
Kostanjevica: sklic, preklic …
KOSTANJEVICA NA KRKI - Šestčlanska svetniška skupina v ko-
stanjeviškem občinskem svetu je za danes, 10. decembra, skli-
cala 3. izredno sejo, za katero je predlagala le eno vsebinsko 
točko dnevnega reda - predlog odloka o spremembi odloka o 
postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrež-
je na območju občine Kostanjevica na Krki. Jožica Lešnjak je 
v imenu skupine sporočila, da so zahtevo za sklic izredne seje 
na župana Ladka Petretiča naslovili že 17. novembra, a je sle-
dnji ni sklical. Petretič je zahtevo za sklic seje zavrnil, kot je 
zapisal v obrazložitvi, ker zahtevi ni bilo priloženo gradivo o 
zadevah, o katerih naj občinski svet odloča. Gradivo bi po nje-
govem mnenju morala pripraviti Komisija za vračilo vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Kosta-
njevica na Krki, ki jo je župan imenoval 13. novembra. Iz sve-
tniške skupine so odgovorili, da sklic seje ni brezpredmeten, 
temveč bo seja izvedena v skladu z vabilom. Župan naj bi si-
cer za 17. december sklical 8. redno sejo.  P. P.
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PRAZNIČNI DECEMBER JE TU - Minuli konec tedna nas je obiskal prvi od treh decembrskih dobrih mož 
- sveti Miklavž. Razveselili so se ga zlasti otroci, za katere so v številnih krajih pa tudi nakupovalnih 
središčih, lokalih in podjetjih pripravili t. i. miklavževanja. To tradicijo nadaljujejo tudi v Podbočju, 
kjer miklavževanje v sodelovanju z župnijo pripravi tamkajšnje Kulturno društvo Stane Kerin. Po 
kratki gledališki predstavi, ki so jo uprizorili mladi igralci, so slednji skupaj z občinstvom priklicali 
svetega Miklavža, ki je nato obdaril 60 otrok (na fotografiji). Sicer pa bo po praznikih »zadišalo« 
tudi ob branju tokratnega časopisa, v katerem smo med drugim pripravili t. i. decembrski vodnik po 
nakupih in prireditvah ter ga obogatili s poročili o prazničnih prireditvah v Posavju.
  Foto: Peter Pavlovič

AKTUALNO
V Posavju še vedno 
radi beremo
V času od 21. marca do 20. novembra je že 
peto leto zapored potekal skupni bralni projekt 
treh posavskih splošnih knjižnic pod naslovom 
»Posavci beremo skupaj«, v katerem je letos 
sodelovalo nekaj manj kot 300 Posavcev. 
131 bralcev, ki so prebrali najmanj pet knjig s 
seznama, je prejelo knjižno nagrado. 
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Ludvik Žagar, 
župnik v Leskovcu pri Krškem:

Z ljudmi sem v 
veselju in žalosti 

 str. 4

Bisernoporočenca Simončič

Sta mlada bila, 
se rada imela …
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Od Biblije do Biblosa

Navdihujoči primeri za kmetijstvo

Proračuna skozi prvo sito
Ob koncu leta sprejeli rebalans

!
Država stiska občine
Država je občinam za naslednji dve leti 
znižala povprečnino na 522 evrov, sredstva za 
sofinanciranje investicij pa na dva odstotka. Po 
mnenju lokalnih skupnosti to ogroža njihovo 
delovanje, zlasti pa zmanjšuje možnosti za 
investicije, zato napovedujejo tožbo ali ustavno 
presojo.
 Stran 3

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Praznični meniji
ob zaključku leta.
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povedali so - o (dragih) prenočitvah funkcionarjev

Jože Pavlovič, Kostanjevica na Krki: S ta-
kim razmetavanjem davkoplačevalskega de-
narja se seveda ne strinjam. Če bi bila volja, 
bi to lahko sistemsko hitro rešili prav tisti, ki 
se jih to najbolj tiče. Tako je vse prepuščeno 
t. i. floskuli gospodarnega ravnanja, ki prav-
zaprav v svojem bistvu omogoča ravno na-

sprotno - negospodarno ravnanje, s čimer nekateri funkcionar-
ji porabljajo ne samo naš denar, ampak tudi svojo legitimnost.

Damijan Ganc, Sevnica: Človeka stisne pri 
srcu ob misli, kako lahkomiselno nekateri vr-
žejo proč spodobno neto plačo slovenskega 
državljana. Človek, ki je sposoben čutiti zdrav 
sram, tega ne bi mogel narediti. Ne le zaradi 
mnenja drugih, temveč tudi zaradi sebe, saj 
je treba s tem potem živeti. Nekateri stik s 

sramom žal popolnoma izgubijo in včasih je treba priti vse do 
evropskega parlamenta, da ti končno nekdo nastavi ogledalo.

Katja Čanžar, Arnovo selo: Absolutno sem 
proti vsakemu izživljanju nad javnim denar-
jem. Funkcionarji moramo tudi pri rezerva-
ciji hotelov imeti v mislih, da to ni nekaj sa-
moumevnega, pač pa je naše bivanje plačano 
z javnim denarjem. Ko berem, da se v Bruslju 
ministri večinoma odločajo za Radisson, za 

katerega odštejejo slabih 400 EUR/noč, sem jezna. Pričaku-
jem, da bo čim prej znana zgornja meja tudi za hotele v tujini.

Po rebalansu proračuna se 
prihodki občine s predvide-
nih 1.660.000 evrov znižuje-
jo na 1.637.000 evrov, odhod-
ki pa s predvidenih 2.107.000 
evrov na 2.021.000 evrov. Kot 
je pojasnila računovodkinja 
Lidija Centrih, se na prihod-
kovni ravni za 20.000 evrov 
na 1.049.000 evrov znižuje-
jo sredstva iz dohodnine, ne-
davčni prihodki ostajajo v 
približno enakem obsegu in 
znašajo 112.000 evrov, za do-
brih 40.000 evrov na 216.000 
evrov se zvišuje finančna izrav-
nava iz državnega proračuna. 
Na odhodkovni ravni so se za-
radi dodatnega sofinanciranja 
dejavnosti PGD Bistrica ob So-
tli povišali izdatki za obrambo 
in ukrepe ob izrednih dogod-

Ob koncu leta sprejeli rebalans 
BISTRICA OB SOTLI - 23. novembra se je na 9. redni seji sestal občinski svet občine Bistrica ob Sotli. Osre-
dnja točka dnevnega reda je bila rebalans proračuna, ki so ga svetniki soglasno sprejeli, ob tem pa so se se-
znanili z aktivnostmi pri oskrbi migrantov na mejnem prehodu Bistrica ob Sotli. 

kih, na postavki promet in pro-
metna infrastruktura so zvišali 
sredstva v namen sanacije pla-
zov na cesti Kunšperk - Oreš-
je, višji od predvidenih je tudi 
obseg sredstev, ki jih namenja-
jo za zimsko vzdrževanje cest. 
Ker načrtovani projekti niso 
bili realizirani, so iz proraču-
na izpadla sredstva za obnovo 
Gabronke, posodobitev vodo-
vodnega omrežja ter sredstva 
za obnovo strehe na župnišču. 
Te investicije bodo skušali izve-
sti prihodnje leto. Še naprej je 
v proračunu predvideno zadol-
ževanje v višini 112.000 evrov 
za namen vračila sredstev iz 
obnove lokalnih cest sv. Križ, 
kjer še ni znano, ali bo sred-
stva treba vrniti. Epilog naj bi 
skušali doseči z mediacijo. 

Župan Franjo Debelak je 
ocenil, da bo kljub manj izve-
denim projektom letošnja re-
alizacija proračuna uspešna, 
obeta se namreč 98-odstotna 
realizacija. Poleg projekta »Ne 
pozabimo vasi«, zaključenega 
v poletnem obdobju, in sanaci-
je plazov so letos pridobili pro-
jektno dokumentacijo za izgra-
dnjo čistilne naprave za vas 
Bistrica, izvajajo manjšo sa-
nacijo odvodnjavanj, do konca 
leta načrtujejo še obnovo stre-
he na stavbi starega zdravstve-
nega doma ter finančno ude-
ležbo pri vzpostavitvi nujne 
medicinske pomoči v ambu-
lanti Božiček, za kar bodo pre-
uredili zdravstveni dom.

V ostalih točkah dnevnega reda 

je občinski svet potrdil imeno-
vanje Špele Drašler za članico 
sveta območne izpostave JSKD 
Šmarje pri Jelšah ter imenova-
nje Metode Denžič v komisijo 
za štipendije s področja kultu-
re, ki se sofinancirajo iz pro-
računa šestih posavskih ob-
čin, vključenih v RRA Posavje. 
Občina Bistrica ob Sotli doslej 
sredstev za te štipendije ni na-
menjala. Med aktualnimi do-
godki je bila razprava osre-
dotočena na migrante, ki so v 
Slovenijo vstopali skozi mejni 
prehod Bistrica ob Sotli. Župan 
je svetnike seznanil tudi z ak-
tivnostmi pri postavljanju žič-
nate ograje. V Bistrici ob Sotli 
so s kilometrom ograje vzdolž 
Sotle omejili prostor ob mej-
nem prehodu.  E. Š.

RADEČE - 2. decembra je v sejni sobi občinske uprave Obči-
ne Radeče potekala 9. redna seja tamkajšnjega občinskega 
sveta, na kateri so svetnice in svetniki obravnavali tudi pre-
dlog proračuna za prihodnje leto.

Uvodna pojasnila o predlogu enoletnega proračuna v višini 
4.393.381,07 evra za leto 2016 je podal župan Tomaž Režun, 
ki je povedal, da predlog proračuna temelji na povprečnini 524 
evrov na osebo, čeprav sprejeta povprečnina po zadnjem pre-
dlogu Vlade znaša 522 evrov. »Povprečnina je nizka, a na žalost 
je investicijskega denarja še manj,« je dejal župan. V nadaljeva-
nju je finančnica Marta Ašič podrobneje predstavila proračun-
ske postavke ter med drugim pojasnila, da  zadolževanje v pri-
hodnjem letu ni predvideno. 

Na seji pa so prisotni uvodoma prisluhnili poročilu Nadzorne-
ga odbora Občine Radeče, ki ga je podal Franc Kadunc. »Če-
stitam svetnikom in upravi, da zagotavlja vsaj minimalno po-
slovanje javnih zavodov,« je med drugim dejal in dodal, da v 
poslovanju občine ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. V nadalje-
vanju so svetnice in svetniki sprejeli prečiščeno besedilo poslov-
nika Občinskega sveta Občine Radeče ter se seznanili z dokumen-
tom o nakupu prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo 
v nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma Radeče. »Sku-
pna vrednost projekta oziroma nakupa naprave je ocenjena na 
19.813,20 evra brez DDV, pri čemer je obseg sofinanciranja izra-
čunan na podlagi koeficienta razvitosti občine in za občino Ra-
deče znaša 90 % upravičenih stroškov. Strošek investitorja, po 
dogovoru med Občino Radeče in Zdravstvenim domom Radeče 
je to Zdravstveni dom Radeč, znaša preostalih 1.981,32 EUR in 
DDV,« je pojasnil višji svetovalec za projektno delo in investicije 
na radeški občini mag. Matjaž Šušteršič. 

Kratka razprava se je nato razvila po predstavitvi predloga inve-
sticijskega projekta Celostna prometna strategija (CPS) v občini 
Radeče, ki predstavlja osnovo za prijavo na javni razpis v okviru 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske poli-
tike v obdobju 2014–2020. Ob tem je bilo mogoče slišati poja-
snilo, da se občine, ki ne bodo imele izdelane CPS ter potrjenega 
akcijskega načrta za njeno izvedbo, ne bodo mogle potegovati za 
sredstva, ki bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov. 

V zaključnem delu občinske seje so razpravljali tudi o oprostitvi 
plačila komunalnega prispevka za gradnjo prizidka - nadstrešni-
ce k upravni stavbi Javnega podjetja Komunala Radeče, d. o. o., v 
katerem omenjeno podjetje nastopa kot investitor. V delu prizid-
ka bi bila garaža za mehanizacijo, potrebno za opravljanje zim-
ske službe (6x plug, 6x posipalec, kombinirani komunalni stroj 
Rassant in kombinirani gradbeni stroj), drugi del prizidka pa bi 
služil za shranjevanje posipnega materiala za potrebe opravlja-
nja zimske službe. 
 Smilja Radi

Radeški svetniki o predlogu 
proračuna za 2016

KRŠKO - Z 11. redno sejo občinskega sveta, sklicano za 17. de-
cember, bodo tudi krške svetnice in svetniki zaokrožili leto 2015, 
v katerem so se sestali, vključno z navedeno, na devetih rednih 
sejah, odločali pa tudi na dveh korespondenčnih sejah. Tokratni 
dnevni red, ki ga bodo svetniki prejeli v sprejem, obsega 18 točk 
dnevnega reda. Med drugim bodo odločali o ukinitvi javnega za-
voda Romski zaposlitveni center, katerega soustanoviteljice so 
bile v letu 2007 občine z romskimi etičnimi skupnostmi. Ker za-
vod v preteklih štirih letih ni posloval, so posledično preneha-
le potrebe za opravljanje dejavnosti, za katere je bil ustanovljen. 
Svetniki bodo obravnavali tudi strategijo primarnega zdravstva 
v občini Krško, program športa za prihajajoče leto, se seznanili 
z izvajanjem občinskega programa varnosti v občini v letošnjem 
letu, dobili v obravnavo tri »komunalne« osnutke, ki so vezani na 
dopolnitve odloka o oskrbi s pitno vodo v občini, tehnični pra-
vilnik o izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih 
vodovodov ter tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komu-
nalne in padavinske odpadne vode, zaradi uskladitve z veljavno 
zakonodajo pa bodo odločali tudi o spremembah in dopolnitvah 
statuta občine in poslovnika o delu občinskega sveta.  B. M.  

Zadnja letošnja krška seja

V primerjavi z letošnjim bo-
sta proračuna občine Brežice 
v letih 2016 in 2017 manjša, 
predvsem na račun zmanjša-
nja državnih sredstev. Ocenje-
ni prihodki znašajo slabih 23,5 
milijona evrov (2016) oz. do-
brih 24,3 milijona (2017), od-
hodki pa dobrih 27,5 milijona 
(2016) oz. 25,3 milijona evrov 
(2017). Kot je razvidno, bo pro-
račun 2017 za več kot dva mi-
lijona manjši kot v 2016. Po 
besedah vodje oddelka za pro-
račun in finance Aleksandra 
Denžiča primanjkljaj za na-
slednje leto znaša 4.008.000 
evrov, za 2017 pa 968.900 
evrov, pokrije pa se s proda-
jo kapitalske naložbe v druž-
bi KOP d.d. Brežice, najemom 
kredita ter stanja na računih, 
sestavljenega iz sredstev KS in 
proračunskega presežka. Obči-
na namerava drugo leto naje-
ti kredit v višini 1,5 milijona, v 
2017 pa dva milijona evrov. Kot 
je dejal župan Ivan Molan, ki je 
s pomočjo grafov predstavil fi-
nančno stanje občine, je sesta-
va proračuna zaradi nepresta-
nega zmanjševanja sredstev s 
strani države vedno večja ume-
tnost. Zaradi nižje povprečni-
ne in na drugi strani povišanja 
stroškov, tudi zaradi nedavne-
ga povišanja plač javnim usluž-
bencem, je občina letos za inve-
sticije namenila milijon evrov 

Proračuna skozi prvo sito
BREŽICE - Potem ko brežiški svetniki novembra niso imeli redne seje, ampak samo izredno na temo be-
gunske krize, so 7. decembra ponovno zasedli svetniške klopi in na 9. redni seji med drugim soglasno potr-
dili prva osnutka proračunov za naslednji dve leti in ju s tem poslali v javno razpravo do 22. decembra.

manj sredstev, podobno bo 
tudi drugo leto. Nekaj investi-
cij bo zaradi tega težko izpelja-
ti, tudi zato, ker so vezane na 
evropske razpise in po zadnjih 
napovedih drugo leto teh sred-
stev ne bo možno črpati, je še 
omenil. Največja investicija v 
naslednjih dveh letih bo izgra-
dnja šole v Cerkljah ob Krki, 
zato je župan še enkrat več 
opozoril, da bodo morale za-
radi tega nekatere druge inve-
sticije v občini nekoliko poča-
kati. Dodal je še, da bistvenih 
manevrskih prostorov ni, mo-
žne bodo samo manjše spre-
membe, bodo pa seveda pri-
pombe, ki bodo podane v času 
javne razprave, preučili in jih 
skušali tudi upoštevati. »Nihče 
ni bil niti zelo zadovoljen niti 
zelo razočaran, kar pomeni, da 
je proračun dobro narejen,« je 
dejal svetnikom po razpravi. 

PODJETJA UTRPELA ŠKODO 
1,3 MILIJONA EVROV
Župan je tudi omenil, da je ob-
čina po delovnem srečanju in 
dogovoru z ministrom za go-
spodarski razvoj in tehnolo-
gijo Zdravkom Počivalškom 
zbrala podatke o oceni gospo-
darske škode lokalnih podje-
tij v času begunske krize in jih 
posredovala na ministrstvo. 25 
podjetij je za obdobje od okto-
bra do novembra prijavilo ško-

do v višini 1,3 milijona evrov. 
Občina zato pričakuje, da bo 
pristojno ministrstvo kot do-
govorjeno na podlagi zbranih 
podatkov v sodelovanju z obči-
no pripravilo ukrepe za pomoč 
in ublažitev posledic gospo-
darske škode. Skupen dogo-
vor je, da se okrepi promoci-
ja gospodarstva in turizma v 
občini. JGZ Letalski center Cer-
klje ob Krki je s strani ministr-
stva za obrambo prejel doku-
ment, v katerem je navedeno, 
da so uporabnikom civilnega 
dela letališča podaljšali naja-
vo za prihode letal iz 48 na 72 
ur, prav tako se je uporaba tega 
dela letališča omejila na dneve 
med tednom, kar pomeni, da 
ob vikendih letalom ni več do-
voljeno vzletati in pristajati, 
začasno je tudi aktivirana pre-
povedana cona letenja na kri-
znih območjih cerkljanskega 
letališča, kar bo seveda vpliva-
lo na normalno poslovanje le-
talskega centra. Občina je zato 
poslala vabilo ministru Poči-
valšku in ministrici za obram-
bo Andreji Katič za sestanek 
glede uporabe vojaškega letali-
šča za potrebe JGZ Letalski cen-
ter Cerklje. Velja omeniti tudi, 
da je pobratena češka občina 
Dobrany brežiški ob begun-
ski krizi namenila pomoč v vi-
šini 5000 evrov. Brežiška obči-
na jo bo preko javnega razpisa 

namenila tistim humanitarnim 
organizacijam, ki so s prosto-
voljci sodelovale in še sodeluje-
jo pri reševanju krize v občini. 

OTROKOM PLENICE NE 
BODO PRIPADALE
Brežiški svetniki so s 13 glaso-
vi za, 13 proti, štirje pa so se 
glasovanja vzdržali, zavrnili 
sklep o dodelitvi dela pomoči 
ob rojstvu otroka v obliki bona 
za nakup pralnih plenic. Na ok-
tobrski seji so namreč svetniki 
izglasovali spremembo odlo-
ka o socialno varstvenih po-
močeh iz sredstev občinskega 
proračuna, s čimer so določi-
li, da se lahko do 25 % pomo-
či ob rojstvu otroka dodeli v 
obliki bona za nakup pralnih 
plenic. Nekateri svetniki so se 
obregnili tudi ob dejstvo, da bi 
s sprejetjem tega sklepa hkra-
ti pomagali prvemu socialne-
mu podjetju v Posavju Zavodu 
Knof so.p. - slednje je omenila 
Katja Čanžar (SDS). Tako Jo-
žef Piltaver (lista Sonce) kot 
Igor Zorčič (SMC) sta sklepa-
la, da bodo potemtakem razpis 
za ponudnika pralnih plenic 
priredili, s čimer bodo nare-
dili uslugo sevniškemu social-
nemu podjetju. Svetniki bodo v 
tem letu še enkrat zasedali, in 
sicer sledi 14. decembra nada-
ljevanje seje.
 Rok Retelj 
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Dimnikarska služba se je za-
čela kot obvezna gospodarska 
javna služba izvajati leta 1974, 
njena organizacija pa je bila te-
daj prepuščena lokalnim sku-
pnostim. Dejavnost so tedaj 
izvajala javna podjetja na pod-
lagi sklenjenih pogodb z obči-
nami ali podeljenih koncesij, 
a je bil nadzor nad njimi po-
manjkljiv, predvsem pa je pri-
hajalo do občutnih razlik pri 
plačevanju dimnikarskih sto-
ritev, saj so se cene po obči-
nah za isto opravljeno stori-
tev razlikovale tudi od 100 do 
200 odstotkov. Zaradi neučin-
kovitega sistema se je s spre-
membo zakonodaje leta 2004 
izvajanje dimnikarske službe 
preneslo z lokalne na državno 
raven, s čimer je ta postala dr-
žavna javna služba pod pristoj-
nostjo okoljskega ministrstva. 
Prenovljena organizacija se je 
odražala v spremenjenih ro-
kih izvajanja čiščenja, storitve 
dimnikarske službe so posta-
le obvezne za vse uporabnike 
kurilnih naprav, dimnikarske 
organizacije pa so lahko opra-
vljale storitve na podlagi po-
deljenih koncesij sprva za 15, 
zatem pa osem let, kar pome-
ni, da je izvajalec za posame-
zno dimnikarsko območje pri-
dobil izključno pravico. Te bi 
se iztekle s koncem letošnjega 

leta. Na območju posavskih ob-
čin dimnikarske storitve izva-
jajo tri službe, v občini Bistri-
ca ob Sotli Dimnikarska služba 
Vehovar iz Maribora, na obmo-
čju radeške občine tamkajšnje 
Dimnikarsko podjetje Dimni-
kar, na območju občin Krško, 
Kostanjevica na Krki, Brežice 
ter Sevnica pa podjetje Sne-
dim iz Sevnice. Sicer je Slove-
nija s podeljenimi in sedaj še za 
eno leto podaljšanimi koncesi-
jami razdeljena na 194 dimni-
karskih območij.

DIMNIKARJEM LICENCA, 
UPORABNIKOM IZBIRA
Nov zakon je predvideval uved-
bo t. i. licenčnega sistema, kar 
pomeni, da bi bile dimnikar-
ske službe na prostem trgu, 
uporabnikom pa prepuščena 
pravica, da si sami izberejo iz-
vajalca dimnikarske storitve, 
ki bi mu zaupali čiščenje ma-
lih kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov. Pri tem bi šlo 
za povsem prosto izbiro upo-
rabnika na podlagi ponudbe, 
saj izbira dimnikarske službe 
ne bi bila več omejena na ob-
močja, temveč si bi lahko iz-
brali dimnikarsko službo ne 
glede na to, v kateri slovenski 
občini ima ta sedež dejavnosti, 
vendar pa bi morala imeti di-
mnikarska služba pridobljeno 

licenco, ki bi jih dimnikarjem 
podelilo, ob kršitvah pa tudi 
odvzelo Ministrstvo za oko-
lje in prostor, v njegovem ime-
nu pa pristojne upravne enote. 
Naročnik oziroma uporabnik 
storitev in dimnikarska služba 
bi v tem primeru podpisala iz-
javo o »sodelovanju«, osebnega 
dimnikarja pa bi morali izbrati 
najpozneje do sredine septem-
bra 2016. Uporabniki bi lahko 
v primeru nezadovoljstva nad 
opravljenimi storitvami, zara-
di cenovne konkurenčnosti ali 
drugih razlogov tudi enkrat na 
leto zamenjali dimnikarsko 
službo, a le v obdobju med ku-
rilnima sezonama, to je med 
15. majem in 15. septembrom 
(za kurilno obdobje se šteje ob-
dobje od 1. oktobra do 31. maja 
naslednjega leta, razen za pri-
morske občine, kjer se kurilna 
sezona začne z mesecem dni 
zamika in se tudi zaključi me-
sec dni prej, to je konec apri-
la). Z novo izbrano dimnikar-
sko službo bi bilo prav tako 
potrebno na novo podpisati 
izjavo, ta pa bi bila dolžna ob-
vestiti prejšnjega izvajalca in 
vnesti podatke v elektronsko 
aplikacijo pri ministrstvu, v 
kateri bi bili zajeti osebni po-
datki uporabnika, usposoblje-
nost dimnikarja, dimnikarske 
službe, vrsta in moč posame-

zne kurilne naprave, opravlje-
ni pregledi, čiščenja ter meri-
tve, pa tudi opozorila stranki s 
strani dimnikarja o neskladno-
sti ali določeni pomanjkljivosti 
kurilne naprave, ki jo mora od-
praviti v predpisanem roku. A 
omenjeno aplikacijo je ministr-
stvo pripravilo premalo celovi-
to kot to predvideva zakon, saj 
bi imele dostop do nje tudi in-
špekcijske službe, ki bi v pri-
meru (ne)odgovornosti doka-
zovanja kršenja izvajalca ali 
uporabnika, denimo v primeru 
izbruha požara, lahko izrekale 
sankcije. Neočiščena, neustre-
zno očiščena grelna telesa na-
mreč še vedno botrujejo mno-
gim požarom, v zadnjih petih 
letih je zaradi vžiga saj, iskre-
nja ali neustreznega tehniške-
ga stanja dimniških naprav na 
območju posavskih občin iz-
bruhnilo preko 70 požarov.

ŠE ENO LETO ZA ZAKON
Vladna služba za zakonodajo 
je ugotovila pravne pomanj-
kljivosti v kar 28 od 36 členov 
predloga zakona. Ob pomanj-
kljivem vodenju evidenc malih 
kurilnih naprav ta tudi ni pred-
videl sankcij za dimnikarje, ki 
ne bi obiskovali dodatnega iz-
obraževanja vsakih pet let, kot 
je to določeno s predlogom idr., 
s pripravljenim zakonom pa so 

bili nezadovoljni tako v dimni-
karskih službah kot strokov-
nih združenjih in v Društvu 
civilna iniciativa Malečnik. V 
slednji zagovarjajo delovanje 
dimnikarske službe na podla-
gi tržnih odnosov in ukinitve 
geografskih monopolov dose-
danjim koncesionarjem, teh je 
trenutno 64, temveč da lahko 
vsi dimnikarski mojstri in di-
mnikarji z veljavnim obrtnim 
dovoljenjem opravljajo svo-
jo dejavnost, potrošniki pa se 
lahko zanje prosto odločijo, saj 
zagovarjajo stališče, da so ku-
rilne in dimnovodne naprave 
zasebna lastnina in ne infra-
struktura državnega pomena. 
Na ministrstvu so mnenja, da 
dimnikarska služba ne more 
biti v celoti prepuščena trgu in 
da bo tudi v bodoče potrebna 
regulacija po sistemu predpi-
sane maksimalne višine cene 
za opravljanje in zaračunava-
nje posameznih izvedenih del 
s strani ministrstva, pri čemer 
bi imele dimnikarske službe 
možnost zaračunavanja cen v 
razponu do maksimalno pred-
pisane, temu pa nasprotuje-
jo v dimnikarskem združenju 
oz. komisiji za dimnikarsko de-
javnost pri zbornici komunal-
nega gospodarstva pri GZS-ju, 
iz stališča, da se storitve izva-
jajo na terenu in da se stroški 

glede na lokacijo razlikujejo. 
V civilni iniciativi navajajo, da 
so sedanje storitve dimnikar-
ske službe občutno predrage, 
da bi proste cene na trgu dopri-
nesle h konkurenčnosti in ka-
kovostnejši izvedbi del, v inže-
nirski zbornici pa zagovarjajo 
stališče, da mora dimnikarstvo 
ostati urejeno kot javna služba, 
saj je z vidika varstva okolja in 
zraka takšnega pomena, kot je 
ravnanje z vodo, odpadki in ka-
nalizacijo. 

Za mnenje smo povprašali tudi 
Ano Jelančić, direktorico pod-
jetja Snedim iz Sevnice, v kate-
rem kot koncesionar opravljajo 
dimnikarske storitve v osmih 
občinah. Kot je dejala, v pod-
jetju podpirajo liberalizacijo 
oziroma izvajanje dimnikar-
skih storitev na prostem trgu, 
saj bodo določene dimnikar-
ske storitve ostale obvezne, 
zato jih bodo morali občani 
naročati tudi v bodoče, s tem, 
da bi v podjetju lahko primeru 
storitev na prostem trgu v ceno 
vključili tudi strošek prevozov 
dimnikarjev na teren, medtem 
ko so sedaj, ko sodijo pod obve-
zno gospodarsko službo, cene 
prevozov enake tako za prevo-
ze po mestnih središčih kot do 
oddaljenih uporabnikov.
 Bojana Mavsar

STANKO: TO NE BO BREZ 
POSLEDIC
»Zmanjševanje sredstev pri-
merne porabe ob sprejemu 
rebalansa proračuna je uda-
rec občinam predvsem zaradi 
tega, ker vlada ni držala dru-
gega dela obljube, to je, da bo 
zmanjšala tudi stroškovni del. 
Tako se nam te finančne škar-
je širijo in vse težje je zagota-
vljati denar že za redno dejav-
nost, vsekakor pa se bistveno 
zmanjšujejo investicije. Ob 
tem v letošnjem letu čutimo 
tudi pomanjkanje evropske-
ga denarja in zato je tudi pro-
račun bistveno manjši,« pravi 
krški župan mag. Miran Stan-
ko. Občina Krško bo po no-
vem prikrajšana za 300 tisoč 
evrov t. i. glavarine (s 13,8 na 
13,5 mio evrov), celoten občin-
ski proračun pa beleži strm pa-
dec - v lanskem letu je znašal 
44 mio evrov, letošnji bo po 
rebalansu znašal okoli 35 mio 
evrov, naslednje leto pa le ne-
kaj malega nad 31 mio evrov. 
»Vse to gre na račun investicij-
skega denarja. Seveda posku-
šamo zadržati nivo socialnih 
transferjev, financiranje kul-
ture, športa, šolstva, predšol-
ske dejavnosti in vsega ostale-
ga, mislim pa, da na dolgi rok 
to ne bo moglo teči brez posle-

Občinam manj povprečnine, stroški pa enaki
POSAVJE - Državni zbor je po vetu Državnega sveta še enkrat potrdil zakon o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017, ki med drugim določa povprečnino za 
občine v višini 522 evrov, medtem ko so združenja občin zahtevala 536 evrov. Finančni minister Dušan Mramor je zagotovil, da je povprečnina dovolj visoka, da 
občinam omogoča pokritje vseh nujnih potreb. Župani, tudi posavski, se ne strinjajo.

dic,« meni Stanko, ki priznava, 
da je krški občini zaradi drugih 
virov sredstev, zlasti nadome-
stila za omejeno rabo prosto-
ra, verjetno lažje kot drugim, 
ki takšnih virov nimajo. 

MOLAN: GREMO V DRŽAVO 
DVEH RAZREDOV
Kot je za naš časopis povedal 
brežiški župan Ivan Molan, se 
je od leta 2012, ko je bila pov-
prečnina za občine 543 evrov, 
do danes občinski proračun na 
letni ravni zmanjšal za več kot 
dva milijona evrov. »Po pod-
pisu sporazuma med vlado in 
javnim sektorjem o napredo-
vanjih se je del napredovanj 
prenesel tudi na stroške ob-
čin, kajti sem so všteti vsi jav-
ni uslužbenci, od zaposlenih v 
vrtcih, šolah in občinski upra-
vi. Največji problem je, da se 
nam z zmanjšanjem povpreč-
nine povečujejo tudi stroški. 
Zanimivo je, da so na ministr-
stvu za finance ugotovili, da 
polovica občin v Sloveniji ne 
uspe zagotavljati normalne-
ga delovanja občin. To pome-
ni, da bodo še posebej manjše 
občine oz. tiste, ki slabo stoji-
jo, prenašale obremenitve na 
občane, kar bo privedlo do niž-
jega standarda storitev, s tem 
pa tudi kvalitete življenja obča-

nov,« opozarja Molan. Po nje-
govem mnenju na dolgi rok 
mogoče to pomeni tudi ukinja-
nje občin, ampak v tem trenut-
ku gre predvsem za ukinjanje 
javnih ustanov, kot so šole, vrt-
ci itd. »Večina stroškov v obči-
nah se nanaša na socialo, pre-
voze otrok, pomoč starejšim 
ipd. Te stroške bo moral nek-
do kriti, vendar sedaj zvišu-
jemo stroške, kar pa pomeni, 
da ne bo denarja za normalno 
življenje v občini. Gre torej za 
ukinitev inštitucij na podeželju 
in še malo manjka, da bomo ži-
veli v državi dveh razredov - ti-
stih, ki živijo v bogatih mestih, 
in nas, ki živimo nekje na ob-
robju in nas tako tudi obrav-
navajo.«

OCVIRK: NEZAUPNICA 
DRŽAVE DO OBČIN
Sevniški župan Srečko Ocvirk 
meni, da je določena višina 
povprečnine bistveno preniz-
ka za kakovostno izvrševanje 
vseh nalog občine. »Sredstva 
iz državnega proračuna, tako 
povprečnina kot investicijski 
viri, se iz leta v leto znižujejo, 
hkrati pa se občinam nalaga-
jo nove naloge, razpisi terjajo 
večjo participacijo lokalne rav-
ni, na občinski proračun je ču-
titi tudi posredne učinke krize, 
predvsem na socialnem podro-
čju. Zgolj številčni podatek o vi-
šini povprečnine zato ni edini 
relevantni kazalnik povedane-
ga,« pravi Ocvirk. Sevniški pro-
račun za leto 2016 bo teme-

ljil na zagotavljanju izvajanja 
vseh zakonskih nalog, rednem 
delovanju vseh proračunskih 
uporabnikov ter na sočasnem 
ohranjanju investicijskega ci-
kla, ki bo tudi še v naslednjem 
letu predvsem pod vtisom za-
ključevanja projektov na po-
dročju družbenih dejavnosti. 
»Pri izvajanju zakonskih obve-
znosti standardov za kakovost 
življenja občanov ne želimo in 
ni prostora krčiti, racionalno so 
usmerjene že sedaj – med njimi 
delovanje vseh javnih zavodov 
in krajevnih skupnosti, pa tudi 
nivo vzdrževanja cest in drugih 
javnih površin, šolski prevo-
zi in druge. Znižanje povpreč-
nine vnaša negotovost v delo-
vanje lokalnih skupnosti in je 
hkrati nezaupnica države do 
občin, ki smo v zadnjih letih v 
glavnini edini nosilci javnih in-
vesticij,« meni sevniški župan 
in opozarja, da bodo občine fi-
nančni perspektivi z opustoše-
nimi lastnimi viri težko sledile. 

ZASKRBLJENI TUDI V 
MANJŠIH OBČINAH
Prav nič manj nezadovoljni 
niso v manjših posavskih ob-
činah. Radeški župan Tomaž 
Režun pravi, da so razočarani 
nad višino povprečnine, saj se 
zakonske obveznosti ne zmanj-

šujejo, temveč se, v nasprotju 
z obljubami, povečujejo: »Si-
cer ni strahu, ali bomo zakon-
ske obveznosti lahko ali ne iz-
polnjevali, vendar pa si tako mi 
kot vse ostale občine želimo 
malo več denarja, glede na to, 
da je dokazano, da so v pred-
hodni perspektivi vendarle 
občine počrpale največ evrop-
skih sredstev in bile gonilna 
sila pri gospodarski rasti, ki jo 
imamo.« Po besedah bistriške-
ga župana Franja Debelaka 
bodo z nižjo povprečnino pri-
krajšani za 40-50 tisoč evrov 
letno. »Že tako smo prizade-
ti kot podeželska občina, saj 
ni pravih razpisov za podeže-
lje. Zdi se mi, da je država zelo 
mačehovska do tega področja 
s tem, ko nam jemlje razvoj-
ni denar, hkrati pa ni nobenih 
znižanj stroškov na področju 
šolstva, vrtcev itd.,« pravi De-
belak, ki upa, da bo sporno zni-
žanje povprečnine preprečilo 
bodisi Računsko sodišče bo-
disi ustavna presoja. Kolegom 
se pridružuje tudi kostanjevi-
ški župan Ladko Petretič, kjer 
bodo prikrajšani za okvirno 35 
tisoč evrov: »Vsak evro nam bo 
manjkal. Poskušali bomo to na-
doknaditi z drugimi viri, koli-
kor bo pač mogoče.«
� P.�Pavlovič,�R.�Retelj,�S.�Radi

Dimnikarji še eno leto »po starem«
LJUBLJANA, POSAVJE - Novo predlaganemu Zakonu o dimnikarskih storitvah, ki ga je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor, tudi vladna služba za zakonodajo 
ni prižgala zelene luči, saj ga je ocenila kot izjemno pomanjkljivega. Da bi rešila zagato, saj bi bile posledično dimnikarske storitve z januarjem na prostem trgu, 
je Vlada podaljšala dosedanjim koncesionarjem koncesije do konca leta 2016.

V�posavskih�občinah�opozarjajo�na�posledice�znižanja�pov-
prečnine�(foto:�arhiv�PO).
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Z UKRADENIM AVTOM POVZROČIL NESREČO - 28. 11. nekaj 
po 18. uri so policisti na Drnovem obravnavali prometno ne-
srečo, po kateri sta voznik in eden izmed sopotnikov ne le za-
pustila kraj nesreče, temveč tudi poškodovanega mladoletnega 
sopotnika, ki je bil prepeljan v brežiško bolnišnico. Do nesreče 
je prišlo, ko je voznik, prav tako mladoleten, z osebnim vozi-
lom Nissan almera, ki ga je pred tem trojica ukradla z dvorišča 
stanovanjske hiše na Drnovem, zaradi vožnje preblizu desne-
ga roba vozišča zapeljal s ceste, trčil v drog javne razsvetljave, 
nakar se je vozilo prevrnilo. Nihče v vozilu ni bil pripet z var-
nostnim pasom. Mladoletnega povzročitelja, ki se je v nesreči 
prav tako lažje poškodoval, so policisti izsledili, v litru izdiha-
nega zraka pa je imel kar 0,52 mg alkohola (1,08 g/kg). Mla-
doletnik bo ovaden zaradi tatvine in zapustitve poškodovanca 
v prometni nesreči, zaradi kršitev cestnoprometnih predpi-
sov pa so zoper njega na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V NESREČI HUDO POŠKODOVAN PEŠEC - 2. 12. okoli 19. ure 
je 72-letna voznica na Cesti krških žrtev (pod blokovskim na-
seljem Grič) z vozilom zbila pešca, ki je prečkal vozišče izven 
prehoda za pešce. Hudo poškodovanega so prepeljali v breži-
ško bolnišnico. Ob tem policija opozarja voznike, da naj bodo 
spričo slabšega vremena in zmanjšane vidljivosti zaradi teme 
in megle še posebej pozorni na šibkejše udeležence v prome-
tu. Na območju PU Novo mesto se je v zadnjih šestih letih zgo-
dilo 268 prometnih nesreč z udeležbo pešcev. Zaradi posledic 
nesreč jih je umrlo 14, 54 je bilo hudo telesno poškodovanih, 
189 pešcev pa lažje.

V PIJANEM STANJU RAZGRAJAL IN GROZIL SVOJCEM - Bre-
žiške policiste so 2. 12. popoldan poklicali na pomoč iz okolice 
Brežic, kjer je 53-letni moški v vinjenem stanju žalil družinske 
člane in razmetaval družinski inventar. Ker se tudi ob prihodu 
policistov nikakor ni hotel pomiriti, so ga obvladali s pomočjo 
prisilnih sredstev in ga odpeljali v prostore za pridržanje, za-
radi kršitev pa so mu naložili tudi denarno globo.

NEVARNI VOJNI OSTANKI - 19. 11., 2. in 7. 12. so zaposleni 
podjetja Žarn pri izkopu rečnega proda iz reke Save pod krškim 
mostom naleteli na neeksplodirane ostanke iz 2. sv. vojne, in 
sicer na topovsko granato in minometno mino, oboje nemške 
izdelave, ter 11 kosov streliva in minometno mino italijanske 
izdelave.  Zbrala:�B.�M.

Rebeka Dušak, Cerklje: S prazničnim okraše-
vanjem bi morali pričeti v začetku decembra in 
nič prej, saj se ljudje do praznikov že kar prena-
sitijo vsega, če je že dva ali več mesecev prej v 
trgovinah vse okrašeno. Prazniki ne pridejo to-
liko do izraza. Pri nas doma s praznično okrasi-
tvijo pričnemo v drugi polovici decembra. Prej 

imamo le adventni venček, ki nas pospremi v praznike.

Annemarie Culetto, Loka pri Zidanem Mostu: 
To, da nakupovalna središča in mesta okrasijo že 
v novembru, ni po mojem okusu. Menim, da je 
pravi čas za okrasitev le nekaj dni pred božičem, 
da vzbudi prazničnega duha in je potem vse bolj 
doživeto. Tudi doma okrasimo prostore šele po 
dvajsetem decembru, novoletno jelko pa posta-

vimo na predbožični dan. Le tako imajo prazniki čaroben učinek.

Dejan Mavsar, Krško: Menim, da je začetek de-
cembra pravi čas za okraševanje mesta. Še sploh 
pozdravljam okrasitev Krškega, kjer se mi zdi 
prav, da so dali poudarek okrasitvi novo ureje-
nega Zatona in starega predela mesta ter vanj 
tudi umestili prednovoletna dogajanja. Doma še 
nismo postavili smrekice, praviloma jo med bo-

žičem in novim letom, predvsem zaradi prostorske stiske. 

Ernest Kramaršič, Senovo: Gotovo ima zgod-
nje okraševanje po trgovskih centrih potrošniš-
ko noto, da prej nagovori kupce k nakupovanju. 
Ampak je kar lepo, da je tako, da je december vi-
deti prazničen tudi zaradi okrasitev. Čeprav je v 
teh okrasitvah veliko kiča, ampak se na tak način 
pričara tudi dobro razpoloženje. Doma pa krasi-

mo na božični večer, ker se mi zdi, da je tako bolj domače vzdušje. 

Zakorakali smo v praznični december, v mestih so priž-
gali praznične osvetlitve, nakupovalna središča so pra-
znično okrašena ... Kdaj je po vašem mnenju pravi čas za 
te stvari, ste doma že pričeli s praznično krasitvijo, nare-
dite to zgodaj ali v zadnjih dneh pred prazniki?

anketa

Kdaj je čas za praznični utrip?

Duhovniško službovanje 
vključuje tudi premeščanje 
iz kraja v kraj, vi pa ste v Le-
skovcu že dobrega četrt sto-
letja. Se zato že počutite kot 
domačin, Leskovčan?
Vsekakor, človek se nekako 
stopi s krajem, ljudmi in oko-
ljem. Tukaj se počutim kot 
doma, kadar se od kje vračam, 
rečem, da grem domov, moj 
rojstni dom pa je seveda še ve-
dno v Novem mestu. Župnišče 
je le hiša, v kateri prebivam.

Kako skrbite, da župnija 
sodeluje z drugimi akter-
ji in društvi v kraju? Znano 
je predvsem vaše sodelova-
nje s kulturnim društvom 
pri pripravi poletnih Aninih 
glasbenih večerov, pa z gasil-
skimi društvi na Florjanovo 
nedeljo, nedavno ste denimo 
imeli mašo za padle v 1. sve-
tovni vojni …
Z vsemi naštetimi, pa tudi s 
krajevno skupnostjo, obči-
no, šolo, socialnimi ustanova-
mi, kot sta npr. Rdeči križ in 
Center za socialno delo, soli-
dno sodelujemo. Drug druge-
mu skušamo pomagati in iti na 
roke ter narediti, kar je največ 
možno za dobro ljudi, tako da 
se dopolnjujemo in usklajuje-
mo. Duhovnik nujno pride v 
stik z različnimi skupinami lju-
di in organizacijami. Tukaj ču-
tim močno povezanost in kon-
struktivno sodelovanje, tako 
da med nami ni predsodkov in 
strahu, ampak se lahko v vsa-
kem trenutku odkrito pogovo-
rimo in skupaj naredimo nekaj 
koristnega za prostor, v kate-
rem živimo.

Verjetno je to odvisno tudi 
od vsakega posameznega 
duhovnika …
Seveda, ljudje smo različni in 
zato tudi vsak na svoj način 
iščemo stik z okoljem. Sam 
skušam biti do vseh odprt in 
se rad pogovarjam. Vrata moje 
pisarne so odprta za vsakogar. 
Pred nikomer se ne skrivam 
in v sebi ne gojim predsodkov. 
Kjer ni pogovora, stvari ne mo-
rejo teči normalno. Tudi če go-
vorimo o odnosu župnija - ob-
čina, mora biti neka povezava, 
zato sem hvaležen, da se lahko 
vsaj enkrat letno uradno sre-
čamo z županom in njegovimi 
sodelavci ter iščemo nadaljnje 
poti za skupno življenje in so-
delovanje.

Kar pogosto vas srečujemo 
na raznih otvoritvah, kjer 
blagoslavljate nove pridobi-
tve, in ostalih prireditvah. Se 
vedno odzovete povabilu ali 
presodite, ali je vaša udelež-
ba primerna?
Običajno se z veseljem odzo-
vem, če le ocenim, da je pame-
tno, da grem. Naj omenim pri-
mer martinovanja: s kulturnim 
društvom smo dogovorjeni, da 
je prireditev in blagoslov nove-
ga vina na določenem nivoju, 

se pravi, da se iz tega ne norču-
jemo, ampak da to res opravi 
duhovnik. Če pa bi začutil, da 
se želi iz tega nekdo norčevati, 
me prav gotovo ne bi bilo zra-
ven. Žal se to marsikje dogaja, 
ko vidim namaškarane 'škofe' 
in 'duhovnike' z rožnimi ven-
ci okrog vratu, pa njihovo nor-
čevanje iz molitve - to me boli. 
Tukaj sem pa res občutljiv, ker 
mi verska znamenja in krščan-
ski simboli veliko pomenijo, 
zato ne bi želel sodelovati na 
takšnih prireditvah. 

Kako pa ste zadovoljni z 
vključevanjem župljanov v 
delovanje župnije, na kate-
rih področjih so najbolj de-
javni?
Vesel in ponosen sem na mno-
ge župljane, ki na različne na-
čine sodelujejo v župniji. Ima-
mo imeniten župnijski mešani 
pevski zbor in otroški pevski 
zbor, dobre ključarje in me-
žnarje, ki skrbijo za posame-
zne cerkve, sodelavke Kari-
tas, in ne nazadnje žene, ki iz 
tedna v teden skrbijo za ureje-
nost in čistočo cerkve. Med ož-
jimi sodelavci so tudi člani Žu-
pnijskega pastoralnega sveta, 
pa skupina katehistinj, bral-
cev beril, ministrantov, pritr-
kovalcev, animatorjev … De-
lati s temi skupinami je pravo 
veselje, ker vsi prihajajo z do-
bro voljo in ne pričakujejo ni-
kakršnega plačila. Pa tudi na 
duhovnem področju me vese-
li, da ljudem še vedno veliko 
pomenijo zakramenti, molitev, 
maša in radi prihajajo v cerkev. 
Med tednom je pri delavniških 

mašah vsaj 15-20 ljudi, tako da 
mi ni treba sam sebi odgovar-
jati na mašno besedilo. 

Duhovniki ste tudi skrbniki 
sakralne dediščine. V vaši 
župniji imate vključno z žu-
pnijsko kar enajst cerkva, 
torej imate s tem zagotovo 
precej dela. 
Tudi moja predhodnika, g. de-
kan Ivan Pregeljc in g. Jože Mr-
var, sta lepo skrbela za cerkve, 
smo pa v preteklih letih poskr-
beli, da so bile več ali manj ob-

novljene vse strehe, tako da za 
enkrat ni nobene kritične za-
deve, ki bi bila nujno potrebna 
popravila, le pri sv. Valentinu 
na Straži čakajo na obnovo še 
vsi trije stranski oltarji in do-
končanje fasade. Povsod dru-
god bo glede obnov mir za na-
slednjih nekaj desetletij, če ne 
bo kakšnih izrednih dogod-
kov, kot je bil denimo novem-
brski potres, ki je poškodoval 
župnijsko cerkev ter cerkvi na 
Vihrah in Drnovem. 

Pred kratkim ste imeli v žu-
pniji misijon. Kaj se je doga-
jalo, kakšen je bil odziv?
Pred misijonom sem imel veli-
ka pričakovanja, vendar so se 
dogodkov udeleževali v veči-
ni tisti ljudje, ki že tako redno 
prihajajo v cerkev, kaj veliko 
več od tega pa ni bilo. Iskre-
no sem pričakoval, da se bodo 
misijona v večjem številu ude-
ležili starši naših veroukarjev, 
se pravi generacija nekje od 30 
do 45 let, ki ima v rokah našo 
bodočnost. To je moja boleči-

na in bolečina mnogih duhov-
nikov. Vedno, kadar duhovnik 
želi posredovati evangelij, ima 
dober namen, da ljudem pri-
nese nekaj lepega, nekaj, kar je 
obogatitev za njihovo duhovno 
življenje. Če vidiš, da ljudi to ne 
pritegne, si zaskrbljen in žalo-
sten. Sprašujem se, kaj pravza-
prav je tisto, kar bi ljudje da-
nes radi slišali, kaj jih najbolj 
zanima in pritegne? Ali res nič 
več duhovnega, to, kar je odlo-
čilnega pomena za človekovo 
srečo? Za nekoga, ki pravi, da 
je kristjan, bi pričakoval, da se 
bo za te stvari poskušal potru-
diti in da bo ob taki priložno-
sti to zgrabil z obema rokama 
in si 'napolnil akumulator'. Če 
tega nimamo, je nevarnost, da 
ostanemo prazni. 

Duhovniki se pri svojem 
delu srečujete z ljudmi v 
vseh življenjskih obdobjih, 
od rojstva oz. krsta do smr-
ti oz. pogreba. Se vam zdi ge-
neracija, ki jo omenjate, naj-
bolj potrebna vaše skrbi in 
pozornosti?
Mislim, da je poleg mladine ta 
generacija res najbolj potreb-
na pozornosti in nove evange-
lizacije. Starejši ljudje imajo 
dokaj izoblikovan svoj odnos 
do vere in cerkve, prihajajo k 
maši in zakramentom, prav te 
generacije pa ne vidiš veliko 
pri obredih. To je najbrž splo-
šen pojav, ne samo pri nas.

Bi morala cerkev morda tu-
kaj ubrati drugačen pristop 
in druga komunikacijska 
sredstva?
To je zdaj vprašanje … Pa-
pež Frančišek zelo poudar-
ja pomen majhnih skupnosti, 
v katerih se lahko bolj začu-
ti edinost, povezanost, pri-
pravljenost za solidarnost itd. 
Danes masovne skupine ver-
jetno ne morejo več funkcioni-
rati tako kot včasih. Spomnim 
se 45, 50 let nazaj, da je bilo v 
mladinski skupini 80, 100 mla-
dih, danes jih ne dobiš več v ta-
kšnem številu. Danes so sku-
pine manjše in tudi pristop je 
drugačen. Tudi mi imamo mo-
litveno skupino, pa manjšo za-
konsko skupino, to so t. i. ba-
zične skupine, ki imajo pomen 
in v njih vidim prihodnost.

Smo v decembrskem času, ki 
ga v cerkvenih krogih ime-
nujete advent, širše pa se 
je zanj uveljavil izraz vese-
li december. V čem je razli-
ka med enim in drugim oz. 
kaj imata skupnega?
Gotovo je v zadnjih dvajsetih 
letih prišlo do določenih spre-
memb na tem področju. Pred 
osamosvojitvijo v javnosti sko-
rajda ni bilo govora o božiču in 
v trgovinah ni bilo videti nabo-
žnih predmetov. Spomnim se, 
da so pred leti ljudje v župni-
šču pokupili ogromno jaslic - 
ker jih drugje pač ni bilo, da-
nes jih dobiš povsod. Pa tudi z 

Ludvik Žagar, župnik v Leskovcu pri Krškem:

Z ljudmi sem v veselju in žalosti
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Leskovški župnik Ludvik Žagar je gotovo eden javno bolj prepoznavnih pa tudi 
cenjenih predstavnikov cerkvene hierarhije v Posavju. Ustvaril si je sloves »ljudskega«, a tudi odločnega 
duhovnika, ki se rad druži z ljudmi tudi izven cerkvenih in župnijskih zidov. 

Ludvik Žagar je bil rojen leta 1954 v Novem mestu, kjer je 
obiskoval osnovno šolo, nato je šel v Malo semenišče v Vipa-
vi, kjer je leta 1973 maturiral. Naslednje leto se je vpisal na 
Teološko fakulteto v Ljubljani, ki jo je končal leta 1980, ko je 
bil v novomeški kapiteljski cerkvi posvečen v duhovnika. Dve 
leti je služboval kot kaplan na ljubljanskih Žalah, nato tri leta 
v Domžalah, zatem pa se je vrnil v Malo semenišče v Vipavi, 
kjer je tri leta delal kot prefekt - vzgojitelj srednješolcev. 15. 
avgusta 1988 je prišel za župnika v Leskovec pri Krškem, to-
rej je tukaj že polnih 27 let. 



Posavski obzornik - leto XIX, številka 25, četrtek, 10. 12. 2015 5UTRIP REGIJE

božično glasbo in okrasjem po 
trgovinah in lokalih zelo pohi-
tijo, saj marsikje že celo pred 
adventom migljajo lučke in se 
slišijo božične pesmi. Komer-
ciala pač dela svoje in ljudem 
postajajo bolj pomembne te 
zunanje stvari. Res je, da člo-
vek lahko tudi ob tem v svo-
jem srcu doživi nekaj lepega, 
nič nimam proti temu, vendar 
to ni vse. Biti dejaven kristjan 
pomeni biti v osebnem odno-
su s Kristusom in iz tega živeti. 

Temelj decembrskega obda-
rovanja je v dobrodelnosti. 
Se danes tega še zavedamo 
ali gre zgolj še za medseboj-
no izpolnjevanje želja?
Obdarovanje je nekaj lepega, 
saj razveseli tistega, ki daje, in 
obdarovanca. Videti je, da ima-
jo ljudje, ko je potrebno daro-
vati in pomagati, odprta srca, 
in tukaj smo Slovenci na zelo 
visokem mestu. Tudi naša žu-
pnija glede tega ni izjema, saj 
številni dobrotniki zelo veliko 
dajo za misijone, morda tudi 
zato, ker je iz tega okolja izšel 
misijonar Tone Kerin, s kate-
rim smo zelo povezani. Na po-
dročju dobrodelnosti je treba 
ljudem izreči posebno pohva-
lo, res imajo posluh za to.

»Naša župnija je velika dru-
žina« ste zapisali v novem-
brskem farnem listu …
Družina je središče človeko-
vega življenja, vsi izhajamo 
iz družine in se vanjo vrača-
mo. Zato nam ne sme biti vse-

eno, ali bo ta družina še na-
prej ostala takšna, kot si jo je 
Bog zamislil, ali bo popolnoma 
spremenila svoj ustroj. Tukaj 
ne moremo biti ravnodušni. 
Odnos starši-otroci in mož-
-žena bomo gotovo zagovar-
jali in ne moremo iti v drugo 
smer. Če bi se koncept očeto-
vstva in materinstva v najbolj 
žlahtnem pomenu besede po-
polnoma porušil, potem to go-
tovo ne bi bilo v skladu z božjo 
zamislijo in kdor to dobro pre-
misli, tega ne more sprejeti. 

Se vam je kakšen dogodek v 
obdobju vašega službovanja 
v Leskovcu posebej vtisnil v 
spomin ali se vas dotaknil?
Velikokrat imam pred očmi 
katerega od faranov, ki je umrl 
in sem bil z njim zelo povezan. 
Zlasti, če je bil to otrok in sem 
videl bolečino staršev, me je to 
zelo prizadelo in tega ne mo-
rem pozabiti. Pri svojem pa-
storalnem delu sem kot žu-
pnik zelo tenkočuten, pa naj 
gre za poroko, ko se ljudje ve-
selijo, ali pa smrt, ko ljudje ža-
lujejo, vedno skušam biti z nji-
mi, želim biti del njih. Vedno 
se vživim v njihovo situacijo in 
se veselim s tistimi, ki so vese-
li, in jokam z onimi, ki so žalo-
stni, tega me ni sram pokaza-
ti. Drug z drugim moramo biti 
solidarni tudi v teh stvareh. 

Je pa to zagotovo naporno …
Je, in spomnim se, da mi je bilo 
nekoč, ko bi moral pokopati 
neko malo deklico, ki sem jo 

zelo dobro poznal, tako hudo, 
da sem prosil kaplana, naj on 
opravi pogreb, ker sam tega 
ne bi speljal. Tak sem, Dolenj-
ci smo mehki.

Za konec še vaše praznično 
sporočilo bralcem, tako ver-
nim kot nevernim.
Vsem želim, da bi poslušali 
sami sebe in iskali tisto, kar 
jih bo najbolj osrečilo, pomi-
rilo, jim prineslo svobodo v 
srce, da ne bodo obteženi z 
zamerami in sovraštvi, da ne 
bodo eden drugemu v bre-
me, si nagajali in metali pole-
na pod noge, ampak da bodo 
drug drugemu v pomoč, pred 
vsem pa, da bodo znali odpu-
ščati. Ne nazadnje, 8. decem-
bra smo vstopili v sveto leto 
usmiljenja, kot ga je izbral pa-
pež Frančišek – da bi najprej 
začutili Božje usmiljenje do 
nas in da bi tudi mi znali biti 
usmiljeni. Če sem nekoga pri-
zadel, da sem se mu pripra-
vljen opravičiti, to tudi sam 
rad storim vsaj nekajkrat na 
leto. Če imaš urejene medse-
bojne odnose, se pravi, da lah-
ko vsakemu iskreno pogledaš 
v oči in mu daš roko, potem 
imajo prazniki svoj pomen in 
življenje je veliko lepše. Ne bi 
mogel biti duhovnik, če ne bi 
imel z vsemi ljudmi čistih od-
nosov in to človeku prinaša 
notranji mir, srečo in veselje. 
Želim, da bi ljudje to doživeli 
v svojih družinah, med sosedi 
in širše v družbi.
� Peter�Pavlovič

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

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

V Knjižnici Sevnica se je z 
gostom literarnega večera, 
slovenskim pisateljem, ko-
lumnistom, scenaristom in ra-
čunalničarjem dr. Miho Maz-
zinijem ob zaključku bralnega 
večera 20. novembra pogovar-
jala Tanja Mikolič. Sogovornik 

je zbranim odstrl svoj pogled 
na življenje, želel pa je slišati 
tudi vprašanja in mnenja ob-
činstva. Na vprašanje, zakaj se 

je podal na pot pisateljevanja, 
je odvrnil: »Pisanje besedil za 
pesmi, ki smo jih igrali v ben-
du, mi je šlo bolje od rok kot 
pa igranje na bas kitaro.« Bese-
dno popotnico je k utripu ve-
čera dodala še direktorica knji-
žnice Anita Šiško. 

Knjižnica Brežice je 26. no-
vembra gostila Sebastijana 
Preglja, z njim se je pogovarja-
la Mateja Kus. Pisatelj je v po-

Pet let posavskega bralnega projekta
BREŽICE, KRŠKO, SEVNICA – Skupni bralni projekt vseh treh posavskih knjižnic »Posavci beremo skupaj« je 20. novembra, ko obeležujejo dan slovenskih splošnih 
knjižnic, zaključil že peto sezono. Izbrano knjižno gradivo je bilo izposojeno več kakor 2.200-krat, sodelujočih bralcev je bilo nekaj manj kakor 300, skupno šte-
vilo bralcev, ki so prebrali najmanj pet knjig in več s knjižnega seznama, kjer je bilo 81 proznih del in osem pesniških zbirk, pa je bilo 131. Na zaključnem literar-
nem večeru so v Brežicah gostili Sebastijana Preglja, v Krškem Ferija Lainščka, v Sevnici pa Miho Mazzinija. 

govoru dejal, da med 25 črkami 
naše abecede ne more izbrati 
ene, ki bi mu bila posebej všeč, 
med ločili pa je izbral podpi-
čje. Domače mu je spogledova-

nje s fantazijo in z nadrealno-
stjo. Njegovo pisanje ni vezano 
na prostor, čeravno najraje piše 
doma, pač pa na čas. Kot pisa-
telj ima tudi svojega najljubše-
ga pisatelja oziroma pisateljico, 
kar pa je odvisno od obdobja, 
ki ga preživlja. Zbrane je nago-
vorila tudi direktorica knjižni-
ce mag. Tea Bemkoč.

Valvasorjeva knjižnica Krško je 
dogodek ob zaključku skupne-
ga bralnega projekta pripravi-
la 27. novembra v avli Šolske-
ga centra Krško-Sevnica, saj 
so krški gimnazijski četrtošol-
ci pomagali pri soustvarjanju 
literarnega večera. V goste so 
povabili Ferija Lainščka, nje-
gov roman Ločil bom peno 
od valov je namreč maturite-
tno gradivo. Z njim se je po-
govarjala Mirjana Marinčič. 
Uvodoma je zbrane pozdravi-
la direktorica knjižnice Urš-
ka Lobnikar Paunović. Pi-

satelj je med drugim dejal, da 
je pisanje njegov način življe-
nja, osvetlil pa je tudi vsebino 
in like iz omenjenega romana. 
Poleg krških dijakov sta dogo-
dek z glasbenim vložkom do-
polnili še sestri Mateja in Jer-
neja Žarn. 

V petih letih so v sklopu pro-
jekta »Posavci beremo sku-

V�sevniški�knjižnici�se�je�predstavil�Miha�Mazzini.

V�brežiški�knjižnici�so�gostili�Sebastijana�Preglja.

paj« predstavili 200 različnih 
avtorjev, med njimi 60 slo-
venskih in približno 50 osta-
lih različnih narodnosti. Bra-
li so 230 knjižnih naslovov, ki 
so se izposodili več kot 8.500-
krat. Podelili so 176 literarnih 
nagrad in se s slovenskimi av-
torji lepe besede družili na 36 
literarnih večerih. 
� S.�Radi,�M.�Hrvatin,�M.�Kus

V�Valvasorjevi�knjižnici�v�Krškem�je�bil�gost�Feri�Lainšček.

Tomaž Tomše, Brežice: Branje je smisel ži-
vljenja. Le tisti, ki bere, je živ. Brati in skuša-
ti razumeti ter ponotranjiti prebrano in čutiti 
svoj jezik je tako kot čuvati prižgano luč. Bra-
nje se naj začne pri otrocih. Namesto skupka 
tehnološkega balasta jim berimo pravljice, saj 
bodo še prekmalu okusili britev stvarnosti. 

V branju je največja zakladnica znanja. Projekt „Posavci be-
remo skupaj“ je tako več kot dobrodošel, saj se z njim krepi 
bralna kultura, krepi pa se tudi socialna vez, kar je neprecen-
ljivo. Beseda je zdravilo, zato se pogovarjajmo in predvsem – 
poslušajmo.

Doroteja Žnideršič, Leskovec pri Krškem: 
Branje povezuje. Všeč mi je, da so s tem pro-
jektom povezane vse tri posavske knjižnice. 
Sama zelo rada berem, pa tudi veliko knjig 
preberem. V ta skupni bralni duh se vsako 
leto rada povežem in me veseli. Všeč so mi 
začetki in tudi zaključki, ko se srečamo z iz-

branim avtorjem ter se ob tem vživimo v nek drug svet, ki ga 
pripoveduje ter odgrne marsikatero „skrivnost“ iz svojega pi-
sateljskega življenja. 

Vanda Gorenjc, Šentjanž: V tem projektu so-
delujem od začetka. Rada berem in knjige me 
bogatijo, tudi leposlovje. Izbor knjig mi je ve-
činoma všeč, zato se trudim prebrati čim več 
ponujenih del. V okolju še vedno prevladuje, 
da je branje izguba časa, toda ni tako, meni 
se zdi pomembno, da bere čim širši krog lju-

di. Všeč bi mi bilo, če bi kdaj v prihodnje organizirali skupno 
srečanje najbolj zvestih bralcev vseh treh posavskih knjižnic.

Vtisi udeležencev projekta

 medijski sponzor
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Diplomante, njihove svojce in 
ostale udeležence sta v uvodu 
nagovorila dekan, izr. prof. dr. 
Bojan Štumberger, in prorek-
tor, prof. dr. Marko Jesenšek, 
pri čemer je Štumberger diplo-
mantom med drugim dejal, naj 
bodo ponosni na to, kar so do-
segli in ostanejo zvesti etič-
nim načelom, Jesenšek pa, da 
si je profesorski zbor skozi štu-
dijski proces prizadeval, da bi 
študente naučil trezno hoditi 
po preprogi znanja. In če tudi 
sta diploma in magisterij ne-
dvomno uspeh, jim ta ne sme 
ostati končni cilj, temveč naj 
tudi v prihodnje kot sodob-
ni Fausti iščejo konstruktivne 
rešitve in premikajo meje zna-
nja, je še dejal. V nadaljevanju 
programa, ki ga je povezovala 
Jasmina Spahalić, z vmesni-

Enega najbolj svečanih dni v ži-
vljenju so doživeli: Franci Me-
žič (diplomant visokošolske-
ga programa), Željka Balja, 
Bruno Božičnik, Petra Ko-
cjan, Tomi Špindler, Vanja 
Tišler, Ana Zupan, Maja Ži-
bert (vsi diplomanti univer-
zitetnega programa), odso-
tni pa so bili diplomanta VŠ 
Simon Hojnik in Sara Strah 
ter diplomant UN Matija Lo-
zančić, tudi sploh prvi diplo-
mant v zgodovini fakultete. Di-
plomanti so poleg diplomskih 
listin prejeli tudi znak diplo-
mantov - pomanjšano krava-
to v barvah Fakultete za turi-
zem, ki predstavlja pripadnost 
fakulteti, akademski skupno-
sti Univerze v Mariboru in ob-
čečloveškim etičnim vredno-
tam ter simbolizira članstvo v 
alumni klubu fakultete. Zbra-

Diplomiralo 45 energetikov
KRŠKO - Fakulteta za energetiko je 2. decembra v Kulturnem domu pripravila slovesno podelitev diplom 
45 diplomantom visokošolskega strokovnega, univerzitetnega ter magistrskega študijskega programa 
energetika. Gre za peto generacijo študentov, ki je diplomirala na krški fakulteti.

mi nastopi pa so mu slavno-
stno noto pridodali z instru-
mentalnimi nastopi še učenci 
Glasbene šole Krško, je dekan 
Štumberger svečano podelil 
diplome, in sicer 20 diploman-
tom visokošolskega strokovne-

ga študijskega programa prve 
stopnje energetika, osmim di-
plomantom univerzitetnega 
študijskega programa prve 
stopnje energetika ter 17 ma-
gistrom študijskega programa 
druge stopnje energetika. Gre 

za peto generacijo diploman-
tov na Fakulteti za energeti-
ko v Krškem, ki je študente v 
študijske programe energeti-
ke prvič vpisala v študijskem 
letu 2008/2009.
 B. Mavsar 

Novopečeni�diplomanti�krške�fakultete�z�dekanom�in�prorektorjem�na�sredini

Svečan dan za prve diplomante
BREŽICE - V Viteški dvorani gradu Brežice je na prvi decembrski dan potekala svečana podelitev diplom prvi 
generaciji diplomantov Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Osmim od enajstih, ki so bili prisotni na 
podelitvi, sta rektor UM prof. dr. Igor Tičar in dekan izr. prof. dr. Boštjan Brumen podelila diplomske listine.

ne starše, sorodnike in prija-
telje diplomantov, še posebej 
pa seveda prve diplomante so 
nagovorili dekan izr. prof. dr. 
Boštjan Brumen, rektor prof. 
dr. Igor Tičar, brežiški župan 
Ivan Molan, v imenu diplo-
mantov pa je imel zahvalni go-
vor Tomi Špindler. »Danes bo-

ste dobili diplome oz. po grško 
prepognjen list papirja. S tem 
boste dobili vstopnico v vaše 
življenje. Vaša naloga je, da v 
nadaljevanju svoje kariere do-
sežete svoje sanje, želje in pri-
hodnost,« je še pred podelitvi-
jo diplomantom položil na srce 
Brumen. Maja Žibert, tudi pro-

rektorica za študentska vpra-
šanja Univerze v Mariboru, je 
predstavila kamen modrosti, 
ki so ga diplomanti postavili v 
spomin na prvo generacijo, ki 
je zaključila študij na fakulte-
ti. Kamen bo odslej stal na fa-
kulteti kot opomin in spomin 
vsem, da je za študenta v času 
izobraževanja študij prioriteta. 

Svečano podelitev so s himno 
Gaudeamus igitur pričeli in 
nato še zaključili člani Akadem-
skega pevskega zbora Maribor 
pod vodstvom Špele Drašler, 
vmes se je s pevsko točko pred-
stavila študentka 2. letnika bre-
žiške fakultete Urška Sep, v 
programu, ki ga je povezova-
la lekt. dr. Jasna Potočnik To-
pler, pa so z recitali sodelovali 
tudi še nekateri drugi študenti 
fakultete. R. Retelj

Prvi�diplomanti�Fakultete�za�turizem�z�rektorjem�Tičarjem�
in�dekanom�Brumnom

BREŽICE - Potem ko je lani 
Murkovo nagrado za življenj-
sko delo prejela dr. Ivanka 
Počkar, etnologinja iz Posa-
vskega muzeja Brežice, je 11. 
novembra zavoljo tega slove-
sna podelitev Murkove na-
grade in listin Slovenskega 
etnološkega društva (SED) 
za leto 2015 potekala v bre-
žiški Viteški dvorani.

Slavnostna govornica dr. Ivan-
ka Počkar je med drugim po-
udarila, da etnologov pri za-
pisovanju življenjepisov ne 
zanimata le življenjska pot in 
način življenja posameznika, 
marveč tudi njegov odnos do 
lastnega in tujega kulturnega 
okolja, ter ne le objektivni zgo-

Na martinovo »murkovali«
dovinski podatki, temveč tudi 
načini dojemanja in osmišlja-
nja stvarnosti ter čustvova-
nje ljudi kot nosilcev kulture. 
»Manj šolani ljudje pri nas go-
vorijo razumljiv slovenski je-
zik, tako naj bi govorili tudi 
vsaj razumniki in zlasti etno-
logi, ki prepogosto postavlja-
jo tujke in tuj jezik pred doma-
čega,« je dejala Počkarjeva in 
dodala, da jo sicer zmoti napis 
»for sale«, ampak to še neka-
ko razume, ker je pač napisan 
za tujce, ne more pa mimo pla-
kata ob praznovanju noči ča-
rovnic, »ki se roga slovenski 
kulturni dediščini in pači bo-
gastvo slovenskih šeg«. Pri-
reditev in plakat je delo Za-
voda za kulturo Bled. »Zato 

je zdaj predvsem naša naloga, 
dolžnost etnologov, da se po-
stavimo proti tej neumnosti, 
naše poslanstvo, da ozavešča-
mo v pravi smeri, še bolj spod-
bujamo lastno kulturno oko-
lje, delimo z drugimi osebno 
samozavest in prispevamo 
h krepitvi narodne in domo-
ljubne,« so bile njene zaključ-
ne besede.

Na t. i. Murkovanju 2015 je 
predsednica SED Anja Serec 
Hodžar skupaj s predsedni-
kom Komisije za Murkove na-
grade, priznanja in listine dr. 
Markom Terseglavom Mur-
kovo nagrado za življenjsko 
delo na področju etnologije in 
kulturne antropologije pode-

lila Božidarju Jezerniku, re-
dnemu profesorju za etnologijo 
Balkana in kulturno antropo-
logijo na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani ter največkrat na-
vajanemu slovenskemu etno-
logu. Murkove listine za leto 
2015 so prejeli Inštitut za slo-
vensko kulturo v Špetru za ure-
sničenje programov etnologije 
Slovencev v Videmski pokraji-
ni, sekcija za turizem Kultur-
no-turističnega društva Zarja 
Bilje za oživljanje in ohranja-
nje opekarske dediščine v Bi-
ljah ter slikar in fotograf Janez 
Medvešek za fotografsko, vi-
deo- in besedilno dokumenti-
ranje slovenske etnološke, zla-
sti arhitekturne dediščine. 
 R. Retelj

KRŠKO - 25. novembra je na Centru za socialno delo v Kr-
škem v organizaciji Rejniškega društva Slovenije potekala 
okrogla miza, ki so se je udeležili člani društva, rejnice z ob-
močja Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter strokovni de-
lavci, ki delujejo na področju rejništva. 

Rejniško društvo, v katerem organizirajo različne dejavnosti v 
podporo tako rejnikom kot otrokom v rejništvu, prirejajo izo-
braževanja in okrogle mize z namenom, da opozarjajo na vrzeli 
in pomanjkljivosti v rejniški dejavnosti, predvsem pa, da otroci 
v rejniških družinah poleg »nadomestnih staršev« potrebujejo 
tudi druge oblike psihoterapevtske pomoči, pri čemer primanj-
kuje število strokovnjakov in terapevtov, ki bi lahko hitro nudili 
konkretno pomoč v hudih čustvenih in drugih težavah otrokom, 
ki pridejo v rejniško družino prizadeti in v stiski. V uvodu okro-
gle mize je zbrane poleg direktorice CSD Krško Marine Novak 
Rabzelj nagovoril predsednik društva mag. soc. Darko Krajnc, 
ki je tudi sam preživel mladost v rejništvu, sicer pa so se posve-
tili temi zaključevanja rejništva oz. odhodu otrok iz rejništva, ko 
ti pričnejo živeti samostojno.

Kot so ugotavljali udeleženci, imajo pri tem mladi ljudje v naj-
več primerih zgolj podporo s strani rejnikov, zato bi bilo smo-
trno, da bi bili še neko obdobje po odhodu strokovno vodeni in 
da se jim pomaga tako z denarno podporo, saj ostajajo najpogo-
steje na plečih rejnikov tudi potem, ko se rejništvo zaključi, kot 
tudi pri reševanju oziroma iskanju zaposlitve ter stanovanjske-
ga problema. V zvezi s tem so menili, da bi bilo smotrno zanje 
ustanoviti obliko stanovanjske skupnosti, v kateri bi se ti lahko 
pod strokovnim vodstvom pripravljali na samostojno življenje. 
V Sloveniji traja rejništvo v povprečju sedem let, otrok, ki se na-
haja v rejništvu, pa je star v povprečju 13,7 let. V letošnjem letu 
je do meseca oktobra zaključilo življenje v rejniških družinah po 
Sloveniji skupno 89 otrok, od tega tretjina zaradi polnoletnosti, 
dva otroka zaradi posvojitve, petina naj bi se jih vrnila v biolo-
ško družino, zgolj trem pa se je uspelo zaposliti. Največ težav po 
odhodu iz rejništva imajo mladi ljudje, ki so v obdobju otroštva 
preživeli veliko čustvenih pretresov, z vzgojnimi težavami, nižjo 
šolsko izobrazbo, s posebnimi potrebami in tisti, ki jim med bi-
vanjem v rejniški družini z njo ni uspelo vzpostaviti povezanosti 
in dobrega odnosa. Na okrogli mizi so bile prisotne tudi rejnice 
iz občine Krško, v kateri je pri sedmih rejniških družinah trenu-
tno nastanjenih skupno 21 otrok. 
 Bojana Mavsar

KRŠKO - Razvojni svet regije Posavje se je 7. decembra sestal 
prvič po junijski ustanovitveni seji, na kateri je potrdil re-
gionalni razvojni program za obdobje 2014–2020. Že v po-
nedeljek naj bi se sestali ponovno in potrdili izbor treh pro-
jektov za naslednja štiri leta.

Razvojni svet regije Posavje je 13. novembra prejel povabilo pri-
stojnega ministrstva za pripravo in podpis dogovora za razvoj 
regije, v katerega se vključijo najpomembnejši regijski, medre-
gijski ali sektorski projekti za obdobje 2016-2019. »To je doku-
ment, s katerim regija načrtuje, s katerimi projekti bo realizirala 
cilje in ukrepe, ki si jih je zadala z regionalnim razvojnim progra-
mom. Pri tem je treba upoštevati prednostne naložbe operativ-
nega programa za izvajanje kohezijske politike, ki jih je za prvi 
dve leti, 2016 in 2017, dalo na voljo Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, na njihovi podlagi pa naj bi vsaka od 12 
regij izbrala tri prednostne projekte,« je pojasnila mag. Nataša 
Šerbec, vodja službe za regionalni razvoj na RRA Posavje. V ta 
namen je Razvojni svet na tokratni seji potrdil regijsko specifič-
na merila za ocenjevanje projektnih predlogov in enajstčlansko 
komisijo, ki bo danes, 10. decembra, opravila to ocenjevanje, saj 
mora regija do 15. decembra oddati seznam treh projektov. Li-
sto izbranih projektov bo predvidoma v ponedeljek, 14. decem-
bra, potrdil Razvojni svet regije.

Člani sveta so bili sicer v razpravi, ki ji je prisluhnila tudi Sne-
žana Čanak, skrbnica regije Posavje na MGRT, precej kritični 
do prenizke dinamike sprejemanja dokumentov, ki bo po njiho-
vem mnenju znova pripeljala do zamud, kakršnim smo bili pri-
ča v minuli finančni perspektivi. Tako je menil tudi sevniški žu-
pan Srečko ocvirk, sicer tudi član Razvojnega sveta kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija: »Finančna perspektiva 2014–2020 je 
že drugo leto mimo in šele sedaj sprejemamo ključne dokumen-
te. Če bi se o tem pogovarjali v letu 2014, bi bil pravi čas. Projek-
ti, ki jih pripravljamo, se bodo izvajali v letih 2017–2018 in to je 
težava tako za gospodarstvo kot za lokalne skupnosti. Načrto-
vanje črpanja sredstev je zelo zahtevno, še posebej z ozirom na 
znižano povprečnino in zmanjšano absorbcijsko sposobnost za 
evropska sredstva v občinah. Če so projekti razporejeni na daljše 
časovno obdobje in niso pod časovnim pritiskom, jih je bistveno 
lažje izvesti in hkrati prinesejo tudi večje učinke.« Posavje ima po 
Ocvirkovem mnenju sicer dovolj pripravljenih različnih projek-
tov in sledi dinamiki usklajevanja z državo, žal pa ni pravočasnih 
informacij, navodil in sprejetih s strani pristojnih ministrstev.
� Peter�Pavlovič

Država zamuja in priganja

O težavah po odhodu iz rejništva
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Na »enega najpomembnejših 
dni za cerkljansko šolo«, kot 
sta poudarila tako ravnatelji-
ca OŠ Cerklje ob Krki dr. Stan-
ka Preskar kot brežiški župan 
Ivan Molan, so s svojim pod-
pisom in žigom investicijo v 
skupni zaokroženi vrednosti 
6.260.000 evrov zapečatili žu-
pan v imenu Občine Brežice ter 
direktor podjetja AS-Primus 
d.o.o. iz Starega trga pri Ložu 
Boris Hribar, direktor proda-
je v podjetju Kolektor koling 
d.o.o. iz Idrije mag. Marko 
Trampuž, predsednik uprave 
družbe Kostak d.d. Miljenko 
Muha in direktor družbe Sa-
vaprojekt d.d. Peter Žigante. 
Po besedah vodje občinskega 
Oddelka za družbene dejavno-
sti Anice Hribar je bilo javno 
naročilo sploh prvič izpeljano 
tako, da so izgradnjo razdeli-
li na štiri sklope del. Za prvi 
sklop (gradbeno obrtniška 
dela) je zadolžen glavni izvaja-
lec, podjetje AS-Primus d.o.o., 
drugi in četrti sklop (elektro 
instalacije, zunanja ureditev) 
pripadata družbi Kostak d.d., 
za tretji sklop (strojne insta-
lacije) pa bo poskrbelo podje-
tje Kolektor koling d.o.o. Izved-
bo del bo strokovno nadzirala 
družba Savaprojekt d.d. Izbor 
dobaviteljev opreme (kuhinj-

Stroji lahko končno zabrnijo
CERKLJE OB KRKI - V zbornici OŠ Cerklje ob Krki, ki ima sedež na nadomestni lokaciji v enem izmed objek-
tov Vojašnice Jerneja Molana, je 2. decembra potekal svečan podpis pogodb med investitorjem Občino Bre-
žice ter izvajalci del in strokovnim nadzorom za projekt »Rekonstrukcija in dozidava OŠ Cerklje ob Krki«.

ske, športne in šolske) bo izve-
den v letih 2016 in 2017. Kot 
je še povedala Hribarjeva, so 
morali zaradi zahtevka za re-
vizijo pri dveh sklopih pono-
viti postopek izbora izvajalca 
del, dokler ni bilo vse pravno-
močno. Prvi stroji bodo v Cer-
kljah zabrneli januarja 2016, 
zaključek gradnje (pridobi-
tev uporabnega dovoljenja) 
pa je predviden za julij 2017. 
Občina Brežice bo financirala 
5.833.000 evrov oz. 93 % celo-
tne vrednosti, do sedaj investi-
cije ni bilo možno prijaviti na 
noben razpis. 

Trenutno je v cerkljanski OŠ 
197 učencev in 82 vrtčevskih 

otrok, v novem objektu pa bo 
prostora za devet do 12 od-
delkov OŠ in pet oddelkov vrt-
ca (največ 252 učencev in 110 
otrok v vrtcu). Kot je že znano, 
bo ohranjen najstarejši objekt 
obstoječe šole, novejši prizi-
dek se bo porušil in na njego-
vi lokaciji zgradila nadome-
stna stavba za šolo in vrtec s 
telovadnico. V starem delu šole 
bodo prostori uprave, tehnič-
ni prostori, zbornica, knjižni-
ca, multimedijska učilnica in 
zobozdravstvena ambulan-
ta, nov del šole pa bo sesta-
vljen iz treh komponent: sa-
mostojnega objekta vrtca, ki 
bo povezan s šolo, le-ta pred-
stavlja osrednji del in bo loci-

rana južno od starega dela, ter 
telovadnice, ki bo delno vkopa-
na v zemljo. Zagotovljenih bo 
30 parkirišč, urejen bo skupni 
zbirni prostor pred šolo, zu-
nanje igralne in športne povr-
šine ter učna pot – pešpot, ki 
bo povezovala severni del par-
cele z izhodom proti Krki. Na 
novo bodo urejeni tudi dosto-
pi do šole in vrtca. Kot je deja-
la ravnateljica Preskarjeva, se 
trudijo, da strokovno delo tudi 
v nadomestnih prostorih nima 
okrnjenih vsebin in da otroci, 
ki se sicer zelo veselijo pred-
vsem nove telovadnice, do na-
stanka nove šole ne bodo čutili 
nobenega pomanjkanja v zna-
nju. Župan Molan je povedal, 
da bo to najpomembnejši pro-
jekt v tem mandatu, zato upa, 
da bodo tako na občini kot v 
občinskem svetu modri pri od-
ločitvah in se zavedali, da se bo 
določenim investicijam na ra-
čun tega projekta treba odpo-
vedati. Hribarjeva je še dodala, 
da gre velika zahvala tudi pro-
jektantom iz podjetja Med-
prostor d.o.o. iz Ljubljane, ki 
so bili lani izbrani na arhitek-
turnem natečaju za novo šolo. 
Da je bil podpis pogodb zares 
svečan, so uvodoma s kratkim 
kulturnim programom poskr-
beli učenci šole. Rok Retelj

Predaja�pogodb�med�županom�Molanom�in�direktorjem�pod-
jetja�AS-Primus�d.o.o.�Hribarjem

KERINOV GRM - Potek ko je vrtec za romske otroke v Keri-
novem Grmu s 1. decembrom zaradi izteka projekta, preko 
katerega se je financiral, začasno zaprl vrata, so ga po tednu 
dni ponovno odprli. Financiranje je v dogovoru z OŠ Lesko-
vec pri Krškem začasno prevzela Občina Krško.

Delovanje vrtca, ki so ga odprli 9. aprila 2011, je financirala dr-
žava preko projekta »Skupaj do znanja«, ki ga je na terenu izvajal 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ljubljana, konec novem-
bra pa se je iztekel. »Že vse od odprtja vrtca 9. aprila 2011 smo 
se vedno soočali z vrzelmi med projekti, a smo jih ves čas reše-
vali, zdaj nam pač ni uspelo. Sprva je bilo rečeno, da bo vrtec za-
prt le nekaj dni, šele prejšnji teden smo izvedeli, da bo zaprtje 
daljše,« je ob zaprtju vrtca pojasnila njegova vodja Maja Kore-
tič, sicer pomočnica ravnatelja za vrtec na OŠ Leskovec pri Kr-
škem. Starše 19 otrok, ki so obiskovali vrtec (od tega 10-14 re-
dno), so obvestili, da gre za nekakšne »mini počitnice« ter začeli 
s pogovori z Občino Krško o premostitvi obdobja do novega pro-
jekta. »Vrtec Kerinov Grm je za vključevanje romske mladine v 
osnovno šolo izjemno pomemben, kažejo se zelo dobri rezulta-
ti, zato si želimo, da bi ta projekt še tekel naprej. Zato pričaku-
jemo, da bo januarja steklo financiranje novega ciklusa, v vme-
snem času pa smo se odločili, da bomo poskušali na vse načine 
s sredstvi Občine Krško zagotoviti denar, da bi lahko projekt te-
kel tudi v decembru. Upamo, da bo potem financiranje normal-
no, tako da bi se projekt, ki je sicer zastavljen na dolgi rok, lahko 
nadaljeval in pokazal pričakovane rezultate,« pa je povedal žu-
pan mag. Miran Stanko.

Vrtec so tako, sicer v malce okrnjeni obliki, znova odprli 8. de-
cembra (zjutraj so jih sicer pričakale okvarjene ključavnice), do 
konca leta pa ga bo, v višini do 4.296,56 evrov, financirala Obči-
na Krško. S tem bodo pokrili materialne stroške, stroške prehra-
ne in ostalega ter stroške plač za vzgojiteljico, pomočnico vzgo-
jiteljice in hišnika. Ostali zaposleni v vrtcu (svetovalna delavka, 
romska pomočnica, gospodinja in javni delavec-informator) do 
nadaljnjega ostajajo na borzi dela. Koretičeva, ki je kot koordina-
torica v vrtcu zaposlena 20-odstotno, poudarja, da so kar štirje 
med naštetimi zaposlenimi Romi, kar je edinstven primer v Slo-
veniji, ves čas delovanja vrtca pa so pogrešali zlasti več moral-
ne podpore programu in zavedanja o njegovem pomenu, zato 
se boji, da si bodo zaposleni našli druge zaposlitve, vrtec pa bo 
ostal brez kadra. Vrtec naj bi v polnem obsegu zopet odprl vra-
ta januarja, ko naj bi po (ustnih) zagotovilih ministrstva za šol-
stvo stekel nov projekt. P.�Pavlovič

Vrtec Kerinov Grm spet odprt

BREŽICE - V občini Brežice bo v naslednjih treh letih ponov-
no potekal projekt, za katerega je občina uspela pridobiti 
maksimalno 80-odstotno financiranje s strani Evropske ko-
misije. Izbrana je bila kot edina slovenska občina med 17 iz-
branimi iz cele Evrope. 

Feel the freedom of the water (FFW) oz. Občutite svobodo vode 
je naziv projekta, ki se bo pričel 1. 1. 2016 in trajal vse do konca 
leta 2018. Na novinarski konferenci, ki je 8. decembra potekala v 
Mestni hiši Brežice, je vodja projekta Katja Čanžar pojasnila, da 
bodo projektni izzivi predvsem, kako prilagoditi športne objek-
te oz. opremo ljudem s posebnimi potrebami, promovirati soci-
alno vključitev in enake možnosti, zagotoviti športne aktivnosti 
ljudem s posebnimi potrebami ter posebno pozornost nameniti 
tudi starejšim. Za projekt FFW so se po njenih besedah odločili 
zaradi zadovoljstva občanov s projektom Šport za zdravo starost, 
ker namenjajo pozornost depriviligiranim skupinam, želijo po-
stati invalidom prijazna občina, ponuditi možnost vodnih špor-
tov in brezplačne vadbe ter organizirati večje dogodke za ljudi 
s posebnimi potrebami. Projekt bodo izpeljali s pomočjo še še-
stih projektnih partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Češke, Irske in 
Francije ter lokalnih društev (Športno društvo Muha, Kajak kanu 
klub Čatež in SUP Čatež) in ZPTM Brežice. Celotna vrednost pro-
jekta je dobrih 600.000 evrov, skupni znesek, ki ga bodo prejeli 
s strani EK, pa nekaj manj kot 500.000 evrov, 70 % tega zneska 
pa je že na računu občine. 

Projekt FFW bo sestavljen iz 20 aktivnosti, med drugim bodo 
skušali uresničiti akcijski načrt z vzpostavitvijo dvigala v Hostlu 
MC Brežice, da bodo lahko vsi imeli neoviran dostop do name-
stitve, z enoletnimi treningi (zunanji fitnes, kajak kanu, wakebo-
ard) testirali ljudi s posebnimi potrebami, dogodek promovira-
li na Univerzijadi 2016 v Zagrebu, med 13. in 17. septembrom 
2017 organizirali poletni športni kamp Brežice - Zagreb, na kate-
rem bodo prisotni vsi partnerji in predstavljeni vsi športi projek-
ta ter vmesni rezultati, projekt pa bo tudi predstavljen na Jarunu 
v Zagrebu, organizirali vodene vadbe za vse športe do konca in 
tudi po zaključku projekta, izvedli promocijsko turnejo po pre-
stolnicah držav partneric projekta ter predstavili leseno knjigo, 
poimenovano po projektu. Ambasador projekta je paratriatlonec 
Alen Kobilica. Na novinarski konferenci so poleg župana Ivana 
Molana sodelovali tudi predstavniki lokalnih partnerjev projek-
ta - mag. Mateja Gerjevič (ZPTM Brežice), Jernej Agrež (Fakul-
teta za informacijske študije Novo mesto) in Nejc German (ŠD 
Muha). R. Retelj

Občutili bodo svobodo vode
KRŠKO - Mladinski center Krško je pred nekaj tedni začel s pre-
novo igrišč v t. i. športnem parku ob Savi, ki je bilo zgrajeno pred 
skoraj 50 leti za potrebe takratnega dijaškega doma in bližnjih 
predelov mesta (Narpelj, Grič), kasneje pa je doživelo nekaj spre-
memb - ob otvoritvi mladinskega centra so na njem postavili t. i. 
skate park, pred nekaj leti pa še prvo nogometno igrišče z ume-

tno travo, ki ga je kasneje uničila poplava. Kot pravi direktor MC 
Krško Mitja Valentinc, so si že v letih 2012–2014 prizadeva-
li za pridobitev sredstev za obnovo s strani Fundacije za šport, 
a so bili neuspešni, marca letos pa so dobili sklep o odobritvi 
sredstev. Pri 59 tisoč evrov vrednem projektu se je Fundacija za 
šport zavezala, da bo pokrila polovico tega zneska, drugo polo-
vico pa bosta zagotovili Občina Krško (lastnica zemljišča) in KS 
mesta Krško. »Obnova zajema ureditev malonogometnega, ko-
šarkarskega in odbojkarskega igrišča. Zamenjali smo robnike, 
postavili bomo lovilne mreže, gole, koše in mrežo za odbojko z 
možnostjo spusta na višino za badminton igrišča, spomladi pa 
bomo igrišča še preplastili in na njih zarisali črte. Zamenjali pa 
bomo tudi obstoječo razsvetljavo in namestili novih šest reflek-
torjev,« pojasnjuje Valentinc. V okviru športnega parka Krško je 
predvidena tudi ureditev namakalnega sistema na bližnji zele-
nici, kar bo prineslo kvalitetnejši prostor za treninge nogometa 
in drugih športov, ki potrebujejo tovrsten prostor (ragbi, frizbi).
Obnova bo obogatila ponudbo športnih površin v tem delu me-
sta. »Pravzaprav na celotnem desnem bregu Krškega od igrišča 
Šajspoh do igrišč pri OŠ Leskovec pri Krškem nimamo športno-
-rekreativnih površin. Igrišče želimo oživiti in dati v ponovno 
uporabo, poleg tega pa nam je v ponos, saj leži ob vpadnici v me-
sto,« pravi Valentinc. P.�Pavlovič

Športni park bo obnovljen

Igrišča�bodo�temeljito�prenovljena.
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»Bivalna enota je namenjena 
družinam in posameznikom 
ne glede na spol. Omogočala 
bo začasno bivanje osebam v 
izrednih socialnih razmerah, 
ki nimajo kje bivati. Razlogi 
za potrebo po bivalnih enotah 
so različni, večinoma pa gre za 
splet neugodnih življenjskih 
razmer, ki jim posameznik ali 
družina ni kos,« je na otvori-
tvi dejala direktorica sevni-
škega Centra za socialno delo 
Danica Božič ter nadaljevala, 
da na centru opažajo, da obča-
ni z nizkimi dohodki v seda-
njih razmerah izjemno težko 
pokrivajo vse stroške v zvezi 
s stanovanjem. »Za marsiko-
ga so tudi najcenejša neprofi-
tna stanovanja predraga. Izziv 
za prihodnost so vsekakor ce-
novno bolj dostopna stanova-
nja. V naši občini je kar nekaj 
zapuščenih hiš in morda bo iz 

Bivalna enota za osebe v stiski
SEVNICA - V lično obnovljenem stanovanjskem objektu na Kvedrovi cesti je 11. novembra odprla vrata bi-
vanjska enota za osebe, ki so se znašle v finančni in stanovanjski stiski. V hiši, ki ima dva velika balkona, je 
enajst postelj v več sobah, dve kuhinji in sanitarije.

te izkušnje izšla dobra praksa 
za zagotovitev cenovno dosto-
pnejših oblik bivanja,« je do-
dala in se v zaključku nago-
vora zahvalila Občini Sevnica, 
»da se je pogumno lotila z veli-
kim zanosom obnove hiše, ki je 
zdaj lepa, funkcionalna in pri-

pravljena na prve stanovalce.« 

Strošek nakupa objekta in pri-
padajočega zemljišča s preu-
reditvijo prostorov, nakupom 
opreme in pohištva ter uredi-
tvijo okolice je znašal 110.000 
evrov. Za uspešno delovanje 

nove bivalne enote, s katero 
bosta upravljala sevniški Cen-
ter za socialno delo in Občina 
Sevnica, sta Rotary klub Sev-
nica in OZRK Sevnica donirala 
blazine in posteljnino, klekljar-
ska skupina Bucike pa je poda-
rila celoten izkupiček od pro-
daje izdelkov, ki je potekala v 
okviru novembrske čipkarske 
razstave v Mosconovi galeriji.

Za glasbeno obogatitev pri-
jetnega dogodka je poskrbe-
la citrarka Neža Simončič, 
prostore pa so namenu ura-
dno predali s kuhanjem kave 
v novi kuhinji direktorica CSD 
Sevnica Danica Božič, državna 
sekretarka na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti Martina 
Vuk in župan Srečko Ocvirk. 

 Smilja Radi

V�Sevnici�so�v�stanovanjski�hiši,�ki�je�bila�dalj�časa�prazna,�ure-
dili�prijetne�bivanjske�prostore�za�socialno�šibkejše.

VRHOVO - Krajevna organizacija Rdečega križa Vrhovo je 10. ok-
tobra v Prosvetnem domu Vrhovo pripravila tradicionalno sreča-
nje starejših krajanov, starih nad 70 let. Za kulturni program so 
poskrbeli člani Mešanega pevskega zbora Ladko Korošec iz Za-
gorja, za  zabavni del večera pa s svojo harmoniko Alojz Pino-
sa, ki je rojen v Vrhovem.
Uvodoma je zbrane na srečanju, ki so se ga udeležili tudi župan 
občine Radeče Tomaž Režun, sekretar Območne organizacije 
Rdečega križa Laško Vlado Marot, predsednik  KS  Vrhovo Dra-
go Klanšek, predsednica Prosvetnega društva Vrhovo Andreja 
Burkelc Klajn in predsednik tamajšnjega gasilskega društva, 
pozdravila predsednica KORK Vrhovo Simona Gračnar. Med 
drugim je povedala, da so takšna srečanja pomembna predvsem 
za starejše krajane, ki se na ta način srečajo z vrstniki iz svojega 
kraja in se skupaj poveselijo. »Ob zaključku večera smo si oblju-
bili, da se čez dve leti zopet vidimo,« je še dodala v svojem spo-
ročilu Simona Gračnar.  S.�R,�foto:�S.�G.

Srečanje starejših iz KS Vrhovo

BOŠTANJ - Vokalni kvintet Boštanjski prijatelji je zadnji petek v 
novembru v TVD Partizan organiziral peto leto zapored srečanje 
vokalnih skupin. Prvi so se na odru predstavili gostitelji, člani Vo-
kalnega kvinteta Boštanjski prijatelji, ki so po krajšem premoru 
začeli ponovno delovati pred petimi leti, ko se je omenjenemu 
pevskemu sestavu pridružil baritonist Matej Fon, ki je postal tudi 
umetniški vodja. Kvintet prepeva priredbe ljudskih pesmi, ume-
tne pesmi in pesmi Rudija Bardorferja, posega pa tudi po težjih 
priredbah. Naslednji so se predstavili člani moške vokalne zased-
be Fantje z Razborja. Devet članov, ki so doma v vaseh in zaselkih 
izpod Lisce, skupaj prepeva že 17 let. Na njihovem repertoarju so 
slovenske stare ljudske pesmi, pa tudi kakšna ljudska iz sosednje 
Dalmacije. Z ubranimi glasovi je navdušil tudi Oktet Deseti brat 
iz Črnuč pri Ljubljani, ki stopa po umetniški glasbeni poti od leta 
1980, danes pa sodi med najbolj kakovostne tovrstne sestave pri 
nas. V njihov repertoar so vključene tako domače kot tuje sklad-
be, renesančne in modernejše umetne pesmi, a njihove najljubše 
pesmi so slovenske ljudske pesmi, kjer pride značilen zvok okte-
ta najbolj do izraza. Prijetno glasbeno doživetje, ki ga je povezo-
vala domačinka Jelka Bec, se je zaključilo s skupno ljudsko pe-
smijo Pozim’ pa rož’ce ne cveto.  S. R. 

Vokalne skupine v Boštanju

Na�petem�pevskem�srečanju�v�Boštanju�so�se�predstavile�tri�
moške�vokalne�zasedbe�še�s�skupno�pesmijo.

V začetku julija letošnjega leta je Ministrstvo za zdravje RS objavilo 
javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinan-
ciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republi-
ki Sloveniji za leto 2015, pri katerem na podlagi pogojev, določenih 
z ZOF-1, ZIPRS 1415 in Pravilnikom o postopkih izvrševanja prora-
čuna RS, finančno sodeluje tudi Republika Slovenija. Upravičeni ob-
činski investicijski projekti na področju primarne zdravstvene dejav-
nosti so po tem razpisu vključevali nabavo urgentnih ultrazvokov za 
uporabo v nujni medicinski pomoči.

Po posvetu z Zdravstvenim domom Radeče se je Občina Radeče od-
ločila, da na ta javni razpis odda vlogo za projekt Nakup prenosnega 
urgentnega ultrazvoka za Zdravstveni dom Radeče, pri čemer je po 
dogovoru z Občino Radeče v vlogi sofinancerja v višini 10 % upravi-
čenih stroškov investicije ter DDV nastopal Zdravstveni dom Rade-
če. Vloga z vsemi potrebnimi prilogami je bila v predpisanem roku 
oddana konec julija, po prejemu sklepa o obsegu sofinanciranja iz 
državnega proračuna in s tem odobritvi oz. potrditvi vloge pa je bila 
sredi oktobra z Ministrstvom za zdravje že podpisana pogodba o so-
financiranju investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Z 
njo se je ministrstvo zavezalo k sofinanciranju nakupa v višini 90 % 
upravičenih stroškov.

Na podlagi podpisane 
pogodbe je Občina Ra-
deče skladno z Zakonom 
o javnem naročanju izve-
dla javno naročilo za na-
kup prenosnega urgen-
tnega ultrazvoka. Prejete 
so bile tri ponudbe, naj-
ugodnejša pa je bila po-
nudba podjetja Medi-
as International d.o.o. 
iz Ljubljane, pri katerem 
je bila naprava nato tudi 
naročena. 

Predmet ponudbe in 
kasnejšega naročila je 
bil prenosni ultrazvoč-
ni aparat proizvajalca 
Samsung Medison, mo-
del MySono U6 s pripa-
dajočo opremo – abdo-
minalno širokopasovno 

sondo, linearno širokopasovno sondo in kardiološko širokopasov-
no sondo z vso potrebno programsko opremo, videotiskalnikom 
in visokoresolucijskim LCD zaslonom ter dodatki za premikanje in 
transport naprave. Vrednost naprave po izvedenem javnem naro-
čilu znaša 24.160,03 EUR z vključenim DDV, sofinancerski delež Mi-
nistrstva za zdravje pa znaša slabih 18.000 EUR.

Prenosni urgentni ultrazvočni aparat Samsung Medison MySono U6, 
ki predstavlja lep korak naprej na področju zdravstvene oskrbe v naši 
občini in s tem veliko pridobitev za naše občanke in občane, je bil 
sredi novembra že predan v uporabo Zdravstvenemu domu Radeče.

Zdravstveni dom Radeče bogatejši 
za prenosni urgentni ultrazvok

Zdravstveni dom Radeče

Ultrazvočni aparat

ŠENTJANŽ - V Kulturni dvorani Šentjanž so članice in člani Kultur-
ne sekcije Kulturno umetniškega društva Budna vas izvedli gleda-
liško predstavo za otroke Muca Copatarica in navdušili. Muca Co-
patarica je imela veliko dela s pospravljanjem in popravljanjem 
copat, ki so jih poredni otroci pustili razmetane vsepovsod, gle-
dalke in gledalci v dvorani pa so muci priznali, da tudi oni ne po-
spravljajo vedno. Otroci so nato s pomočjo občinstva iskali in na-
šli muckin dom. Nabrali so ji lep šopek rož in jo prosili za copate. 
Najprej jih je okarala, ker so neredni, nato jim je izročila popra-
vljene in oprane copate. Sešila jim bo tudi nove za mrzlo zimo, 
ker so ji obljubili, da bodo bolj pridni in da bodo pospravljali co-
pate za seboj. Gledališko predstavo je občinstvo nagradilo z buč-
nim aplavzom, predsednica KUD Budna vas Magda Sigmund pa 
se je zahvalila igralkam in igralcem ter ostalim ustvarjalcem pred-
stave, gledalcem v dvorani in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k 
izvedbi ter občinstvo povabila k prijetnemu druženju z igralci.
  M. S./S. R.

Navdušili z Muco Copatarico

SEVNICA – V organizaciji Atletskega kluba Sevnica se je 5. decem-
bra pri tukajšnji srednji šoli odvijal tretji letošnji tek za sevniški 
pokal, na katerem se je zbralo 93 tekačic in tekačev, absolutna 
zmagovalca pa sta postala Ajda Slapšak in Boštjan Vimpolšek. 
Pred omenjenim tekom pa je potekal tudi dobrodelni tek, ki ga 
je s pomočjo AK Sevnica že četrto leto zapored organiziral po-
slanec Tomaž Lisec. 23 udeležencev je preteklo kilometer dolgo 
progo, kjer sta bili ključni načeli »važno je sodelovati« ter »dobra 
volja za naše najmlajše«. Letos zbrana sredstva bodo namenje-
na za postavitev in ureditev otroških igral in trim steze za otro-
ke pri OŠ Sava Kladnika Sevnica. Na samem teku se je zbralo 485 
evrov, a vsi tisti, ki želite še dodatno prispevati za otroška igra-
la, lahko do 31. decembra sredstva nakažete na račun: AK Sevni-
ca, p.p. 131, 8290 Sevnica, TRR: 02379-0011885143, s sklicem: 
SI12-0000171120125, koda namena: CHAR, v polje za namen 
pa vpišite »Donacija za otroška igrala«. V začetku leta 2016 bo-
sta poslanec in vodstvo AK Sevnica vodstvu šole simbolično po-
delila bon z navedbo zbranih sredstev, poslanec pa se je obvezal, 
da bo prispeval znesek, da bo številka še lepša in bolj okrogla. 
Naslednji tek za sevniški pokal, ki bo hkrati tudi dobrodelen, bo 
potekal 6. februarja prihodnje leto v Krmelju, kjer bodo zbrana 
sredstva namenili za postavitev igral v centru Krmelja. 
 Vir:�AK�Sevnica,�K.Š.

Sevniški tek z dobrodelno noto
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LESKOVEC PRI KRŠKEM - 14. novembra je krepko prek 400 obi-
skovalcev zapolnilo jedilnico leskovške osnovne šole, da je ta po-
kala po šivih in kjer je domače kulturno društvo izvedlo že 11. 
martinovanje po starih in novih šegah. Tudi letošnji igrani nastop 
članov dramske sekcije KD Leskovec, ki je požel salve smeha, so 
po scenariju, ki ga je napisala Mirjana Marinčič, prepletli z na-
stopi gostujoče skupine. Zaigrala in zapela sta ansambla Nebo 
in Lojzeta Ogorevca, Koledniki iz Bušeče vasi in vokalist Janez 
Bizjak ob harmonikarski spremljavi Klavdije Mirt, za zaključek 
pa je občinstvo s stoječimi ovacijami pospremilo nastop šolske 
zasedbe Ritem vodovodarji, ki je letos uspešno nastopila tudi v 
glasbenem televizijskem šovu Slovenija ima talent. Prvi del pri-
reditve, ki jo je povezovala Vesna Šinko, je z blagoslovom mla-
dega vina tradicionalno zaokrožil leskovški župnik Ludvik Ža-
gar, nakar so se obiskovalci v drugem delu prireditve prestavili 
v avlo šole, kjer so si ob pogostitvi in druženju ogledali razsta-
vo Prazniki in praznovanja, v sklopu katere so vezenine in osta-
la ročna dela razstavile na ogled članice rokodelske sekcije do-
mačega kulturnega društva.  B. M. 

PODBOČJE - Pevke izpod Bočja, ki delujejo v okviru KD Stane Ke-
rin Podbočje, so 8. novembra pripravile svoj prvi Martinov kon-
cert. Pod vodstvom Andreje Barič Kerin so se tokrat predsta-
vile predvsem z jesenskemu prazniku primernimi pesmimi, kot 
gostje pa so se jim na odru pridružili še Koledniki iz Bušeče vasi 
in Ramplači z Rake. K prešernemu razpoloženju v dvorani pa sta 
s skečem prispevala še Zdenko Perec in Boštjan Arh iz KD Le-
skovec pri Krškem kot vinogradnika Francl in Tine. P. P.

11. leskovško martinovanje

Zasedba�Ritem�vodovodarji,�ki�igra�na�inovativne�cevaste�ksi-
lofone,�ki�jih�je�izdelal�njihov�mentor�prof.�Robert�Fuks,�je�dvo-
rano�spravila�na�noge.

Martinov koncert v Podbočju

Zdenko�Perec�in�Boštjan�Arh�v�vinogradniškem�skeču
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»..lepša, kot sosedova…«

Največja dragocenost knjižnice 
je originalni izvod Dalmatino-
ve Biblije iz leta 1584, ki so jo v 
knjižnici pridobili v letu 2010, 
a so uspeli zajetna sredstva za 
njeno restavriranje zbrati s po-
močjo donatorjev šele v leto-
šnjem letu, nakar je Biblijo do 
navedenega praznovanja uspe-
lo strokovnim delavcem Centra 
za restavriranje in konzervira-
nje Arhiva RS tudi obnoviti. S 
praznovanjem osrednje občin-
ske knjižnice, ki jo je v aprilu 
1964 ustanovila tedanja občina 
Videm - Krško, v Kapucinskem 
samostanu pa ima prostore od 
leta 1988, so v letošnjem letu 
po stažu mlajše jubileje obele-
žili tudi v dveh njenih enotah, 
in sicer v Kostanjevici na Krki, 
kjer izposojevališče deluje 15 
let, in na Senovem, kjer so obe-
ležili 10-letnico delovanja. Ob 
tem so v letošnjem letu v osre-
dnji knjižnici preuredili avido-
-video prostor v t. i. dnevno 
sobo, v kateri se je zvrstila vr-
sta delavnic in bralnih srečanj, 
izdali so enajst številk novic iz 
knjižnice Mesto besed, na raz-
ličnih lokacijah po mestu ob-
čanom v branje ponudili knji-
ge Potepinke iz knjižnice, prvič 
izvedli pravljični festival Belin 
idr., ob novih pa nadaljevali 
tudi z že utečenimi projekti iz 
preteklih let.

»V zadnjih letih smo slišali ve-
liko definicij, kaj knjižnica je: 
dnevna soba mesta, srce, ki 
ima dobro razvejano ožilje, in 
še bi lahko naštevala. Tudi za 
krško knjižnico večkrat pravi-
mo, da je dnevna soba lokalne 
skupnosti. V vseh primerih lah-
ko te definicije razumemo ena-
ko, knjižnice so prostor enakih 
možnosti, dostopen vsem. In to 
velja tudi za Valvasorjevo knji-
žnico Krško. Obiskujejo jo tako 
otroci kot odrasli ali tisti, ki so 
že vstopili v jesen življenja,« je 
dejala na prireditvi direktori-
ca Urška Lobnikar Paunović. 
Storitve nameravajo v priho-
dnje še nadgrajevati, z novimi 
projekti spodbujati bralne kul-
ture, dopolnjevati domoznan-
sko gradivo idr., s ciljem, da bi 

Od Biblije do Biblosa
KRŠKO - Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško je v Dvorani v parku 2. decembra z gosti in obiskovalci slo-
vesno zaključil iztekajoče se leto, v katerem so obeleževali 50 let delovanja knjižnice. Pod naslovom »Od 
Biblije do Biblosa« (e-knjige) so se sprehodili skoz razvoj knjižničarstva, delovanje ter dragocene knjižne 
izvode in zbirke.

bili uporabniki zadovoljni, kar 
je glavno vodilo knjižnice, za-
posleni pa si bodo tudi v pri-
hodnje prizadevali za širitev ali 
novogradnjo knjižnice, s čimer 
se spopadajo že od leta 1997. 
Na potrebo po novih prosto-
rih za izvajanje knjižnične de-
javnosti pa se je navezala tudi 
slavnostna govornica dr. Sabi-
na Fras Popović, predsednica 

Zveze bibliotekarskih društev 
Slovenije: »Znanje je danes 
vrednota enega klika. V geo-
grafskem prostoru, kjer knji-
žnica nosi ime po človeku, ki 
mu je bilo znanje najpomemb-
nejša vrednota, je pomembno, 
da imajo knjižnični prostori še 
kaj več kot le dušo, saj najpo-
gosteje več ne gre le za vpra-
šanje prostora, temveč mo-
žnost razvoja ter tako tudi za 

pot do znanja v enem koraku.« 
Slavnostna govornica je še de-
jala, da resda knjižničarji radi 
slišijo izbrane besede o njiho-
vih prizadevanjih, da ohranijo 
to, kar so predhodniki ustva-
rili in kar nas je v veliki meri 
oblikovalo kot narod, a še raje 
od tega vidijo, če lokalna sku-
pnost v knjižnico verjame, ji 
zaupa in jo vzame za svojo, kar 

pomeni, da se zaveda poslan-
stva knjižnice in ji z vsem, kar 
je potrebno, omogoča, da to po-
slanstvo uresničuje: »Tako se 
postavke v proračunu za plače 
zaposlenih, materialne stro-
ške, nakup knjižničnega gradi-
va spremenijo v zagotavljanje 
enakih možnosti dostopa do 
informacij, kulturnih vsebin, 
vseživljenjskega učenja, oseb-
ne rasti ter spodbujanje odgo-

vornega državljanstva. Ko se s 
prispevkom knjižnice veča ra-
zvojni potencial posameznika, 
se množi razvojni potencial lo-
kalne skupnosti.«

Slavljenki in njenemu kolekti-
vu sta ob tej priložnosti česti-
tala tudi župana občin Krško in 
Kostanjevica na Krki mag. Mi-
ran Stanko in Ladko Petre-
tič, ob povezovalnem progra-
mu rojaka Davida Dolamiča, 
pantomimika, igralca v Šentja-
kobskem gledališču in v vlogi 
dr. Aleksandra Smerklja tudi 
člana Rdečih noskov, pa so 
glasbene točke izvedli učenci 
Glasbene šole Krško. Po ura-
dnem delu je sledilo še sreča-
nje v prostorih knjižnice, kjer 
so si obiskovalci ob druženju 
lahko ogledali restavrirano Bi-
blijo, v preddverju pa je bila na 
ogled tudi maketa pred leti na-
črtovane nove knjižnice, ki jo 
je po načrtih projektantske-
ga biroja Ravnikar - Potokar 
pod mentorstvom profesorja 
Matjaža Cerarja v letošnjem 
letu v izdelal Matic Knez, di-
jak 4. letnika Srednje poklicne 
in strokovne šole Krško.
 Bojana Mavsar

20-članski�kolektiv�Valvasorjeve�knjižnice�v�družbi�z�županoma,�slavnostno�govornico�Sabi-
no�Fras�Popović�(desno)�in�nekdanjimi�direktoricami��

Dijak�Matic�Knez�ob�maketi�načrtovane�nove�knjižnice

Avtohiša Radanovič Brežice
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice, 07 499 21 50, info@radanovic.si, www.radanovic.si

www.volkswagen.si

Čas je za čisto majčkene cene. ČUDOVVVITO!
Ne spreglejte čudovite decembrske ponudbe vozil Volkswagen po čisto majčkenih cenah. Izkoristite
izjemne prihranke do 5.500 EUR*, bon za financiranje v višini 1000 EUR** in bon staro za novo v višini
500 EUR. To je res čudovito. Več o ponudbi na www.radanovic.si.

*Višina popusta je odvisna od modela. Navedeni prihranek velja za model Tiguan Trend&Fun. Akcija ne velja za model Touareg, električna in 
hibridna vozila. **Bon za financiranje v vrednosti 1000 EUR (z DDV) velja v primeru hkratnega financiranja in permanentnega Porsche Kasko 
zavarovanja preko skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWBON15. Več na www.porscheleasing.si.
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Odlagališče nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov, katere-
ga izgradnjo načrtujemo na lokaciji Vrbina v Krškem, je varna 
in tehnološko dovršena ter mednarodno uveljavljena končna 
rešitev za odložitev vseh nizko- in srednjeradioaktivnih odpad-
kov, za katere mora poskrbeti Slovenija. Odlagališče bo učinko-
vit in okoljsko sprejemljiv objekt. Njegova prednost v primerjavi 
s skladiščem, ki ga je treba vzdrževati in varovati, je pasivnost. 
Po zaprtju odlagališča je varnost odloženih odpadkov zagotov-
ljena brez posegov človeka.

Varnost odlagališča temelji na več zaporednih inženirskih in na-
ravnih pregradah, ki preprečujejo vpliv odlagališča na okolje in 
vpliv okolja na odlagališče. Raziskave so nedvoumno potrdile, 
da se na območju odlagališča pod plastjo PRODA, v kateri teče 
PODTALNICA, nahaja plast MELJA. Melj je izjemno slabo pre-
pusten za vodo; ta se v njem skoraj ne premika. Zato bomo si-
los umestili v plast melja, ki se nahaja pod prodom. 

Poleg te naravne pregrade pa varnost odlagališča temelji še na 
zaporednih umetnih (inženirskih) pregradah: radioaktivni od-
padki so shranjeni v SODIH, s katerimi bomo napolnili BETON-
SKE ZABOJNIKE, te pa bomo odložili v BETONSKI SILOS. Ta bo na 
vrhu zaprt z betonsko ploščo in zalit s plastjo gline. Tako bomo 
preprečili stik odlagališča s podtalnico, ki je v produ.

Projekt izgradnje odlagališča NSRAO napreduje skladno z 
zastav ljeno časovnico. V letu 2016 se nadaljuje priprava doku-
mentacije za vlogo za okoljevarstveno soglasje in za gradbeno 
dovoljenje, v 2017 načrtujemo pridobitev gradbenega dovolje-
nja in v letu 2020 začetek poskusnega obratovanja.

Odlagališče je varna 
in končna rešitev 

Agencija za radioaktivne odpadke, j.g.z.
Celovška 182, 1000 Ljubljana
www.arao.si

Glina

Podtalnica

Melj

Tretja pregrada: 

BETONSKI SILOS
Zabojnike bomo odložili 
v vodotesen betonski 
silos, ki bo segal približno 
55 metrov globoko. Silos 
bomo zapolnili z betonskimi 
zabojniki, nato pa zaprli z 
betonsko ploščo in plastjo 
gline.Druga pregrada:

BETONSKI ZABOJNIK
S sodi z radioaktivnimi 
odpadki bomo napolnili 
betonske zabojnike. Četrta pregrada: 

MELJ
Silos bo umeščen v za vodo 
izjemno slabo prepustno 
geološko plast melja. Melj je 
naravna pregrada, ki skupaj 
s predhodnimi umetnimi 
(inženirskimi) pregradami 
preprečuje negativne vplive 
odlagališča na okolje.

Prva pregrada: 

KOVINSKI SOD
Radioaktivni odpadki, 
primerni za odlaganje, so 
shranjeni v sodih. 

1

2

3

4

Prod

www.arao.si

ODLAGALIŠČE NIZKO- IN SREDNJERADIOAKTIVNIH ODPADKOV

Varnost odlagališča temelji na več zaporednih inženirskih in naravnih pregradah, ki 
preprečujejo vpliv odlagališča na okolje in vpliv okolja na odlagališče.

KRŠKO - Od 4. 10. 2015 se na spletni strani AJPES objavljajo vsi 
sklepi, izdani v postopkih vpisov s.p. v poslovni register. S.p., ki 
namerava prenehati opravljati dejavnost, mora najmanj 15 dni 
pred dnevom prenehanja na spletni strani AJPES objaviti name-
ro o prenehanju, ki jo lahko pošlje AJPES prek aplikacije OOPS, 
po e-pošti na objava.prenehanja@ajpes.si ali odda na točki VEM. 
Obvestilo mora vsebovati podatek o datumu prenehanja opra-
vljanja dejavnosti. Sprememba velja od 8. 8. 2015 dalje.  
� Vir:�AJPES�Krško

Novosti glede registracije s.p. 

Srečanje, ki ga je vodila ena iz-
med „motorjev“ slovenskega 
ženskega podjetništva Mar-
ta Turk, je bilo namenjeno 

spodbujanju 
podjetništva 
med ženska-
mi in spod-
bujanju žen-
sk v procese 
odločanja na 
poslovnem, 

lokalnem in regionalnem po-
dročju. Projekt štirih partner-
jev, ki je sofinanciran tudi s 
sredstvi Norveškega finanč-
nega mehanizma, je pozdra-
vil tudi direktor posavske GZS 
Darko Gorišek in poudaril, da 
je vloga žensk v gospodarstvu 
odvisna tudi od osebnega an-
gažmaja žensk. Turkova je v 
uvodu nadaljevala Goriškovo 
misel in spodbujala z možnost-
mi večjega vpliva, ki je na voljo 
ženskam, sploh, če bi se znale 
povezati in sodelovati  tako v 
umetnosti, podjetništvu, kme-
tijstvu, znanosti, kot ženske, ki 
so samozaposlene in brezpo-
selne: »Slej ko prej bomo do-
jele, da bomo le povezane kaj 
dosegle. Zavedati se moramo, 
da smo k današnji situaciji tudi 
same posredno pripomogle.« 
Turkova je podala tudi nekaj 
evropskih zgledov in postregla 
z zgodovinskim pregledom ter 

Srečanje ženskih podjetnic 
KRŠKO – Območna zbornica GZS Posavje je na svojem sedežu v Krškem 24. novembra gostila mrežo MEMA – 
Mrežo za enake možnosti in priredila regijsko srečanje žensk. Kljub nižji udeležbi prvega srečanja v primer-
javi z ostalimi regijami so organizatorji pohvalili vprašanja in mnenja, ki so prišla na plan tekom druženja. 

opozorila, da je na žalost tre-
nutno »status našega gospo-
darstva strašno slab, saj v kar 
98 % temeljimo le na mikrogo-

spodarstvu«, 
po drugi stra-
ni pa ima-
mo že zgraje-
no podporno 
okolje in vsa-
kodnevno na 
voljo veliko 

količino informacij. V okvi-
ru projekta so si zadali, da na 
takšnih regionalnih srečanjih 
najprej oblikujejo iniciativno 
skupino. Na dogodku je s svo-
jim zgledom aktivno sodelo-
vala tudi Jana Tolja iz Mestne 
občine Koper, nekaj mnenj pa 

je podelila tudi Tatjana Dokl, 
vodja Sektorja za spodbujanje 
podjetništva, inovativnosti in 
tehnologije v agenciji SPIRIT, 
ki je omenila, da bi morali ve-
čji poudarek končno dati rasti 
in razvoju že obstoječih podje-
tij. Tolja, ki je bila večino življe-
nja v navtičnih podjetniških 
vodah, je predstavila svojo ži-
vljenjski izkušnjo in snovanje 
projekta Povezovanje mikro 
podjetij v zgodovinskem cen-
tru Kopra, ki je v Luksemburgu 
le nekaj dni prej prejel poseb-
no priznanje Evropske komi-
sije. V imenu posavskih podje-
tnic je o ovirah in priložnostih 
spregovorila direktorica Sava 
avto, d.o.o., Andreja Jamšek, 

sodelovala je tudi Saša Llapu-
shi iz novega sevniškega pod-
jetja Srčni žarki, svoje poglede 
na vlogo žensk v družbi ter po-
vezovanju na lokalnem nivoju 
pa sta med drugim dodali tudi 
Metka Resnik in Ana Somrak 
z Občine Krško. Jamškova, ka-
tere poglede o ženskah v go-
spodarstvu smo v Posavskem 
obzorniku predstavljali spo-
mladi tudi na straneh Podjetno 
Posavje, pogreša še več inova-
tivnosti in povezovanja tudi na 
drugih področjih, na primer v 
turizmu. Predstavljeni so bili 
tudi izsledki nastajajoče razi-
skave o ekonomskem potenci-
alu žensk, ki pa jih bomo pred-
stavili v tematskem članku 
začetek prihodnjega leta.
� Maruša�Mavsar�

Marta�Turk

Jana�Tolja

Žensko�omizje

SEVNICA - 3. decembra je Vlada RS na dopisni seji sprejela Ured-
bo o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru 
HE Boštanj na reki Savi, s katero določa območje, kjer bo dovo-
ljena uporaba plovil na motorni pogon, ter omejitve pri plovbi 
in plovilih. Z novo uredbo Ministrstvo za okolje in prostor dovo-
ljuje uporabo manjših plovil tudi za osebne in rekreacijske na-
mene, če le-ti ne bodo presegali hitrosti 10 kilometrov na uro, 
plovba pa bo po najnovejši uredbi mogoča od 25. aprila do 1. ok-
tobra med 9. in 19. uro. Sedaj mora Občina Sevnica za uveljavitev 
plovbe v praksi sprejeti nadaljnje akte in ureditve, kar pa naj bi 
bilo urejeno do odprtja nove plovne sezone v prihodnjem letu, v 
katerem naj bi se pričela tudi gradnja pristana na Orehovem. O 
le-tem je sevniški župan Srečko Ocvirk povedal, da je območje 
pristana delno že urejeno v skladu z državnim prostorskim na-
črtom, potrebno je dograditi le še pomol in priveze za čolne ter 
določiti skrbnika plovnega režima. 
Zadovoljstvo z novo uredbo je izrazil tudi Zvone Tuhtar z Ore-
hovega, ki je v preteklosti tudi sam sodeloval pri nekaterih poga-
janjih z okoljskim ministrstvom: »Vesel sem bil novice, da je Vla-
da RS sprejela uredbo o plovnem redu na območju HE Boštanj. 
Čeprav niso upoštevali vseh naših predlogov, se zavezujem, da 
se bom zavzemal, da se uredba spoštuje. Vesel sem tudi, da je 
občina bolj fleksibilna od države, saj bo do pomladi, ko bo plov-
ba dovoljena, po navedbi našega župana storjeno vse potrebno 
za plovbo in pristajanje na Orehovem.« Z novo uredbo so zado-
voljni tudi na desnem bregu Save, na Šmarčni, čeprav bi si žele-
li, da bi bilo plovno območje podaljšano gorvodno od tamkajšnje 
brvi in da bi bila največja dovoljena hitrost višja od sedanjih 10 
km/h. Med neizpolnjenimi željami zaenkrat ostaja še dovoljenje 
za plovbo s skuterji na vodi ter daljši čas plovbe.  S. R.

Po sprejetem plovnem režimu 
še pristan? 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.
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KRŠKO - V Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, ki je pote-
kal med 21. in 29. novembrom, so v družbi Kostak Krško v sode-
lovanju z Zavodom Knof in njegovo trgovino rabljenih stvari Sta-
ra šola iz Krškega 26. novembra v nakupovalnem centru Qlandia 
izvedli celodnevno izobraževalno akcijo s poudarkom na učinko-
vitem zbiranju in ločevanju odpadkov, preprečevanju nastajanja 
le-teh, o njihovi možni ponovni predelavi in uporabi ter o spre-
minjanju potrošniških navad preko nakupa izdelkov brez, z raz-
gradljivo ali minimalno embalažo, predvsem pa, da občani ku-
pujejo in uporabljajo izdelke iz kar se da trajnostnih materialov. 
 B. M. 

BREŽICE - V sklopu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov 
se je skupni akciji slovenskih komunalnih podjetij v okviru druž-
beno odgovorne pobude »Skupaj za boljšo družbo« pridružila 
tudi Komunala Brežice. Na stojnici pred Občino Brežice so 26. 
novembra prikazali, koliko naravnih virov dnevno porabi pov-
prečen Evropejec. S tem v podjetju spodbujajo ponovno upora-
bo izdelkov, uporabo trajnostnih materialov, zamenjavo izdelka 
s storitvami in deljenje stvari. Po podatkih inštituta 'Sustainable 
Europe Research Institute' vsak od nas potroši približno 43 ki-
logramov naravnih virov na dan. V povprečju naj bi tako pora-
bili tretjino virov več, kot jih je Zemlja sploh sposobna proizve-
sti. To pomeni, da trošimo več, kot imamo.
� Vir:�Komunala�Brežice

Kostakov poziv k varovanju okolja

Izobraževalne�akcije�v�Evropskemu�tednu�zmanjševanja�od-
padkov�so�slovenska�komunalna�podjetja�izvedla�v�18�slo-
venskih�občinah.

Tudi v Brežicah za manj odpadkov

Komunala�Brežice�se�je�pridružila�akciji�za�zmanjšanje�od-
padkov.

Regionalna razvojna agencija Posavje je v okviru skupnega 
čezmejnega projekta »Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih 
možnosti s pomočjo socialnega podjetništva - SLOHRA SOCIONET«, 
ki se sofinancira iz sredstev ESRR v okviru Operativnega 
programa Slovenija – Hrvaška 2007-2013, izvedla analizo stanja 
socialnega podjetništva v regiji Posavje. Ključni namen analize je 
bil identificirati različne ciljne skupine, ki jih lahko umeščamo v 
področje socialnega podjetništva, in raziskati njihove značilnosti, 
potrebe ter poglede za nadaljnji razvoj socialnega podjetništva v 
regiji.

V okviru socialnega podjetništva gre za organizacije/podjetja, ki so 
ustanovljene z družbenim ciljem, znotraj njih vlada demokratični 
princip, njihova pomembna vrednota pa je solidarnost. Njihove 
aktivnosti imajo socialni cilj, v katerega se usmerja tudi pridobljen 
dobiček (Lužarjeva idr. 2005). 

V Posavju deluje Podjetna skupnost KNOF, v okviru katere delujeta 
socialni podjetji: Zavod KNOF so.p. iz Sevnice, ki je socialno podjetje 
tipa B, in KNOF Razviti posel d.o.o., z Jesenic na Dolenjskem, ki je 
registrirano kot socialno podjetje tipa A. Njuno temeljno vodilo 
je podjetništvo z okoljskim, družbenim ali zdravstvenim učinkom, 
lokalno samooskrbo na vseh nivojih in vključevanje ranljivih ciljnih 
skupin.

V letu 2014 je bila oblikovana Mreža socialnega podjetništva 
Posavja. Njen namen je medsebojno povezati različne javne in 
zasebne organizacije ali posameznike iz Posavja, ki se kakorkoli 
ukvarjajo s socialnim podjetništvom in tako pripomoči k 
usklajenemu in pospešenemu razvoju socialnega podjetništva v 
Posavju in posledično oblikovanju trajnostnih delovnih mest.

Analiza, ki smo jo opravili v sklopu projekta SLOHRA SOCIONET, je 
pokazala, da so anketirane ciljne skupine zelo dobro seznanjene 
s konceptom socialnega podjetništva. Največ potenciala vidijo v 
socialnem in družinskem varstvu ter varstvu invalidov, npr. preko 
eko-socialnih varstvenih kmetij in dnevnega varstva za starejše in 
invalide na domu, v trgovini, ki prodaja izdelke majhnih, lokalnih 

proizvajalcev po načelu »pravične trgovine«, ekološki pridelavi in 
predelavi hrane, turizmu, ohranjanju narave, urejanju in varstvu 
okolja ter zaščiti živali. Pogrešajo pa spodbude na ravni države in 
lokalnih skupnosti v obliki davčnih spodbud (npr. davčne oprostitve, 
znižana stopnja davka od dohodka pravnih oseb …), nepovratnih 
finančnih spodbud ob zagonu, najemov poslovnih prostorov po 
subvencionirani oz. dostopni ceni ter več oglaševanja za namene 
večje prepoznavnosti vrednosti socialnega podjetništva. Kot glavno 
oviro vidijo zakonodajo, saj menijo, da socialna podjetja nimajo 
spodbudnega okolja za rast in razvoj, ker so podvržena istemu 
režimu obdavčenja kot »navadna« podjetja, čeprav morajo svoj 
dobiček vračati v podjetje oz. ga nameniti širši skupnosti. Analiza 
je dostopna na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje: 
https://www.rra-posavje.si/slohra-socionet.html. 

Socialno podjetništvo postaja element družbeno odgovornega 
gospodarskega modela ter pomemben mehanizem promocije 
socialne kohezije in ekonomske demokracije, kar je moč zaznati 
tudi s strani države in EU, saj se za programsko obdobje 2014 
– 2020 pripravlja vrsta ukrepov in finančnih spodbud za razvoj 
socialnega podjetništva. 

Socialno podjetništvo spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljno 
delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, 
gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno 
ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija 
nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta, 
socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih 
skupin ljudi na trgu dela, zato je smiselno v regiji tudi v prihodnje 
spodbujati socialno podjetništvo kot eno izmed razvojnih 
prioritet.

Dodatne informacije o projektu: Regionalna razvojna agencije 
Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; mag. Nataša Šerbec, vodja službe 
za regionalni razvoj, ali Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za 
projektno sodelovanje, tel: 07 488 10 40, e-pošta: agencija@
rra-posavje.si.

EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE

ANALIZA STANJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POSAVJU

Začeli so z ekološkim vinogra-
dništvom, nadaljevali s per-
makulturnim kmetovanjem 
ekološke kmetije Šmalčič, 
mednarodno nadgradili no-
vembrske srede s predstavi-
tvijo Sekema, največjega biodi-
namičnega posestva oziroma 
projekta na svetu, se poglobili 
v čare začimb s Sanjo Lončar 
in prisluhnili prvemu doktor-
ju biodinamike v Sloveniji – dr. 
Matjažu Turinku. 

Za uvod v večere je vedno po-
skrbel predstavnik organiza-
torja Zvone Černelič, ki je po-
udaril, da so pozitivni primeri 
praks tudi zato, da vidimo, ka-
kšne priložnosti nas vsak dan 
obdajajo. Predstavitev dih je-
majočega posestva Sekem v 
Egiptu ali, kot ga imenujejo, 
„čudež v puščavi“, je spretno 
skozi slike in besedo peljala dr. 
Maja Kolar, ki sicer uči tudi 
na Biotehniškem centru Na-
klo in radovljiški osnovni šoli. 
Posestvo ob delti Nila je neka-
kšen presek znanj in kultur, saj 
se tam vsakodnevno srečujejo 
strokovnjaki iz vsega sveta, dr. 
Ibrahim Abouleish, ustanovi-
telj posestva, pa je eden vidnih 

Navdihujoči primeri za kmetijstvo
BREŽICE – Skozi ves november so v Mestni hiši v Brežicah pod okriljem Združenja za ekološko kmetovanje 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine potekala raznovrstna predavanja o okolju in bitjem prijazni kmetijski 
pridelavi in predelavi.

in cenjenih 
vizionarjev 
trajnostnega 
razvoja v pra-
vem pomenu 
besede. Cilj 
rodovitnega 
in donosnega 
biodinamič-
nega pose-
stva s preko 
3000 redni-
mi delovni-
mi mesti, ki 
je z ogromno 
v l o ž e n e g a 
truda zra-
slo iz pušča-
ve, je bil po-
novno vzpostaviti in ohraniti 
vitalnost tal in biodiverzite-
to narave. Vsi uporabljeni po-
stopki pridelave in predelave 
temeljijo na ekoloških teme-
ljih od leta 1977, ko je Sekem 
začel rasti, pa so uspeli zgradi-
ti trdno družbeno, kulturno in 
podjetniško podporno okolje. 
Sekem holding, ki ga vodi Abo-
uleisheva družina, danes zaje-
ma poleg biodinamičnih kmetij 
tudi mnogo drugih zdravih go-
spodarskih struktur, kot so na 
primer Sekem healthcare, kjer 

predvsem predelujejo lučnik 
za zdravila, Isis organic, ki se 
skupaj s preko 700 kooperan-
ti ukvarja s pridelavo in pre-
delavo žit, ekološkega medu, 
datljev, rozin, svežo zelenja-
vo in sadjem, v podjetju Lotus 
skrbijo za zdrave začimbe, v 
Conytexu za ekološki bombaž 
itn. »Timsko delo lahko naredi 
čudeže. Šteje vsak posameznik 
in vsako bitje,« je pravilo Seke-
ma, kmetje, agronomi in ostali 
zaposleni pa po besedah Kolar-
jeve, ki je posestvo tudi obiska-

la, živijo po principih sodelova-
nja, ustvarjanja in harmonije: 
»Neverjetno je to videti, ljudje 
prihajajo na delo veseli, vse 
polno je cvetočih rastlin, svo-
ja rastlinska semena shranju-
jejo in uporabljajo v preko 80 
%, videli smo zadovoljne živa-
li, odrasli imajo možnost špor-
tne vadbe in zagotovljen zdrav 
obrok med službo, otroci zapo-
slenih so v waldorfskem vrtcu, 
ustanovili so svoje osnovne, 
srednje, višje šole in univerzo, 
upravljajo sodoben zdravstve-
ni center ...« Kolarjeva je svo-
je navdušenje nad Sekemom, ki 
je prejemnik mnogih mednaro-
dnih nagrad, uspešno prenesla 
med vse poslušalce. 

Združenju za ekološko kmeto-
vanje je z omenjenimi novem-
brskimi popoldnevi, ki so se 
zaradi zanimanja hitro preve-
sili v pozne večerne ure, uspe-
lo zdramiti marsikaterega po-
slušalca. Sedaj bi bilo le še 
potrebno narediti korak k ak-
ciji – se zmoremo tudi mi po-
vezati in se odločiti, kaj nam 
„trajnostni razvoj“ in „sobiva-
nje z naravo“ zares pomenita?
� Maruša�Mavsar

Dr.�Maja�Kolar�v�pogovoru�z�enim�izmed�po-
slušalcev�predavanja�o�posestvu�sredi�puščave

BRINJE PRI LJUBLJANI - Agencija za radioaktivne odpadke je 
15. novembra v centralnem skladišču za radioaktivne odpad-
ke (CSRAO) na Brinju pri Ljubljani pripravila dan odprtih vrat. 
Odprl ga je direktor dr. Tomaž Žagar, ki je predstavil ARAO in 
prispevek organizacije k trajnostnemu razvoju. ARAO kot upra-
vitelj centralno skladišče za radioaktivne odpadke (CSRAO) na 
Brinju redno vzdržuje. Letos so lesene palete, na katerih so bili 
zloženi sodi z radioaktivnimi odpadki, zamenjali s kovinskimi 
samonosilnimi paletnimi okvirji. Še letos je predvidena tudi za-
menjava zunanjega stavbnega pohištva, kar bo dodatno zmanj-
šalo že tako zanemarljive vplive na okolje. Obe investiciji skupaj 
sta ocenjeni na približno 90.000 €. Sedaj je v skladišču shranje-
nih približno 94 m3 RAO, pri čemer je v tej količini zajeta tudi 
prostornina embalaže, v kateri so odpadki skladiščeni. Odpad-
ki so predvsem z radioaktivnimi snovmi onesnaženi  predmeti, 
npr. zaščitne obleke, čistilni material, orodje ipd., ostanki vzor-
cev in radioaktivnih snovi iz raziskav ter zaprti viri, ki so del ob-
sevalnih naprav v medicini, ali naprav, ki se uporabljajo v indu-
striji, npr. za merjenje debeline, gostote, vlage, za ugotavljanje 
napak v kovinskih odlitkih in zvarih. Veliko je tudi ionizacijskih 
javljalnikov požara, ki vsebujejo radioaktivni vir. Sevanje iz skla-
dišča je tako majhno, da ga na ograji objekta ni mogoče več me-
riti. Sevanja izven ograje torej ni. ARAO ne prevzema odpadkov 
iz jedrske elektrarne Krško (NEK), do odložitve v odlagališče jih 
shranjujejo v skladišču na območju elektrarne, pač pa po poo-
blastilu lade RS načrtuje odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v 
bližini NEK in zanj pripravlja dokumentacijo za vlogo za okolje-
varstveno soglasje in za gradbeno dovoljenje.  Vir:�ARAO

Dan odprtih vrat ARAO
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PROIZVODNJA – NOVEMBER 2015

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

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 - 102 300 4 100 0 0

PB4 KOEL 8 - 98 400 5 100 0 2

PB5 ZP 0 - 70 300 0 100 0 0

PB5 KOEL 16 - 86 400 10 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 IN 

PB5
775.057 17 14

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Projekt je zasnoval in vodil Mu-
zej novejše zgodovine Sloveni-
je, v predstavitvi šestih zgodb 
pa so v Posavskem muzeju 
skušali izbrati in predstaviti 
zgodbe z območja tukajšnjega 
delovanja posameznikov, ki so 
se spominjali in opisali svojo 
pot domov, zvečina zaznamo-
vane z vojnami, je v nagovoru 
spomnila direktorica Alenka 
Černelič Krošelj. Kustosi mu-
zeja so skrbno izbrali pripove-
dovalce svojih zgodb oziroma 
so navezali stike s sorodni-
ki preminulih. Predstavili so 
zgodbe dr. Ivana Oražna iz Ko-
stanjevice na Krki, Antona Ko-
pinča iz Dobove, Stevana Savi-
ča iz Sevnice, Jožice Grahek iz 
Brežic, Janeza Vladimirja Cer-
jaka iz Pesjega in dr. Franca 
Gerloviča iz Župeče vasi.

Dr. Gerlovič je bil rojen 26. 2. 
1887 v Župeči vasi, umrl je 
12. 2. 1944 v Ljubljani. Pot na 
fronto in domov dr. Gerloviča 
se razkriva skozi drobce zapu-

Z zgodbo Franca Gerloviča 
zaključili projekt Pot domov
BREŽICE – V prostoru pred Viteško dvorano brežiškega gradu so 19. novembra odprli šesto Posavsko mu-
zejsko vitrino v okviru projekta Pot domov, tokrat naslovljeno »Smrt je kosila kakor s strojem …« in posve-
čeno dr. Francu Gerloviču, ki ga je predstavila muzejska svetovalka Oži Lorber.

ščine, z enim samim osebnim 
predmetom – potovalnim voja-
škim kovčkom, nekaj fotogra-
fijami in skozi zapis spominov 
hčerke, slikarke Alenke Gerlo-
vič v knjigi Okruški mojega ži-
vljenja, kjer je hčerka zapisala, 
da sta, kadar so bili na obisku 
pri stricu v Zapricah pri Ka-
mniku, »ati in stric ob večerih 
posedala v kuhinji in se pogo-
varjala o svetovni vojni v Kar-

patih …« Pred koncem prve 
svetovne vojne se je dr. Ger-
lovič znašel na Koroškem, po 
razsulu Avstrije se je kot zave-
den Slovenec pridružil genera-
lu Maistru in se udeležil osvo-
bodilnih bojev na Koroškem. 
Njegova pot s soške fronte 
se razkriva preko treh postaj 
njegovega »križevega pota«, a 
se je ta kalvarija iztekla sreč-
no. Ni pa dočakal konca dru-

ge svetovne vojne, saj ga je 12. 
februarja 1944 kot direktor-
ja bolnišnice v službi aretira-
la domobranska policija in ga 
surovo umorila. Ubili so ga po 
policijski odločbi, brez sodne-
ga procesa, ker je bil zaveden 
Slovenec in mu je bilo tuje  vsa-
ko sodelovanje z okupatorjem, 
je le del podrobne Gerlovičeve 
predstavitve.

Vodja projekta Pot domov 
mag. Monika Kokalj Kočevar 
iz Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije, ki je odprla razsta-
vo, je povedala, da je v projek-
tu sodelovalo 19 slovenskih 
muzejev s 60 zgodbami, ki so 
zbrane v zborniku Pot domov. 
Direktorica Černelič Krošlje-
va se je zahvalila sodelavcem, 
ki so sodelovali v projektu: 
Vlasti Dejak, Oži Lorber, dr. 
Ivanki Počkar in dr. Tomažu 
Teropšiču; ob zaključku pa je 
muzej izdal zloženko projekta.
� N.�Jenko�Sunčič,�
� foto:�Ivanka�Počkar

Zgodbo�Franca�Gerloviča�je�predstavila�Oži�Lorber.

Tako kot z izdano fotomono-
grafijo si namreč brestaniški 
turistični aktivisti prizadeva-
jo kar se da širši domači in tuji 
javnosti predstavili bogato na-
ravno in kulturno dediščino in 

Po knjigi še film o Brestanici
BRESTANICA - V Turističnem društvu Brestanica so lanskoletni Abraham društva obeležili z izdajo foto-
monografije kraja, letos pa so knjižno publikacijo nadgradili še z novim promocijskim filmom z naslovom 
Brestanica - naš »bogat grad«. Premierno so ga prikazali 21. novembra, od tedaj pa je viden tudi na svetov-
nem spletu. 

jo z zvokom in sliko ob prika-
zu izstopajočih krajevnih po-
sebnosti in osebnosti privabi-
ti tudi na vrsto tradicionalnih 
krajevnih športnih dogodkov 
in prireditev, ki jih je v obdo-
bju enega leta za namen izde-
lave promocijskega filma po-
snel in dokumentiral domačin, 
fotograf in snemalec Boštjan 
Colarič, ki je tudi avtor foto-
monografije. Predstavitev pro-
mocijskega filma, ki si ga lahko 
med drugim ogledate na face-
book-u Turističnega društva 
Brestanica, spletni strani Kra-
jevne skupnosti ali spletnem 
video prikazovalniku YouTu-
be, so popestrili tudi s pogo-
vorom z znanimi Brestaniča-
ni. Tako so, sicer zaradi njene 
zadržanosti, predstavili posnet 
pogovor z Bernardo Žarn, 

priljubljeno televizijsko vodi-
teljico številnih oddaj, v veli-
kem številu zbrani obiskovalci 
pa so v živo prisluhnili pogovo-
ru moderatorja Žige Kumpa z 
rojakinjo, gledališko in film-
sko igralko Olgo Kacjan, pre-

jemnico Župančičeve nagra-
de in Borštnikovega prstana, 
igralcem Nikom Škrlecem, ki 
zaključuje študij na AGRFT, na-
stopa v vrsti predstav, ob tem 
pa je tudi slovenski rekorder 
v recitiranju števila PI ter dr-
žavni prvak v pomnjenju, ter 
atletu, svetovnemu in olimpij-
skemu prvaku v metu kladiva 
Primožu Kozmusa, ki je pred 
kratkim zaključil aktivno špor-
tno kariero, njegove medalje z 
olimpijskih iger, svetovnih pr-
venstev in državna odličja in 
odlikovanja pa so od 3. de-
cembra tudi del stalne razsta-
ve na gradu Rajhenburg. Be-
seda gostov se je ob projekciji 
njihovih fotografij iz različnih 
življenjskih obdobij navezova-
la na njihov vsakdanjik, pred-
vsem pa na spomine na odra-
ščanje v kraju.
 Bojana Mavsar

Gostje�večera�Olga�Kacjan,�Primož�Kozmus�in�Nik�Škrlec

BREŽICE - Brežiški Dom kulture od 4. decembra vsak pe-
tek in soboto po več kot treh letih spet vabi na ogled kino 
predstav. S krajšo slovesnostjo, predvajanjem slovenskega 
filma Šiška Deluxe in nato še pogovorom s filmsko ekipo se 
je na prvi decembrski petek v Brežice ponovno vrnil kino. 

Kot je na začetku omenila Bojana Zevnik, se je zadnja kino pred-
stava v Brežicah odvila novembra 2012. Letos spomladi in poleti 
je Občina Brežice podprla dva projekta – prvi je projekt v sode-
lovanju z Art kino mrežo Slovenije, Nacionalni filmsko-vzgojni 
program, v katerem je sodelovalo 400 otrok in mladostnikov iz 
osnovnih šol v brežiški občini in gimnazije; drugi pa je kino pod 
zvezdami na grajskem dvorišču, ki ga je poleti ob torkih zvečer 
izvajal Posavski muzej Brežice. Občinski svet občine Brežice je na 
aprilski seji prepoznal in potrdil javni interes za ponovno vzpo-
stavitev Kina Brežice. Občina je nato objavila Javno zbiranje po-
nudb za oddajo prostora kino dvorane v brezplačen najem in pri 
tem izbrala ponudnika, izvajalca kinematografske dejavnosti To-
bijo Medveda iz Rogaške Slatine, za obdobje petih let.

Nekaj besed je spregovoril tudi župan Ivan Molan in dejal, da so 
vrnitev kina omogočili z javno-zasebnim partnerstvom in ugo-
dnejšimi pogoji za najem kino dvorane. »Današnja predstava je 
darilo Občine Brežice vsem občanom ob letošnjem Miklavžu,« 
je še povedal. V kratkem pogovoru z Medvedom smo nato lahko 
izvedeli, da bodo kino predstave načeloma ob petkih in sobotah 
(17.30 in 19.30 termina za petek, 17.00 in 19.00 za soboto). O 
kino sporedu bodo obveščali prek Facebook strani Kino Breži-
ce, spletne strani občine ter plakatov pred Domom kulture, ob-
činsko stavbo in brežiško tržnico. »Čestitke vsem, ki ste danes 
prišli v kino. Brez vas kina ne bo, tako da se priporočamo,« je 
še dejal Medved. Po ogledu filma režiserja Jana Cvitkoviča Ši-
ška Deluxe je sledil pogovor s filmsko ekipo, ki ga je vodil igra-
lec Aljoša Kovačič, pridružil pa se jim je tudi Brežičan Aleš Pa-
vlin, eden od producentov filma in lastnikov producentske hiše 
Perfo, iz katere med drugim prihajajo TV uspešnice Lepo je biti 
sosed, Na terapiji in Usodno vino.
 R. Retelj

Po več kot treh letih se je 
v Brežice vrnil kino

Želja�občine�in�ponudnika�je,�da�bo�Dom�kulture�Brežice�tudi�
v�prihodnje�tako�poln,�kot�je�bil�na�otvoritvi�kina.

Predsednica�TD�Brestanica�Vesna�Butkovič�se�je�zahvalila�av-
torju�promocijskega�filma�Boštjanu�Colariču.
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SEVNICA - Z organizacijo poznopopoldanskega pohoda z lučka-
mi na sevniški grad ter s prižigom prazničnih luči v starem me-
stnem jedru ter luči v atriju gradu se je 4. decembra v Sevnici 
začelo praznično dogajanje, ki bo v naslednjih dneh ponudilo še 
marsikatero zanimivo prireditev. Za najmlajše in njihove starše 
bo zagotovo zanimiv današnji Čaroben obisk gradu Sevnica, ki 
se bo pričel odvijati, ko bo na mesto počasi legal večerni mrak 
in bo zato v njem zažarelo tisoče drobnih prazničnih luči. Pestro 
in zabavno bo tudi 19. decembra, ko se bo kmečka tržnica spre-
menila v božično tržnico, po kateri se bo sprehodil tudi Božiček. 
Tradicionalno silvestrovanje za najmlajše se bo zadnji dan v le-
tošnjem letu pričelo ob 17. uri s predstavo Škratka na delu v iz-
vedbi Družinskega gledališča Kolenc, otroke pa bo razveselil še 
dobri Dedek Mraz. Silvestrovanje na prostem za vse tiste, ki jim 
ni potrebno biti zgodaj v postelji, pa se bo pričelo ob 22. uri z an-
samblom Dori.  S.�R.,�foto:�L.�M.

V Sevnici prižgali praznične luči

S�pohodom�Z�lučko�na�grad�iz�starega�mestnega�jedra�ter�s�
prižigom�prazničnih�luči�so�se�v�Sevnici�pričeli�praznični�de-
cembrski�dnevi.

Veseli december 2015
Prireditve za osnovnošolce ter obdaritve dedka Mraza za vse predšolske 

otroke v občini Krško in občini Kostanjevica na Krki 

četrtek, 10. december 
ob 8.30 in 10.15 predstava KO GOZD UTIHNE v Kulturnem domu 

Krško za učence od 4. do 7. razreda osnovnih šol

torek, 15. december
ob 17. uri v Kulturnem domu Krško predstava MOJCA 

POKRAJCULJA s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih 
otrok KS Dolenja vas, KS Krško - desni breg in KS Gora

ob 18. uri v Kulturnem domu Krško predstava MOJCA 
POKRAJCULJA s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih 

otrok KS Krško - levi breg in KS Zdole

ob 16.30 uri v Kulturni dvorani Doma XIV. divizije Senovo predstava 
PRI SNEGULJČICI s prihodom dedka Mraza in obdaritev 

predšolskih otrok KS Senovo (1. del)

ob 18. uri v Kulturni dvorani doma XIV. divizije Senovo predstava 
PRI SNEGULJČICI s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih 

otrok KS Senovo (2. del)

sreda, 16. december
ob 17. in 18. uri v OŠ Koprivnica predstava ŽALOSTNI KLOVN s 

prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Koprivnica

četrtek, 17. december
ob 16.30 v Osnovni šoli Leskovec predstava DEDEK MRAZ PRIHAJA

s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok del KS 
Leskovec (Leskovec, Loke, Ivandol, Kobile, Libelj, Nemška vas, Selce, 

Volovnik), KS Veliki Trn in KS Senuše

ob 18. uri v Osnovni šoli Leskovec predstava DEDEK MRAZ PRIHAJA
s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok del KS 

Leskovec (Veniše, Velika vas, Gorenja vas, Žadovinek), KS Veliki 
Podlog in KS Krško Polje

ob 17. uri v OŠ Brestanica predstava MUCA COPATARICA
s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Brestanica

ob 17. uri v telovadnici OŠ Raka predstava PIKA NOGAVIČKA
s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Raka

sobota, 19. december
ob 18. uri na Tamalem plac v Kostanjevici na Krki obisk Božička in 

obdaritev predšolskih otrok občine Kostanjevica na Krki

torek, 22. december
ob 17. uri v Kulturnem domu Podbočje predstava RDEČA KAPICA

s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Podbočje

V programu prireditev in obdaritev dedka Mraza sodelujejo društva 
prijateljev mladine ter osnovne šole. Program sofinancirata Občini 

Krško in Kostanjevica na Krki.

1953 – 2014
62 let za srečnejše 

otroštvo

BREŽICE - V Brežicah so se 1. decembra, tako kot že prej po ne-
katerih drugih slovenskih mestih, prižgale lučke, ki naznanjajo 
praznično obdobje. Otroci vrtca Mavrica Brežice so se v sprem-
stvu staršev in vzgojiteljic odpravili na tradicionalen pohod z 
lučkami, se sprehodili skozi mestno jedro in ga zaključili na graj-
skem dvorišču, kjer so tudi uradno prižgali lučke. Obenem so za-
nje pripravili pravljični gozd s hišico, v katerem sta jih pričakala 
Janko in Metka, čarovnica pa je skrita čakala, da jih začara s sve-
žimi piškoti. Pravljične vloge so odigrali Gaj Škofljanc, Zala Kro-
pivnik in Helena Črpič, Maja Tomić pa je s svojim petjem pri-
čala čarobnost, toplino in skrivnostnost pravljice. Zasijala je tudi 
glavna brežiška ulica, v parku pri občinski stavbi pa stoji velika 
okrašena novoletna jelka. S tem se je začelo dogajanje v sklopu 
Brežice, moje praznično mesto, ki predstavlja povezan decembr-
ski program, ki bo potekal na različnih lokacijah v Brežicah. Zvr-
stilo se je in se še bo več kot 15 dogodkov, od današnje priredi-
tve Pravljična dežela v MC Brežice in parku ob njem, talent festa 
za otroke, prazničnih tržnic z ognjenim programom na grajskem 
dvorišču, nočnim pohodom na Šentvid do glasbenih nastopov ter 
seveda tradicionalnega silvestrovanja na ulicah starega mestne-
ga jedra s skupino Leteči potepuhi.  R. R.

Praznični december v Brežicah

Otroke�sta�na�grajskem�dvorišču�pričakala�Janko�in�Metka.

Vstopili smo v praznični december, ki ga v večernih 
in nočnih urah po mnogih krajih osvetljujejo svetle 
luči, ki so simbol veselja in tihega pričakovanja. Me-
sec december, ki je najčarobnejši čas v letu, prinaša 
mnogo različnih doživetij in nepozabnih zgodb, ka-
terih del ste lahko tudi vi, spoštovani bralci in bral-
ke, saj vas s svojo bogato in raznoliko ponudbo vabi-
jo tudi različna trgovska središča, trgovine, gostinski 
ponudniki, kulturne ustanove, kopališča ... Tudi z 

njihovo pomočjo lahko postane praznični čas še bolj 
pravljičen, ustvarjalen in zabaven, a ob vsem našte-
tem je najbolj pomemben čas, ki ga namenimo dru-
žini in skupnemu preživljanju prostega časa. Možno-
sti je veliko, izbira je vaša, a praznikov, ki bi segli do 
srca, ni veliko, zato naj vam ta decembrski čas prine-
se veliko zadovoljstva in notranjega miru ter družin-
ske topline. Naj bo poleg lepo zavitih daril iskreno 
darilo tudi nežen stisk roke in topel objem.

KRŠKO - V soorganizaciji družb Kostak Kršk, Agro Posavje ter Ob-
čine Krško je na videmski tržnici 5. decembra potekal praznični 
Miklavžev sejem, ki je bil s prodajnimi izdelki lokalnih rokodel-
cev, društev, zavodov in ostalih sodelujočih osredotočen na pri-
hajajoče praznike. Zato so bile tokrat stojnice obložene z razno-
vrstnimi izdelki, primernimi za obdaritve, manjkalo pa ni niti 
ponudbe raznovrstnih sladic in peciva, med katerim so šli najbolj 
v promet Miklavževi parklji. Po Miklavževem sejmu bodo preno-
vljeni prostori tržnice oživeli, predvsem pa tek zbujajoče zadiša-
li že prihajajočo soboto, 12. decembra, ko pripravljajo Praznični 
kulinarični sejem. B. M. 

Miklavžev sejem na Vidmu

Med�pestro�ponudbo�okusnih�domačih�izdelkov�ni�manjkalo�
Miklavževih�parkljev.

Decembrski vodnik
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V ponudbi tudi:
Vrhunska keramika priznanih 
španskih in italijanskih proizvajalcev
Lepila in fugirne mase
Orodja za keramičarje

Velika izbira toplih podov že od 5 € m2

Suhomontažne PVC talne obloge
Mešalnica barv in ostale barve v 
poslovalnici v Boštanju

Nudimo še:
Izris kopalnic         Možnost dostave

Kompletna adaptacija kopalnic
v 5. - 7. delovnih dneh

Praznujte 

z nam
i

RADEČE - S pričetkom decembra so se tudi Radeče odele v pra-
znično razsvetljavo, predvsem v središču mesta. Pred tradicio-
nalnim prižigom lučk, ki je letos potekal na novi tržnici v sta-
rem mestnem jedru, so lokalni pridelovalci hrane, izdelovalci 
različnih izdelkov ter ponudniki storitev na stojnicah postavi-
li na ogled svoje delo. V pogovoru z Duško Kalin iz KTRC Rade-
če je vsak sam predstavil svojo ponudbo. Uradni del prižiga lučk 
so oblikovali Pihalni orkester radeških papirničarjev in kadetska 
skupina radeških mažoret ter otroci iz vrtca in šole s praznični-
mi pesmicami pod vodstvom Jane Wetz in Mateje Zahrastnik. 
Župan občine Radeče Tomaž Režun je vsem prisotnim zaželel 
lepo preživet praznični december, da je bilo vseh 9555 lučk, ko-
likor jih je zasvetilo na prvi decembrski večer, blagoslovljenih, pa 
je poskrbel domači župnik Miro Bergelj. Druženje krajanov se je 
nadaljevalo ob toplih napitkih in prigrizkih ter pozneje v športni 
dvorani v duhu Oranžne noči, na kateri so nastopile radeške ma-
žorete ob družbi glasbene skupine Rok'n'band. 
 D.�Jazbec

Radeče v praznični razsvetljavi

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

Medenjaki sestre Vendeline 
(po Bojanino)

Za začetek praznične peke v decembrskih dneh so najbolj pri-
merni prav medenjaki, saj se zmehčajo ter razvijejo svoj vonj 
in aromo šele sčasoma, tako da so najboljši ravno za praznič-
ne dni - če jih do takrat še kaj ostane, seveda.

Recept:
Sestavine:
• 15 dag medu
• 30 dag masla
• 2 jajci
• 15 dag rjavega sladkorja
• 50 dag pirine moke
• 1 zvrhana žlička sode bikarbone (ne zamenjajte je s pecilnim 

praškom)
• 2 žlici začimb za medenjake ali za noževo konico cimeta in 

nageljnovih žbic
• Sladkorni led/premaz: 1 beljak, 7 dag sladkorja v prahu

Priprava:
Če nimate tekočega medu, ga segrejte na 50°C in nato ohladi-
te. Maslo penasto umešajte, postopno dodajajte jajci, sladkor 
in med. Nato posebej zmešajte suhe sestavine (moko s sodo in 
dišavo) in jih nato primešajte medeni mešanici. Zamesite testo 
in pustite počivati vsaj pol ure v hladilniku. Testo postopoma 
režite, ga razvaljajte in s pomočjo modelčkov izrežite različne 
oblike in figurice (zvezdice, smrečice, snežake ...).

Pečico ogrejte in pecite 10 minut pri 170°C. 

Medtem ko se medenjaki pečejo, stepite beljak, kateremu po-
stopoma dodajate sladkor. Še tople medenjake povaljajte ali 
premažite s sladkornim ledom.

Ker priprava in peka medenjakov ni zahtevna, lahko vanj vklju-
čite tudi otroke in tako bo veselje v hiši še večje! Želimo vam 
obilo užitkov ob peki in pri sladkanju!  B.�K.

Novoletne jelke lahko kupite:

Kje: 
DOBOVA, 

Ulica bratov Gerjovičev 38

Kdaj: 
med tednom 

od 14. do 17. ure, 

sobota in nedelja 
od 8. do 16. ure.

Velikost: od 1 do 3 metrov.

TINEVA, d. o. o.

PRIČARAJTE SI ČAROBNE 
BOŽIČNO-NOVOLETNE PRAZNIKE S PRAVO 

NORDIJSKO NOVOLETNO JELKO.

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Na prvo adventno nedeljo je pote-
kala ob sprehajalni poti ob Savi pri HE Vrhovo otvoritev razsta-
ve adventnih venčkov na prostem, ki bodo cel mesec december 
na ogled na ograji tamkajšnjega sadovnjaka Sadjarstva Blanca. 
Kulturni program ob otvoritvi so oblikovali Šentjanški jurjeval-
ci in folklorna skupina Blaž Jurko z Razborja, vse zbrane je na-
govoril župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, prek 60 razstavlje-
nih venčkov pa je blagoslovil župnik Janez Furman. Za prijeten 
zaključek dogodka, ki ga je povezovala Annemarie Culetto, so 
poskrbeli Loški zeliščarji, Aktiv žena Loka in gosti iz Gornje Rad-
gone, Turistično društvo Majolka. Zanimiv dogodek, ki ga je pri-
pravilo Turistično društvo Loka drugo leto zapored, je prijazen 
uvod v prazničen decembrski čas, ki so ga in ga še bodo v kraju 
obogatili še z mnogimi dogodki v okviru celomesečne priredi-
tve, ki so jo poimenovali Vencember.  S. R.

Adventni venčki za praznike

Na�sprehajalni�poti�ob�Savi�v�Loki�je�potekala�otvoritev�raz-
stave�adventnih�venčkov,�ki�bodo�cel�mesec�krasili�ograjo�tam-
kajšnjega�sadovnjaka.

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

• keramični in lončeni izdelki, 
• vaze, 
• kristal, 
• stenske slike, 
• okrasne in dišeče sveče ...

Vse za božični čas

• novoletne lučke,
• novoletni okraski,
• novoletne jelke,
• jaslice ...
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Velika izbira!

PESTRA IZBIRA 
PIROTEHNIŠKIH 

IZDELKOV

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

Za praznično vzdušje, 
zabavo in varnost.

OGNJEMETI
RAKETE

VABLJENI, PRESENEČENI BOSTE NAD PODNUDBO!

Vsi dogodki trajajo 1 uro. 
Otroke bodo dobri možje obdarili 

z osnovnimi darilci (bomboni, 
mandarine, biskvitne rezine, baloni).

Petek, 11. december, ob 17:00:
Družinska zabava z Miki miškama - plesno - 
glasbena zabava z maskotama, ustvarjalne 

delavnice in igre.

Ponedeljek, 21. december, ob 17:00:
Rajanje z jelenčkom Rudolfom 

in obisk Božička

Torek, 29. december, ob 17:00:
Obisk dedka Mraza s spremstvom (dva 

zajčka) in predstava Oblakovo potovanje. 

w w w . i n t e r m a r k e t . s i

v Brežicah.
Program prireditev v decembru,

ki bodo potekale v hali 2:

MOSTEC - Člani Brodarsko-
-turističnega društva Mostec 
so tudi letos, peto leto zapovr-
stjo, ob pričetku adventnega 

časa pripravili prireditev Ad-
vent na Mostecu. 28. novem-
bra, na predvečer prve adven-
tne nedelje, je na enem izmed 
največjih adventnih vencev v 
Sloveniji, ki so ga člani društva 
in domačini naredili in posta-
vili sredi vasi, zagorela prva 
svečka. Po besedah predsedni-
ka društva Staneta Savnika so 
pri izdelavi venca porabili ve-
liko materiala, in sicer pribli-
žno 700 gum, les, smrekove 
veje. Njegov premer je 15 me-
trov, obod pa 52 metrov. Prvo 
svečko je prižgala najstarejša 
krajanka Mosteca in svakinja 

Na Mostecu 
že gorita dve 
svečki

Adventni�venec�so�tudi�lepo�
okrasili.

program za otroke  drsališče 
 sejem  tek  žive jaslice

Sobota, 19. decembra 

Modrijani

 Petek, 18. decembra 

nina Pušlar, 
uranium Pills Project

Krajevna sKupnost
mesta KršKo

CMYK 100 4 87 18

Praznični december 2015
Praznični vikend 

v starem mestnem jedru

PARKIRIŠČA pri Stadionu Matije Gubca oz. pri pokopališču Krško in pri Srednješolskem centru Krško-Sevnica. 
V petek in soboto organiziran brezplačen prevoz z avtobusom v in iz starega mestnega jedra do stadiona in 
na Videm med 17. in 24. uro vsake pol ure s postajališč:

Organiziran 
brezplačen 
prevoz po 

mestu!
17 - 24 h• avtobusno postajališče pri pokopališču 

• avtobusno postajališče pri srednji šoli 
• glavna avtobusna postaja Krško (Videm) 

• avtobusno postajališče pri OŠ Jurija Dalmatina Krško 
• postajališče pri Policijski postaji Krško (Dalmatinova ulica 

v starem mestnem jedru)

pokojnega jezikoslovca dr. Jo-
žeta Toporišiča Reza Topori-
šič. Vsak teden do božiča bodo 
prižgali novo svečko. V sklopu 
Adventa na Mostecu je v vaški 
cerkvici sv. Fabijana in Sebasti-
jana potekala sv. maša, ki jo je 
daroval dobovski župnik Ma-
tej Užmah, na prostoru pred 
njo so se na približno 20 stoj-
nicah z ročnimi izdelki, hrano 

in ostalo ponudbo predstavili 
lokalni ponudniki, obiskovalci 
pa so se lahko pogreli ob čaju 
in kuhanem vinu. Prižig svečke 
je popestril kulturni program, 
ki so ga pripravili učenci OŠ 
dr. Jožeta Toporišiča Dobova 
ter člani cerkvenega pevskega 
zbora dobovske župnije in KD 
Gasilski pihalni orkester Loče.
 R. Retelj 

Prijetna prireditev, ki je več ka-
kor tisoč obiskovalcem ponu-
dila zanimivo vsebino, se je od-
vijala na prostoru ob vstopu v 
staro mestno jedro Krškega ter 
je trajala dobri dve uri, ko se 
je preko Save proti nebu raz-
prostrl ognjemet, ki je bil za-
radi megle sicer nekoliko manj 
viden. Na prizorišču se je naj-
prej plesalo, kar so uprizori-
li učenke in učenci OŠ dr. Mi-
hajla Rostoharja, pod taktirko 
Damjane Mlakar je ubrano 
prepeval pevski zbor OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško, navdušila 
pa je še skupina mladih glasbe-
nikov Ritem vodovodarji iz OŠ 
Leskovec pri Krškem. Zbrane 
je nagovoril župan občine Kr-
ško mag. Miran Stanko, ki je 
izrazil navdušenje nad števil-
nim občinstvom ter ob tem še 
zaželel: »V decembru je čas, da 
se posvetite sebi, družini, pri-
jateljem in se imate čim bolj 
lepo.« Nekaj pozdravnih besed 
je spregovoril tudi predsednik 
uprave družbe Kostak Miljen-
ko Muha. Praznična okrasi-
tev mesta je nastala ob sode-
lovanju Kostaka, Kulturnega 
društva Prostor vmes in učen-
cev krških osnovnih šol, ki so 

Leopold Alba osvetlil Krško
KRŠKO – 4. decembra je tudi mesto Krško zažarelo v praznični razsvetljavi, ki so jo na dogodku v Zatonu 
obogatili s kulturnim programom, ognjemetom in koncertom. Prižig luči je opravil krški prižigalec luči Le-
opold Alba, ki je tovrstno opravilo opravljal v začetku 20. stoletja.

ustvarjali poslikave na poseb-
ne folije. Najboljši na nateča-
ju „Mesto pozimi“ so bili učen-
ci in učenke iz OŠ Koprivnica, 
OŠ Adama Bohoriča Brestani-
ca in OŠ Leskovec pri Krškem, 
ki so prejeli tudi nagrade. Iz-
brala sta jih akademski slikar 
Rajko Čuber in ilustratorka 
Janja Baznik, projekt pa je 
predstavila avtorica Mateja 
B. Zevnik. S svojim prihodom 
je najmlajše razveselil Miklavž. 
Slavnostni prižig luči je opra-
vil Leopold Alba, ki ga je upri-

zoril Boštjan Arh, hkrati se je 
na zgornjem platoju dvonivoj-
skega parkirišča odprlo drsa-
lišče, večer pa se je nadaljeval 
s koncertom D'Palinka banda. 
Prireditev je povezovala Klav-
dija Mirt. 

Sicer pa se bo praznično do-
gajanje nadaljevalo ves mesec 
do 18. in 19. decembra, ko bo 
v okviru Prazničnega vikenda 
v starem mestnem jedru pe-
stro dogajanje. Od četrtka, 17. 
decembra popoldan, pa vse do 

nedelje, 20. decembra dopol-
dan, bo zaprta Cesta krških žr-
tev skozi mesto vse od policij-
ske postaje do Hočevarjevega 
trga, na ulici pa bodo domači 
rokodelci in drugi ponudniki 
poskrbeli za bogato sejemsko 
božično-novoletno ponudbo 
tako v petek kot soboto od 17. 
ure dalje. Prav tako bo od 17. 
ure dalje na različnih lokaci-
jah po mestu poskrbljeno za 
bogat program za otroke, na 
odru na ulici se bodo predsta-
vili domači izvajalci, po 20. uri 
pa koncerti domačih in dru-
gih glasbenih skupin; v petek, 
18. decembra, domača skupina 
Uranium Pills Project in Nina 
Pušlar, v soboto, 19. decem-
bra, pa Modrijani. Urejen bo 
tudi brezplačen prevoz z avto-
busom, ki bo s parkirišč pri sta-
dionu Matije Gubca in parkiri-
šču pri srednješolskem centru 
ter z Vidma med 17. in 24. uro 
vsake pol ure vozil v staro me-
stno jedro. Triatlon klub Krško 
bo v soboto, 19. decembra, ob 
10. uri organiziral novoletni 
tek, žive jaslice pa bodo v ne-
deljo, 27. decembra, ob 17. uri.
� Marija�Hrvatin,�P.�P.

Prižig�praznične�osvetlitve�je�privabil�množico�obiskovalcev.

Prižigalec�luči�Leopold�Alba
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Člane društva je nagovorila 
predsednica Darja Mandžu-
ka. Znova smo slišali, da je po 
podatkih Svetovne zdravstve-
ne organizacije (SZO) sladkor-
na bolezen (SB) ena največjih 
svetovnih epidemij. Če je neu-
rejena, lahko privede do sle-
pote, odpovedi ledvic, srčne-
ga napada, možganske kapi, 
amputacije nog … Po podatkih 
Mednarodne diabetične zve-
ze (IDF) in SZO je na svetu že 
več kot 387 milijonov oseb s 
SB. Po zadnjih epidemoloških 
podatkih iz leta 2010 je v Slo-
veniji kar 136.000 oseb s SB, 
strokovnjaki pa opozarjajo, da 
število obolelih iz leta v leto 
narašča. Kot je dejala predse-
dnica, je zelo pomembno, da 
SB odkrijemo dovolj zgodaj, 
da bi začeli zdravljenje pravo-
časno in preprečili njene hude 
posledice. Pri tem je izposta-
vila zdravstvene delavce Po-
savja, zdravstvene domove v 
Sevnici, Krškem in Brežicah, 
Splošno bolnišnico Brežice in 
v njej delujočo diabetološko 

POSAVJE - Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje 
združuje bolnike s to boleznijo in vse ostale, ki želijo z zdra-
vim načinom življenja preprečiti oz. zavleči to bolezen v ka-
snejša leta. Društvo deluje od leta 2003, od vsega začetka pa 
mu predseduje Milena Jesenko. 

Kot je za naš časopis povedala Milena Jesenko, približno 280 
članov (na seznamu jih imajo sicer 320) društva prihaja iz štirih 
posavskih občin in Šentjerneja. Prevladujejo članice, članov je 12, 
kar nekaj je tudi parov, njihova starost se giblje od 50 do 80 in še 
malo več let. Posavsko društvo ima razmeroma mlado popula-
cijo. Njihov program je sestavljen iz strokovnega dela (predava-
nja priznanih strokovnjakov s področja zdravstva), terapevtske 
vadbe (v Termah Čatež devet skupin in v Sevnici dve), gibanja 
za zdravje (štiri skupine pohodništva) in družabnega dela (izle-
ti, srečanja). Dvakrat letno organizirajo t. i. dneve zdravja v enem 
od zdravilišč, kot vsako leto so se tudi tokrat novembra odpravili 
v Strunjan. Do današnjega dne so imeli v društvu že nešteto pre-
davanj, ekskurzij, dnevov zdravja, pohodov itd. Društvu sta pri 
organizaciji v veliko pomoč Splošna bolnišnica Brežice in Zdra-
vstveni dom Sevnica. 

Društvo je tudi član Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slo-
venije, ki je tudi članica mednarodne zveze bolnikov osteoporo-
tikov in je letos praznovala 15-letnico delovanja. Ustanovitelji-
ca zveze in prvega društva je bila Andreja Kocijančič, kasnejša 
rektorica Univerze v Ljubljani. Za svetovni dan osteoporoze je si-
cer razglašen 20. oktober. Jesenkova je omenila tudi 19 zagnanih 
prostovoljk – vodij skupin, brez katerih društvo zagotovo ne bi 
bilo tako uspešno. Vsako leto v sodelovanju z Zdravstvenim cen-
trom Aristotel, SB Brežice in ZD Sevnica organizirajo tudi meri-
tve mineralne kostne gostote. Letos se je meritev udeležilo 50 
ljudi v Brežicah, v povprečju se jih vsako leto udeleži od 30 do 
80. »Osteoporoza oz. bolezen rahlih kosti je v porastu, ker se ži-
vljenjska doba daljša, nekaj k temu prispeva tudi nezdravo življe-
nje v mladosti, ko se kosti gradijo,« še pravi Jesenkova.
 R. Retelj

Večer je potekal v dogovoru 
predsednika društva »Pleter-
šnikova domačija« Martina 
Dušiča in člani Kluba esperan-
tistov Posavje (KEP), katerega 
predsednik je Anton Mihelič. 
Ob članih posavskega kluba 
Miheliču, Rudiju Mlinarju, 
Ediju Zanutu, Petru Simo-
nišku in Reneji Mihelič, ki je 
povezovala »malo učno uro« 
esperanta, so se le-te udele-
žili predsednik Združenja za 
esperanto Slovenije Janez 
Jug, podpredsednik združenja 
Ostoj Kristan, Meta Duhov-
nik iz Ljubljane in Davorin Ju-
rač iz Prevalj. Dušič je v poz-
dravnem uvodu poudaril, kako 
prav je, da je večer z esperan-
tisti potekal prav na domači-
ji velikega moža – slovenskega 
jezikoslovca Maksa Pleteršni-
ka. Jug je povedal, da je v sve-
tu dva milijona esperantistov, 
kar sploh ni malo, ko ob tem 
izginjajo jeziki malih narodov. 

Esperanto je mednarodni nev-
tralni jezik, ki si vse bolj uti-
ra pot do popolnega priznanja 
in uveljavitve. Mihelič je po-
stal esperantist, ker verjame, 
da je esperanto najbolj enako-
praven jezik na svetu, ki naj bi 
postal ob nacionalnem jeziku 
drugi jezik slehernega naro-
da. Zato, da bi se razumeli, bi 
se esperanta morali učiti veli-
ki in mali narodi. Simonišek je 
predstavil močna prizadeva-
nja, da bi esperanto priznali v 
Evropskem parlamentu. Tako 
ne bi bilo potrebnih prevajal-
cev v skoraj 7000 jezikih po 

KRŠKO – Skupina za samopomoč Krško, ki deluje v okviru 
Društva onkoloških bolnikov Slovenije, je 16. oktobra v Kul-
turnem domu Krško obeležila 15-letnico delovanja. 

»Življenje je vrednota, zato ga z osebnim smislom vsakega tre-
nutka povezujemo v celoto,« je geslo Društva onkoloških bolni-
kov Slovenije, ki se je z organizirano samopomočjo bolnikom z 
rakom razširilo po slovenskih regijah. Pod njihovim okriljem že 
15 let tudi v Krškem deluje Skupina za samopomoč, ki je v mali 
dvorani Kulturnega doma Krško pripravila srečanje, na katerem 
so spregovorili o življenju in delu skupine ter obudili spomine 
na minulo obdobje. Prostovoljka in koordinatorica skupine Mi-
mica Stopinšek je med drugim dejala, da je bila vesela pomo-
či, ko se je sama srečala z boleznijo, saj se ji je prvi hip zdelo, da 
spopada z zahrbtno boleznijo ne bo zmogla, danes pa pravi, da 
je ob tem dobila novo kvaliteto in polnost življenja. Zadovoljna 
je tudi, da se v skupino vključuje vedno več ljudi, ki znajo svoje 
izkušnje deliti z drugimi, ki se v trenutku znajdejo v brezizho-
dnem položaju. »Delite izkušnje med sabo, saj z osebnimi izku-
šnjami vedno znova ugotavljamo, da se splača živeti kljub bole-
zni,« je še dejala Stopinškova. Strokovna vodja skupine Alenka 
Kunej, ki skupino vodi zadnjih sedem let, pa je zbranim pove-
dala, da se skupina krepi z vsakim novim srečanjem, saj je v njej 
mogoče deliti osebne skrbi, v katerih se prikazujejo temne sen-
ce. Predsednica društva dr. Marija Vegelj Pirc, ki je pred tremi 
desetletji pričela pionirsko utiranje skupin za samopomoč, pa 
je v nagovoru zbranim izpostavila, da se je treba o raku pogo-
varjati in ga ne tabuizirati, pri čemer pomaga uteha dobre člo-
veške besede in razumevanje tako bližnjih kakor tistih, ki so se 
z njim že soočili. »Preporod v tej smeri se že dogaja, saj je okrog 
nas ogromno čudovitih oseb, zato imamo vsi možnost, da si iz-
beremo tiste, ki nam s svojo bližino bogatijo življenje,« je še do-
dala Pirčeva. Nekaj spodbudnih besed so zbranim namenili tudi 
krška podžupanja Ana Somrak, direktor Zdravstvenega doma 
Krško dr. Damijan Blatnik in videmski župnik Mitja Markovič. 
Kulturno sta dogodek zaznamovali flavtistka Nika Stopinšek in 
Klavdija Mirt v vlogi Josipine Hočevar, program pa je povezova-
la Petra Rep Bunetič. � M.�Hrvatin�

Če pride bolezen, niste sami
BREŽICE – Društvo diabetikov Posavja – Brežice je 7. novembra že 23. leto obeležilo svetovni dan sladkor-
ne bolezni (14. november). V dvorani Mladinskega centra so se zbrali posavski diabetiki oz. sladkorni bol-
niki in zdravstveni delavci.

ambulanto, občine Posavja ter 
Ivana Čolaka in podjetje El-
mont za vso podporo in po-
moč. Župan Ivan Molan je po-
hvalil delovanje društva in tudi 
vse, ki sladkorne bolnike per-
manentno izobražujejo, obči-
na pa svojim občanom pomaga 
pri delovanju društva v okviru 
finančnih zmožnosti, saj so in-
formacije pomembne za lažje 
obvladovanje bolezni. Direktor 
bolnišnice Dražen Levojević 

je seznanil, da so v bolnišnici 
razširili program za sladkorne 
bolnike ter izboljšali prostor-
ske pogoje v ambulanti.

Direktorica ZD Sevnica Vla-
dimira Tomšič je predstavila 
prenovljene preventivne pro-
grame v osnovnem zdravstve-
nem varstvu, dipl. med. sestra 
Benjamina Šuler je spregovo-
rila na temo Bolezni izvirajo 
iz črevesja, prof. zdravstvene 

vzgoje Jacinta Doberšek Mla-
kar pa na temo Sladkorni bol-
nik in duševno zdravje. Mode-
ratorka srečanja Ika Maksl je 
program sklenila z mislimi iz 
predavanja Doberšek Mlakar-
jeve – Kaj lahko storimo sami? 
S telesno dejavnostjo, zdra-
vim načinom življenja, z nego-
vanjem medosebnih odnosov 
z domačimi in pomembnimi 
drugimi, pogovorom, molitvi-
jo, umikom k samemu sebi, 
obvladovanjem konfliktih si-
tuacij, razmislekom, kaj je v 
resnici pomembno, posluša-
njem glasbe …

Citrarski orkester Glasbene 
šole Brežice je z dirigentko 
Anito Veršec ter solisti Uro-
šem Polancem na harmoniki, 
Robijem Petanom na kitari, 
Niko Povšič na violini, Jane-
zom Hrastovškom na kontra-
basu in pevko Estero Najger 
pričaral lepoto glasbe in nare-
dil srečanje prijetno.
� Natja�Jenko�Sunčič,�
� foto:�Foto�Rožman

Zbrani�na�srečanju�v�dvorani�MC�Brežice

15 let Skupine za samopomoč 

PIŠECE – Na Pleteršnikovi domačiji v Pišecah je 22. oktobra potekalo druženje z esperantom. S prireditvi-
jo so obeležili evropski dan jezikov, ki je bil 26. septembra, a so jo zaradi drugih obveznosti umestili v ok-
tobrske dneve. 

Esperantski večer v Pišecah

svetu, mnogo bi prihranili in 
mnoge resnice bi ostale manj 
popačene – od odločitev sodišč 
do vseh drugih organov.

Prizadevanja za popolno med-
narodno uveljavitev esperan-
ta so zelo resna že od 1. sve-
tovnega kongresa v Franciji 

leta 1905 s skoraj 700 ude-
leženci. Leta 1985 je UNES-
CO spodbudil države članice 
Združenih narodov za uved-
bo esperanta v šolske načr-
te, esperantska Wikipedia pa 
je najbolj priljubljena spletna 
stran v esperantu. Vsak, ki ima 
željo, se esperanta lahko nauči 
in svoje znanje potrdi na vsa-
koletnem mednarodnem izpi-
tu, ki se na isti dan odvija na 
različnih lokacijah po svetu, je 
povedal Zanut. 
Prijazno vzdušje so ponudi-
li Janž Rener in Pleteršnikovi 
pevci z vodjem Lojzetom Ogo-
revcem, ki so tudi v esperantu 
zapeli slovensko ljudsko »Prav 
luštno je res na deželi«.
� N.�Jenko�Sunčič

Pleteršnikovimi�pevci�so�v�esperantu�zapeli�»Prav�luštno�je�
na�deželi«

Osteoporoza je v porastu

Sevniška�skupina�terapevtske�vadbe

Nedelja, 13. 12., 14.00–18.00: 
ROKODELSKA TRŽNICA S PESTRIM PROGRAMOM

Torek, 15. 12., 18.00: 
Odprtje arheološke razstave: 

RIMSKO GROBIŠČE DVORCE PRI ČATEŽU IN HIŠASTE ŽARE 
KOT POMNIK DAVNEGA RELIGIOZNEGA DOŽIVETJA

Nedelja, 20. 12., 14.00–18.00: 
ROKODELSKA TRŽNICA S PESTRIM PROGRAMOM

Sreda, 30. 12., 19.00: 
2. GALA KOMORNI NOVOLETNI KONCERT KLASIČNE GLASBE 
Tomaž Zevnik – klarinet, Kristina Bitenc – sopran, Hana Bitenc - klavir

Prodaja vstopnic za koncert: 
Posavski muzej Brežice, 07 466 05 17, 031 708 737, vodnik@pmb.si 

Vljudno vabljeni, nič siljeni!

PRAZNIČNI DECEMBER 
V POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE
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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.
Poziv za zbiranje predlogov je odprt do 15. januarja 2016. Raz-
pisna dokumentacija in obrazci so na voljo na sedežu Zveze kul-
turnih društev Sevnica (Glavni trg 19, 8290 Sevnica), kjer se tudi 
zbirajo predlogi. Razpis je z vsemi prilogami objavljen tudi na sple-
tnih straneh Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si. Zveza kultur-
nih društev Sevnica bo priznanja in Prešernove plakete podelila 
na osrednji slovesnosti ob kulturnem prazniku, ki bo 4. februarja 
2016 v Kulturni dvorani Sevnica.

Sevniška kultura bogatejša 
za monografijo Občina Sevnica
V novembru – mesecu občinskega praznika občine Sevnica – smo po številnih krajih in na različnih področjih druž-
benega udejstvovanja krepili vezi in pripadnost skupnosti. Še posebej se bo v tem pogledu v zgodovino občine vpi-
sal sklepni dogodek 30. novembra, ko je bila javnosti v sevniški kulturni dvorani predstavljena monografija z imenom 
»Občina Sevnica«. 

V njej je prvič zajeto celotno 
območje občine na enem me-
stu. Z njo se je Sevnica pridruži-
la redkim slovenskim občinam, 
ki imajo trajno zapisano svojo 
preteklost in sedanjost. Knjiga 
je dragocen prispevek k pozna-
vanju pestre in raznovrstne de-
diščine, hkrati pa nov kamenček 
v mozaiku narodove dediščine in 
Rastoče knjige Sevnica. 

Monografijo urednika Oskar-
ja Zorana Zeliča sestavlja devet 

prispevkov sedmih avtorjev. Prvi 
je prispevek geografinje dr. Ka-
tje Vintar Mally, docentke na 
oddelku za geografijo Filozofske 
fakultete v Ljubljani, ki je opisala 
geografske poteze občine. Sledi 
prispevek dveh avtorjev, profe-
sorja biologije in kemije Duša-
na Klenovška iz Javnega zavo-
da Kozjanski park in biologinje 

Tanje Košar Starič iz Zavoda Re-
publike Slovenije za varstvo na-
rave, ki odkrivata rastlinski in ži-
valski svet. Doktor literarnih ved 
in magister teologije Karel Gr-
žan odstira sledi davne preteklo-
sti z astroarheološkimi odkritji, 
predvsem na primeru ozvezdja 
v dolini Sevnične. 

Arheologinja mag. Pavla Pe-
terle Udovič predstavlja pose-
litev območja od paleolitika do 
naselitve Slovanov s predstavi-

jo pomembnejših arheoloških 
najdišč in njihovih najdb. Etno-
loginja mag. Martina Orehovec 
predstavlja etnološki pogled na 
sevniško območje s področij 
materialne, socialne in duhov-
ne kulture. Sevniški raziskovalec 
in avtor številnih drugih knjižnih 
del Oskar Zoran Zelič obravnava 
tisočletje, čas od visokega sre-

dnjega veka do danes in njegove 
pomembnejše odtise, predsta-
vi pa tudi gospodarstvo občine, 
utrip današnjega časa na podro-
čju vzgoje in izobraževanja, ne-
katerih družbenih skupin, socia-
le, zdravstva, gasilstva, kulture, 
športa in rekreacije, urednik pa 
zaključuje s poglavjem o izbra-
nih pomembnih občanih.

Recenziji sta prispevala dr. Stane 
Granda in Alenka Černelič Kro-
šelj, uvodnik pa dr. Janko Prunk. 
Strokovno so pri nastajanju mo-
nografije uredniku pomagali še 
sodelavka občine Jelka Tršinar, 
zgodovinarka Marjeta Bregar, 
oblikovalka Melita Rak, zgodo-
vinar Janez Kos in fotograf Lju-

bo Motore. Prispevke dopol-
njuje bogato slikovno gradivo, 
ki so ga prispevali člani fotosek-
cije Društva Trg Sevnica, še po-
sebej Ljubo Motore, Vinko Še-
ško, Jože Hvala, Bojan Dremelj, 
Judith Zgonec in Robert Penič, 
pa tudi drugi fotografi, mnoga 
podjetja, inštitucije in društva.

Zbrane na predstavitvi sta na-
govorila župan Srečko Ocvirk in 
urednik nove monografije Oskar 
Zoran Zelič. Za glasbeno oboga-
titev dogodka so poskrbeli učen-
ci Glasbene šole Sevnica Žan Re-
povž, Tadej Tihole, Lea Ivandič 
in Lenart Traven, vsi učenci iz 
razreda Francija Lipovška, ob 
spremljavi pianistke Saše Božič.

Urednik Oskar Zoran Zelič (foto: L. Motore)

Predstavitev monografije (foto: L. Motore)

Nakup knjige je možen na sedežu KŠTM Sevnica 
na sevniškem Glavnem trgu, v pisarni Gradu Sevnica 

in v Turistični agenciji Doživljaj.

Praznovanje se je pričelo na sev-
niškem Glavnem trgu, kjer je bila 
na hiši nekdanje čitalnice odkri-
ta spominska plošča. To dejanje 
so opravili častni gost dogodka 
dr. Stane Granda, župan Sreč-
ko Ocvirk in direktorica Knji-

žnice Sevnica Anita Šiško. V čas 
nastanka narodne čitalnice v 
Sevnici je zbrane popeljal Oskar 
Zoran Zelič v vlogi sevniškega 
učitelja Tomaža Dernjača, po-
membne sevniške zgodovinske 
osebnosti in enega od ustanovi-

Obeležili 150 let ustanovitve narodne čitalnice
Občina Sevnica je že februarsko praznovanje slovenskega kulturnega praznika posvetila obeležitvi letošnje 150. oble-
tnice Narodne čitalnice v Sevnici. Osrednji dogodek pa je potekal 26. novembra, prav na dan, ko je bila pred 150 leti 
čitalnica kot prva v Posavju in 17. na Slovenskem tudi dejansko ustanovljena. 

teljev čitalnice, z domoljubnimi 
pesmimi pa je priložnostni do-
godek obogatila Planinska pev-
ska skupina Encijan.

Po odkritju spominske plošče 
se je obletnici posvečeno do-

gajanje nadaljevalo v Knjižnici 
Sevnica s čitalniškim večerom 
z osrednjim gostom dr. Stane-
tom Grando, ki je spregovoril 
o razvoju in vlogi čitalnic in či-
talništva na Slovenskem. Sevni-
ški raziskovalec in pisec številnih 

knjižnih del Oskar Zoran Zelič je 
nato predstavil razvoj sevniške 
čitalnice, direktorica Knjižnice 
Sevnica Anita Šiško pa pregled 
razvoja ustanove splošne Knji-
žnice Sevnica. Slednja danes ni 
zgolj mesto, kjer si občani lah-
ko izposodijo knjige, temveč je 
tudi literarno središče in prostor 
kulturnega dogajanja, hkrati pa 
aktivno sledi tehnološkemu na-
predku ter sodobnim načinom 

podajanja in združevanja infor-
macij. Ob tej priložnosti so tako 
namenu predali nov knjigomat, 
napravo za samostojno izposo-
jo gradiva. V programu priredi-
tve je nastopila pevska skupina 
Encijan, recitatorja Tina Železnik 
in Robert Kaše pa sta številnim 
zbranim predstavila pesmi Anto-
na Umeka Okiškega. Progam je 
povezovala Jožica Prah. 
 Foto: Jože Hvala

Pevska skupina Encijan in Oskar Zoran Zelič

Prva izposoja knjige na knjigomatu

Ta veseli dan sevniške kulture

Gledališka skupina Kulturnega društva Studenec
V počastitev obletnice rojstva pesnika dr. Franceta Prešerna so 3. de-
cembra vrata odprle številne kulturne ustanove in pripravile razne 
predstave, koncerte, predavanja, delavnice in druge kulturne dogod-
ke. Zveza kulturnih društev Sevnica in sevniška območna izpostava 
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti sta pova-
bili na prireditev »Ta veseli dan sevniške kulture«, na odru sevniške 
kulturne dvorane pa se je ob tej priložnosti odvila komedija »To ima-
mo v družini« v izvedbi Gledališke skupine Kulturnega društva Stu-
denec. Na povabilo so se društva številčno odzvala ter gledališko 
skupino nagradila z lepim obiskom in aplavzi. Zbrane sta pozdravi-
la predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak in župan 
Srečko Ocvirk. Kulturni dogodek se je nadaljeval z družabnim sreča-
njem in klepetom. 

Zbiranje predlogov za dobitnike priznanj 
in Prešernovih plaket

Obisk sevniške enote Varstveno delovnega centra

Sevniška enota Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec se je z 
dnevi odprtih vrat tudi ob letošnjem praznovanju občinskega pra-
znika dejavno pridružila programu dogodkov. Ob tem sta vodstvo 
in uporabnike centra obiskala župan Srečko Ocvirk in vodja Oddel-
ka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar. Predstavili so jima aktual-
no delo in dejavnosti, gosta pa sta jim voščila prijetne decembrske 
dni in uspešno še vnaprej. 

Obisk ob dnevu odprtih vrat

Pričel se je Čudežni december
KŠTM Sevnica je pod okrilje »Čudežnega decembra« združil celome-
sečni niz dogodkov in aktivnosti za različne generacije. V Sevnici so 
se praznične luči prižgale v petek, tik pred prihodom prvega dobre-
ga moža, sv. Miklavža, ko je potekal tudi simbolični pohod »Z luč-
ko na grad«. V soboto je bila na sejemskem prostoru za HTC in na 
Kmečki tržnici Sevnica ponudba še posebej predpraznično obarvana. 



Posavski obzornik - leto XIX, številka 25, četrtek, 10. 12. 201518 IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Kr
šk

o

Legenda: A = Escerichia coli – CFU/100ml, B = koliformne baktrije – CFU/100ml, C = Skupno število aerobnih bakterij 220C 72h v 1ml, 
D = Skupno število aerobnih mezofilnih bakterij 360C 72h 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.

Tabela: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, ki so v 
upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih odborov v občini Krško – jesen 2015
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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 2 6 U /

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

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

4. Mali Kamen - Reštanj - omr. Mali Kamen 21 175 Da U 0 0 2 4 U /

5. Rožno – Dolenji Leskovec, omr. D. Leskovec 23 220 Ne NU 0 1 4 0 U /

6. Slom – Pihovec –omr. I. Stolovnik 51 219 Ne U 0 0 6 5 U /

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

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih-
vaških vodovodov za drugo polovico leta 2015 
Po pogodbi, ki sta jo sklenila Občina Krško in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in 
zdravje Novo mesto, je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opravil drugi del analiz vode vaških vodovo-
dov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oz. skupin občanov ter obsegajo večje vaške vodovodne sisteme. Nacio-
nalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opozarja, da kakovost vode ni ves čas stabilna in da je potrebno za njeno 
zdravstveno ustreznost na vodovodih izvesti še dodatne ukrepe. Povzetek poročila o kvaliteti pitne vode vodovodov, 
nad katerimi ni rednega nadzora v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, podajamo v nadaljevanju. 

Skupno je bilo pregledanih se-
dem vaških vodovodov, zavod 
pa je odvzel sedem vzorcev za 
osnovno mikrobiološko in se-
dem vzorcev za osnovno sani-
tarno-kemično preiskavo. Kot je 
razvidno iz tabele 1, so bili vzorci 
vode na vodovodu Rožno – Do-
lenji Leskovec (omrežje Dole-
nji Leskovec 23) mikrobiološko 
neskladni s Pravilnikom o pitni 
vodi (Ur. List RS št. 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06 in 25/09). Z osnov-
no sanitarno-kemično preiskavo 
niso našli neskladnosti.

Kljub temu da trenutna ocena 
kaže na to, da je bila voda na 
ostalih vodovodih zdravstveno 
ustrezna in da na nekaterih vo-
dovodih analize izpred preteklih 
let kažejo na zdravstveno ustre-
znost vode, Nacionalni labora-
torij za zdravje, okolje in hrano 
opozarja, da kakovost vode ni 
ves čas stabilna in da je potreb-

no za njeno zdravstveno ustre-
znost na vodovodih izvesti še 
dodatne ukrepe. Rezultati opra-
vljene preiskave so odraz trenu-
tnega stanja, saj je iz primerja-
ve analiz, ki so bile opravljene v 
preteklih letih, mogoče ugotovi-
ti, da se kakovost vode na teh 
vodovodih in izvirih med letom 
lahko bistveno spreminja. Odvi-
sna je predvsem od vremenskih 
razmer in letnega časa ob odvze-
mu vzorca. 

Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano predlaga ob-
vezno prekuhavanje vode na 
vseh obravnavanih vodovodih. 
Prekuhavanje mora trajati, do-
kler voda ni zdravstveno ustre-
zna. Vodo je treba primerno 
pripraviti in razkužiti. Na vodo-
vodih, kjer se izvaja razkuževa-
nje, a je voda kljub temu neu-
strezna, je treba ugotoviti, ali 
razkuževanje poteka strokovno 

pravilno. Zaradi varnosti mora 
upravljanje vodovoda prevze-
ti profesionalno usposobljeno 
podjetje. Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano pre-
dlaga, da je to KOSTAK d.d. Vir 
pitne vode je potrebno zaščititi s 
predpisanimi varstvenimi paso-
vi, ki morajo biti skladno s pred-
pisi označeni. Razkuževanje je 
potrebno na vodovodu Rožno – 
Dolenji Leskovec.

Vodo iz vseh vodovodov je pred 
uporabo potrebno obvezno pre-
kuhati. Za prekuhavanje pitne 
vode se priporoča naslednji na-
čin:
• ko voda zavre, običajno zado-

stuje, da burno vre še eno mi-
nuto, 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 oslabljenim imunskim siste-

mom;
• zaradi možnosti naknadnega 

onesnaženja prekuhane vode 
priporočajo, da voda ostane 
v isti posodi, v kateri smo jo 
prekuhali;

• vodo hranimo v hladilniku v 
čisti in pokriti posodi;

• tako pripravljeno vodo za pi-
tje lahko uporabljamo do 24 
ur, izjemoma do 48 ur; 

• če je voda motna, je potreb-
no pred prekuhavanjem od-
straniti večino delcev z use-
danjem in nato filtriranjem 
skozi več plasti čiste, najbolje 
prelikane tkanine ali skozi čist 
papirnat filter (npr. pivnik, fil-
ter za kavo);

• ker je lahko prekuhana voda 
manj prijetnega okusa, za pi-
tje priporočajo pripravo čaja 
oz. drugih napitkov, lahko pa 
tudi v obliki juhe ali kakšne 
druge jedi. 

Z novembrom je na spletni strani Občine 
Krško za občanke in občane na voljo nov 
spletni servis, preko katerega lahko občan-
ke in občani Občini Krško posredujejo pre-
dloge, pobude in vprašanja, o projektih, o 
tem, kaj pričakujejo v svojem kraju, krajev-
ni skupnosti, ulici, opozarjajo na določe-
ne pomanjkljivosti in podobno. Prednost 
spletnega servisa je ta, da omogoča upo-
rabniku, da svoje vprašanje podkrepi s fo-
tografijo in lokacijo. Uporabniki prav tako 
lahko pregledujejo že podane pobude in 
odgovore pristojnih, s tem pa lahko prido-
bijo tudi že odgovor na morebitno vpraša-
nje. Prav tako je izdelana mobilna aplika-
cija za uporabo na pametnih telefonih, ki 
jo uporabniki lahko brezplačno prenesejo 
s pomočjo priložene QR kode ali spletne 

Google Play trgovine (https://play.goo-
gle.com/store/apps/details?id=pobude.
krsko) in jo nato uporabljajo z enakim na-
menom, kot spletni servis. Mobilna apli-
kacija poleg že omenjenega omogoča tudi 
določitev lokacije s pomočjo GPS modula, 
v kolikor ga pametni telefon ima.

V Venišah v krajevni skupnosti Leskovec pri Krškem so se krajanke 
in krajani 2. decembra veselili zaključka več infrastrukturnih projek-
tov, saj je Občina Krško v zadnjem letu zaključila s sanacijo plazu, 
prenovila vodovodni sistem, obnovljeno oziroma na novo zgraje-
no je kanalizacijsko omrežje, optično omrežje in urejena plinifikaci-
ja v skupni vrednosti 485.000 evrov. Po obilnem deževju v lanskem 
septembru se je na območju Veniš sprožil večji plaz, ki je bil letos 
saniran. Vrednost sanacije je znašala 223.000 evrov, od tega je de-
lež v višini 174.000 evrov krilo ministrstvo za okolje in prostor, osta-
lo pa Občina Krško. Na območju spodnjih Veniš je hkrati z izgradnjo 
plinovoda v letošnjem letu stekla obnova vodovodnega omrežja in 
optike, hkrati pa tudi kanalizacijsko omrežje in lokalna cesta skozi 
Veniše v dolžini 550 metrov. Vrednost del na tem odseku je znaša-
la 152.000 evrov, 15.000 evrov pa je Adriaplin prispeval za obnovo 
lokalne ceste. Krajani zgornjih Veniš so pridobili novo kanalizacijsko 
omrežje in cesto v skupni višini 110.000 evrov.

Nova aplikacija za pobude občanov 

Veniše z novimi infrastrukturnimi pridobitvami

Nove pridobitve v Venišah so uradno namenu predali župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko, predstavnik vaške skupnosti Bojan 
Mežič in predstavnik družbe Adriaplin Alojz Babič.

Ob obletnici enotne odločitve slovenskega 
naroda za samostojno državo

vas vljudno vabimo
na proslavo ob

dnevu samostojnosti in enotnosti

v soboto, 26. decembra 2015, ob 17. uri
v veliko dvorano Kulturnega doma Krško.

Slavnostni govornik bo Tomaž Režun,
predsednik Sveta regije Posavje.

Kulturni program bo oblikoval
Simfonični orkester Glasbene šole Krško,

dirigent Peter Gabrič.

Po prireditvi vas vabim v avlo Kulturnega doma 
Krško, da skupaj nazdravimo letu, ki prihaja.

mag. Miran Stanko,
župan

Brezplačno vstopnico je potrebno rezervirati na blagajni
Kulturnega doma Krško na telefonsko številko 07 488 01 94.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

OZI (15399B) je krasen kuža več-
je rasti, najverjetneje mešanec 
z labradorcem. Star je približno 
eno leto ter je črno-sive barve s 
kratko dlako. Zelo rad je v druž-
bi ljudi ter je željan pozornosti, 
drugače pa je zelo nežnega in 
'cartljivega' karakterja.

RAMBO (15397B) je zelo ak-
tiven, prijazen in igriv kuža v 
tipu "bulla". Star je približno 
eno leto, je srednje rasti ter ima 
kratko rjavo dlako. Potrebuje 
aktivne in izkušene lastnike, saj 
je poln energije. Ko bo deležen 
prave vzgoje, bo odrasel v pra-
vega sopotnika za kolesarjenje, 
plavanje ali tek v naravi.

V Zavetišče je prispela naša 
mala, od lastnika zapuščena 
BIBA (15406Š), ki si čim hitreje 
želi v nov, topel domek. Biba je 
mlada psička manjše rasti, črno-
rjave barve s srednje dolgo dla-
ko. Je zelo nežna, igriva in pri-
jazna psička, ki komaj čaka, da 
nekomu polepša dan ter mu na 
obraz pričara nasmeh

Sprejema sta se udeležila tudi 
trenerja obeh tekmovalk – Met-
ka Galič iz Karate kluba Brežice 
(sicer tudi mama uspešne Na-
stje Galič) in Davor Mrzak iz Ka-
rate kluba Samobor, ki bdi nad 
treningi Kaje Budič. Kaja je si-
cer članica Karate kluba Kolek-
tor iz Idrije, svojo pot pa je za-
čela v brežiškem klubu. Med 
prisotnimi, ki so izjemno pono-

Župan sprejel uspešni karateistki 
Kajo Budič in Nastjo Galič 
BREŽICE – Uvrstitev na 9. svetovno mladinsko, kadetsko U21 prvenstvo v karateju, ki je potekalo na začetku novem-
bra v Indoneziji, je odličen dosežek za mladi brežiški karateistki Nastjo Galič in Kajo Budič. Športnici pravita, da je uvr-
stitev na svetovno prvenstvo potrditev dolgoletnih treningov in priprav ter dobra motivacija za nadaljnjo športno pot. 
Župan občine Brežice Ivan Molan je športnicama v imenu občine čestital in dejal, da je njun uspeh tudi rezultat pod-
pore in spodbudnega okolja, kjer ju podpirajo klubi, trenerji in starši pa tudi občina, ki v okviru danih možnost zagota-
vlja dober začetek.

sni na uspeh obeh športnic, sta 
bila tudi predsednik Karate klu-
ba Brežice mag. Hrvoje Oršanič 
in Kajin oče Andrej Budič. 

SVETOVNO PRVENSTVO 
ZELO NAPORNA, PA TUDI 
ZELO LEPA IZKUŠNJA

Kaja in Nastja sta se strinjali, da 
je bil nastop na svetovnem pr-

venstvu v Džakarti v Indonezi-
ji izjemna izkušnja, pa tudi na-
porna. Poleg celodnevne poti 
in šesturne časovne razlike ter 
močne konkurence tekmic je 
bilo tekmovanje zahtevno tudi 
zaradi podnebja - visoke vlage 
in temperatur tja do 45 stopinj. 
Nastop na prvenstvu jima je dal 
dodaten zagon za treninge in 
tekmovanja, prva preizkušnja ju 
čaka že februarja naslednjo leto 
na evropskem prvenstvu. 

O NAČRTIH ZA PRIHODNOST 
IN NASVET ZA BODOČE 
ŠPORTNIKE

Na olimpijskih igrah v Tokiu 
2020 bo karate prvič uvrščen 
med olimpijske športe, kar obe-
ma karateistkama predstavlja iz-
ziv. Pot do Japonske pa bo dol-
ga in naporna, saj je konkurenca 
izjemno močna, s karatejem se 
namreč ukvarjajo športniki v kar 
186 državah po svetu. V nasle-
dnjih petih letih imata Kaja in 

Nastja pred seboj še veliko na-
črtov – od državnih do evropskih 
in svetovnih prvenstev.  Njuni 
uspehi so tudi pomemben zgled 
in spodbuda mlajšim članicam in 
članom v klubih, saj sta dokaz, 
da se da z voljo in delom uspeti. 
Njun nasvet za dosego zastavlje-
nih ciljev je jasen – vztrajati, pre-
magovati ovire, skrbeti za moti-
vacijo in trenirati.  

Občina s proračunskimi sred-
stvi, ki jih redno namenja špor-
tu in investicijam v športno in-
frastrukturo, zagotavlja osnovne 
pogoje za različne vadbe in tre-
ninge za vse generacije, poseb-
no pozornost pa namenja otro-
kom in mladim. Občina želi s 
široko podporo športu spodbu-
diti mlade h gibanju in zdrave-
mu načinu preživljanja prostega 
časa ter tudi omogočiti mladim, 
da se njihova nadarjenost opa-
zi in razvije. 

Karateistki s spremstvom na sprejemu pri županu

Občina Brežice je od samega za-
četka begunske krize pristojne 
državne institucije opozarjala 
na veliko verjetnost nastanka 
posredne gospodarske škode 
zaradi nastalih razmer. 

Po delovnem srečanju in dogo-
voru z ministrom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravkom 
Počivalškom je Občina Brežice 
zbrala podatke o oceni gospo-
darske škode lokalnih podjetij 
in jih posredovala na ministr-
stvo. Tako je 25 podjetij za ob-
dobje od oktobra do novembra 
prijavilo svojo oceno gospodar-
ske škode v višini 1,3 milijona 
evrov. Občina Brežice pričaku-
je, da bo Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo kot 
dogovorjeno na podlagi zbranih 
podatkov v sodelovanju s priza-
detimi občinami pripravilo ukre-

Praznični decembrski program 
v brežiškem gradu (Posavski muzej Brežice)

NEDELJA, 13. 12. 2015, 14.00 – 18.00: 

PRAZNIČNA ROKODELSKA TRŽNICA
Praznična tržnica na grajskem dvorišču z bogato ponudbo uni-
katnih ročnih izdelkov: nakit, naravna kozmetika, izdelki iz bla-
ga, kvačkani izdelki, leseni izdelki, keramični izdelki … Društvo 
Regrat pa bo poskrbelo za prodajo palačink, čaja in kuhane-
ga vina. 

Program:
• 14.00: OBISK DOBREGA MOŽA IN VOŽNJA S KONJSKO 

VPREGO Turistične kmetije Zevnik, grajsko dvorišče
• 15.00: DELAVNICA – okraševanje prazničnih piškotov in 

ZGODBE Z DOBRIM MOŽEM, Mali avditorij
• 15.00: JAVNO VODSTVO po etnološki razstavi Od svinje do 

votivnega prašička, od rečnih poti do testenega ptička z 
avtorico dr. Ivanko Počkar, Galerija

• 16.00: MALI KONCERT Glasbene šole Brežice v Viteški 
dvorani 
PREDSTAVITEV RESTAVRATORSKIH DEL v Viteški dvorani, 
mag. Rado Zoubek, akademski slikar,  
konservatorski - restavratorski svetnik, ZVKDS 
Restavratorski center

• 17.30: OGNJENA PREDSTAVA, grajsko dvorišče
• 14.00–18.00: DELAVNICA – izdelovanje prazničnih voščilnic, 

grajsko dvorišče

TOREK, 15. 12. 2015, 18.00: 

Odprtje arheološke razstave: RIMSKO GROBIŠČE DVORCE PRI 
ČATEŽU IN HIŠASTE ŽARE KOT POMNIK DAVNEGA RELIGIOZNE-
GA DOŽIVETJA, prostor stalne arheološke zbirke

NEDELJA, 20. 12. 2015, 14.00 – 18.00: 

PRAZNIČNA ROKODELSKA TRŽNICA
Praznična tržnica na grajskem dvorišču z bogato ponudbo uni-
katnih ročnih izdelkov: nakit, naravna kozmetika, izdelki iz bla-
ga, kvačkani izdelki, leseni izdelki, keramični izdelki … Društvo 
Regrat pa bo poskrbelo za prodajo palačink, čaja in kuhane-
ga vina. 

Program:
• 14.00: OBISK DOBREGA MOŽA IN VOŽNJA S KONJSKO 

VPREGO Turistične kmetije Zevnik, grajsko dvorišče
• 15.00: DELAVNICA – izdelovanje prazničnih okraskov in 

ZGODBE Z DOBRIM MOŽEM, Mali avditorij
• 15.00: JAVNO VODSTVO po etnološki razstavi Od svinje do 

votivnega prašička, od rečnih poti do testenega ptička z 
avtorico dr. Ivanko Počkar, Galerija

• 16.00: MALI KONCERT Glasbene šole Brežice v Viteški 
dvorani  
PODROBNA PREDSTAVITEV VITEŠKE DVORANE v digitalni 
obliki, Oži Lorber, kustosinja

• 17.30: OGNJENA PREDSTAVA, grajsko dvorišče
• 14.00–18.00: DELAVNICA – izdelovanje prazničnih zastavic, 

grajsko dvorišče

Podjetja v občini ob begunski krizi utrpela 
za 1,3 milijona evrov gospodarske škode

pe za pomoč in ublažitev posle-
dic gospodarske škode. Skupen 
dogovor je, da se okrepi pro-

mocija gospodarstva in turizma 
v občini Brežice.  

Posebne razmere v času najintenzivnejše begunske krize v obči-
ni Brežice

Na Občino Brežice so se obrni-
li zaposleni v podjetju BGS Ele-
ktrika, ki že nekaj mesecev niso 
prejeli plače. 

Podobno kot pred leti ob teža-
vah podjetja Novoles je Obči-
na zaposlenim pomagala vsaj 
delno ublažiti stisko z enkratno 
denarno pomočjo oz. nadome-
stilom, za katero so delavci za-
prosili na pristojnem Centru za 
socialno delo Brežice. Pomoč so 
dobili vsi tisti posamezniki, ki so 
upravičeni do sredstev (zadnje 
tri mesece niso prejeli plače, 
imajo stalno prebivališče v ob-
čini), pomoči pa niso mogli pre-
jeti tisti, katerih družinski pre-
jemki presegajo cenzus, in tisti, 
ki so bili v času, ko podjetje ni 
izplačevalo plač, v bolniški od-
sotnosti, daljši od meseca dni, 
in ki so v tem obdobju namesto 
plače prejemali bolniško nado-
mestilo. 

Pomoč delavcem 
podjetja BGS Elektrika 

www.brezice.si
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SEVNICA - Ob 20-letnici delovanja Galerije Esculap, ki »do-
muje« v Zdravstvenem domu Sevnica, je 11. novembra po-
tekala otvoritev jubilejne mednarodne slikarske razstave 
pod naslovom Narava ima vedno prav.

Na razstavi, na kateri bodo na 
ogled slikarska dela domačih 
in tujih umetnikov do marca 
prihodnje leto, se predstavljajo 
Irena Ameršek, Rafael Andlo-
vič, Kristina Bevc, Roman Bla-
tnik, Borut Cafuta, Pavla Čer-
nigoj, Gordana Dobriha, Stane 
Fabjančič, Nevenka Flajs, Mi-
lan Jurina, Anton Klakočar, 
Janez Klavžar, Magdalena Ko-
cjan Kodrič, Mojca Kovač, Lidi-
ja Maček Stanič, Vilma Mavrič 
Krisper, Mojca Musar, Marko 
Okorn, Marija Oven, Snježana 
Papst, Marjan Perič, Branka 
Purc, Tatjana Potokar, Petra 
Pozderec, Milena Roštohar, 
Elena Sigmund, Jožica Udovč 
Krhen in Ines Zgonc.

Med vsemi prispelimi deli je 
ocenjevalna komisija v sestavi 
prof. umetnostne zgodovine Maše Mohorko, sevniškega vse-
stranskega umetnika Rudija Stoparja, dr. med. Božidarja Gro-
boljška, dr. stom. Pavla Zagodeta, zdrav. tehnika Damjana 
Krajnca in zunanjega člana Jožefa Žnidariča izbrala šest del in 
jih še posebej nagradila s plaketami. Tretjo nagrado in bronasto 
plaketo so prejeli: Stane Fabjančič za sliko, ki jo je naslovil Črni 
teloh – skrivnostna snežna roža, hrvaška umetnica Lidija Ma-
ček Stanič za sliko z naslovom Dotik narave in Anton Klakočar 
za sliko Tihožitje. Drugo nagrado in srebrno plaketo sta prejeli: 
Milena Roštohar za slikarsko delo Coexstentia cum natura (So-
bivanje z naravo) in hrvaška umetnica Snježana Papst za sliko z 
naslovom Mati narava. Prvo nagrado in zlato plaketo je prejela 
Gordana Dobriha za Tihožitje dolenjske voščenke.
Otvoritev razstave, ki jo je povezovala direktorica ZD Sevnica 
Vladimira Tomšič, sta popestrili citrarki Anja Žveglič in Maja 
Imperl, učenki GŠ Sevnica. Ob jubilejni razstavi je bila izdana 
tudi posebna zloženka z opisi del imenovanih umetnic in ume-
tnikov.  S. Radi

BREŽICE – Trinajst članic Keramične sekcije, ki deluje v okviru 
Društva likovnikov Brežice, se je 5. novembra predstavilo z raz-
stavo v sejni sobi brežiške Upravne enote. Maja, junija in julija so 
razdeljene v skupine sledile in ustvarjale na tečajih nove tehni-
ke »goli raku«, ki jih je vodila diplomirana slikarka Nevenka Ru-
škovič. Goli raku je moderna izvedba rakuja, o tem je spregovo-
rila Branka Benje: »Kot pri tradicionalnem rakuju se izdelki v 
golem rakuju žgejo hitro, na visoki temperaturi, z veliko dima in 
presenečenj. Iz gline oblikovani izdelek se mora popolnoma po-
sušiti, sledi proces poliranja, nato se neglaziran izdelek »biskvi-
tno« speče, da je pripravljen za drugo peko. Neglaziran izdelek se 
zaščiti s tankim slojem posebne emulzije, tekoče gline, imenova-
ne 'slip' ali odstranjevalec, na delu, kjer ne želiš imeti glazure, ker 
se le-ta po žganju odstrani. Ostane 'gol' izdelek, brez glazure, na 
katerem je dim narisal naključne vzorce, kar je keramika, deko-
rirana z dimom. Od tod ime goli raku«. Med keramiki obstaja iz-
rek, da so za uspešno izvedbo keramičnega izdelka potrebni kre-
ativnost, znanje, izkušnje in – sreča ne sme manjkati!
Razstavljale so: Mija Baškovč, Branka Benje, Branka Ereš, 
Helena Frešer, Sonja Kostanjšek, Edith Lukež, Ana Mamilo-
vič in Zlatka Vučinić ter odsotne Stanka Hrastelj, Jožica Pe-
trišič, Mihaela Prevejšek, Olga Rožman in Alenka Venišnik. 
Otvoritvena poslastica sta bili plesni točki Brine Lukež in Luke 
Vodlana.� N.�J.�S.

SEVNICA - V kavarni Špica v starem sevniškem mestnem jedru 
se je v oktobru s svojimi slikami predstavljal Roman Perčič s 
Senovega. Na slikarska platna je ujel posebne trenutke v naravi, 
ki so nanj naredili najmočnejši vtis, zato je razstava nosila na-
slov Utrinki iz narave. »Zelo blizu mi je narava in vse slike so na-
stale v naravnem okolju, niti ena v ateljeju,« je pripovedoval av-
tor, ki ga poklicna pot ni zanesla v umetniške kroge, saj se je po 
zaključeni gimnaziji odločil za študij strojništva. »Leto 1984 je 
bilo zelo plodovito, potem je sledil več kot desetletje molk, ko ni-
sem ničesar naslikal. V lanskem letu, ko sem bil na dopustu, sem 
opazoval modro gladino morja in pomislil sem, da bi ta trenutek 
ujel na slikarsko platno. Prepustil sem se umetniškemu izraža-
nju in s sliko ohranil trenutek v naravi tudi za mlajše rodove,« je 
dejal in se ozrl na sliko, ki je nastala v lanskem poletju na Kor-
čuli. »Vsi okvirji slik so narejeni iz lesa, ki raste pod obronki Bo-
horja, od koder sem doma. Izdelala sva jih z ženinim očetom v 
njegovi mizarski delavnici,« se je nato nasmehnil in dodal, da je 
to njegova prva javna slikarska razstava, na kateri so pritegnile 
pogled intenzivne, močne barve in podobe modre gladine vode, 
stare hiše, drevesa, pročelja hiš ...  S. R.

20 let Galerije Esculap

Gordana�Dobriha� iz�Kladja�
pri�Krmelju�je�za�svojo�sliko�
Tihožitje�dolenjske�voščenke�
prejela�prvo�nagrado�in�zla-
to plaketo.

Perčičevi utrinki iz narave

Roman�Perčič�želi�s�svojimi�slikarskimi�deli�iztrgati�pozabi�ne-
katere�detajle�iz�stavbne�arhitekture�in�iz�narave.�

In - sreča ne sme manjkati! 

KRŠKO – Kulturni dom Krško je 24. novembra v enoti Ga-
lerija Krško pripravil odprtje razstave »Mrtvaški ples živa-
li, živali 1914–1918«, avtorjev Katarine Toman Kracina in 
Društva za domače raziskave. Razstavo je odprla direktori-
ca krške občinske uprave Melita Čopar.

Skoraj sedem metrov dolga in meter visoka akrilna poslikava je 
v takšni razstavni obliki prvič postavljena na ogled v Krškem, je 
v predstavitvi projekta povedal umetnostni zgodovinar Jani Pir-
nat. Ob tem je še dejal, da živali na bojnem polju niso avtonom-
ne, ampak so tako ali drugače zmagovalke oz. žrtve razmer, ki 
jim jih je vsilil človek. »Niso ne prijateljice ne sovražnice, nimajo 
ne dolžnosti ne plemenitega cilja, niso ne dobre ne slavne, zgolj 
so,« je med drugim zbranim pojasnil in dodal, da so v 1. svetovni 
vojni ljudje nabor živali izenačili z naborom vojakov ter jim pri-
pisovali patriotske lastnosti in naloge. Tako so vojnim herojem 
postavljali bronaste spomenike in npr. konje, mule, pse ali golo-
be odlikovali z medaljami in vojaškimi čini. 

Razmišljanje o univerzalnosti smrti v vojnem času je člane Dru-
štva za domače raziskave pripeljalo do teme mrtvaškega plesa, 
priljubljene poznosrednjeveške alegorije, ki je ohranjena v vseh 
deželah ob soški fronti. »Povorko različnih živali po vojni soški 
pokrajini vodijo brezupno razposajeni in norčavi okostnjaki, ove-
šeni z vojaško opremo, kjer jih pozdravlja in jim salutira general 
Smrt, na prestolu ob njem pa na gramofonu igra vedno ista pe-
sem, ki jo je za to priložnost napisal Primož Oberžan,« je še po-
jasnil Pirnat. Razstava bo na ogled do 14. februarja 2016.
  M.�Hrvatin

»Mrtvaški ples živali«

Vodja�galerije�dr.�Helena�Rožman�z�obiskovalko�razstave

BREŽICE – Območna izpo-
stava JSKD Brežice je 12. 
novembra v Domu kultu-
re pripravila otvoritev raz-
stave fotografij z naslovom 
Fotografska razmišljanja. 
Vsi razstavljavci: Lea Ba-
bič, Branko Benčin, Bran-
ko Brečko, Vlado Bucalo, 
Tomaž Bukovinski, Črt 
Lipej, Davor Lipej, Anita 
Radkovič, Venceslav Sta-
jić, Ivan Tomše, Tine Vim-
polšek in Anton Vučajnk so za udeležbo prejeli priznanja, foto-
grafirali pa so na teme Vrbina - spreminjajoča se oaza brežiške 
ravnice, splošna in digi–migi. Pohvale so prejeli Benčin, Bucalo, 
Bukovinski, Tomše in Vučajnk, nagrado pa Črt Lipej in Bucalo. 
Fotografije sta skrbno izbrala prof. likovne umetnosti in likovna 
ustvarjalka Tanja Plevnik ter svetovno priznani fotograf in fo-
toreporter, predavatelj, humanitarec in pisec Arne Hodalič. Oba 
sta pohvalila tradicijo že 14. območne razstave v Brežicah, ki jo 
je treba nadaljevati. Hodalič je ob tem pogrešal mlajše avtorje, 
ki bi jih bilo treba vzpodbuditi in jim predajati znanje, koordi-
natorka Simona Rožman Strnad pa je ob tem sporočila Hodali-
čevo misel, »da se fotografira z glavo in ne s fotoaparatom«, kaj-
ti fotografski standardi niso takšni, kot bi si jih želel. Plevnikova 
pa je dejala, da tehnični vidik zanjo ni bil ravno v prvem planu, 
temveč vizualnost in motiv.� N.�J.�S.�

KRŠKO - Likovnice - kiparke, članice Društva likovnikov Krško 
OKO, so konec novembra postavile na ogled svoje izdelke unika-
tne keramike. Ustvarjale so pod budnim očesom in mentorstvom 
dipl. slikarke Nevenke Ruškovič iz Brežic. Na razstavi »Unika« 
se bleščijo unikatni izdelki tako uporabne kot okrasne keramike, 
izdelane v starodavni japonski tehniki »raku«. Ta se uporablja pri 
dekorativnem žganju, ki omogoča atraktivne neponovljive vzor-
ce. Izdelki se žgejo hitro, na visoki temperaturi, z veliko dima in 
presenečenj. To tehniko zaznamuje nenehno eksperimentira-
nje, pri katerem so stalno navzoča presenečenja, narejeni izde-
lek pa je unikat, ki ga ni mogoče več ponoviti. Na razstavi, zadnji 
v tem letu, je po uvodnem govoru predsednika Romana Blatni-
ka in glasbeni točki razstavljalka in članica društva Branka Be-
nje obiskovalce popeljala skozi skrivnosti te zanimive tehnike in 
njihovega ustvarjanja. Poleg nje so na ogled postavile svoja zani-
miva dela še Hedvika Cener, Jožica Petrišič in Darja Veljković. 
Dvorano v parku so na otvoritvi razstave preplavili nežni zvoki 
skladb kitaristk Natalije Živič in Tinkare Robek, učenk Glas-
bene šole Krško. Razstave je odprta do 13. decembra.  R. B.

Razstava unikatne keramike 

14. fotografska razmišljanja

Fotografije�sta�izbrala�Tanja�Plev-
nik�in�Arne�Hodalič.

BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je na prvi decem-
brski večer v avli Doma kulture že 18. pripravila literarni večer 
območnega srečanja literarnih ustvarjalcev. V zbirki izbranih del 
so za branje na voljo dela: Eve Bahčič - Gimnazija Brežice, Laza 
Grujičića, Ivana Kapušina – KD Pika, Stanislave Pernišek, 
Draga Pirmana, Anice Pirš, Jožefa Pirša in Rudija Stoparja 
iz Literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič Dobova ter Vladi-
mire Sumrek, Dragomile Šeško in Božidarja Veljkovića. Izbor 
literarnih del je opravil Samo Dražumerič, ki je dejal, da z goto-
vostjo lahko reče, da brežiškim literatom ne manjka idej, barvito-
sti, zagona in vztrajnosti, vztrajnost pa naj bo vsem vodilo še na-
prej. Sicer pa so literarno delavnico letos izvedli na nevsakdanji 
način, saj so prostor spremenili v izdelovalnico lepljenk. V kre-
ativnem, sproščenem vzdušju in ob dobro premišljenih sugesti-
jah likovnega svetovalca Petra Škerla, je vsak udeleženec ustva-
ril lepljenko po vzgledu avantgardnega pesnika Srečka Kosovela. 
Vodja izpostave Simona Rožman Strnad, ki je avtorje predsta-
vila v kratkih intervjujih, sami pa so prebrali eno od svojih del, 
je izpostavila, da je pomen in namen tovrstnih srečanj v spod-
bujanju in razvijanju bralne, jezikovne in ustvarjalne kulture. Ob 
tem je seznanila tudi, da sta se Dragomila Šeško in Rudi Stopar 
uvrstila med osem finalistov državnega srečanja literatov seni-
orjev, ki ga je organiziral JSKD na Bledu 13. novembra. Sodelo-
valo je 142 literatov, izbor se je nato zožil na 32 in nato na osem.
� N.�J.�S.

Če beseda bi doma ostala …

Na�odprtju�razstave�prisotne�razstavljalke

Rudi�Stopar,�Drago�Pirman�in�Dragomila�Šeško

Kultura v Posavju
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Četrtek, 10. 12.

• od 8.00 do 14.00 v Varstve-
no delovnem centru Krško - 
Leskovec: dnevi odprtih vrat 
(še v petek, 11. 12.)

• ob 15.00 v MT Senovo: pra-
znično okraševanje mladin-
ske točke

• ob 16.00 v MC Brežice: otro-
ška predstava »Pravljična 
dežela« in animacije

• ob 16.30 na gradu Sevnica: 
čarobni obisk gradu

• ob 17.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
prikaz in delavnica izdelova-
nja dekoracij in aranžmajev

• od 17.30 do 19.00 v Me-
stnem muzeju Krško: delav-
nica »Izdelava kemogramov 
za voščilnice«

• ob 17.30 v MC Sevnica: pre-
davanje Andreja Pešca »Ži-
veti dobro ni protizakonito«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje o 
Braziliji

• ob 18.00 v dvorani TVD Par-
tizan v Boštanju: pogovorni 
večer za družino, gostje: Iva 
Dimic, podpredsednica NSI 
in poslanka, Franc Donko iz 
koalicije "Za otroke gre!" in 
Tomaž Lisec, poslanec SDS, 
glasbeni program: vokalna 
skupina Triola iz Boštanja

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: otvoritev razstave 
»Jesen - raj za umetnike«

• ob 18.30 v parku pri MC 
Brežice: prižig prazničnih 
luči

• ob 19.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Brezmejne 
zgodbe: Pot - pripovedoval-
ski večer za odrasle 

Petek, 11. 12.

• ob 17.00 na Gimnaziji Bre-
žice: dobrodelni ples

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: Berem kužku

• ob 17.00 v MT Senovo: sne-
žna krogla

• ob 17.00 v MT Raka: izde-
lava filma v Movie makerju

• od 17.30 do 19.00 v Me-
stnem muzeju Krško: de-
lavnica »Izdelava voščilnic z 
različnimi tehnikami«

• ob 18.00 v MT Podbočje: 
Fifa večer

• ob 19.00 na leposlovnem 
oddelku Knjižnice Brežice: 
Brati gore

• ob 19.00 v MC Krško: preda-
vanje KPŠ »Manj je več«

• ob 19.30 v KD Krško: stand 
up predstava Perice Jerko-
vića »Zgodovina selfi butla«

• ob 20.00 v Klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: literarni ve-
čer s Tomom Podstenškom

Sobota, 12. 12.

• od 8.00 do 12.00 na tržnici 
na Vidmu: praznični kulina-
rični sejem

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav - brez-
plačne sobotne otroške de-
lavnice 

• ob 9.00 v MT Senovo: seja-
nje božičnega žita

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj; od 10.00 do 14.00: 
delavnica »Moja nova torba«

• od 10.00 do 18.00 v pro-
storih železniške postaje 
na Libni: razstava KD Libna 
»Decembrsko obdarovanje«

• od 10.00 v MC Krško: Pra-
znični dan KPŠ - izdelava 
okraskov, kuharska delav-
nica, krasitev prazničnega 
drevesca in prižig lučk, obisk 
Božička

• ob 10.00 v MT Raka: izdelaj-
mo snežaka

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
peka božičnih piškotov

• ob 12.00 v MC Brežice: tur-
nir v submission grapplingu

• od 14.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: Fine art for everyone - 
risanje z ogljem na karton 

• ob 18.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Kr-
škem: letni koncert Ženske-
ga pevskega zbora Prepelice 
Dolenja vas z naslovom »Ču-
dovit je ta svet«

• ob 18.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: letni koncert FS 
DKD Svoboda Senovo z gosti 
KUD Oštrc iz Rud 

• ob 20.00 v Domu krajanov 
Razbor pod Lisco: folklorni 
večer FS Blaž Jurko z gosti

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine Siti hlapci

• ob 21.00 v MC Brežice: DŠB 
Winter Fest

Nedelja, 13. 12.

• od 14.00 do 18.00 na dvori-
šču gradu Brežice: praznična 
rokodelska tržnica z ognje-
nim programom

• ob14.00 na trgu Loka pri Zi-
danem Mostu: Vencember - 
tek radosti in veselja (božič-
na kapa obvezna oprema)

Ponedeljek, 14. 12.

• ob 17.00 v MC Krško: tečaj 
"potovalne" francoščine - in-
formativni sestanek

• ob 17.00 v Knjižnici Seno-
vo: lutkovna predstava Zma-
jeve dogodivščine

Torek, 15. 12.

• od 8.00 do 11.00 v e-učil-
nici Knjižnice Brežice: brez-
plačna delavnica »Poveži, 
naloži, beri … e-knjige«

• od 12.00 do 15.00 v Mestni 
hiši Brežice: info točka »Tvo-
ja ideja = tvoja priložnost«

• ob 16.00 v MC Sevnica: iz-
delovanje novoletnih okra-
skov

• ob 16.30 na mladinskem 
oddelku Knjižnice Brežice: 
pravljica z ustvarjalnico

• ob 17.30 v igralnici MC Bre-
žice: brezplačna družinska 
delavnica »Naši trmoglavč-
ki«

• ob 18.00 v prostoru stal-
ne arheološke zbirke v Po-
savskem muzeju Brežice: 
odprtje arheološke razsta-
ve »Rimsko grobišče Dvor-
ce pri Čatežu in hišaste žare 
kot pomnik davnega religio-
znega doživetja«

Sreda, 16. 12.
• od 17.30 do 19.00 v Me-

stnem muzeju Krško: de-
lavnica »Izdelava božičnih 

okraskov iz slanega testa in 
izdelava sladkornih bonbo-
nov«

Četrtek, 17. 12.

• ob 15.00 v MT Senovo: po-
stavljanje smrečice s slani-
mi okraski

• od 16.00 do 18.00 na upra-
vi Kozjanskega parka v Pod-
sredi: božična delavnica

• od 17.30 do 19.00 v Me-
stnem muzeju Krško: delav-
nica »Izdelava in peka me-
denih božičnih okraskov«

• ob 18.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: likov-
na razstava Tine Konec

Petek, 18. 12.
• od 12.00 do 22.00 v Men-

cingerjevi hiši Krško: raz-
stava »Božični okraski«; od 
18.00 dalje: delavnica »Pra-
znična peka in sušenje sad-
ja«

• od 17.00 dalje v starem me-
stnem jedru Krškega: Pra-
znični vikend (več na str. 15)

• od 17.30 do 20.00 v Me-
stnem muzeju Krško: delav-
nica »Izdelava božičnega da-
rila in božičnih okraskov iz 
naravnih materialov«; od 
18.00 do 20.00: vodenje 
po Mestnem muzeju Krško, 
Mencingerjevi hiši in Gale-
riji Krško

• ob 17.00 v MT Senovo: X–
mas party in obdarovanje

• ob 17.00 v MT Raka: božič-
no-novoletna zabava

• ob 18.00 v MT Podbočje: 
filmski večer

• ob 18.00 v Knjižnici Kosta-
njevica na Krki: Luč in sence 
- pravljični večer za odrasle

• ob 18.00 v klubu MC Breži-
ce: MC faktor - talent fest z 
zabavo za otroke in mladino

Sobota, 19. 12.
• od 8.00 do 12.00 na Kmečki 

tržnici v Sevnici: božična trž-
nica z obiskom Božička

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: otroški živ žav - 
izdelava darilc za družino in 
prijatelje

• ob 9.00 v MT Senovo: izdelaj 
praznično razglednico

• ob 10.00 v MT Raka: speci-
mo okraske za jelko

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
okrasimo mladinsko točko

• od 12.00 do 22.00 v Men-
cingerjevi hiši Krško: raz-
stava »Božični okraski«; od 
18.00 dalje: delavnica »Pra-

znična peka in sušenje sad-
ja«; od 18.00 do 20.00: vo-
denje po Mestnem muzeju 
Krško, Mencingerjevi hiši in 
Galeriji Krško

• od 14.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: Fine art for everyone - 
nadrealizem s svinčnikom/
ogljem/barvami

• ob 17.00 izpred MC Krško: 
nočni pohod KPŠ z baklami 
in zabava v starem mestnem 
jedru Krškega 

• od 17.00 dalje v starem me-
stnem jedru Krškega: Pra-
znični vikend (več na str. 15)

• ob 18.00 v Domu krajanov 
na Čatežu ob Savi: 11. božič-
ni koncert KUD Anton Kreč 
Čatež ob Savi

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: potopisni večer Morane 
Polovič »Ladakh in Kašmir«

• ob 20.00 v KD Krško: kon-
cert Jadranka Juras jazz 
kvinteta, za jazz-etno abo-
nma in za izven

• ob 20.00 v Klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: razprava 
»Rock ob žici«

Nedelja, 20. 12.
• od 14.00 do 18.00 na dvori-

šču gradu Brežice: praznična 
rokodelska tržnica - knjižni 
bazar Lions kluba Brežice 
„Za otroke OŠ Brežice - za 
šolo v naravi“

• ob 15.00 pri kapelici na Čre-
šnjicah: prireditev Advent 
na Črešnjicah

• ob 18.00 v večnamenski 
dvorani hotela Toplice v Ter-
mah Čatež: tradicionalni bo-
žično-novoletni koncert Pi-
halnega orkestra Kapele z 
gostom Vladom Kreslinom

Ponedeljek, 21. 12.

• ob 19.30 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: gledališka pred-
stava »Mame«

Torek, 22. 12.

• od 12.00 do 15.00 v Mestni 
hiši Brežice: info točka »Tvo-
ja ideja = tvoja priložnost«

• ob 16.00 v MC Sevnica: iz-
delovanje novoletnih okra-
skov

• od 18.00 do 20.00 v pro-
storih društva Magičnost gi-
banja (Hočevarjev trg 1, Kr-
ško): tematska delavnica 
»Rebirthing«

• ob 19.00 v KD Krško: stand 
up predstava »Tadej Toš v 
živo«

kam v posavju

Kratki dnevi, počivajoča zemlja in dišeči napitki 
vabijo k pripovedovanju. To je čas, ko so se od nek-
daj med mlajše in starejše delile zanimive zgodbe ter 
šepetale sanje o boljšem jutri. V dobri družbi sem sli-
šala meni še neznano pravljico, ki jo z veseljem de-
lim z vami ...

Med obema vojnama se je ob porečju Nila rodil de-
ček Ibrahim. Obiskoval je francosko in egipčansko 
šolo, svetovne knjige so mu šle v slast, navduševalo 
ga je podeželje. Po branju Goethejevega Wertherja je 
vzklila srčna želja: študirati v Evropi. A kako oditi, 
ko ga veže toliko pričakovanj? Stari oče in oče, vpliv-
na poslovneža, sta računala nanj v tovarni gnojil, 
le mama je vedela za sinove upe in mu dala blago-
slov, da poišče lastno življenjsko pot. S prtljago, veli-
ko vere in željan znanj se je odpravil v Nemčijo, a se 
na poti ustavil na univerzi v Gradcu.

Njegovemu naravoslovno-raziskovalnemu duhu je 
bilo prav vseeno, da sploh ni znal nemško. Cele dne-
ve in noči je študiral jezik, hkrati pa sledil predava-
njem tehniške kemije in medicine. In, glej ga zlomka, 
prišlek je navdušil in napredoval z izjemno hitro-
stjo, najprej do mesta asistenta, nato do doktorata, 
kasneje do vodje glavnih raziskovalnih institucij 
univerze. Zdaj je on predajal znanje, postal medna-
rodno prepoznaven farmakolog, ki so ga angažira-
le farmacevtske korporacije, z Avstrijko Gudrun je 
ustvaril topel dom. 

Njegova radovednost ni imela meja in po spletu na-
ključij je prisluhnil predavanjem biodinamike. Ve-
dno bolj se je poglabljal vanjo in spoznaval emi-
nence tega področja. Na prigovarjanje avstrijskih 
prijateljev, da naj jih končno pelje v Egipt na poči-
tnice, se je po dolgem času leta 1975 odpravil tja. Sle-
dilo je bridko spoznanje: dežela je usihala. Ljudje, ki 
jih je srečeval, so bili brez vizije, depresivni, nekdaj 
rodovitna zemlja je bila zastrupljena s škropivi, tla 
zasoljena, razmere v šolah nemogoče. In tako je ženi, 
otrokoma in prijateljem pojasnil, da ne more stati 
križem rok. Prodali so imetje v Avstriji in sledili na 
videz nori ideji: „Sredi puščave bom naredil kmetijo, 
vse bo temeljijo na trajnosti in etiki.“   

Najprej je izbral po mnenju kmetijskega ministrstva 
za obdelavo popolnoma nemogoč del zemlje, narisal 
načrte, v puščavski pesek naredil cesto, se soočil z Be-
duini, posadil hitro rastoča drevesa za senco priho-
dnjih rastlinam, naredil vrtine za vodo … in košček 
za koščkom uresničil svojo vizijo - največje pridelo-
valno posestvo na svetu, ki sledi najstrožjim zahte-
vam certifikata Demeter. Oblikovano je bilo v obliki 
kroga, Sonca: posestvo Sekem. Ves čas so mu stali ob 
strani strokovnjaki svetovnih institucij.

Njegov svet je bil prijazen tudi do ljudi: ob navdu-
šujočem ekološkem kmetijskem delu je zgradil pre-
potreben zdravstveni center, waldorfski vrtec, šolo, 
tehniško gimnazijo, višjo šolo in soustanovil prvo 
trajnostno univerzo na svetu – Heliopolis. Tu so 
imeli poleg strogo naravoslovnih predmetov in etič-
ne ekonomije študentje tudi obvezno prakso v Hiši 
ustvarjanja, kjer so igrali glasbila, pisali, se likovno 
izražali. Zakaj? Ker po Ibrahimovem mnenju le pre-
ko umetnosti človek ostaja inovativen. Ves novi svet 
je gradil trdno izhajajoč iz islama, zvest strpnosti re-
ligij in sobivanju kultur. Sekem je postal središče sre-
čevanja ljudi, ki so zdaj verjeli v boljši jutri. Tudi 
narava, ki ji je iztrgal delež puščave in jo spreme-
nil v rodovitno ravnico, mu je s pridelki bogato vra-
čala. Z družino je ustanovil holding uspešnih podje-
tij, prvi certificiral ekološki bombaž, prejel najvišje 
mednarodne nagrade tako na področju kmetijstva 
kot družbenega reformatorstva.

A na srečo to ni le pravljica! Doktor Ibrahim Abou-
leish je resnična oseba in Sekem je biodinamična, 
ekološka oaza, ki daje delo 10.000 ljudem. Prav vsa-
ko jutro ima Ibrahim nagovor 3000 delavcem, nato 
naredijo velik krog in stisne roko vsakomur posebej, 
v zahvalo, da z njim gradijo drugačen svet. Torej? 
Vizionarji so med nami. Upanje tudi. In december je 
odličen čas, da vsak izmed nas zasnuje svojo pravlji-
co za naslednje leto.

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Pravljica o viziji

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

Perica Jerković: 

ZGODOVINA SELFI BUTLA
stand – up komedija, petek, 11.12., ob 19.30 uri

JADRANKA JURAS JAZZ KVINTET
koncert iz Jazzetno cikla, sobota, 19.12., ob 20. uri

TADEJ TOŠ V ŽIVO
stand – up komedija, torek, 22.11., ob 19. uri
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Na�martinovem�koncertu,�ki�so�ga�v�domači�dvorani�prvič�pri-
pravile�Pevke�izpod�Bočja,�so�se�kot�gostje�predstavili�tudi�
Ramplači�z�Rake,�petčlanska�zasedba�s�harmoniko,�doma�na-
rejenim�basom�in�nekaj�starimi�kmečkimi�orodji,�ki�jih�upo-
rabljajo�kot�glasbila.�Poleg�tega�znajo�fantje,�no,�možaki,�tudi�
ubrano�in�na�glas�zapeti,�pa�tudi�povedati�kakšno�šalo,�ta-
ko�da�bodo�zagotovo�popestrili�še�kakšno�podobno�priredi-
tev.�(P.�P.)�

na muhi ...

Sedemčlanska�druščina�na�fotografiji�je�novo�vodstvo�Dru-
štva�študentov�Brežice,�izvoljeno�na�nedavni�letni�skupščini�
v�prostorih�Mladinskega�centra.�Na�čelu�društva�je�po�novem�
Lea�Bosančić,�tajnik�je�Lovro�Voglar,�blagajničarka�pa�Nata-
lija�Ozimc.�Predstavnica�sekcije�za�kulturo�je�Dragana�Vujić,�
za�socialo�in�izobraževanje�Valentina�V.�Strašek,�za�šport�Ma-
tic�Bogolin,�za�dijaške�sekcije�pa�Matic�Ilc.�Voglarja�so�ob�tem�
izvolili�tudi�za�novega�svetnika�za�Svet�ŠOLS�ter�svetnika�Sve-
ta�Zveze�ŠKIS.�(Foto:�DŠB)

Janko�Pinosa�iz�Vrhovega�je�lastnik�50�let�starega�avtomobi-
la�znamke�Ford�Cortina,�ki�ga�je�kupil,�ko�je�bil�avto�star�se-
dem�let.�Na�vozilo,�ki�je�še�vedno�v�dobrem�voznem�stanju,�je�
izredno�ponosen�in�z�njim�se�še�vedno�rad�zapelje�naokoli�ali�
pa�se�z�njim�udeleži�srečanja�članov�Kluba�ljubiteljev�klasič-
nih�in�športnih�vozil�Codelli.�»Veste,�s�tem�avtom�smo�zvozi-
li�ves�gradbeni�material�za�našo�družinsko�hišo,«�še�srečen�
pove�in�doda,�da�so�ga�skušali�samo�enkrat�prodati,�a�so�hi-
tro�ugotovili,�da�bi�bil�dom�brez�Forda�Cortine�v�garaži�pre-
več�prazen.�(S.�R.)

BRESTANICA - Potem 
ko si je za obdobje dveh 
desetletij izbral za do-
movanje Brežice in so 
se na ta račun celo več-
krat razvnemale deba-
te o tem, čigav je, saj sta 
si ga "lastili" tako bre-
žiška kot krška občina, 
se je vrhunski atlet Pri-
mož Kozmus, tokrat že 
ob boku s tremi Kozmu-
si, soprogo Majo in otro-
koma Marijo Roso in 
Maksom, vrnil h kore-
ninam. Ne ravno v rodni 
kraj Presladol, kjer je 
preživljal otroštvo, pač 
pa v Brestanico, kjer je 
gulil osnovnošolske klo-
pi, pred slabimi petimi leti pa v kraju odprl mladinski hotel - 
Hostel Kozmus, nedaleč stran, na Štircu nad Senovim, pa ima od 
konca letošnjega maja tudi atletsko šolo oziroma center za mete. 
Vsekakor se bo slednjima dejavnostima, kakor tudi družini, lahko 
sedaj posvetil v večji meri, saj je konec oktobra, le dober mesec za 
tem, ko je dopolnil 36 let, naznanil zaključek športne tekmoval-
ne poti, ki pa jo je tlakoval z odličji z največjih tekmovanj in se v 
športni anale zapisal kot najuspešnejši slovenski športnik doslej. 

To pa še ni vse, Kozmus, ki se je, vsaj videti je tako, v Brestanico 
vrnil s takšno lahkoto, kot da je ne bi nikoli niti zapustil, saj se z 
družino redno udeležuje prireditev tako v dolini kot na gradu, je 
svoje sokrajane pa tudi širšo javnost nadvse razveselil še z eno 
gesto, saj je svoja najžlahtnejša odličja z olimpijskih in svetov-
nih prvenstev ter druga visoka odlikovanja z namenom ureditve 
stalne razstave odstopil v hrambo Kulturnemu domu Krško kot 
upravljavcu gradu Rajhenburg. Razstavo odličij na gradu je 3. de-
cembra na Ta veseli dan kulture odprl župan mag. Miran Stanko, 
rekoč, da je Kozmus z odličji pozlatil ne le Slovenijo, temveč tudi 
Posavje, direktorica KD Krško Katja Ceglar pa je dejala, da gre 
v sicer dokaj temačni zgodovini gradu pri zbirki "Odličja" za eno 
najsvetlejših vsebin gradu, Kozmus pa je kot pravi »lokalpatriot« 
še enkrat pihnil na dušo domačinov z besedam, da bodo njego-
ve lovorike dale še dodaten sijaj Brestanici in gradu Rajhenburg.
� B.�M.,�foto:�M.�Grošelj

Kozmus z odličji »doma«

Na�letošnji�tradicionalni�oktobrski�golažijadi,�ki�se�je�odvija-
la�na�vrtu�z�mogočnim�orehom�stare�sevniške�trške�gostilne,�
je�po�oceni�stroge�ocenjevalne�komisije�med�18�tekmovalni-
mi�skupinami�pripravila�najboljši�golaž�družina�Racman�iz�
Sevnice,�a�tako�dobrega�uspeha�ne�bi�bilo,�če�bi�ne�kuhalni-
ce�v�roki�ves�čas�držala�Mihaela�in�Peter,�kajti�mlajši�člani�so�
prišli�na�pomoč,�ko�sta�bila�čebula�in�meso�že�narezana�ter�
na�varnem�v�kotlu.�(S.�R.)��

Tako�je�v�družbi�prvih�mož�občin�Krško�in�Kostanjevica�na�
Krki,�mag.�Mirana�Stanka�in�Ladka�Petretiča,�direktorica�Ur-
ška�Lobnikar�Paunović�zarezala�v�torto�slavljenke,�50-letne�
Valvasorjeve�knjižnice.�Ta�je�prvo�streho�nad�glavo�leta�1964�
dobila�v�prostorih�Narodne�banke�na�CKŽ�12�(danes�Okrožno�
sodišče).�Odprta�je�bila�12�ur�tedensko�ter�imela�2.150�knjig.�
Ob�10-letnici�delovanja�je�knjižnica�razpolagala�s�7.200�enot�
knjižničnega�gradiva.�Leta�1988�se�je�preselila�v�prostore�ka-
pucinskega�samostana�na�CKŽ�26�na�1014�m²�skupnih�povr-
šin,�od�tega�je�668�m²�uporabnih.�Na�teh�površinah�je�knji-
žnica,�ki�je�odprta�šest�dni�v�tednu�in�jo�obiskuje�vsak�peti�
občan�obeh�občin,�letno�pa�oddajo�knjižničarji�v�izposojo�okoli�
400.000�enot�knjižničnega�gradiva,�dočakala�tudi�častitljivo�
50-letnico.�Zato�je�bil�nož,�s�katerim�je�direktorica�razkosa-
la�lepo�oblikovano�in�s�sladkim�prelivom�odeto�torto,�nedvo-
mno�oster�v�več�pomenih.�(B.�M.)�

BRESTANICA - V organizaciji krške Območne izpostave JSKD 
je 22. novembra na brestaniškm gradu potekalo Regijsko tek-
movanje odraslih pevskih zasedb Dolenjske, Bele krajine in Po-
savja. Kot je v pozdravnem nagovoru povedala Sonja Levičar, 
vodja krške izpostave, so bile k prijavi na tekmovanje povablje-
ne vse odrasle pevske skupine, ki so sodelovale na Naši pesmi 
2014 in Sozvočenjih 2014, ali pa so jih najmanj na regijski nivo 
predlagali strokovni spremljevalci na območnih revijah v sezo-
ni 2014/2015. Nastope zasedb je spremljala strokovna žirija, ki 
so jo sestavljali zborovodkinja Urša Lah, dirigent in zborovodja 
Marko Vatovec ter skladatelj in zborovodja Ambrož Čopi, pri-
reditev pa je povezovala Petra Rep Bunetič. Z zanimivim pro-
gramom se je predstavilo devet kvalitetnih zasedb. Žirija je naj-
višje število točk in zlato priznanje podelila MePZ Viva Brežice, 
poleg njega pa so zlato priznanje prejeli še MePZ Pomlad Novo 
mesto, MePZ Zvon Boštanj in Oktet Gallus Ribnica. Srebrno pri-
znanje so prejeli Oktet Jurij Dalmatin Boštanj, Oktet Lipa Treb-
nje in Vokalna skupina Aria Dobova, MePZ Kres Čatež in Vokalna 
skupina Dominus Mirna pa bronasto priznanje. Strokovna žirija 
je podelila tudi posebna priznanja, in sicer je priznanje za naj-
boljšo malo pevsko zasedbo prejel Oktet Gallus Ribnica, prizna-
nje za najboljši mešani zbor in zbor tekmovanja MePZ Viva Breži-
ce, ob tem pa je njegova zborovodkinja Simona Rožman Strnad 
prejela tudi priznanje za najboljšo izbiro programa. Priznanje za 
obetavno zborovodkinjo je prejela Alenka Podpečan iz MePZ 
Pomlad Novo mesto, priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, na-
pisano od 20. stoletja do danes, Oktet Jurij Dalmatin za izvedbo 
skladbe Janeza Močnika Žabji radio, priznanje za najboljšo izved-
bo slovenske ljudske pesmi pa oktet Gallus za izvedbo slovenske 
ljudske Tri slovenske pesmi.� B.�M./vir:�JSKD�Krško�

Regijsko pevsko tekmovanje

Nastopila�je�tudi�Vokalna�skupina�Aria�iz�Dobove.
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poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Karmen Zorko, Brežice - 

deklico,
• Barbara Lapuh, Brežice - 

deklico,
• Urška Bogovič, Velika vas – 

deklico,
• Maja Cirnski, Križ – dečka,
• Polona Lošdorfer, Srednik 

– deklico,
• Emanuela Gorjup, Mrčna 

sela – deklico,
• Martina Fink, Planina pri 

Raki – deklico,
• Safeta Zulić, Krško - deklico,
• Vesna Remih, Stranje - deč-

ka,
• Ribana Hudorovac, Krško 

- dečka,
• Aleksandra Kosec, Gazice 

- dečka,
• Darja Cesar, Krajna Brda - 

dečka,
• Jerneja Rojc, Srednik – de-

klico,
• Petra Banič, Brežice – deč-

ka,
• Nina Mirt, Krško - deklico,
• Petra Soldat, Krško - de-

klico,
• Tanja Pirnar, Vihre - dečka,

rojstva

• Pavel Novak iz Gorenje Go-
mile in Vedrana Perković iz 
Slovenske vasi,

• Andrej Beuc iz Pleterij pri 
Zdolah in Tijana Sekulov iz 
Kragujevca (Srbija), 

• Vili Marinč s Čateža ob Savi 
in Klavdija Švab z Male Hu-
bajnice,

• Jure Starc in Tadeja Žni-
daršič, oba s Srednjega Arta,

• Borut Dornik z Drnovega in 
Aleksandra Krevs z Rake,

• Gerhard Lekše s Senovega 
in Sanja Mitić iz Niša (Sr-
bija).

• Tomislav Klarić in Katja 
Klarić, oba z Obrežja.

ČESTITAMO!

• Tjaša Venek Požgaj, Kosta-
njevica na Krki - dečka,

• Katja Ivanović, Brežice - de-
klico,

• Ines Prah, Curnovec - dečka,
• Ksenija Osojnik, Brežice - 

deklico.

ČESTITAMO!

KRŠKO - 29. oktobra 
je 90. rojstni dan pra-
znovala Milka Šiško 
iz Krškega, čestitkam 
pa so se nekaj dni po-
zneje pridružili tudi 
podžupanja Ana So-
mrak, predstavnice 
Rdečega križa Krško 
– desni breg Danica 
Lončar, Marija Pla-
ninc in Anica Šribar 
ter predstavnik KS 
mesta Krško Dušan 
Šiško. Milka Šiško se 
je rodila leta 1925 v 
Rovišču pri Velikem 
Trnu kot tretji od 
sedmih otrok v dru-
žini Rudan. Pred dru-
go svetovno vojno se 
je družina preselila v 
staro Krško. Ker je bil 
njen oče zaposlen na pošti, družina Rudan ni bila izseljena. Po 
drugi svetovni vojni se je zaposlila kot knjigovezka pri knjigove-
zu Rupertu v Krškem ter poklicno pot zaključila v podjetju Pa-
piroti. Leta 1950 se je poročila s Ferdinandom, s katerim sta se 
kmalu preselila na domačijo Šiškovih v Krško, kjer je ob službi 
še gospodinjila in skrbela za taščo. Z možem Ferijem sta v svo-
jem domu vedno rada sprejela številne nečake in nečakinje, po 
48 letih zakona pa je moža izgubila. Zaradi bolezni se je kasne-
je preselila v varovano stanovanje, kjer je bila bliže svoji neča-
kinji Jadranki. Danes živi v domu starejših občanov v Krškem, 
kjer se, kot pravi, dobro počuti tako zaradi osebja kot tudi zara-
di številnih obiskov svojih prijateljic in sorodnikov. 
 Vir:�Občina�Krško

BREŽICE – Marija Šoško iz Sobenje vasi, rojena Horvat na Žejnem 
18. novembra 1925, je dva dneva za svojim rojstnim dnem z naj-
dražjimi proslavila svoj 90. življenjski praznik. V življenju je pre-
živela marsikaj, bila je izseljena kot večina. Po njenih besedah je 
bilo zanjo to obdobje dokaj ugodno, saj je imela srečo, da je žive-
la pri razumnem gospodarju, medtem ko je mož Anton, poročila 
sta se leta 1954, v izgnanstvu doživel povsem drugačno zgodbo. 
Leta 1954 sta dočakala sina Martina in potem še sina Borisa, ki 
živi doma z mamo. Marija je vseskozi delala doma in skrbela za 
družino, brez očeta je družina ostala v letu 1995. Sin Martin je 
postal Brežičan, z ženo Martino sta jo razveselila z vnukom Gre-
gorjem in vnukinjo Heleno, vnuk Gregor z Ireno pa ji je življenje 
obogatil z živahnim in bistrim pravnukom Borom. 90. življenjske-
ga jubileja Marije Šoško sta se spomnili in jo počastili z obiskom 
prostovoljki KO RK Čatež ob Savi - Sobenja vas Fanika Lapuh in 
Mihaela Tanodi s predsednico OZ RK Brežice Faniko Zaniuk. 
Skromna, delovna in skrbna gospa Marija je v radost vseh ganje-
nih prisotnih pela pesmi z Ljudskimi pevkami Žejno, ki so ji s pe-
smimi prinesle dobre želje in zdravico za še mnogo let.  N.�J.�S.

90 let Milke Šiško

Slavljenka�Milka�Šiško�z�obiskovalci

Tečejo nitke življenja …

Marija�Šoško�s�prostovoljkami�in�predsednico�RK

Podarite 
Portretno 
fotografiranje
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Rozika je bila rojena 24. no-
vembra 1933 na Gorenji Piro-
šici, Lojze pa 26. septembra 
1931. Oba sta bila izgnana v 
Nemčijo, spoznala pa sta se po 
vrnitvi domov leta 1954 in se 
poročila leto dni kasneje. Na 
Gorici sta si ustvarila dom in 
povila dva sinova, ki sta zrasla 
v poštena in delovna človeka, 
vendar jima je prometna nesre-
ča iztrgala 25-letnega sina Loj-
zeta, bolečine za njim ne bosta 
nikoli prebolela, je pa za njim 
ostal sin Jernej. Sin Ivan z dru-
žino živi povsem blizu njune-
ga doma, pa tudi vnuka Robi in 
Ervin in ne nazadnje nezamen-
ljiva, skrbna in ljubeča snaha 
Zdenka, ki jima je pripravi-
la »biserno« gostijo za prosla-
vljanje bisernega jubileja. 

Kot pravi Zdenka, sta mama 
in oče vsakdanji kruh s težavo 
služila, žulji na njunih rokah 
so bili živ dokaz, vendar »sta 
vnučke rada pazila, v trden 

Sta mlada bila, se rada imela …
GORICA –20. novembra sta zakonca Rozika in Lojze Simončič z Gorice dočakala biserno poroko, torej sta 
preživela 60 skupnih let. 

sen jih zazibala in uspavanke 
jim pela«. Danes so vnuki pri-
dni, delovni in odrasli mladi 
ljudje, to pa jima prinaša od-
rasle skrbi. Lojze je zelo pono-
sen na vnuka Robija, mlade-
ga prevzemnika kmetije, saj je 
kmetijo sam obdeloval z ljube-
znijo vse življenje. Srečen je, ko 
vidi, da zemlja ne stoji »v pu-
šči in neobdelana«, saj Robi 

obdeluje kar 15 hektarov ze-
mlje, Ervin pa vodi podjetje, ki 
z enajstimi tovornjaki prevaža 
različno blago po Evropi. Loj-
ze je v veliko pomoč sinu Iva-
nu pri obdelovanju vinograda 
na Starem gradu pri Podbočju. 
Spomladi je brez pomoči obre-
zal 1300 trt. Ko posije sonce se 
že odpelje med trte, pove ži-
vljenjska družica Rozika. Med 

njunimi življenjskimi izkušnja-
mi izvemo še, da je bila Rozika 
odličen domač zdravnik, po-
znavanje pa rada deli, ko »ko-
prive, glog, šentjanževke, od-
ženejo težave vse, zdravilne 
korenine, rožice, trave, blažijo 
marsikatere rane in težave«, so 
izluščene besede iz pogovora, 
ko leta nanašajo tudi bolezni in 
bolečine. 

Njun biserni jubilej so poča-
stile podžupanja občine Krško 
Ana Somrak ter predsednici 
KO RK in KS Veliki Podlog Šte-
fka Lavrenčič in Karolina Ci-
zerle. Slavju so se pridružile 
še sovaščanke Silva, Albina in 
Vesna.  Naj se vrnemo k naslo-
vu, ki ga je v začetku ponudil 
v ospredje in razmišljanje oče 
Lojze in ga je dopolnil: »Da-
nes, po šestdesetih letih, pa je 
to spoštovanje in veselje, da 
sva še vedno skupaj in skupaj 
z družino.«
� N.�Jenko�Sunčič

Bisernoporočenca�Simončič�s�podžupanjo�Somrakovo

RAKA - Na Raki je 27. novembra potekalo tradicionalno letno 
srečanje starejših krajank in krajanov, ki so dopolnili 70 in več 
let. Udeležilo se ga je preko 80 od 180 vabljenih, med njimi tudi 
najstarejši udeleženki, rojeni leta 1926,  Alojzija Vidovič in Ma-
rija Banič. Slednjima je v imenu organizatorjev srečanja, Dru-
štva upokojencev Raka, Krajevne organizacije Rdečega križa, 
šole in Krajevne skupnosti Raka, predsednica DU Fanika Me-
telko s simbolnimi darili namenila še posebno pozornost, kakor 
tudi zakoncema z najdaljši zakonskim stažem med udeleženi-
mi, Zvonetu in Antoniji Potecin. Dobro razpoloženi udeležen-
ci so med druženjem prisluhnili kulturnemu programu osnov-
nošolcev, pevcem DU in domačim ljudskim pevcem Č'bular, pa 
tudi Faniki Metelko in predsedniku KS Raka Silvu Krošlju, ki sta 
zbranim zaželela čim prijetnejše počutje, predvsem pa zdravo 
prihajajoče leto. Metelkova je še dejala, da je raško društvo upo-
kojencev kot velika družina, ki jo povezuje prijateljstvo, glavni 
namen delovanja društva pa je popestriti jesen življenja starej-
šim z organizacijo tovrstnih in podobnih družabnih dogodkov. 
Spričo težkih kriznih časov, ko so tudi medsebojni odnosi na tež-
kih preizkušnjah, so druženja še toliko bolj dobrodošla, je pou-
daril Krošelj, pri čemer je izpostavil tudi pomembno vlogo, ki jo 
imajo starejši v družbi, ki uspešno prenašajo svoje znanje in iz-
kušnje na mlajše generacije. Sicer pa so meje med generacija-
mi, je še dejal, ki so bile nekdaj dokaj jasno začrtane, domala že 
povsem izginile, saj so starejši v tretjem življenjskem obdobju še 
vedno aktivni, kreativni in tudi učeči, kar še dodatno spodbuja 
medgeneracijsko sodelovanje in sožitje. B. M. 

Vsakoletno srečanje starejših 
Račank in Račanov

Zakonca�Antonija�in�Zvone�Potecin

PODBOČJE - Krajevna organizacija Rdečega križa in Osnovna šola 
Podbočje sta na prvo decembrsko soboto družno pripravila tra-
dicionalno srečanje starejših krajanov nad 75 let. Letos se ga je 
udeležilo rekordno število starostnikov, okoli 65, pa tudi sicer 
število starejših krajanov narašča, letos jih je že 147, od tega 12 
starejših od 90 let. Kot že nekaj let je bila najstarejša udeleženka 
srečanja Angela Kerin, ki bo januarja dopolnila 96 let. Vse zbra-
ne, zlasti pa 'novince' v tej druščini, rojene leta 1940, je pozdra-
vila predsednica podboškega Rdečega križa Antonija Černelič, 
nagovoril jih je tudi ravnatelj Branko Strgar, s kratkim kultur-
nim programom pa so jih razvedrili učenke in učenci osnovne 
šole ter ljudski pevci Koledniki iz Bušeče vasi. P. P.

Srečanje podboških starostnikov

Starostniki�so�z�zanimanjem�prisluhnili�kulturnemu�progra-
mu�šolarjev.
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Klinarjeve babe z Nušo Derenda, nov videospot sku-
pine I.C.E., Sarah in njen Ščepec poguma. Tokrat pre-
berite:

Slovenske pevke Anja Rupel, Pika Božič, Alenka Godec in 
Posavka Nuša Derenda (na fotografiji), zaradi večkratne-
ga sodelovanja z glasbenikom Alešem Klinarjem znane 

kot 'Klinarjeve 
babe', predsta-
vljajo pozitiv-
no in optimi-
stično skladbo 
v sodobnem 
plesnem ritmu 
Dobro se imej. 
Novi singel je 
Anja Rupel sku-

paj s svojimi glasbenimi kolegicami posnela za prihajajoči 
album. Spomnimo, pred leti so omenjene pevke že uspešno 
sodelovale v skladbi I'm not for you. »Glasbeno in privatno 
smo se odlično ujele in prav zaradi tega in dobre skladbe 
smo se odzvale Anjinemu povabilu in ponovno z veseljem 
skupaj snemale. Na samem snemanju je bilo veliko resnega 
dela pa tudi smeha in zabave ter odlične ženske energije, o 
čemer skladba tudi govori,« so dame med drugim zaupa-
le medijem. Anja, Alenka, Nuša in Pika so namreč prepri-
čane, da bo energična, plesna skladba poživila slovensko 
glasbeno sceno in vsak prednovoletni žur! 

Skupina I.C.E., v njej boste za bobni slišali posavskega bob-
narja Blaža Sotoška, je pred dobrim mesecem predstavila 
skladbo Skupaj sama, sedaj pa za omenjeno skladbo pred-
stavlja tudi videospot. Video temelji na prepletu skrivno-
stne zgodbe, ki jo je zasnoval režiser spota Simon Intihar, 
ter čustvenih in spontanih trenutkih, ki povezujejo I.C.E. in 
njihovo publiko na koncertih. »Le eden izmed naših prete-
klih videospotov vsebuje peščico 'live' elementov, zato smo 
se odločili, da tokrat resnično izpostavimo tisto, v čemer 
najbolj uživamo, tisto pristno koncertno energijo, zaradi ka-
tere je v osnovi vredno ustvarjati in zaradi katere se konec 

koncev tvo-
ri neskonč-
no število 
lepih občut-
kov, spomi-
nov ter is-
krenih vezi 
s poslušalci. 
Poleg odra 
so glav-
ni simbol v 

spotu tiri, ki predstavljajo poti, ki nam jih ponuja življenje. 
Le-te so marsikdaj temne in težke, zato je bil spot sneman 
ponoči, v spremstvu luči in ognja, ki ustvarja kontrast ter 
sporoča, da se v še tako težkih trenutkih in odločitvah lahko 
zanesemo na svojo notranjo moč oz. simbolično notranjo 
luč. To sporočilo je nekako tudi rdeča nit albuma Tu je raj 
in upamo, da tudi vodilo naših poslušalcev,« pravijo I.C.E. Še 
to, Blaža boste slišali tudi v zasedbi aktivnih glasbenikov iz 
različnih delujočih skupin pod imenom Kat na MarSu (na 
fotografiji). Fantje in dekle so se namreč v začetku decem-
bra predstavili tudi v Krškem, z nostalgično zgodbo znanih 
priredb različnih izvajalcev, kot so Janis Joplin, Amy Wine-
house, Michael Jackson, Daft Punk, Rihanna ...

Posavka Sarah Senica (na fotografiji), umetnica in lju-
biteljica vsega lepega, je po večletnem ustvarjanju glas-
be in pisanju besedil zbra-
la svoj 'ščepec poguma'. 
Tako se nam prvič pred-
stavlja z avtorsko skladbo, 
ki jo je izdala z že uvelja-
vljenim slovenskim raper-
jem Zlatkom. V pesmi Šče-
pec poguma se prepletata 
značilen optimizem 'prin-
ca Fužin' ter močna zgodba 
o opogumljanju, sprejema-
nju in občudovanju sebe in drugih. Za prijeten aranžma je 
poskrbel še en posavski glasbenik Peter Urek. Vedno na-
smejane Sarah se spomnimo že iz oddaje Misija evrovizi-
ja iz leta 2011, kjer se nam je prvič predstavila kot pevka. 
Tokrat pa nas z avtorsko glasbo vabi v čisto svoj svet, za 
katerega 25-letna Sevničanka pravi, da je čaroben in ob-
dan tako z energičnimi kot tudi bolj toplimi, umirjenimi 
ritmi. Velja omeniti, da ima Sarah rada tudi pisanje in pre-
davanja, zato bo v kratkem izdala tudi knjigo z naslovom 
Ščepec poguma.
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Renault KADJAR
Ujemi svojega Kadjarja, saj ti do 6 obrokov
in zimske gume plačamo mi.*
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Renault priporoča renault.si

*Ponudba za do 6 obrokov velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Akcija zimskih pnevmatik ni pogojena z nakupom preko Renault Financiranja.  Več informacij o ponudbi 
in pogojih nakupa je na voljo na www.renault.si. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4. In 5. Leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.

Poraba pri mešanem ciklu 3,8 - 5,8 l/100 km. Emisije CO2 99 - 130 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0155- 0,0536 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00007 - 0,00142 g/km. Število delcev (x1011): 0,08 - 14,51. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. 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.

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

DOBOVA�–�Mešani�pevski�zbor�KD�Franc�Bogovič�je�22.�novem-
bra�v�dvorani�Kulturnega�doma�odpel�svoj�letni�koncert.�V�go-
ste�so�povabili�MoPZ�Slavček�z�Velike�Doline�z�zborovodjem�
Ignacem�Slakonjo,�Ramplače�z�Rake,�ki�naj�ne�bi�imeli�vodje,�
vendar�za�skupino�dodatno�delo�opravi�Alojz�Kerin.�Namesto�
povezovalnega�besedila�sta�vstopila�Zdenko�Perec�in�Boštjan�
Arh,�člana�KD�Leskovec�pri�Krškem,�kot�Francl�in�Tine,�ter�ob-
činstvo�dodobra�razveselila�in�nasmejala.�Gostitelj,�domači�
pevski�zbor,�pa�se�je�na�nekoliko�lahkotnejši�način�pod�vod-
stvom�zborovodkinje�Andreje�Barič�Kerin�prestavil�z�reper-
toarjem,�ki�je�združeval�predvsem�pesmi�o�vinu�in�ljubezni�in�
zaključil�z�Avsenikovo�Lepo�je�biti�muzikant.�In�koncert�skle-
nil,�kakopak,�kot�z�Oj,�Dobova.�N.�J.�S.,�foto:�R.�Mlinar

BRESTANICA�-�28.�novembra�je�pod�naslovom�»Jesensko�cve-
tje«�Mešani�pevski�zbor�Anton�Aškerc�iz�Koprivnice�na�bresta-
niškem�gradu�s�solisti�in�gostujočim�Mešanim�pevskim�zbo-
rom�Vinea�Kozje�izvedel�deseti�samostojni�letni�koncert.�Oba�
zbora�vse�od�njune�ustanovitve�uspešno�vodi�zborovodkinja�
Anja�Radkovič,�koprivniškega�od�leta�2003,�od�leta�2011�pa�
Vineo�iz�Kozjega.�Glasbeni�program,�ki�ga�je�moderator�Sandi�
Lekše�prepletel�s�prebiranjem�primorskih�štorij,�je�obogatila�
vrsta�izvrstnih�solistov,�Bernarda�Kunej,�Andreja�Strnad�Pa-
nič,�Nataša�Ciglar,�Slavica�Blažič,�Primož�Lupše�in�Anja�Rad-
kovič�ter�instrumentalisti�Sandra�Čepin,�Klara�Drstvenšek,�
Marcel�Prosen�in�Nika�Gradišek.� B.�M.

VELIKI�TRN�-�Ženski�pevski�zbor�Femina�Cantat�z�Velikega�Tr-
na�je�28.�novembra�v�dvorani�tamkajšnjega�kulturnega�doma�
pripravil�koncert,�naslovljen�»Pesem�in�beseda�z�roko�v�roki«.�
Velikotrnske�pevke,�ki�jih�vodi�magistrska�študentka�Akade-
mije�za�glasbo�v�Ljubljani�Ana�Češnjevar,�so�se�občinstvu�pred-
stavile�predvsem�s�slovenskimi�ljudskimi�pesmimi,�pa�tudi�z�
nekaj�priredbami�popevk.�Besedno�noto�večeru�je�dodal�pisa-
telj�Rudi�Mlinar�iz�Brežic,�ki�je�v�pogovoru�s�predsednico�zbora�
Ireno�Janc�predstavil�svoj�obsežen�literarni�opus,�v�veliki�meri�
povezan�z�rodno�Koroško.�Zbor�Femina�Cantat,�ki�deluje�pet�let,�
si�tudi�sicer�prizadeva�za�povezovanje�petja�z�literaturo.�P.�P.

KRŠKO�-�Med�23.�in�28.�novembrom�je�Pihalni�orkester�Kr-
ško�izvedel�do�sedaj�največji�projekt�v�58�letih�delovanja.�Po�
dveh�letih�snovanja,�zahtevnih�pripravah�in�koordinaciji�oko-
li�90�nastopajočih�je�najprej�v�krškem�Kulturnem�domu�izve-
del�štiri�instrumentalno-plesne�predstave�za�šole,�zatem�pa�
v�veliki�dvorani�krškega�hrama�kulture�s�pred-�in�premier-
nim�nastopom�zaokrožil�projekt�Pihalni�orkester�Krško�v�ri-
sankah.�Preko�izvajanja�zahtevne�glasbe�iz�svetovno�znanih�
animiranih�Disneyevih�filmov�(Lepotica�in�zver,�Pocahontas,�
Notredamski�zvonar,�Aladdin,�Ledeno�kraljestvo,�Levji�kralj)�
so�krški�pihalci�ob�posebnih�efektih�pod�taktirko�Dejana�Žni-
deršiča,�plesnih�točkah�kostumografiranih�plesalk�brežiškega�
plesnega�društva�Imani�ter�sodelujočimi�mažoretami�Mažo-
retnega�kluba�Baton�na�vsaki�predstavi�navdušili�obiskoval-
ce�in�jih�popeljali�v�čarobni�otroški�svet.�Režiserka�in�produ-
centka�pravcatega�spektakla�je�Darja�Dobršek,�koreografije�
za�plesalce�pa�so�zasnovali�Samuel�Samuel,�Eni�Vesović�in�Sa-
mo�Marinč.�� B.�M.�
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Paket vsebuje:
DVB-C sprejemnik
in kodirno kartico

Paket vsebuje:
Modul za kodirno kartico
za TV sprejemnik in kodirno kartico

Paket A

Paket B

www.ansat.si

080 45 50

Spoštovani naročniki, obveščamo vas, da se prehod iz analognega na digitalno spremljanje 
programov s 1. februarjem 2016 dokončno zaključuje. Zato boste v teh dneh v poštne 
nabiralnike prejeli letak z obvestilom in naročilnico za subvencionirano opremo. Podjetje 
Ansat namreč vsakemu naročniku krije stroške nabave enega paketa opreme, zato nam 
izpolnjeno naročilnico vrnite čim prej, najkasneje pa do 31. decembra 2015.

Najbrž ni nikogar med nami, ki se ne bi strinjal, da je tehnološki 
napredek zadnjih petdeset let res neverjeten v vseh pogledih. S 
svetlobno hitrostjo v naš dom leto za letom in dan za dnem 
prihajajo novosti in tehnološke iznajdbe, ki nam skušajo olajšati 
vsakodnevne opravke. Pa ne le olajšati. Napredek prihaja v naš 
dom tudi v obliki nove kakovosti - nove dimenzije sprejemanja 
stvarnosti za vse uporabnike, ne le »tehno navdušence«. 

V podjetju Ansat se tega kot strokovnjaki za telekomunikacijo 
dobro zavedamo. Po tej poti vas obveščamo, da se analogni 
prehod v digitalno »dobo« s 1. februarjem 2016 neizpodbitno 
zaključuje tudi za vas, naše zveste uporabnike. 

Kaj to pomeni? Ukinitev analogne programske sheme pomeni 
dokončno zaklenitev spremljanja številnih naših TV programov 
(z izjemo tistih nekaj slovenskih programov, ki jih lahko spreml- 
jate preko navadne fiksne antene).

Paket, ki ste ga z nami sklenili, vam to digitalno ponudbo 
sicer omogoča že dlje časa, kar pomeni, da se vaša vsebina 
našega naročniškega razmerja ne spreminja. Kot odgovorni 
in napredni TV ponudnik pa vam za ta denar dolgujemo in 
seveda tudi želimo ponuditi še več - več programov (med 
njimi vse HD programe) in boljšo kakovost slike sprejemnika 
ter posledično s tem več novih užitkov ob preživljanju vašega 
prostega časa pred TV sprejemnikom. 

Če pa želimo izvesti kakovostno storitev in s tem dodati še več TV 
programov, moramo zagotoviti tudi priklop na širokopasovni 
brezžični internet. Za to pa potrebujemo več prostora. Po vaših 

številnih povratnih informacijah ugotavljamo, da je želja po 
zagotovitvi hitrega interneta, skupna tako vam kot nam. 

Za sprejem digitalne programske sheme boste v prihodnje 
potrebovali naslednje:

- DVB-C sprejemnik za starejše TV sprejemnike in kodirno 
kartico

 ali
- TV sprejemnik, ki podpira standard DVB-C, ter kodirno 

kartico in modul. 

Naj ob tem vendar opozorimo, da podjetje Ansat  krije stroške 
nabave enega paketa. Za ostale TV sprejemnike, ki jih v vašem 
domu želite opremiti z bogato in kakovostno programsko 
opremo, pa boste to morali storiti na lastne stroške. 

V kolikor ste že sedaj naročnik dodatnih Ansatovih paketov 
in ste za to morali že pridobiti kodirno kartico, se za vas ne bo 
nič spremenilo. S 1. februarjem 2016 ogled programov brez 
kodirne kartice ne bo več mogoč. Programska mesta ob tem 
ostajajo nespremenjena.

Naj bo prosti čas, ki ga preživite pred TV zasloni, po novem še 
kakovostneje zapolnjen po vaši meri. 

Obilo veselja, zabave in televizijskih avantur vam želi ekipa 
podjetja Ansat.

Tomi Horvat,
direktor

Pomembno
obvestilo
naročnikom KTV
in naročilnica za
subvencionirano
opremo.

ARTIČE - Posedanje ob topli krušni peči v hladnem zimskem 
večeru, za zabavo in smeh pa skrbijo radostni plesalci, pevci in 
glasbeniki - bi si kdo želel še kaj več? Prav takšen dogodek z na-
slovom »Večer ob krušni peči« je zadnjo novembrsko nedeljo v 
artiškem Prosvetnem domu organizirala Folklorna skupina Kul-
turno-umetniškega društva Oton Župančič Artiče. To je bil prav-
zaprav njihov letni koncert, na katerem je nastopilo več kot sto 
članov otroške, mladinske in odrasle folklorne skupine, večer 
pa so sooblikovali tudi ljudski pevci Fantje artiški, Otroška fol-
klorna skupina OŠ Artiče in prav tako domača literarna sekcija, 
ki je dogodek začinila s prigodami ob krušni peči, kot so v zim-
skih večerih potekali nekoč - in kot se za prave zgodbe minulega 
časa spodobi, so jih mladi igralci pripovedovali v pristnem do-
mačem narečju. Vse sekcije so s skupno desetimi nastopi dodo-
bra ogrele številčno publiko, ki je dvorano napolnila skoraj do 
zadnjega kotička.
Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče ima v 47 letih delo-
vanja za sabo številne nastope tako doma kot v tujini, v svoji zbir-
ki pa beleži tudi vrsto nagrad in priznanj. Uspehov pa gotovo ne 
bi bilo brez posameznikov, ki svoj trud in čas požrtvovalno vla-
gajo v delo s člani skupin. Ob koncu koncerta so se zato plesalci 
zahvalili mentoricama otroških folklornih skupin Vesni Bogo-
vič in Alenki Jezernik ter mentorju odrasle folklorne skupine 
Gregorju Tuljaku. Močnega aplavza sta bila deležna tudi Danica 
Avšič za vezno besedilo o pripetljajih ob krušni peči in Zdravko 
Dušič za strokovno pomoč in vzpodbudne besede.
� Kristina�Klemenčič

GLOBOKO�-�26.�novembra�je�na�OŠ�Globoko�potekal�jubilej-
ni�25.�glasbeni�festival.�Uvodoma�se�je�predstavil�nov�pevski�
zborovski�sestav�zaposlenih�OŠ�Globoko.�V�dveh�tekmovalnih�
skupinah�se�je�nato�39�mladih�pevk�in�pevcev�predstavilo�s�pe-
tjem�slovenskih�zimzelenih�in�popularnih�skladb.�Med�mlaj-
šimi�pevci�je�po�mnenju�strokovne�komisije�in�izboru�občin-
stva�zmagala�10-letna�Maja�Kržan,�med�starejšimi�pevci�pa�
je�strokovna�komisija�kot�najboljšo�pevko�razglasila�14-letno�
Tanito�Lipar,�občinstvo�pa�je�enakovredno�porazdelilo�največ�
glasov�Taniti�Lipar�in�13-letni�Niki�Čižmek.�Izkupiček�prosto-
voljnih�prispevkov�in�denar,�zbran�na�srečelovu,�bo�name-
njen�šolskemu�humanitarnemu�skladu.�R.�R./vir:�OŠ�Globoko

CERKLJE OB KRKI - Tukajšnja 
OŠ je tudi v letošnjem pra-
zničnem decembru poskrbe-
la, da si bodo njeni učenci lah-
ko privoščili tudi tiste stvari, 
ki bi jih radi počeli oz. dožive-
li, a zanje nimajo dovolj denar-
ja. Že uvodno živahno dogaja-
nje pred gasilskim domom v 
Cerkljah ob Krki, kjer je 4. de-
cembra potekal bazar, je dalo 
vedeti, da so domačini in star-
ši otrok željni takih dogod-
kov, še posebej v tem predpra-
zničnem času. Na stojnicah, ki 
so jih pripravili učenci, učite-
lji in starši s pomočjo donacij, 
je bilo možno kupiti različne 
stvari – od voščilnic, piškotov, 
venčkov, okraskov do priprav-
kov za vročo čokolado, meša-
nic za praznične piškote, ko-
palne soli, slik, plišastih igrač 
in še bi lahko našteli. Gneča 
pred stojnicami je bila velika, 
tako kot tudi kasneje v dvo-
rani gasilskega doma, kjer je 
potekala dobrodelna prire-

Dobrodelnost živi že nekaj let

ditev. Program je bil razno-
vrsten, nastopili so doma-
či učenci, otroški pevski zbor 
vrtca Pikapolonica, znan radij-
ski napovedovalec in imitator 
Tomaž Klepač, domači kan-
tavtor Peter Dirnbek, Nina 
Berger, skupina Iber, učenka 
cerkljanske šole Ema Ajster 
ter Rebeka Dremelj skupaj 
z učenkami 7. razreda OŠ Cer-

klje ob Krki. Prireditev sta do-
miselno vodila učenca Sara 
Racman in Arne Lovše, v na-
daljevanju pa je njuno vlogo 
prevzel Klepač. 

Obiskovalce, med katerimi 
je bilo seveda največ staršev, 
sta nagovorila ravnateljica 
dr. Stanka Preskar in posla-
nec v DZ Igor Zorčič, ki se 

je prav tako udeležil priredi-
tve. Preskarjeva je poudarila, 
da dobrodelnost na cerkljan-
ski šoli živi že kar nekaj let. 
»Vse, kar bomo danes zbrali in 
smo zbrali že v preteklih dneh 
s pridobivanjem dobrodelnih 
prispevkov, bomo namenili 
učencem, da bodo lahko šli na 
določene aktivnosti zunaj šol-
skega okoliša,« je dejala in še 
dodala, da bodo učenci in uči-
telji čez dobro leto in pol verje-
tno že imeli nov šolski objekt, 
tako da bodo lahko podobne 
prireditve organizirali v večjih 
prostorih, kjer bodo lahko vsi 
imeli svoj sedež. Preskarjeva je 
bila na koncu skupaj z učitelji 
in učenci zelo zadovoljna nad 
zbranim izkupičkom bazar-
ja in prostovoljnega prispev-
ka za vstopnino, ki je znašal 
1828 evrov. Ne nazadnje so se 
tudi nastopajoči odrekli hono-
rarju na račun humanitarnega 
sklada cerkljanske šole.
 R. Retelj

Obiskovalci�so�z�nakupom�izdelkov�pomagali�cerkljanski�šoli.

V Artičah se je plesalo in pelo ob 
krušni peči

Nastop�odrasle�folklorne�skupine
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Dobova : Ormož 
26:19, Sevnica : Loka 24:30, 
Krka : Sevnica 32:27, Slovan : 
Dobova 18:30
Lestvica – 1. Gorenje Velenje 
24, 11. Dobova 7, 14. Sevnica 2

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Grosuplje : Rade-
če 23:25, Brežice : SVIŠ 27:26, 
Šmartno : Krško 39:27, Mokerc 
: Brežice 26:26, Krško : Gro-
suplje 38:20, Radeče : Krim–
Olimpija 24:28
Lestvica – 1. Dol 19, 5. Brežice 
15, 7. Krško 11, 8. Radeče 11

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Slovan : Krško 
29: 32, Sevnica : Ormož 28:38, 
Krško : Ormož 30:27, Trebnje 
: Sevnica 31:33
Lestvica – 1. Krka 17, 2. Krško 
16, 12. Sevnica 2

ČLANICE 1. SRL
Rezultat – Brežice : Žalec 22:28
Lestvica – 1. Zagorje 17, 12. 
Brežice 0

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultat – Maribor : Krško 6:0, 
Krško : Koper 0:1, Krško : Ce-
lje 0:0
Lestvica – 1. Olimpija 46, 10. 
Krško 16

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SML – Koper : Krško 2:1; Le-
stvica SML - 1. Domžale 41, 14. 
Krško 15
SKL – Koper : Krško 0:0; Le-
stvica SKL - 1. Krško 40
Skupna lestvica – 1. Domžale 
75, 8. Krško 55

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultat – Sevnica : Kobarid 5:7
Lestvica - 1. Dobovec 23, 5. Po-
točje projektiranje Sevnica 14

MLADINA U19
Rezultat – Maribor : Sevnica 3:5
Lestvica – 1. Sveta Trojica 12, 
2. Sevnica 11

ODBOJKA 

ČLANICE
Rezultati – Volleyball Ljubljana 
: Krško 3:1, Brestanica : Bra-
slovče 3:0, Ljubno : Brestanica 
3:1, Krško : Šempeter 1:3
Lestvica – 1. Šentvid 17, 4. Bre-
stanica 9, 9. POK Krško 1

ČLANI
Rezultati – Kostanjevica : Čr-
nuče 3:2, Salonit Anhovo II : 
Kostanjevica 0:3
Lestvica – 1. Kostanjevica na 
Krki 20

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL - VZHOD
Rezultati – Krško : Helios Suns 
ml. 57:78, Dravograd : Krško 
77:82
Lestvica – 1. Helios Suns ml. 
14, 3. Posavje Krško 11

ČLANI 4. SKL - VZHOD
Rezultati – Šmarje : Blanca 
89:61, Vojnik : Brežice 56:64, 
Brežice : Prevalje 82:50, Par-
klji ml. : Blanca 59:75
Lestvica – 1. Ježica 15, 3. Po-
točje Blanca 14, 6. Brežice 13

MLADINCI 1.B SKL – sk. BV
Rezultati – Šoštanj : Krško 
76:81, Krško : Slovan 97:81
Lestvica - 1. Dravograd Koro-
ška 6, 3. Posavje Krško 5

KADETI 1. SKL - skupina B1
Rezultati - Krško : Hrastnik 
89:67, Slovan : Krško 84:89
Lestvica – 1. Posavje Krško 10

KADETINJE SKL – skupina 
Zahod
Rezultati – Odeja : Podbo-
čje 108:31, Podbočje : Vipava 
23:60
Lestvica - 1. Triglav 20, 8. Pod-
bočje Posavje 10

BISTRICA OB SOTLI - Ekipa Športnega  društva Bistrica ob Sotli 
v vleki vrvi je v ligi, ki jo organizira Zveza za športno rekreaci-
jo Slovenije, postala državni prvak v kategoriji A in B. Bistriška 
ekipa je že v lanski sezoni postala državni prvak v B kategoriji 
(sedem tekmovalcev, ki ne smejo presegati 750 kg) in podpr-
vak v kategoriji A (sedem tekmovalcev, ki ne smejo tehtati več 
kot  900 kg), letos pa so obranili naslov v B kategoriji in posta-
li še državni prvaki v težki kategoriji. Ekipo sestavljajo doma-
či fantje in njihovi prijatelji iz Buč. »Da smo postali prvaki, smo 
morali vložiti veliko truda, volje in moči tako na treningih kot 
na tekmah,« je ob tem uspehu sporočil Silvo Omerzu in do-
dal, da jim ni žal časa, ki so ga porabili za treninge in tekme, pa 
tudi ne za proslavljanje zmag skupaj z navijači še dolgo v noč. 

Bistričani dvakratni državni prvaki

Bistriška ekipa v vleki vrvi

POSAVJE - Aljaž Motoh, 
16-letni plezalec, član Posa-
vskega alpinističnega kluba, 
že vrsto let uspešno nastopa 
na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih, v letu 2015 pa 
je zaključil prvo sezono dr-
žavnega prvenstva med ka-
deti. V jesenskem delu je 
najprej nastopil na balvan-
ski tekmi na Logu, kjer je za-
sedel 6. mesto, sezono v tej 
disciplini pa sklenil na zadnji 
novembrski vikend v Kranju, 
ko je bil 7. Skupni seštevek 
vseh balvanskih tekem v se-
zoni mu je prinesel 8. mesto.
Uspešneje se je spopadal s 
smermi na tekmah v težav-
nosti. V zadnjem mesecu je 
tako nanizal dve 5. in eno 6. mesto, žal pa je moral vmes zara-
di poškodbe eno tekmovanje izpustiti. Na zadnji tekmi sezone v 
Kranju je tako prejel priznanje za 6. mesto v skupnem seštevku, 
kar je v močni kadetski konkurenci dober dosežek.
Aljaž skozi leta vztrajno napreduje in se razvija v vsestranske-
ga plezalca. Leto 2015 si bo zagotovo najbolj zapomnil po nekaj 
odličnih skalnih vzponih. Naredil je namreč ključen preskok, ko 
se je vpisal med plezalce s preplezano smerjo z oceno 8a po fran-
coski lestvici. Uspehi minule sezone pa so hkrati tudi odlična mo-
tivacija za prihodnje leto, na katerega se Aljaž že vneto pripravlja.
� PAK

Za Motohom še ena dobra sezona

Aljaž�na�balvanih�v�Kranju

SEVNICA - 3. decembra je Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja v sodelovanju s Košarkarskim klubom Sigas 
Sevnica organiziralo mednarodni turnir v košarki na vozičkih, 
ki so se ga udeležile tri ekipe.  Slavili so člani KK Zagreb pred DP 
Novo mesto in slovensko reprezentanco. Najboljši strelec tur-
nirja je bil Zagrebčan Ante Štimac. Nagrade je srčnim tekmo-
valcem podelil častni ambasador tekmovanja, sevniški župan 
Srečko Ocvirk, zbrane pa so poleg župana nagovorili še Primož 
Jeralič (ZSIS-POK),  Mirko Sintič (referent za šport pri Društvu 
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja), Mojca Perno-
všek (KŠTM Sevnica) in Dejan Hočevar (Sigas). Zbrane na tur-
nirju je pozdravil tudi slovenski reprezentant Miha Zupan, ki je 
jeseni 2007 postal prvi gluhi košarkar v Evroligi in še danes ve-
lja za najboljšega košarkarja med gluhimi, za njim pa je tudi iz-
jemna kariera. »Vesel sem, ker sem med vami, cenim in spoštu-
jem vaš trud ter energijo, ki jo vlagate v šport,« je povedal Zupan.

Za prijetno vzdušje med premori so skrbele mične plesalke sku-
pine Ladies, s svojim prihodom pa je športni dogodek obogatil 
še sv. Miklavž, ki je obdaril otroke iz OŠ Ane Gale. Pred začetkom 
turnirja je slovensko himno zapel Otroški pevski zbor Župnije 
Sevnica.  D. Perko

Košarkarski turnir za invalide

V�sevniškem�športnem�domu�se�je�odvijal�mednarodni�košar-
karski�turnir�za�osebe�na�invalidskih�vozičkih.

SEVNICA - V 11. krogu 1. Slovenske futsal lige sta se 4. de-
cembra v sevniški dvorani pomerili ekipi Potočje projekti-
ranje Sevnica in KMN Oplast Kobarid. Točke so odpotova-
le v Posočje. 

Domačini, ki so prevzeli pobudo v uvodnih minutah, do zadetka 
niso prišli. Ko je gostujoča ekipa dvakrat zatresla mrežo vratar-
ja Denisa Govekarja, so Sevničani po minuti odmora na zahte-
vo domačega stratega Jožeta Gačnika zaigrali bolj zbrano in do 
polčasa rezultat izenačili. Obakrat je podajal Uroš Martić, med 
strelce pa sta se vpisala Domen Krnc in Sebastijan Drobne. V 
29. minuti drugega polčasa so gosti iz Kobarida vodili za štiri za-
detke, domačini pa so skušali z agresivno igro priti do ugodnejše-
ga rezultata. Do konca tekme sta se med strelce vpisala še Mar-
ko Račič in Matej Kranjčevič, a gosti so poleg avtogola zadeli 
še enkrat za končni rezultat 5:7.
To je bila zadnja tekma v tem koledarskem letu za KMN Potočje 
projektiranje Sevnica, ki na lestvici med devetimi ekipami zase-
da 5. mesto. Prvenstvo se bo nadaljevalo 15. januarja z gostova-
njem pri KMN Benedikt. 
� Vir:�KMN�Potočje�projektiranje�Sevnica.

Sevničani klonili pred Kobaridčani

Sevniška�ekipa�malega�nogometa�je�morala�priznati�premoč�
ekipi�iz�Kobarida.

Plesalci Sara Jurkas Omerzo, 
Dana de Costa, Brina Lukež 
ter Luka in Sebastijan Vodlan 
so s koreografijo Happy posta-
li svetovni prvaki v stepu med 
članskimi malimi skupinami v 
družbi svetovnih velesil v ste-
pu, kot so ZDA, Anglija, Švica, 
Avstralija, Kanada, Italija, Juž-
na Afrika in druge. Izjemen 
uspeh na prvenstvu je dopol-
nil Luka Vodlan, ki je v presti-
žni kategoriji solo člani osvojil 
bronasto medaljo. Poleg dveh 
medalj pa so si plesalci priple-
sali še dve finalni uvrstitvi s 5. 
mestom Sebastijana, Luke in 
Brine v kategoriji članskih tri-
ev ter 6. mestom Luke in Bri-
ne v kategoriji članskih parov. 
Najvrednejši ocenjevalci – gle-
dalci v dvorani so vse nastope 
pospremili z bučnim aplavzom.

Letos je prvič med članskimi 
solistkami nastopila Sara Jur-
kas Omerzo, ena najmlajših 
tekmovalk, in na koncu osvo-

Lukčevi steparji svetovni prvaki
KRŠKO - Riesa v Nemčiji je že vrsto let 'svetišče' svetovnih plesalcev stepa. Na svetovnem prvenstvu v ste-
pu barve slovenske reprezentance redno branijo tudi člani Plesnega kluba Lukec iz Krškega. Letos se je od-
prave udeležilo kar osem krških step plesalcev, ki že leta sodijo v sam svetovni vrh. Tokrat jim je uspel dol-
go želeni žlahtni naslov svetovnih prvakov, ki so ga dodali evropskemu naslovu iz Prage. 

jila 22. mesto. Sara je tekmo-
vala tudi skupaj z Dano de Co-
sta v kategoriji parov, kjer sta 
si priplesali 16. mesto. Naj-
boljši rezultat med podmlad-
kom je dosegel Alen Halilović, 
ki je v kategoriji solo otroci za 
las zgrešil finale z 9. mestom. 
Med mladinci si je v solo kate-
goriji Tomy Gaberšček Škoda 
priplesal 23. mesto, med mla-

dinkami pa Lena Škoda 34. 
mesto. Alen, Tomy in Lena so 
skupaj zaplesali še med mla-
dinskimi trii ter s točko Sound 
Warriors osvojili 20. mesto. 

V PK Lukec se že leta dokazu-
jejo z odlično šolo stepa, ki jo 
vodi trener in koreograf Seba-
stijan Vodlan. Ob uspehih na 
prvenstvu je kazal vidno vzhi-

čenost, pohvale gredo celotni 
ekipi, ki diha in čuti kot eno: 
»Počutim se fenomenalno in 
sem zelo ponosen na moje ple-
salce, ki so mi sledili in mi za-
upali vsa leta. Odkar hodim na 
svetovna prvenstva v stepu, je 
bil eden od mojih vzornikov 
švicarski plesalec in koreograf 
Fabrice Martin in vsako leto 
smo občudovali njegove krea-
tivne koreografije. Letos nam 
je uspelo premagati tudi nje-
ga, kar mi še posebno veliko 
pomeni in naslovu svetovnih 
prvakov doda precejšnjo težo. 
Imeti štiri točke v finalu sve-
tovnega prvenstva je potrdi-
tev odličnega dela, hvala vsem, 
ki ste nas podpirali na tej poti. 
Zahvale gredo tudi ženi Boja-
ni, ki razume moje preživete 
ure v dvorani, ter očetu Duša-
nu, ki je bil vsa ta leta gonilna 
sila razvoja in je v osvojitev na-
slova svetovnih prvakov verjel 
že nekaj let.«
� Luka�Šebek�

Zmagovalna�mala�članska�ekipa�(foto:�PK�Lukec)
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KRŠKO - Za nogometaši Krškega je po premoru zaradi repre-
zentančnih tekem, ki se jim je s preložitvijo tekme z Dom-
žalami raztegnil na 19 dni, naporen ciklus, v katerem so v 
enajstih dneh odigrali kar štiri prvenstvene tekme, od tega 
tri zapored doma. Točkovni izkupiček ni ravno blesteč, le 
dve točki.

Začelo se je obetavno, saj so 25. novembra na prestavljeni tekmi 
proti Domžalam Krčani še v 89. minuti vodili z 1:0 (v 61. minuti 
je po podaji Dejana Urbanča zadel Tim Čeh), a so gostje nato iz-
enačili (strelec je bil Matic Črnic) in domači so bili na koncu za-
dovoljni tudi z dragoceno točko v boju za obstanek. Že tri dni ka-
sneje so se pomerili s Celjani, neposrednimi tekmeci v tem boju, 
v katerem so navijači upali na novo zmago, a v trdi tekmi ni bilo 
ne pravih priložnosti ne zadetkov in doma je spet ostala le toč-
ka. 2. decembra je na štadionu Matije Gubca gostoval še Koper, 
ki so ga tako kot Celjane Krčani letos že premagali, tokrat pa so 
ostali praznih rok. Tekmo je že v 5. minuti odločil Jaka Štroma-
jer, domačim pa kljub velikemu trudu in borbi ni uspelo priti do 
izenačenja, še najbližje mu je bil Čeh, ki se je v 79. minuti znašel 
iz oči v oči s koprskim vratarjem, a preslabo streljal. Tako se je 
končal niz štirih tekem krške ekipe brez poraza. Minulo soboto 
je sledilo še gostovanje v Mariboru, kjer Krčani niso imeli česa 
izgubiti, končalo pa se je s 6:0 za Maribor (po trikrat sta zadela 
Jean-Philippe Mendy in Gregor Bajde). Krčanom, ki so pri 16 
točkah, so se tekmeci v boju za obstanek (Celje, Krka, Rudar in 
Koper) oddaljili na šest točk.

Trener Tomaž Petrovič je po tem napornem obdobju ocenil, da 
so proti Domžalam odigrali odlično, na zadovoljivem nivoju tudi 
še proti Celju, na zadnjih dveh tekmah proti Kopru in Mariboru 
pa pod optimalnim nivojem, ki so ga sposobni. »Morda bi lahko 
proti Kopru naredili več, za Maribor pa vemo, da je realno mno-
go močnejši od nas,« je dejal. Teden dni počitka pred zadnjo, 22. 
tekmo jesenskega dela z vodilno Olimpijo, ki bo v soboto, 12. de-
cembra, ob 17.30 na krškem štadionu, bo ekipi prišel prav, saj se 
bo lahko končno spočila. »Vodilno moštvo lige seveda predsta-
vlja velik motiv, upam, da se bo zbralo vsaj pol toliko gledalcev, 
kot se jih je, ko smo z njo igrali poleti. Mi bomo dali svoj maksi-
mum in poskušali biti konkurenčni,« obljublja prvi mož krške 
stroke. Sledil bo več kot dvomesečni zimski premor, v katerem 
si bodo Krčani poskušali nabrati novih moči, pogum pa jim daje 
zlasti podatek, da so še vsi novinci v prvi ligi spomladi igrali pre-
cej bolje kot jeseni. 
� P.�Pavlovič

V 11 dneh odigrali štiri tekme

Program za december
Sobota, 12.12.2015, ob 10.00
MC DIRENDAJ

Sobota, 12.12.2015, od 10.00 do 14.00
DELAVNICA »Moja nova torba« 

Sobota, 12.12.2015, od 14.00 do 16.00
FINE ART FOR EVERYONE: Risanje z ogljem na karton - 
Naučimo se risati tihožitje

Sobota, 19.12.2015, od 14.00 do 16.00
FINE ART FOR EVERYONE: Nadrealizem s 
svinčnikom/ogljem/barvami

Sobota, 26.12.2015, ob 19.00
KIFL FEŠTA POSAVJE. 
Organizator: KPŠ in MC Krško

Vsi ponedeljki in četrtki ob 17.00
TURNIR V NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Četrtek, 10.12.2015, ob 15.00
PRAZNIČNO OKRAŠEVANJE MLADINSKE TOČKE

Petek, 11.12.2015, ob 17.00
SNEŽNA KROGLA

Sobota, 12.12.2015, ob 9.00
SEJANJE BOŽIČNEGA ŽITA

MT Senovo

Si želite na izlet v Francijo pa ne znate jezika? Na 
tečaju se boste naučili uporabnosti francoščine v 
vsakodnevnih situacijah: v kavarni, restavraciji, trgov-
ini, hotelu, vprašati za pot, rezervirati vozovnico. Tečaj 
bo potekal enkrat tedensko v popoldanskih urah v 
prostorih MC Krško. 30-urni tečaj bo vodila mlada 
profesorica francoščine Sabina Planinc, ki ima za 
seboj že veliko število jezikovnih tečajev različnih 
starostnih skupin. 

Več informacij in prijave na: 
sabina.planinc@gmail.com. 

Info sestanek: ponedeljek, 14.12.2015, ob 17.00, 
MC Krško

TEČAJ "POTOVALNE" FRANCOŠČINE
POSTAVLJANJE SMREČICE S SLANIMI OKRASKI
Na Mladinski točki Senovo bomo četrtkovo 
popoldne preživeli v prazničnem vzdušju. 
Postavili si bomo smrečico in jo okrasili z 
okraski iz slanega testa. Testo bomo naredi-
li sami in ga s pomočjo modelčkov in 
živilskih barv oblikovali. S seboj prinesite 
pradpasnike in dobro voljo!

Četrtek, 17.12.2015, ob 15.00, MT Senovo

Konec oktobra so v društvu 
ponovno uspešno organizira-
li tradicionalno tekmovanje v 
moški in ženski športni gimna-
stiki. Že 43. Holyevega memo-
riala se je udeležilo več kot 160 
slovenskih tekmovalcev in tek-
movalk. Tekmovanje je posve-
čeno Josipu Holyju, sicer Čehu 
po poreklu, ki je bil eden izmed 
soustanoviteljev brežiškega 
Sokola in dolgoletni brežiški 
športni delavec. Tekmovalce in 
številne gledalce sta ob izved-
bi memoriala v športni dvora-
ni Brežice pozdravila starosta 
brežiške gimnastike in predse-
dnik TD Sokol Brežice Jože Se-
nica ter direktorica Zavoda za 
šport Brežice Simona Zupan-
čič. Zavod za šport Brežice je v 
sodelovanju s TD Sokol Breži-
ce pridobil licenco Olimpijske-
ga komiteja Slovenije za regij-
ski gimnastični športni center.
 
Izjemni pogoji za razvoj gim-
nastike, kot smo jim priča v ob-
dobju od izgradnje dvorane v 

Brežiški Sokol kljub 110 letom 
še vedno mladosten
BREŽICE – Sto in še več kot deset let povrhu krasi najstarejše delujoče društvo v Posavju. Telovadno društvo 
Sokol Brežice je že v začetku prejšnjega stoletja (l. 1904) pod okriljem Sokola Brežice oralo ledino tedanjim 
telovadnim in športnim društvom ter vse do danes ostalo zvesto svoji tradiciji z ohranitvijo imena in vrednot.

Brežicah, dajejo tej športni pa-
nogi lepe možnosti za razvoj. 
Gimnastika je za krepitev mla-
dega telesa idealen šport. Ob 
tem se v TD Sokol Brežice ve-
dno pogosteje na tekmovanjih 
doma in v tujini odrežejo odlič-
no in dokazujejo, da ure vad-

be v gimnastični dvorani in ves 
vložen trud dajejo sadove. 

Konec novembra je v gimna-
stični dvorani v Rušah po-
tekalo državno prvenstvo v 
športni gimnastiki za deč-
ke. Največji uspeh je dosegel 
12-letni Tim Jambriško, ki je 
postal državni prvak v mnogo-
boju šestih orodij v kategori-
ji OV4. Blestel je tudi na posa-
meznih orodjih, kjer je osvojil 

še štiri zlate medalje, in sicer 
na parterju, konju, bradlji in 
drogu. V isti kategoriji je na-
stopal tudi Boris Milošević 
in zasedel nehvaležno četrto 
mesto. Na posamičnih orod-
jih je osvojil dve srebrni me-
dalji, in sicer na preskoku in 
drogu. Beno Kunst je nasto-
pal v OV5 in osvojil odlično 
drugo mesto v mnogoboju ter 
medaljo na vsakem izmed oro-
dij: zlato na preskoku in bra-
dlji, srebro na parterju, konju 
in drogu ter bron na krogih. 

V Novem Sadu je med 4. in 6. 
decembrom potekala medna-
rodna tekma, ki sta se je v dre-
su slovenske mlade reprezen-
tance udeležila tudi člana TD 
Sokol Brežice Boris Miloše-
vić in Tim Jambriško. V sobo-
tnem nastopu v mnogoboju je 
Tim osvojil drugo mesto in za-
ostal samo za Bolgarom Meto-
dievom, Boris pa tretje. V ne-
deljskem posamičnem finalu 
je Tim nastopil odlično, pri-
boril si je kar tri mesta na sto-
pničkah, na konju si je brona-
sto odličje priboril tudi Boris.

� Luka�Šebek�

Mladi�»Sokoli«�z�osvojenimi�medaljami�na�državnem�prven-
stvu�(foto:�TD�Sokol)

Šport v Posavju
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Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvih v Brežicah in Sevnici.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
NA NOVI LOKACIJI!

Bralce in naročnike objav obveščamo, da smo našo pisarno v 
Brežicah v mesecu oktobru preselili na novo lokacijo, ki pa se 
nahaja le nedaleč stran od dosedanje, in sicer med Veterinarsko 
ambulanto in Mestno hišo oz. nasproti menjalnice Ažur. V 
starem mestnem jedru Brežic, na Cesti prvih borcev 20a, nas 
lahko obiščete vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
od 9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter 
druge naročene objave ali si ogledate in naročite knjige založbe 
Neviodunum.  Uredništvo

BREZMEJNE ZGODBE: POT –  
pripovedovalski večer za odrasle

• četrtek, 10. december, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

V naši knjižnici nadaljujemo s pripovedovanjem zgodb za 
odrasle, kjer nam bodo pripovedovalci decembrski večer 
pravljično obarvali in nam pričarali zimsko vzdušje s pri-
povedovanjem ljudskih zgodb. 

ZMAJEVE DOGODIVŠČINE –  
lutkovna predstava

• ponedeljek, 14. decembra, ob 17. uri –  
Knjižnica Senovo

Praznični december nam bo v Knjižnici Senovo polepšala 
lutkovna skupina DKD Svoboda Senovo. 

LUČ IN SENCE – pravljični večer za odrasle

• petek, 18. decembra, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

V dnevih najdaljših večerov v letu se bomo prepustili čaru 
ljudskih pripovedi s pripovedovalci društva Fabularij. 

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

• ob četrtkih, tedensko med 9. in 11. uro -  
Osrednja knjižnica v Krškem  

Udeležite se računalniških delavnic za starejše, kjer bo-
ste lahko naredili prve korake v svet računalniških znanj. 
Dogovorite se lahko na tel. 07 4904 000.
 

PREDSTAVITEV ELEKTRONSKIH BAZ 
PODATKOV

• vsak četrtek, od 12. do 13. ure  
(oziroma po dogovoru) – Osrednja knjižnica v Krškem

Z individualno predstavitvijo vam želimo predstaviti upo-
rabo elektronskih baz, do katerih naša knjižnica omogo-
ča dostop. Za izobraževanje je potrebna predhodna pri-
java (07 490 40 00). 

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

• Od 21. do 31. decembra vam v vseh enotah knji-
žnice omogočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V DECEMBRU

Posavje,
Čas je ZA, da lahko vsi pari, ki to želijo, 
zavežejo svojo ljubezen s poroko. Brez 
izjeme.

Čas je ZA družbo, v kateri so vsi pari 
pred zakonom obravnavani enako.

Posavke in Posavci, 20. decembra na 
referendumu glasujmo ZA. Čas je.casjeZA.si  

#casjeZA

BREŽICE - V nedeljo, 6. decembra, so v Restavraciji Štefanič že če-
trto leto zapored organizirali miklavževanje, na katerem je Tanja 
Štefanič za otroke pripravila pester program  z lutkovno pred-
stavo Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica ter glasbenimi in 
plesnimi nastopi otrok. Z Miklavžem vsako leto obdarijo pribli-
žno 200 otrok in tudi vse starše, po dogodku pa tudi otroke na 
otroškem oddelku Splošne bolnišnice Brežice.

KRŠKO - V Zavarovalnici Triglav bodo v okviru novoletne akcije 
»Za boljši jutri« del finančnih sredstev namenili več kot 30 pre-
ventivnim projektom po vsej Sloveniji. Trije med njimi so pove-
zani z Gasilskimi zvezami Brežice, Krško in Sevnica, katerim je 
krška območna enota 4. decembra predala sredstva v skupni vi-
šini 4000 evrov. »Že drugo leto zapored namenjamo del sredstev, 
ki jih sicer namenjamo za poslovna darila, v preventivne name-
ne. Letos smo se v Posavju odločili, da sredstva namenimo ga-
silcem, s katerimi imamo podobne cilje in se z njimi mnogokrat 
srečujemo na terenu. Dobro je delati dobro in oni to znajo, zato 
je prav, da jim to omogočimo s pomočjo pri nabavi opreme. Če 
smo s tem rešili ne eno življenje, ampak eno buško in omogočili 
hitrejše intervencije, bomo zelo zadovoljni,« je ob tem povedal 
Viktor Richter, direktor Območne enote Krško Zavarovalnice 
Triglav. V imenu gasilskih zvez so donacije sprejeli njihovi pred-
sedniki Mihael Boranič, Ana Somrak in Vinko Knez. V krški 
gasilski zvezi bodo sredstva namenili za nabavo novih pnevma-
tik za vozilo za potrebe PGD Veliki Trn, v brežiški za nakup za-
ščitne opreme, ki ji v vseh zvezah dajejo velik poudarek, v sev-
niški pa za izvajanje požarne preventive. Sicer pa ocenjujejo, da 
je v podjetjih še vedno dovolj posluha za njihove potrebe, kar se 
kaže v obliki tovrstnih donacij.. P. P.

Praznično darilo gasilcem

Direktor�krške�območne�enote�Zavarovalnice�Triglav�Viktor�
Richter�ter�predsedniki�posavskih�gasilskih�zvez�Ana�Somrak,�
Vinko�Knez�in�Mihael�Boranič�ob�predaji�donacije

Miklavževanje pri Štefaničevih

Miklavž�je�obdaril�približno�200�otrok.

BREŽICE - Na odru Doma kulture Brežice je pod vodstvom men-
torice in režiserke Andreje Ninković debitirala Mladinska sek-
cija Kulturnega društva Drugi oder in navdušila obiskovalce s 
predstavo Štiri afne. Predstava je nastala v sodelovanju s Plesnim 
društvom Imani - plesno skupino Alter Ego in plesno skupino 
Ka'Bavidas Pelera. Svet nasilja, omam in ljubezni je svet mladih, 
v katerega vstopajo in izstopajo na svojevrsten način. Predsta-
va govori o Jane, ki je popolnoma navadna najstnica, a je nesreč-
na, ker jo štiri dekleta iz športnega društva na skrivaj nenehno 
trpinčijo. Glavno sporočilo predstave je, da je vsak sam odgovo-
ren za svoje odločitve v življenju in vsak si ga sam tudi oblikuje. 
Vsak se odloči, kaj bo prevladalo – dobro ali slabo. Navkljub sre-
čevanju z različnimi mladostniškimi pritiski je moč v tem,  da v 
svetu mladih najdemo svoje mesto in ugotovimo, kaj je tisto, kar 
našemu življenju daje smisel. Nasilje, omame ali napačne pred-
stave so na tej poti le del življenja. Predstava govori o aktualnih 
temah, s katerimi se mladi dnevno srečujejo in z njimi spopada-
jo, s sabo pa nosi močno sporočilo, ki je predstavljeno na nena-
vaden, a hudomušen način.  Vir:�KD�Drugi�oder

GLOBOKO - Večer, ki ga zaznamuje god sv. Miklavža, je 6. decem-
bra v Globokem zvenel ob pesmih Vokalne skupine Barbara (na 
fotografiji) z gosti. Letos je bil to že šesti letni koncert, ki ga pevke 
tradicionalno prirejajo v predprazničnem času. Glasbeno obar-
van večer so ob ponarodelih pesmih popestrile priredbe božič-
nih melodij in slovenskih popevk, s katerimi so se poleg pevk go-
stiteljic predstavili tudi gostje večera - učenci OŠ Globoko, ki so 
bili zmagovalci letošnjega šolskega festivala, pevski zbor kolek-
tiva OŠ Globoko, bivša učenca in odlična glasbenika Tjaša Zida-
nič in Kristjan Račič ter ženski pevski zbor Mravljice z Bizelj-
skega. Vokalno skupino Barbara vodi zborovodkinja prof. Anita 
Veršec, z glasbeno spremljavo pa jim priskoči na pomoč prof. 
Vilko Urek, ki jih je tudi tokrat spremljal s klaviaturami in za-
nje tudi napisal priredbo pesmi Angeli živijo. Koncert sta pove-
zovali učenki OŠ Globoko Živa Strgar in Nika Čižmek, ki sta tudi 
zapeli. Večer glasbe in druženja je popestril tudi poseben gost – 
sveti Miklavž, ki je s svojimi darovi obdaril vse nastopajoče ter  
otroke v dvorani.  Glasbeno obarvan večer se je nadaljeval s pri-
jetnim druženjem vseh nastopajočih in obiskovalcev koncerta. 
� M.�Kranjc

Štiri afne na pohodu

Utrinek�s�predstave

Letni koncert globoških Barbar
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način se-
znanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi ži-
vljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

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

zahvale, spomin

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

V Sevnici nas obiščite v prostorih na naslovu Naselje heroja 
Maroka 29 (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno 
oddali naročila za male oglase, zahvale, voščila ter druge 
naročene objave, si ogledali in naročili knjige iz naše založbe 
Neviodunum ali se dogovorili za novinarski prispevek.

MIRAN VOGRINC

SPOMIN

Ivica, Tea in Tadej

iz Dednje vasi.

Veš,�da�je�vse�tako,�kot�je�bilo,
v�vsaki�stvari�si,�ki�je�v�hiši,
v�mislih�si,�besedah�naših,

da,�celo�v�sanjah,
le�da�korak�se�tvoj�nič�več�ne�sliši�...

(J.�Medvešek)
29. novembra sta minili dve žalostni leti,

odkar nas je zapustil naš dragi

Vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu
in mu prižgete lučko, se iskreno zahvaljujemo.

MARTIN OMERZO

SPOMIN

Mineva leto dni, 
odkar nas je za vedno zapustil naš dragi

iz Pišec 58.

Minilo�je�leto�dni,
odkar�sveča�ti�v�pozdrav�gori.

Vse�ure,�dneve�in�noči�
povsod�si�z�nami�v�srcu�ti.

Solza,�žalost,�bolečina�te�zbudila�ni.

In minila bodo še mnoga leta, nam pa brez njega ostaja globoka 
praznina in spomin na lepe skupne trenutke. Zelo te pogrešamo. 
Hvaležni smo vsem, ki se spomnite nanj, postojite ob njegovem 

grobu, položite cvet in prižgete svečko.

Vsi njegovi najdražji

MARTIN (TINE) LIPAR

SPOMIN

2. decembra je minilo leto dni,
odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil

 Vsi njegovi

 iz Boštanja.
Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjajo v lepem spominu

in postojijo ob njegovem preranem grobu.

IVAN BOŽIČ

SPOMIN

14. decembra bo minilo eno leto, 
odkar naju je zapustil dragi mož in oče

Žalujoča Anica in Janko

iz Leskovca pri Krškem.

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob, prižigate sveče 
in ga imate v lepem spominu. 

Obletna maša bo v ponedeljek, 14. decembra, ob 8. uri v Leskovcu.

VIDA ŠMIT

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, sveče, svete maše in 
denarno pomoč.
Iskrena hvala zdravnici Janji Zorko Kurinčič, dr. Vladu Mlinariču, 
Splošni bolnišnici Brežice, PGD Stranje, družinam Belinc, Drstvenšek 
iz Zaloga, Slavici Grilc, Gostišču Pečnik, Mesarstvu Ribič za pogostitev, 
pevcem, župniku, Blažu Sotošku za govor, pogrebni službi Žičkar, 
sodelavcem skladišča in šoferjem DS-Smith Brestanica, Tončkinim 
sodelavcem in sodelavkam logističnega centra Grieshaber ter vsem 
ostalim, ki vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

V 78. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babi, 
prababica, tašča, teta, sestra, svakinja in botra

iz Stranj nad Blanco.

Veseli�s�teboj�smo�živeli,�mama,
žalostni,�ker�te�več�ni,
ostali�so�živi�spomini,
z�nami�potuješ�zdaj�ti.

MARJANCA BOŽIČNIK

SPOMIN

Minilo je pet let, odkar nas je zapustila 
naša draga žena, mamica in babica

Žalujoči: mož Ivan, hčerki Tatjana in Nataša z družinama

 z Velikega Kamna.

Zahvaljujemo se vsem, ki ji prižigate sveče in postojite 
ob njenem preranem grobu.

Ljubezen�naju�je�združila
ter�nama�dva�sončka�podarila,
a�sreča�naša�prehitro�je�minila.

Pogrešan�bo�za�vedno�tvoj�obraz.

IVANA NERALA

ZAHVALA

Hvala vsem, ki ste sočustvovali z nami in nam pomagali v težkih 
trenutkih ter v njegov spomin darovali svete maše, cvetje in sveče.
Hvala dragim sorodnikom in sosedom ter vsem, ki so pokojnika 
počastili in pospremili na njegovi zadnji poti. Veliko zahvalo smo 
dolžni dr. Marjetki Blaževič in zdravstvenemu osebju internega 
oddelka Splošne bolnišnice Brežice za zdravljenje in lajšanje bolezni.
Iskreno zahvalo namenjamo gospodu župniku Mateju Užmahu za 
pogrebni obred, govornikoma gospodu Jožetu Žagarju ter gospodu 
Francu Vranetiču za poslovilne besede. 
Posebno zahvalo namenjamo vsem prijateljem konjerejcem ter 
konjenikom, ki so se od dragega pokojnika ganljivo poslovili.
Hvaležni smo pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogrebne 
slovesnosti, pevcem za zapete pesmi med sveto mašo in žalostinke 
ob odprtem grobu ter zaigrano Tišino. 
Naša iskrena zahvala pa velja tudi tistim, ki jih nismo poimenovali 
in so dragega pokojnika poznali ter se mu poklonili v zadnje slovo. 
Dragega Ivana bomo pogrešali in se ga spominjali s spoštovanjem.

Vsi njegovi

Z žalostjo v srcih smo se poslovili od dragega 
moža, očeta, dedka in pradedka 

iz Dečnega sela.

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

bolezen�je�bila�močnejša�od�življenja.

MLADEN NOVAK

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu in 
prižigate sveče.

Vsi njegovi

iz Slovenske vasi.

Vse�življenje�si�garal, 
za�dom,�družino�vse�si�dal. 
Ni�te�ne�na�vrtu�ne�v�hiši, 
tvoj�glas�se�več�ne�sliši, 

ostala�je�praznina, 
a�v�naših�srcih�bolečina. 
Da�srečamo�se�nekoč, 
daje�nam�živeti�moč.

22. novembra je minilo žalostno leto dni, odkar nas je zapustil
naš dragi in nepozabni mož in oče

KARLA MEHA

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem, ki ste bili in čutili z nami. Posebej se 
zahvaljujemo Pihalnemu orkestru Senovo, brestaniškim pevcem ter 
gospema Greti Marjetič in Betki Imperl.

Ob slovesu našega dragega

Vsi njegovi

LADISLAVE BOŽIČ

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v času njene bolezni 
in nam pomagali v najtežjih trenutkih. Hvala vam za vsako pozitivno 
misel, pogovor, nasvet, tolažbo, upanje ...
Zahvaljujemo se pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba in 
gospodu župniku za lepo opravljen cerkveni obred. Posebna zahvala 
tudi za lepo odigrano Tišino.
Iz srca hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in v njen spomin darovali 
cvetje, sveče in svete maše.

Darja z družino

iz Selc pri Leskovcu

Minile�zate�vse�so�bolečine,
a�v�naših�srcih

pustila�si�neizmerne�lepe,
drage�nam�spomine.

Ob izgubi drage mamice, babice in tašče

JOŽEFE TRŠINAR

ZAHVALA

Žalujoči: sinovi z družinami in vsi, ki so jo imeli radi

s Prekope

Ob boleči izgubi naše drage mame

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, hvala pogrebni službi in gospodu 
župniku za lepo opravljen obred.

Posebna zahvala negovalnemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice 
za nego in skrb v zadnjih dneh njenega življenja.

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na zadnji poti 
ter v njen spomin darovali cvetje, sveče in svete maše.
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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

mali oglasi

- 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

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija sta-
novanjskih hiš, hlevov, zidanic 
in prizidkov. PIS biro, Damjan 
Žibert s.p., Glavni trg 27, Sev-
nica. Tel.: 031 431 315, pisbi-
ro@gmail.com

Mladi vinogradniki! Proda-
mo parcelo 1,48 ha na lepi in 
sončni legi v Stari vasi na Bi-
zeljskem. Tel.: 041 503 369

V Posavju prodam starejšo 
hišo z gospodarskim poslo-
pjem, dvema garažama in ne-
kaj zemlje. Ugodno. 
Tel.: 031 863 724

S 1. 1. 2016 oddam enosobno 
opremljeno stanovanje v Bre-
žicah. Tel.: 07 49 62 476 ali 
070 265 825

Najamem dvo- ali trisobno 
stanovanje v Brežicah ali oko-
lici. Tel.: 040 634 783

V Brežicah kupim garsonjero. 
Tel.: 031 542 511

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam rabljene gume s plati-
šči za Citroen C4 Picasso. 
Tel.: 031 302 950

Citroen C5 1.6 td, 01/2011, 
nujno prodam ali menjam za 
cenejše vozilo kombi. 
Tel.: 040 392 988

Prodam kombi Mercedes 
Benz 110 CDI VITO, podaljšan, 
5 sedežev, klima, zatemnjene 
šipe, vlečna naprava, tehnični 

do 30. 9. 2016. 
Tel.: 031 345 250

Prodam Citroen Xara 1.6, ben-
cin, 2000 letnik, karavan, pre-
voženih 180.000 km, reg. do 
aprila 2016, cena 750€. 
Tel.: 031 649 387

KMETIJSTVO

Prodam puhalnik, komplet s 
trifaznim elektromotorjem, 15 
KM, vse zelo dobro ohranjeno. 
Cena 260 €. Tel.: 03 568 62 01, 
041 693 110

Prodam traktor TV 826, odlič-
no ohranjen. Tel.: 031 516 715

Prodam balirko Krone Round 
Pack 1250, 1. lastnik, l. 2013. 
Ima računalniško vodenje, 17 
nožev. Kot nova. 
Tel.: 031 501 080

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

Prodam cca. 400 kock sena le-
tošnje košnje (ročno spravilo), 
velike kocke (20-25 kg), oko-
lica Tržišča, cena 1,90 €/kos. 
Tel.: 041-685-022, Aleš

Peleti s certifikatom EN 
plus, tona že od 230 € dalje, 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam koruzo trdinko v zr-
nju, naravno sušeno, 300 kg. 
Tel.: 031 497 749

Prodam drva, kratko žagana 
(bukev, brest in kostanj) ter 
domačo slivovko in hruško. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam drva (jelša, bukev) in 
traktorski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

Prodam suha akacijeva in me-
šana drva z možnostjo dosta-
ve v občini Brežice in enosob-
no stanovanje v centru Novega 
mesta. Tel.: 031 232 945

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino modro frankinjo 
(600 l), cena 1,50 €/l, in žame-
tno črnino (1000 l). 
Tel.: 051 613 541

Prodam večjo količino cvička, 
modro frankinjo, starano deset 
let v hrastovem sodu, in kako-
vostno belo vino. 
Tel.: 041 208 430

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Janez Kralj 
univ. dipl. inž. geod., odgovorni geodet 
nepremičninski posrednik

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

040 753 911

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560

Ponudba je 
na naši spletni strani.

Postavitev- Posavski obzornik 20.10.2014

Logotip… Oridom nepremičnine – lahko večji bolj poudarjen

www.oridom.si

Posredovanje in svetovanje pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si, 

gsm: 031/256-560  - večje številke

Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 eur. - sprememba
Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 eur. - sprememba
Ostala naša ponudba na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

Ljudska optika Glasmaher, Dejan Stušek s.p., Pleteršnikova 1, Brežice

Smučarski izlet
19. 12.: Nassfeld - Mokrine

16. 1.: Tarvisio - Trbiž 

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Ireni Fink, Kočevske Poljane 12, 
8350 Dolenjske Toplice. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 

vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (8.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Ajdov kolač
 2. (1.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD - Domov
 3. (9.) Ans. MLADI UPI - Ta noč bo najina
 4. (10.) Ans. POGUM - Pojem ti z zaprtimi očmi
 5. (2.) Ans. PETKA - Življenje je popotnik
 6. (4.) Ans. ŽARGON - Kdor jo rad ima 
 7. (5.) Ans. VESELI DOLENJCI - Neskončni večeri s teboj
 8. (6.) Ans. JURČKI - Srčne rane
 9. (3.) Ans. MLADIKA - Punčka za igrice 
 10. (-.) Ans. AZALEA - Preden grem

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Franca Miheliča in Ans. Roka Žlindre - Nasmehni se 

 
Kupon št. 288

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, 12. december, ob 17. uri
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Tel.: 07 499 22 33

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!
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Prodam rdeče vino in domače 
orehe po 9 €/kg. 
Tel.: 041 709 428

Prodam vino frankinjo in belo 
vino. Tel.: 041 983 525

Prodam vino cviček – 500 l. 
Tel.: 031 735 368

Prodam krompir kenebek za 
ozimnico. Tel.: 041 625 917

Prodam orehova jedrca (bla-
govna znamka Slovenski oreh), 
12 €/kg. Nad 10 kg dostava na 
dom. Tel.: 031 702 003

ŽIVALI

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + da-
vek. Polajžer Marjan s.p., Vi-
dovica 2, Pristava pri Mesti-
nji. Tel.: 040 673 009

Kupim debele krave in telice 
za zakol ter suhe za dopitanje. 
Plačilo takoj! Tel.: 040 179 780

Kupim teličko ali kravo, staro 
do 5 let, pasme CHA, prodam 
špeh za ocvirke. 
Tel.: 051 337 467

Prodam telico simentalko, pa-
šno, brejo 7 mesecev, in kravo 
simentalko, staro 8 let, brejo 4 
mesece, ter cisterno za gnojev-
ko, 2500 l, pocinkano. 
Tel.: 031 415 924

Prodam kravo, brejo, pašno, 
in prašiče, mesnate, različne 
teže, hranjene z domačo ku-
hano hrano. Možen zakol. 
Tel.: 031 664 286

Prodam zelo lepo teličko LS-
-BBP, staro šest tednov. 
Tel.: 041 919 344

Prodam kravo za zakol. 
Tel.: 041 784 230

Prodam telico simentalko, 
brejo 7 mesecev, prašiče za za-
kol, težke 180 kg, ječmen, oves 
in ajdo. Tel.: 07 49 63 058

Prodam 3 teleta, dva moška in 
eno žensko, simentalci, možna 
dostava. Tel.: 041 525 628

Prodam dva prašiča, težka 
160-200 kg, hranjena z doma-
čo kuhano hrano. Možen zakol, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 51 382

Prodam prašiče, 100-170 kg, 
krmljeni z domačo kuhano 
hrano. Tel.: 041 471 007

Prodam svinjo za zakol. 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiče, težke 100-
200 kg. Tel.: 041 587 261 

Prodamo prašiče za zakol, 
težke okoli 200 kg, doma-
ča hrana. Tel.: 031 452 476 

Prodam prašiče, težke 100-
150 kg, in odojke (okolica Do-
bove). Tel.: 040 628 535

Prodam prašiče, težke od 100 
do 120 kg po 2,00 €/kg in 
200-kilogramske po ceni 1,70 
€/kg. Tel.: 041 848 740

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 120 kg, hranjena z doma-
čo hrano, možen zakol (okoli-
ca Brežic). Tel.: 041 560 136 

Prodam prašiča, težkega okoli 
140 kg, mesnate pasme in do-
mače reje, možen zakol. 
Tel.: 07 49 56 262

Prodam breje zajklje, zajce, 
prašiča, težkega 170 kg, z mo-
žnostjo zakola, koruzo in triti-
kalo. Tel.: 031 304 172

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam 3 leta star pralni stroj 
znamke Beko, 1000 obratov, 5 
kg, cena 120 €. 
Tel.: 051 313 017

Prodam garažna vrata (dim. 
230 x 210 cm), zastekljena, do-
bro ohranjena, in večjo količi-
no orehov. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 370 786

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, in 8 okroglih bal slame. Vse 
po dogovoru. Tel.: 030 670 736

Prodam 3 prašiče, 150-170 
kg, kravo, tretjič brejo 8 mese-
cev, 600 l modre frankinje in 
600 l cvička. Tel.: 051 870 909

Prodam odojke, težke 30 kg, 
in svinji, 150 kg in 200 kg, vsi 
krmljeni z domačo hrano. 
Tel.: 040 345 693

Prodam prašiča, težkega okoli 
140 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 539 710

Prodam pujske, 25-35 kg, in 
ječmen v refuzi. Okolica Bo-
štanja. Tel.: 041 662 730

Prodam 3 svinje, od 250 do 
280 kg, in prašiča, težkega oko-
li 120 kg. Tel.: 031 305 830

Prodam prašiče, težke do 100 
kg. Cena 1,90-2,10 €/kg. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam 2 svinji, težki cca. 
250-300 kg, in prašičke, težke 
40-100 kg. Domača reja. 
Tel.: 051 422 161

Prodam prašiča, težkega 200 
kg. Domača hrana. 
Tel.: 031 780 169, 041 762 291

Prodam prašiče, težke 200-
220 kg, krmljene z domačo 
hrano. Možen zakol. 
Tel.: 041 445 867

Prodam prašiča, težkega 130 
kg, krmljenega izključno s ku-
hano hrano. Cena 1,50 €/kg, 
možnost zakola. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam odojke, težke 25-30 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 394 667

Prodam plemensko svinjo in 
moped Tomos. 
Tel.: 07 49 56 009

Prodam mlado svinjo, težko 
okoli 250 kg, hranjeno z do-
mačo hrano, cena 1,40 €/kg, 
slamo in suha drva z dostavo. 
Tel.: 031 431 681

Prodam dva prašiča po 150 
kg, hranjena s kuhano doma-
čo hrano. Možen zakol. 
Tel.: 031 810 982

Prodam prašiče, težke od 160 
do 230 kg, za zakol, in jedilni 
krompir. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Prodam prašiča, 220 kg, hra-
njen z domačo hrano. Tel.: 031 
289 986, 031 346 625, 07 49 
67 250

Prodam pujske, težke 35 kg. 
Tel.: 07 49 77 450 

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.

 

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, Bojana Kunej, 
Smilja Radi

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

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 uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (26/2015) bo izšla v 
sredo, 23. decembra 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 17. december.

RAZNO

Izdelovanje in popravilo na-
grobnih spomenikov, klesa-
nje črk, izdelava okenskih 
polic in pultov ter montaža. 
Tel.: 041 680 358, Kamnose-
štvo Arh Zvonko s.p., Selce 6, 
Leskovec

Iščem žensko za čiščenje sta-
novanja, dvakrat mesečno, lo-
kacija Kotanjevica na Krki.
Tel.: 031 552 797

Prodam suh hrastov les – de-
ske (colarce), debeline 2,5 cm. 
Tel.: 031 363 134

Prodam ročni voziček za vo-
žnjo po stopnicah, nosilnost 
500 kg. Tel.: 031 552 797 

Prodam 50 kom trofej (sr-
njak), 2 €/kom, in revijo Lo-
vec, od 1964 dalje, 5 €/letnik. 
Tel.: 041 215 828

Prodam otroške smuči z vez-
mi, dolžine 120 cm in 130 cm. 
Cena 25 € za par. 
Tel.: 041 720 323

STIKI

Ženitna posredovalnica Za-
upanje ima številne zanimi-
ve raznovrstne ponudbe, raz-
ličnih starosti, po vsej državi. 
Tel.: 031 836 378, www.zau.si 

49-letni samski išče mamico, 
vdovo ali prijateljico do 54 let, 
voznico. Tel.: 040 420 206

42-letni invalid, resen, brez 
otrok, razočaran, iščem resno 
žensko, sorodno dušo za sku-
pno življenje. Kozorog. 
Tel.: 041 774 734

55-letni, situiran – premožen, 
z lastno novo hišo in vikendom 
želim spoznati simpatično, de-
lavno partnerko za skupno ži-
vljenje. Tel.: 040 741 687

Urejeno, simpatično življenj-
sko sopotnico, staro do 50 let, 
išče urejen, simpatičen, dela-
ven moški srednjih let. 
Tel.: 031 271 754

78-letni vdovec želim spozna-
ti starejšo žensko za skupno ži-
vljenje na mojem domu. Vse 
ostalo po dogovoru. 
Tel.: 051 766 624

PELETI VRHUNSKE KAKOVOSTI
NUDIMO TUDI OSTALE VRSTE PELETOV, GARANCIJA NA KAKOVOST

LUTE PLUS d.o.o.
DOLENJI LESKOVEC 32A

8280 BRESTANICA

KONTAKT in NAROČILO:
JURE: 031 764 288
LOJZ: 070 222 056

1t 3t 5tKARAKTERISTIKASLIKA

ROK DOBAVE
JE 10 DELOVNIH

DNI

80 % JELKA
20 % BUKEV

od 0,8 - 1,2 % pepela
en. vred.: 17 MJ

222
eur/t

232
eur/t

20
eur/t

217
eur/t

227
eur/t

15
eur/t

212
eur/t

222
eur/t

10
eur/t

100 % JELKA

do 0,5 % pepela
en. vred.: 18 MJ

PREVOZ do
30 KM

iz KRŠKEGA
V CENAH JE ŽE  VŠTET 22 % DDV.

ZDOLE - Sv. Miklavž s svojim 
spremstvom je v organizaci-
ji Turistično–hortikulturne-
ga društva Zdole na domovih 
tradicionalno obiskal najmlaj-
še otroke in jih obdaril. Poleg 
darila je bila tudi šiba. Nekate-
ri otroci so pridno molili, dru-
gi peli, tretji narisali kakšno 
risbico in zaigrali na kakšen 
inštrument. Obisk Miklavža na 
njihovih domovih je posebno 
doživetje, nekaj posebno lepe-
ga, saj so otroci komaj čakali, 
da potrka na njihova vrata.
 �A.�K.

Tudi letos sv. Miklavž na Zdolah
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OSEBNA 
PRIPOVED 

O ŽIVLJENJSKI 
IZKUŠNJI

Naročila 
in informacije:

13,00€
NOVA KNJIGA

040 302 809 zalozba@posavje.info

Marija Hrvatin - Diagnoza, ko zastane dih

POTROŠNIŠKI KREDIT

Poslovna enota BREŽICE (nasproti Upravne enote)
Cesta prvih borcev 21,  T: 07 62 02 571
info@lon.si, www.lon.si

Za pridobitev kartice ne potrebujete osebnega
računa z rednimi prilivi. Priporočamo jo za uporabo
na potovanjih, namenjena je tudi nekomitentom in
študentom.

PREDPLAČNIŠKA KARTICA ACTIVA MasterCard

PLAČILO POLOŽNIC

Znižali smo fiksne obrestne mere 
in naredili potrošniške kredite še ugodnejše.

Izkoristite ugodnejši kredit
in si za manj denarja privoščite več.

Plačilo provizije položnic:
• BREZPLAČNO za vse upokojence*

• BREZPLAČNO za položnice Komunale Brežice

* Upokojenci morajo imeti srebrni paket.

Odločite se za Hranilnico LON

Enostavno in varno. Strošek izdaje le 1 EUR!

Fo
to

 M
ola

n

Ekipa Poslovne enote Brežice
vam želi vesele praznike, 
v prihajajočem letu pa
veliko pozitivnih misli, 
pogumnih odločitev 
in osebnih uspehov.
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Jožica in Jože Žabkar sta se v 
Leskovec pri Krškem preselila 
pred 25 leti, ko sta v tamkajšnji 
starejši Pfeiferjevi hiši odprla 
majhno cvetličarno na trgu in 
kasneje v neposredni bližini, 
na Ulici 11. novembra 2, zgra-
dila nov objekt, v katerem sta v 
pritličnih prostorih odprla la-
stno prodajalno. Kot je dejala 
Žabkarjeva na otvoritvi, sta s 
soprogom, ki je po rodu s Tr-
ške Gore nad Krškim, ona pa 
s Senovega, pričela izvajati in 
graditi trgovinsko dejavnost 
resda iz nič, brez zaledja kapi-
tala, a z mnogo dela in odreka-
nja, pri čemer sta si ustvarila 
tudi družino. Pred 15 leti sta v 
soseščini leskovškega pokopa-
lišča uredila še vrtnarijo, sedaj 
pa so na isti lokaciji z dozida-
vo objekta združili obe dejav-
nosti, tako vrtnarsko kot cve-
tličarsko.

Novi, pregledno urejeni pro-
dajni prostori se razprostira-
jo na 600 m2 površine, skupna 
površina pokritih prostorov Li-
lije pa na isti lokaciji znaša kar 
6000 m2. V podjetju je enajst 
zaposlenih, pri čemer se v delo 
uvajata tudi otroka Maruša in 
Žan, ki bosta s prihajajočim le-
tom s stalno zaposlitvijo v dru-
žinskem podjetju nekoliko raz-

»Lilija« cveti že 25 let 
LESKOVEC PRI KRŠKEM - 27. novembra so podžupanja Ana Somrak in nosilka dejavnosti Jožica Žabkar s 
soprogom Jožetom in otroci Marušo, Žanom in Zalo na lokaciji obstoječe vrtnarije z otvoritvijo novih pro-
dajnih prostorov pod eno streho združili cvetličarsko in vrtnarsko dejavnost. Objekt se razprostira na 
6000 m2 površine. 

bremenila starša. Dušan Arh, 
predsednik Območne obrtno-
-podjetniške zbornice Krško, 
je na otvoritvi izpostavil, da 
so novi, večji prodajni in proi-
zvodni prostori odraz dobrega 
družinskega dela, čemur dan-
danes glede na nenaklonjene 
čase razvoju in širitvi podje-
tništva nismo pogosto priča. 
Podžupanja Ana Somrak je 
Žabkarjevim čestitala v imenu 
Občine Krško, kot sokrajan-
ka pa dodala, da so bili kraja-
ni ob  začetku podjetniške poti 
zakoncev Žabkar pred poltre-
tjim desetletjem resda dokaj 
skeptični v zvezi z opravlja-

njem dejavnosti v kraju, saj je 
ta po številu potrošnikov rela-
tivno majhen, vendar pa sta s 
pravimi podjetniškimi prijemi, 
cvetličarno, prodajnim progra-
mom, z aranžiranjem in kasne-
je še z vrtnarstvom dokazala, 
»da tam, kjer je volja, obsta-
ja tudi pot do uspeha«, saj sta 
uspela pridobiti redne stran-
ke iz lokalnega okolja in širše. 
Vrtnarska dejavnost predsta-
vlja tri petine dejavnosti, saj z 
več kot milijon vzgojenimi sa-
dikami na leto sodijo med ve-
čje vzgojitelje enoletnic in bal-
konskega cvetja, ki ga v večji 
meri prodajo Semenarni Lju-

bljana, črnomeljskemu cen-
tru Agrooskrba in KZ Krka iz 
Novega mesta, med drugim so 
odjemalci sadik, lončnic, dre-
vesnic in drugega cvetlične-
ga programa tudi manjše cve-
tličarne in kajpak potrošniki. 
Združitev vrtnarske in cvetli-
čarske dejavnosti na isti loka-
ciji bo omogočila optimizacijo 
dela, večjo prodajno ponudbo 
strankam, hkrati pa so uredili 
tudi parkirišča, ki so se do se-
daj v trškem jedru izkazovala 
za največjo pomanjkljivost, ce-
lotno investicijo pa so po več 
letih urejanja potrebne doku-
mentacije realizirali v petih 
mesecih. 

Nove prostore je blagoslovil le-
skovški župnik Ludvik Žagar, 
v otvoritvenem delu je nasto-
pila instrumentalna zased-
ba domače šole Ritem vodo-
vodarji, v popoldanskem delu 
pa sta na zabavi za obiskoval-
ce s humorističnimi vložki na-
stopila člana Kulturnega dru-
štva Leskovec pri Krškem, za 
delovanje katerega vsa leta 
Žabkarjevi izkazujejo izredno 
velik posluh in podporo, v glas-
benem delu pa je nastopil An-
sambel Labirint.

 Bojana Mavsar

Petčlanska�družina�Žabkar�in�podžupanja�Ana�Somrak�pri�
rezanju�traku�novourejenih�prostorov�za�cvetličarsko�in�vr-
tnarsko dejavnost

ARTO,�BLANCA�-�Zaradi�umirjenega�toka�reke�Save�po�izgradnji�
akumulacijskih�jezer�na�spodnji�Savi�je�le-ta�postala�zanimi-
va�tudi�za�labode,�ptice�selivke,�ki�so�se�v�letošnjem�letu�naseli-
le�na�območju�HE�Arto-Blanca.�Tamkaj�živeči�jih�vsakodnevno�
občudujejo,�ko�mirno�plavajo�po�vodni�gladini,�mahajo�s�svoji-
mi�perutmi�ali�pa�se�igrajo�z�vodo.�Med�snežnobelimi�labodi�je�
pod�skrbnim�nadzorom�svojih�staršev�tudi�pet�mladičev,�ki�so�
še�puhasto�rjavi,�a�kdor�pozna�pravljico�o�Grdem�račku,�ve,�da�
bodo�tudi�oni�kmalu�postali�lepi,�beli�labodi.�Če�bodo�življenj-
ski�pogoji�za�ptice�ugodni,�bomo�morda�lahko�še�večjo�labod-
jo�družino�občudovali�tudi�v�prihodnjem�letu,�pri�tem�pa�upa-
mo,�da�ne�bodo�povzročali�težav�na�poljih.�S.�R.


