: 051 422 161

Prodam prašiča, krškopoljske 
pasme, težkega 150 kg. Cena 
po dogovoru. Okolica Dobove. 
Tel.: 040 898 926

Prodam svinjo, težko 300 kg. 
Cena 1,30 €/kg. 
Tel.: 07 49 56 406 

Prodam otroško sobo – oma-
ra, pisalna miza s policami, 
postelja s posteljnim dnom in 
vzmetnico. Cena 70 €. 
Tel.: 041 218 007

STIKI
Ženitvene, zanimive, raznovr-
stne ponudbe od vsepovsod. 
Tel.: 031 836 378, 03 57 26 
319, Leopold Orešnik s.p., Do-
lenja vas 85, Prebold

Iščem žensko za preživljanje 
prostega časa ali tudi kaj več, 
42 do 52 let, pošten. 
Tel.: 040 733 253

Želim se poročiti z urejeno, 
razgledano punco brez otrok, 
staro do 42 let. 
Odpiši: 041 229 649

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

090 62 22

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

Pokliči me!
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 !

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

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

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/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 foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredni-
štva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije 
ga dostavlja vsem gospodinjstvom v ob-
činah Krško, Brežice, Sevnica, Kosta-
njevica na Krki, Radeče in Bistrica ob 
Sotli. Fizične in pravne osebe ga lahko 
naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. Pla-
čajo samo stroške pošiljanja, ki znaša-
jo za eno leto oz. 26 številk: za naslovni-
ke v Sloveniji – 17 EUR, v Evropski uniji 
– 33 EUR.

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

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

 

Naslednja številka (2/2015) bo izšla v 
četrtek, 22. januarja 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 15. januar.

Posavski obzornik 
tudi na spletu!

 

PROIZVODNJA – DECEMBER 2014

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – DECEMBER 2014

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 ZP 0 - 140 300 1 100 0 0

PB5 KOEL 3 - 106 400 3 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
633.674 20 12

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko
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PO 8, 10.4.2014: 
Urška Klajn, ljubiteljska igral-
ka in režiserka: Na odru lahko 
na glas govorimo o stvareh, ki 
si jih v resničnem življenju ne 
upamo izreči, in s tem morda 
pri gledalcu povzročimo raz-
mišljanje, sram, zgražanje ali 
slabo počutje.

PO 16, 31.7.2014: 
Katja Ceglar, direktorica KD Kr-
ško: Naš objekt je edini v regi-
ji, ki omogoča vso umetniško 
produkcijo, kar potrjuje tudi 
obisk iz Posavja, na nekatere 
prireditve pa prihajajo iz cele 
Slovenije in tudi iz Zagreba.

PO 23, 6.11.2014: 
Ladko Petretič, župan občine Ko-
stanjevica na Krki: Ne namera-
vam cele dni sedeti v pisarni, 
ampak bom veliko na terenu 
in prisluhnil potrebam ljudi.

PO 9, 24.4.2014: 
Srečko Ocvirk, župan občine 
Sevnica: Prihodnost tako ob-
čine kot regije je zelo odvisna 
od prihodnosti države, vendar 
imata sevniška občina kot Po-
savje nekatere specifike, ki jih 
moramo izkoristiti.

PO 17, 14.8.2014: 
Mojmir Pustoslemšek, župan ob-
čine Kostanjevica na Krki: Župan 
ne more vsem ustreči. Včasih 
so rekli: če hočeš dobiti sovra-
žnika, mu posodi denar, jaz bi 
dodal: če hočeš dobiti sovra-
žnike, moraš postati župan.

PO 23, 6.11.2014: 
Franjo Debelak, župan občine Bi-
strica ob Sotli: Po nekaterih iz-
javah je naš občinski svet ma-
vrično obarvan. Glede na to, 
da mavrica prinaša srečo, bo 
tako tudi za občino Bistrica 
ob Sotli.

PO 10, 8.5.2014: 
Maja Baškovič, predsednica 
Okrožnega sodišča Krško: V ne-
davni analizi smo ugotovili, 
da tisti, ki uporabljajo sodi-
šča, bolj zaupajo sodstvu kot 
tisti, ki z njim nimajo neposre-
dnih izkušenj in ga spremljajo 
zgolj od zunaj.

PO 18, 28.8.2014: 
Rosana Jakšič, ravnateljica GŠ La-
ško-Radeče: Vesela sem, ko se 
učenci po nastopu nasmejani 
vračajo z odra v dvorano in ko 
so starši ob zaključku šolanja 
hvaležni učiteljem za podano 
znanje.

PO 23, 6.11.2014: 
Tomaž Režun, župan občine Ra-
deče: Seveda bo občina ostala 
del posavskih povezav, saj smo 
stkali zelo dobre vezi in naše 
sodelovanje daje prve rezul-
tate.

PO 5, 27.2.2014: 
Rado Kostrevc, šolnik in kultur-
nik: Naš del doline je z občin-
skim središčem povezan z eno 
prometnico. Zato je pomemb-
no, kako bo v ta prostor ume-
ščena tretja razvojna os, da ne 
bomo ostali »slepi žep«.

PO 2, 16.1.2014: 
Danica Božič, direktorica CSD 
Sevnica: Poleg materialnih 
stisk se pojavljajo stiske za-
radi socialne izključenosti. 
Posebno hude so stiske ob-
čanov, ki so zaposleni, pa ni-
majo dovolj sredstev za pre-
živetje.

PO 11, 22.5.2014:
Mag. Miran Stanko, župan obči-
ne Krško: S svojim delovanjem 
sem si vedno prizadeval, da 
bi sodelovanje med posavski-
mi občinami še nadgradili, da 
ga ne bi potegnili v negativno 
smer. 

PO 19, 11.9.2014: 
Irena Pirc, direktorica Zavoda 
za zaposlovanje, Območne služ-
be Sevnica: Še vedno se zgodi, 
da nam brezposelni reče, da je 
zainteresiran za delo, pri de-
lodajalcu pa je potem zgodba 
drugačna.

PO 24, 20.11.2014: 
Mira Šraj, predsednica PGD Bo-
štanj: Zaradi tega, ker nosim 
krilo, pa nisem bila nikoli za-
postavljena, pač pa sem bila 
sprejeta kot enakovreden par-
tner.

PO 6, 13.3.2014: 
Miljenko Muha, predsednik 
uprave Kostak d.d.: Mi smo po-
nosni na to, da smo komunal-
ci. Nekdo je dejal, da je tisti, ki 
je izumil odvoz smeti in kana-
lizacijo, naredil več za človeko-
vo zdravje kot medicina. 

PO 7, 27.3.2014: 
Ivan Molan, župan občine Breži-
ce: Dogovorjeno je bilo, da se 
bo Posavje razvijalo policen-
trično, z upravnim središčem 
v Brežicah in regijskim v Kr-
škem, pri teh stvareh pa se za-
pleta, kar ni dobro za Posavje.  

PO 3, 30.1.2014: 
Bogomir Marčinkovič, ravnatelj 
OŠ Bistrica ob Sotli: Otroke že 
od prvega razreda učimo, da 
življenje ni pravljica in da zna 
biti včasih kruto, ampak da 
moramo v življenju vztrajati.

PO 13, 19.6.2014:
Robert Berič, nogometaš Sturma 
iz Gradca: Moram priznati, da 
imajo trenutno v Krškem iz-
redne generacije, o katerih v 
mojem obdobju nismo niti sa-
njali.

PO 20, 25.9.2014: 
Mojca Savnik Iskra, predstojni-
ca Internega oddelka SB Breži-
ce: Zavedati se moramo, da so 
otroci zelo ranljivi. Zato je dru-
žina prvo in odločujoče mesto 
za razvoj zdravih življenjskih 
navad, s katerimi varujemo 
vsa srca v družini.

PO 25, 4.12.2014: 
Danijel Levičar, generalni direk-
tor Direktorata za energijo: Na 
lastni koži sem poskusil tudi 
življenje v velemestih, od Lju-
bljane do Luksemburga in Du-
naja. Ničesar od tega ne zame-
njam za Leskovec, za stik z 
naravo, ki ga imam tu.

PO 4, 13.2.2014: 
Jože Marinč, slikar: Vsi župani 
bi radi samo zidali in betoni-
rali, nič pa ne bi vlagali v pro-
gram. S tem načinom ne bodo 
naredili nič, to je le kratkoroč-
no uspešno.

PO 15, 17.7.2014: 
Vladimira Tomšič, direktorica 
Zdravstvenega doma Sevnica: 
V želji, da bi se pri nas vsak-
do počutil dobrodošel, smo 
pred leti celo hodnik v spo-
dnjih prostorih spremenili v 
galerijo.

PO 21, 9.10.2014: 
Miran Sečki, v. d. generalnega di-
rektorja Direktorata za promet: 
Športna aktivnost mlademu 
človeku ogromno da in vpli-
va na osebnostni razvoj, zato 
sem hvaležen staršem, ker so 
me podpirali in niso od mene 
zahtevali le dobrih ocen.

PO 22, 23.10.2014: 
Stanislav Ilc, častni občan občine 
Brežice: Najbrž vas bo začudi-
lo, a najbolj ponosen sem, da 
smo ohranili oba mostova pre-
ko Save in Krke. Bila sta pred-
videna za rušenje in takrat naj 
bi šla na odpad.

V letu 2014 so nam povedali:


