
PRILOGO SO Z VOŠČILI PODPRLI: 
AC DC elektroinštalacije * Ansat * Arh 
elektromehanika * Aristotel * AS * 
Avto Krka * Avto storitve Zupan * BLT 
* Cvetličarna Kerin * Cvetličarna Lilija * 
Dom starejših občanov Krško * DS Smith 
* Ekten * Elmont * ETrŠ in VSŠ Brežice * 
Eurogarden * Evergreen * Evroelektron 
* GEN energija * GKI * Glasbena šola 
Laško - Radeče * Gostinstvo Tadej 
Puntar * Grieshaber * HESS * Hotel 
City * HPG Brežice * IHS * Infra * INO 
Brežice * Intermarket Brežice * Karodi * 
Kavarna in slaščičarna Grad Rajhenburg 
* Kemična čistilnica Medved * Kim * 
Knjižnica Sevnica * Komunala Brežice * 
Kostak * Kostak GIP * Kovis * Kozjanski 
park * KS Brestanica * KS Koprivnica * 
KS mesta Krško * KS Rožno – Presladol 
* KS Senovo * KS Senuše * KS Veliki 
Podlog * KS Veliki Trn * KT Tršinar * 
KZ Krško * Lekarna Brežice * Lekarna 
Krško * Lekarna na Vidmu * Mesni 
butik Mlakar * Metalna Senovo * 
MirtTours * Mlin Katić * N.Si * NEK * 
Numip * Okulistika Meh * Optika Lana * 
Optika Rimc * Ozara * Pacek čistilnica * 
Perutninarstvo Ciglar * Perutninarstvo 
Metelko * Perutninarstvo Rostohar E 
* PGE Krško * Pogrebne storitve in 
cvetličarna Žičkar * Pokrajinska zveza 
društev upokojencev Posavje * Požun 
* Primo telefonija * PSK * Radanovič * 
Riko * Rival varovanje * RRA Posavje * 
Rudar Senovo * SDS Posavje * Segrad 
* Siliko * Sipro * Sistemi IN ES * Skala 
* Sklad NEK * SL – inženiring * SLS OO 
Krško * SMC LO Brežice * Stranka ROK 
* Strojne inštalacije Lokar * ŠC Krško 
- Sevnica * Tanin * TEB * Trgovina in 
servis Petretič * Valvasorjeva knjižnica 
* VCT Ramovš – Peklar * VDC Krško – 
Leskovec * Vipap * Vrtnarstvo Nečemer 
* Vzajemna * ZD Brežice * ZD Krško * 
ZD Sevnica * ZEL–EN * Žarn Krško
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PRAZNIKI, KOT KAŽE, BREZ SNEŽNE ODEJE - December je vznemirljiv čas, saj v njem odštevamo 
dneve, ki nas ločijo od prihoda novega leta. V mestih so zagorele številne praznične luči, v zavetju 
toplih domov je potekalo izdelovanje adventnih venčkov in okraševanje božičnega drevesca. Naj bodo 
praznični dnevi lepi in prijetni, četudi brez snežink, ki bi pobelile polja.  Foto: Smilja Radi

Praznično 
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 23. 12. 2015

Manekenka in fotomodel Nataša Pinoza
Verjeti moraš v tisto, kar delaš
Igralec Stane Tomazin
Zaslovel kot Žan iz »Štorije«
Zasedba Ritem vodovodarji 
Dokazali so, da imajo talent
Zbiralec ur Mirko Zdunič
»Prinesite uro, da ji vidim srce!«
Atletinja Nika Glojnarič 
Raje kot 'žura', dela vaje za moč
Stoletnica Albina Roštohar
Belega kruha nismo imeli …

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

SREČNO!  

Bralkam in bralcem 
želimo vesele božične 
in novoletne praznike 
ter srečno in uspešno 

leto 2016!

Uredništvo
Naslednja številka časopisa 

bo izšla 7. januarja 2016.
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povedali so - o podnebnem sporazumu

Marjeta Bregar, Tržišče: Strinjam se, da je 
treba varovati okolje, da bodo naši zanamci 
lahko normalno živeli. Podnebni sporazum je 
stvar dogovora svetovnih velesil, ki zavezuje 
vse države, da se bodo morale strogo držati 
sklepov, sprejetih na konferenci. Me pa skrbi, 
ali se bodo te velike države dejansko držale 

podnebnega sporazuma ali je bil sprejet s figo v žepu. Če se ne-
kaj sprejme, bi morali to vsi upoštevati, brez izjem. 

Franc Vranetič, Kapele: Po eni strani se bo-
jim, da podnebni sporazum pomeni 'veliko 
hrupa za nič', po drugi pa si želim, da bi se na 
tem področju delalo več in bi bilo vsaj delno 
uresničeno tisto, kar piše v sporazumu. V pri-
hodnosti je treba dati še več poudarka na so-
bivanju z naravo, ampak ne na tak način kot 

do sedaj. Sklepe sporazuma je sicer težko napisati, ker prevla-
dujejo različni pogledi na reševanje podnebne problematike.

Miljenko Muha, Brežice: Zelo težko je biti 
optimist upoštevajoč, koliko dogovorov je že 
bilo sklenjenih, vendar je lepo slišati, da se 
196 držav sveta končno zaveda težav. Rav-
no to zavedanje je največji dosežek te kon-
ference, koliko smo v tem trenutku dejansko 
sposobni, glede na standarde v nekaterih de-

lih sveta, to upoštevati, pa je druga zadeva. Upam, da bo vsaj 
del teh zavez izpolnjen, ker bi to že pomenilo nek napredek.

Sredi letošnjega maja je svet 
županov Posavja, Dolenjske in 
Bele krajine sprejel sklep, da 
se projekt CeROD 2, katerega 
vrednost je bila ocenjena na 32 
milijonov evrov, prekine ter se 
začne s postopkom izgradnje 
novega, manjšega obrata za 
mehansko-biološko obdelavo 
mešanih komunalnih odpad-
kov (MBO) s kapaciteto 25.000 
ton/leto s pripadajočo zunanjo 
ureditvijo in komunalno infra-
strukturo v kraju Leskovec pri 
Novem mestu. V sklopu inve-
sticije je bila predvidena tudi 
izgradnja male plinske elek-
trarne, s pomočjo katere bi se 
odlagališčni plin ekološko in 
koristno uporabil za proizvo-
dnjo električne energije. V na-
črtovano izgradnjo novega 
objekta bi morala Občina Sev-
nica vložiti 700.000 evrov, kar 

Potem ko so na letošnji febru-
arski seji svetniki že obravna-
vali to točko in na koncu po 
dolgi razpravi omenjeni sklep 
zavrnili, so kasneje nekatere 
svetniške skupine zahtevale, 
da se točko ponovno uvrsti na 
dnevni red, saj je bilo po njiho-
vo gradivo pomanjkljivo prip-
ravljeno, kar jih je malo zavedlo 
in posledično je večina svetni-
kov glasovala proti. Tokrat pa 
so sklep podprli, kar pomeni, 
da se bo občina po brezplačni 
pridobitvi lahko lotila obnove 
in energetske sanacije objek-
ta. Brezplačen prenos Ministr-
stvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, ki 
je zaenkrat še lastnik objekta, 
pogojuje s tem, da se spodnji 
del prostorov nameni za delo-
vanje brežiške enote Varstve-
no delovnega centra Krško-Le-
skovec, preostali del pa lahko 
občina nameni izvajanju dejav-
nosti v javnem interesu. Občina 
v večjem delu pritličja bivšega 
doma upokojencev predvideva 
prostore za delovanje VDC-ja, 
v prvem nadstropju so predvi-
deni upravni prostori Komuna-
le Brežice in inkubator za nova 
podjetja, drugo nadstropje bo 
namenjeno manjšim stanova-
njem in bivalnim enotam za 
starostnike, posameznike in 

Še pred pogodbo k ministrici
BREŽICE - 14. decembra so se brežiški občinski svetniki še enkrat sestali in nadaljevali 9. redno sejo. Na 
dnevnem redu je bilo tudi sprejetje sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnine, natančneje bivšega doma 
upokojencev v Brežicah. Tokrat so svetniki sklepu prižgali zeleno luč. 

družine, ki trenutno nimajo 
drugih možnosti za rešitev sta-
novanjskega problema, v tret-
jem nadstropju bodo delova-
la društva, prostora pa bo tudi 
za ureditev depojev Posavske-
ga muzeja Brežice, četrto nad-
stropje bo prav tako namenje-
no društvom. Celotno vrednost 
investicije skupaj z energetsko 
sanacijo ocenjujejo na približ-
no 1,6 milijona evrov. Za pred-
videno vsebino v bivšem domu 
upokojencev bodo na voljo tudi 
evropska sredstva. Občina naj 
bi postala lastnica objekta maja 
2016, v septembru pa bi s pri-
dobitvijo gradbenega dovolje-
nja objekt že lahko začela ob-
navljati. Predvideno je tudi, da 
VDC prvih 15 let po pridobitvi 
nepremičnine najemnine ne 
plačuje, nato deset let plačuje 
polovico, po 25 letih pa polno 
ceno. Nekateri svetniki so sicer 
menili, da bi bilo primerno, da 
VDC že na začetku plačuje vsaj 
en del najemnine, prav tako 
bi morala tudi društva pokri-
ti del stroškov. Svetniška sku-
pina SMC je sicer nasprotovala 
temu sklepu, češ da je investi-
cija ob nedorečenih postavkah 
predraga za davkoplačevalce 
v občini. Na koncu so svetni-
ki sklep sprejeli, a bosta žu-
pan Ivan Molan ter svetnik in 

poslanec v DZ Igor Zorčič še 
pred podpisom pogodbe odšla 
do ministrice in se pogajala za 
še boljše pogoje.

ODSTOP OD PROJEKTA 
CEROD 2

Svetniki so v nadaljevanju po-
trdili novelacijo operativne-
ga programa odvajanja in či-
ščenja komunalne odpadne 
vode v občini Brežice ter obe-
nem tudi dokumente identifi-
kacije investicijskega projek-
ta (DIIP) z idejnimi zasnovami 
za vsa naselja v občini. To po-
meni, da se je občina po novem 
namesto malih komunalnih či-
stilnih naprav, ki bi jih morala 
imeti vsa gospodinjstva, vsee-
no odločila za gradnjo kanali-
zacije predvsem v strnjenih na-
seljih, manj poseljeni kraji pa 
bodo priključeni na javne čis-
tilne naprave. Občinski svet je 
zavrnil predlog pogodbe o so-
delovanju pri izvedbi projek-
ta mehansko biološke obdela-
ve odpadkov v novomeškem 
CeROD-u, kar pomeni, da Ob-
čina Brežice odstopa od pro-
jekta CeROD 2. Na koncu so 
svetniki brez razprave sprejeli 
še poslovni načrt JP Komuna-
la Brežice d.o.o. za leto 2016. 
V prvem delu 9. seje je Anton 

Zorko (DeSUS) dal pobudo, da 
pristojne občinske službe v pol 
leta izdelajo analizo investicij-
skih možnosti in priložnos-
ti v občini ter v njej opredeli-
jo analizo stanja gospodarstva 
in brezposelnosti v občini s 
prikazom poklicne in izobraz-
bene strukture brezposelnih, 
možna investicijska vlaganja 
po panogah v določenih kra-
jih, predvsem industrijskih co-
nah, možne nove zaposlitve za-
radi novih investicij, ugodnosti, 
ki jih lahko nudi občina za po-
samezno investicijo, ter čas, v 
katerem bo možno pridobiti 
gradbeno dokumentacijo. To-
mislav Jurman (SMC) je de-
jal, da že drugič ali tretjič po-
ziva, da se v občini izoblikuje 
razvojna strategija, ki bo na-
tančno definirala vsebine, ki 
bodo »vlečni konj« v smislu 
napredka in gospodarskega 
razvoja občine. Ferdo Pinte-
rič (Lista Sonce) pa je izposta-
vil, da so Brežice edino ob-
činsko središče, ki na relaciji 
Dobova-Ljubljana nima izven 
nivojskega križanja ceste in 
železnice. Posledično nastaja 
gneča v Šentlenartu in Brezini, 
saj so zapornice po njegovem 
kar naprej zaprte in nenormal-
no dolgo spuščene.
 Rok Retelj

Sevnica odstopila od CeROD-a 2
SEVNICA - Na zadnji občinski seji v letošnjem letu, ki je potekala 16. decembra v konferenčni dvorani sev-
niškega gradu, so se svetnice in svetniki seznanili tudi s stanjem projekta CeROD 2 ter po razpravi sprejeli 
odločitev, da odstopijo od pogodbe.

pa je precejšen finančni vložek, 
glede na to, da bi lahko komu-
nalne odpadke iz sevniške ob-
čine brez investicijskega vlož-
ka vozili tudi v zbirni center 
v Celje, Hrastnik, Ljubljano ali 
Spodnji Stari Grad, kjer je kr-
ška občina zgradila svoj obrat 
za obdelavo odpadkov. Po raz-
pravi, v kateri je bilo slišati tudi 
pomisleke, če je odločitev pra-
vilna, so svetnice in svetniki 
podprli sklep, da je predlagana 
pogodba o sodelovanju pri iz-
vedbi projekta mehansko-bio-
loške obdelave odpadkov v Re-
gijskem centru za ravnanje z 
odpadki Dolenjske za sevniško 
občino nesprejemljiva v finanč-
nem in v vsebinskem smislu. 
Hkrati so pooblastili župana 
in občinsko upravo, da prip-
ravi načrt ravnanja z odpadki 
v skladu z zakonodajo ter s fi-

nančno vzdržnostjo za uporab-
nike, Mestna občina Novo mes-
to in javno podjetje CeROD d. 
o. o. pa naj pripravita pregled 
vseh dosedanjih vlaganj Obči-
ne Sevnica kot pogodbene par-
tnerice s 4,62 % lastniškim de-
ležem v projektu CeROD 2. 

Na seji so potrdili tudi prora-
čun za leto 2016, ki kot temelj-
ni finančni dokument zagota-
vlja stabilno poslovanje občine, 
njenih proračunskih uporabni-
kov in drugih prejemnikov jav-
nofinančnih sredstev ter izvr-
ševanje vseh zakonskih nalog. 
Proračun predvideva 15,6 mi-
lijona evrov prihodkov. Potrdi-
li so tudi letne programe ozi-
roma pravilnike za področja 
družbenih dejavnosti, in sicer 
s področja športa, kulture, mla-
dinskih, socialnih in zdravstve-

nih dejavnosti. Ti omogočajo 
pripravo in objavo razpisov za 
sofinanciranje programov in 
projektov, ki jih bodo organiza-
cije izvajale v letu 2016. Za vse 
razpise, ki sofinancirajo razne 
društvene dejavnosti, je v pro-
računu za financiranje progra-
mov in projektov zagotovljenih 
okrog 260.000 evrov. Po raz-
pravi o višini enkratne denar-
ne pomoči za novorojenke oz. 
novorojence v letu 2016 je bil 
sprejet sklep, da bo znesek tudi 
v novem letu 240 evrov. Med 
ostalimi 27 točkami dnevnega 
reda je bilo sprejetih tudi nekaj 
prostorskih načrtov - med dru-
gim za potrebe širitve podjetja 
Plastoform v Kladju nad Blanco 
in za gradnjo novega trgovsko 
poslovnega centra v Šmarju z 
izgradnjo krožišča. 
 Smilja Radi

POSAVJE - Na referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih, ki jo je dobrih 63 % volivk in volivcev zavr-
nilo, so volivke in volivci tudi v posavskih volilnih okrajih večinsko 
glasovali proti noveli. V največjem deležu, kar 75 %, so proti za-
konu glasovali v volilnem okraju Sevnica, kjer je bila tudi najviš-
ja udeležba - 35 %. V volilnem okraju Krško je proti zakonu gla-
sovalo dobrih 73 % volivcev (udeležba slabih 35 %), v volilnem 
okraju Brežice (udeležba 31 %) pa slabih 70 %. P. P.

Tudi v Posavju večina proti

KOSTANJEVICA NA KRKI - Potem ko je župan Ladko Petretič 
zavrnil zahtevo svetniške skupine za sklic 3. izredne seje ob-
činskega sveta, a jo je sedmerica svetnikov kljub temu izved-
la sama, se svetniška skupina ni udeležila 8. redne seje ob-
činskega sveta, ki je bil tako (ponovno) nesklepčen.

Za v četrtek popoldne sklicane 8. redne seje občinskega sveta 
Kostanjevica na Krki zaradi nesklepčnosti ni bilo. Vabilu na sejo 
so se namreč odzvali le štirje od desetih svetnikov, manjkalo pa 
je vseh šest članov svetniške skupine. Županu Ladku Petretiču 
tako ni preostalo drugega, kot da ugotovi nesklepčnost in zaklju-
či sejo, na kateri naj bi med drugim obravnavali predlog občin-
skega proračuna za leto 2016.

Da bo seja nesklepčna, je bilo pravzaprav pričakovati, potem ko 
je župan Petretič zavrnil zahtevo svetniške skupine za sklic 3. iz-
redne seje občinskega sveta, ki jo je slednja 10. decembra kljub 
temu izvedla, in sicer kar v predprostoru (zaklenjene) občinske 
sejne sobe in brez administrativne pomoči občinske uprave. Kot 
izhaja iz zapisnika seje, ki so ga poslali medijem, je sejo vodila 
najstarejša med prisotnimi svetniki in svetnicami Jožica Lešnjak, 
sedmerica svetnikov (šestim članom svetniške skupine se je pri-
družila še Melita Skušek) pa je v razpravi kritično ocenila delo-
vanje župana in občinske uprave. V zvezi z edino točko dnevnega 
reda (predlog o spremembi odloka o postopku vračanja vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Kostanje-
vica na Krki) so sprejeli pet sklepov, v katerih ugotavljajo, da gra-
divo za sejo ni bilo pripravljeno in dostavljeno v skladu s poslov-
nikom občinskega sveta, zato so županu naložili, da do naslednje 
seje komisije za vračilo vlaganj v JTO občinske strokovne služ-
be pripravijo predlog omenjenega odloka, poleg tega so župana 
opozorili, da v drugi polovici leta 2016 zastarajo zahtevki upra-
vičencev, zato je dolžan storiti vse, da do tega ne pride. Za župa-
na so sprejeti sklepi seveda nični, kot je dejal, pa bo treba raziska-
ti tudi, kako so svetniki vstopili v stavbo nekdanje pošte, v kateri 
ima občina sejno sobo, v svetniški skupini pa menijo, da  je župa-
nov cilj » onemogočati delo občinskemu svetu oz. svetniški sku-
pini v točki rešitve vračila vlaganj v JTO na območju občine«, kot 
nam je v imenu skupine sporočil Andrej Rajar.

Petretič je pred dnevi poslal izjavo za javnost, v kateri sporoča, 
da je Upravno sodišče RS v nasprotju z navedbami svetniške sku-
pine ugodilo njegovi tožbi zoper svetniško skupino zaradi skle-
pa o imenovanju članov delovne komisije za pregled izvedenih 
postopkov in vračanj vlaganj v JTO z dne 19. 2. 2015. Meni, da je 
sodba »nesporni dokaz o mojem zakonitem in strokovnem delu 
ter neupravičenem blatenju s strani svetniške skupine, zaradi 
česar bom resno razmislil o morebitni vložitvi zasebne tožbe za-
radi razžalitve in blatenja mojega imena v javnosti«. Sodba zanj 
pomeni tudi, da so devet sej omenjene komisije in oktobra spre-
jeti sklepi občinskega sveta brezpredmetni, svetniška skupina pa 
bo morala poravnati tudi stroške postopka. V slednji, kot so nam 
odgovorili, do pogovora z odvetnico sodbe ne morejo komenti-
rati. »Opozoriti moramo na nesporno dejstvo, da je bila županu 
zavrnjena zahteva za izdajo začasne odredbe na prvi stopnji, na 
kar se je župan pritožil na drugo stopnjo. Tudi na drugi stopnji je 
župan izgubil, zato je delovna komisija pričela zakonito delovati 
v maju 2015,« ob tem pravi Rajar in dodaja, da oktobra sprejeti 
sklepi niso vezani na delovanje delovne komisije za pregled vra-
čilo vlaganj v JTO, saj so bili sprejeti v okviru pregleda odločbe o 
prekršku. »Za izvedbo sklepov, ki so bili sprejeti oktobra na seji, 
oziroma za rešitev telefonije na območju občine Kostanjevica na 
Krki, se je župan zavezal tudi na Ministrstvo za izobraževanje in 
šport,« menijo v svetniški skupini, župan pa pravi, da je z novem-
brskim imenovanjem komisije za vračilo vlaganj v JTO (vanjo je 
imenoval pet članov svetniške skupine) svetnikom dal 'škarje in 
platno', da uredijo zadevo.� Peter�Pavlovič

Kostanjeviška komedija zmešnjav
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Kot smo poročali že v prej-
šnji številki časopisa, je regij-
ski razvojni svet na podlagi 
novembrskega povabila ome-
njenega ministrstva v začet-
ku decembra sprejel merila in 
imenoval komisijo za ocenje-
vanje projektnih predlogov. 
Enajstčlanska komisija, sesta-
vljena iz šestih predstavnikov 
občin, po dveh predstavnikov 
gospodarstva in nevladnih or-
ganizacij ter enega predstav-
nika RRA Posavje, je 10. de-
cembra ocenila 21 projektnih 
predlogov, na prva tri mesta pa 
so se uvrstili naslednji projek-
ti: Ureditev in posodobitev ob-
stoječih in novih vodnih virov 
(nosilec: Občina Krško, ocena 
celotne vrednosti: 14.440.000 
evrov), Varstvo biodiverzitete 
in vodnih ekosistemov (nosi-
lec: Občina Brežice, ocena ce-
lotne vrednosti: 19.185.465 
evrov) ter Mreža socialnih sto-

Izbrali prve tri regijske projekte
KRŠKO - Razvojni svet regije Posavje je na 3. redni seji 14. decembra potrdil seznam treh regijskih pro-
jektov za vključitev v osnutek dogovora za razvoj regije za naslednji dve leti. Že 15. decembra je bilo treba 
seznam oddati Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

ritev in medgeneracijsko sode-
lovanje (nosilec: Občina Sev-
nica, ocena celotne vrednosti: 
5.753.000 evrov). Direktor 
posavske območne GZS Dar-
ko Gorišek je sicer menil, da 
bi morali dati večji poudarek 
projektom, ki bodo imeli uči-
nek na gospodarstvo in je zato 
predlagal, naj raje kot tretjemu 
projektu dajo prednost četrto-
uvrščenemu na ocenjevanju, to 
je Povečanje stopnje priklju-
čenosti na obstoječe čistilne 
naprave (nosilec: Občina Kr-
ško, ocena celotne vrednosti: 
10.330.000 evrov), vendar so 
bili ostali člani sveta mnenja, 
naj obvelja odločitev komisije. 
Vsi trije izbrani projekti so re-
gijski, za njihovo sofinancira-
nje pa si Posavje obeta skup-
no 32 milijonov evrov EU 
sredstev, čeprav v novi finanč-
ni perspektivi ni nobenih zago-
tovil glede denarja, ki bi pripa-

dal posameznim (statističnim) 
regijam, saj je Slovenija razde-
ljena le na dve kohezijski regi-
ji, Zahodno in Vzhodno, pri če-
mer naj bi slednji pripadalo 
1,3 milijarde evrov. Nadaljnji 
vrstni red projektov na osnovi 
tokratne ocene ne bo zavezu-
joč, saj bo razvojni svet po pot-
rebi prilagodil kriterije in pro-
jektne predloge za naslednje 
obdobje ocenil znova.

Kot je po seji povedal pred-
sednik razvojnega sveta, ra-
deški župan Tomaž Režun, 
so vsi malo nezadovoljni, ker 
so lahko za leti 2016–2017 v 
dogovor umestili le tri pro-
jekte, saj jih je na razpolago 
mnogo več. »Žal pa smo, kjer 
smo, saj država zaključuje še 
prejšnjo finančno perspektivo, 
vendar verjamem, da bo v nas-
lednjih letih nekoliko boljše,« 
je menil. Kljub temu verjame, 
da bodo z njimi dosegli zastav-
ljene cilje na področjih zago-
tavljanja večje zanesljivosti 
oskrbe z zdravstveno ustrezno 
pitno vodo, varstva in izbolj-
šanja stanja (ob)vodnih ekosi-
stemov in s tem vodnih virov 
ter medgeneracijskega sodelo-
vanja vključno z dnevnim cen-
trom za dnevno varstvo starej-
ših občanov.

� P.�Pavlovič

Predsednik posavskega ra-
zvojnega�sveta�Tomaž�Režun

LJUBLJANA, KRŠKO - 10. decembra je Center RS za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) 
skupaj z Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport v 
ljubljanskem hotelu Slon na zaključni slovesnosti podelil na-
cionalne nagrade »Jabolko kakovosti 2015« štirim srednješol-
skim izobraževalnim zavodom za najboljše zaključene projekte v 
evropskih programih izobraževanja in usposabljanja. Jabolko ka-
kovosti je ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja 
Makovec Brenčič podelila za realizirane mednarodne projek-
te, ki so prejeli najvišje ocene v štirih kategorijah: Comenius šol-
skih partnerstev, Grundtvig učna partnerstva, Leonardo da Vin-
ci - prenos inovacij in Leonardo da Vinci - projekti partnerstva. 
V slednji kategoriji je Jabolko kakovosti prejel Šolski center Kr-
ško - Sevnica, v njegovem imenu profesor Franci Uduč, in sicer 
za projekt Compile New Competences and Implement them to 
Teaching, krajše CNC&IT. B. M. 

Krški šoli »Jabolko kakovosti« 

Profesor�na�ŠC�Krško�-�Sevnica�Franci�Uduč�s�priznanjem�ob�
ministrici�dr.�Maji�Makovec�Brenčič

LJUBLJANA, KRŠKO 
- 15. decembra je na 
Gospodarski zbor-
nici Slovenije po-
tekala decembrska 
podelitev certifika-
tov Družini prijazno 
podjetje, ki jih je pre-
jela že šesta genera-
cija podjetij. Podjetje 
Kostak d.d. se je uvr-
stilo v skupino pod-
jetij, ki so prejeli po-
sebna priznanja za 
širjenje kulture dru-
žini prijaznega pod-
jetja v Sloveniji. To 
so podjetja, ki so us-
pešno zaključila dru-
go končno revizijo in 
so v postopek certi-
ficiranja vključena od leta 2008 dalje: AbbVie Biofarmacevtska 
družba d.o.o., Elektro Ljubljana, d.d., IMAS d.o.o., Kostak komu-
nalno stavbno podjetje, d.d., Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano, S&T Slovenija d.d., Siemens d.o.o., Varstveno de-
lovni center Polž Maribor in Vizija računovodstvo d. d. Pristop 
delodajalca k pridobivanju in vzdrževanju tega certifikata izka-
zuje kulturo podjetja, ki temelji na vrednotah,  s katerimi zagota-
vlja delovanje v družbenem okolju. Vrednote, kot so spoštovanje 
zaposlenih, zaupanje in skrb za prijetno delovno okolje vzpod-
bujajo učinkovit dialog, v katerem se lahko uspešno uresničuje-
jo cilji podjetja.   Vir: Kostak

Kostaku posebno priznanje 

Elizabeta�Cemič�iz�podjetja�Kostak�(na�
sredini)�ob�podelitvi�priznanja

V navedeni pravdni zadevi gre 
za nakup nepremičnin na dveh 
parcelah v izmeri 909 m2 po-
vršine v starem mestnem je-
dru Krškega, na katerih je bila 
prvotno predvidena izgradnja 
nove knjižnice. Občinski svet 
je v zvezi s tem najprej v le-
tošnjem letu izglasoval sklep, 
da se občinska uprava pogaja 
z lastnico o višini cene za ze-
mljišče z izhodiščem 185.000 
evrov, temu je sledil dogovor 
med lastnico in občino o na-
kupu za 181.000 evrov, ven-
dar pa je občinski svet preko 
korespondenčne (telefonske) 
seje nakup zavrnil. Med tisti-
mi, ki so glasovali proti naku-
pu, je bil tudi Jože Olovec, ki 
pa je bil zatem na septembrski 
seji predlagatelj sklepa, da ob-
čina v treh mesecih dokonča 
pogajanja z lastnico, ponovno 
do vrednosti 185.000 evrov, 
s tem, da je v vmesnem času 
lastnica že vložila tožbo zoper 
občino, lokacija pa je bila že iz-
ločena kot možna za izgradnjo 
knjižnice. Na zadnji seji pa so 
svetniki ponovno obravnavali 
nakup zemljišč, tokrat zaradi 
pogojne sodne poravnave med 
Komočarjevo in občino zaradi 
nesklenjene kupoprodajne po-
godbe. Pri obravnavi te pa oči-
tno sodnica pri krškem Okro-
žnem sodišču Maša Žura ni 
upoštevala dejstva, da je bil 
občini kljub pripravljenosti 
več let onemogočen nakup do-
tičnih nepremičnin zaradi hi-
poteke na njih, da so medtem 
minili časi, ko so 'kokoši nes-
le zlata jajca' in je občina po-
gojno oškodovana iz tega na-
slova tudi zato, ker bi z veliko 
verjetnostjo lahko za gradnjo 
knjižnice tedaj pridobila raz-

Seja v znamenju »pobotov«
KRŠKO - Z opravljeno 11. redno sejo v mandatu je krški občinski svet 17. decembra zaključil leto 2015. V 
njem smo bili priča kar nekaj nerazumnim potezam, kakor tudi na tokratni seji, ko so svetniki s 14 glasovi 
za in 12 proti potrdili sodno poravnavo med tožečo Ano Komočar in toženo Občino Krško.

položljiva evropska sredstva, 
in določila poravnavo v višini 
180.000 evrov, kar pa je, kot je 
na seji dejal svetnik Jože Sli-
všek, vse prej kot poravnava. V 
večini primerov v sodni praksi 
in v skladu z Obligacijskim za-
konikom namreč v poravnavi 
sprte osebe vzajemno popusti-
jo, zato bi skladno s tem priča-
kovali nižje predlagani porav-
nalni znesek, ki sedaj le malo 
odstopa od prvotnega, zato pa 
med 100 in 200 odstotki pre-
sega trenutno veljavne cene za 
nakup zemljišč na tem prosto-
ru. Izid glasovanja je bil tesen, 
s 14 glasovi za so pobot v na-
vedeni višini podprli Milena 
Bogovič Perko, Tajana Dvor-
šek, Moran Jurkovič, Silvo 
Krošelj, Alojz Marolt, Olive-
ra Mirković, Davorin Naglič, 
Jože Olovec, Anton Petrovič, 
Aljoša Preskar, Tamara Von-
ta, Aleš Zajc, Jožef Zupančič 
in Jože Žabkar, proti pobo-
tu in s tem nadaljevanju po-
stopka na sodišču pa jih je bilo 
12: Janez Barbič, Vlado Bez-
jak, Terezija Deržanič, Vlado 
Grahovac, Franc Lekše, Joži-
ca Mikulanc, Boštjan Pirc, 
Jože Slivšek, Ana Somrak, Ma-
rija Stopinšek, Ivan Umek in 
Mojca Železnik. Več kot jasno 
pa je, da bo plačilo navedenega 
zneska povzročilo več kot sive 
lase občinskim uslužbencem, 
saj proračun konec leta 'diha 
zgolj na škrge' in ga bo težko 
realizirati brez prerazporedi-
tev sredstev, s tem pa znatne-
ga oškodovanja nekega druge-
ga področja ali investicije. 

Svetniki pa so na zadnji seji 
odločali še o eni sodni porav-
navi, in sicer tožbi Občine Kr-

ško zoper podjetji HPG in Kos-
tak zaradi ugotovitve ničnosti 
pravnega posla, neveljavnosti 
vknjižbe lastninske pravice in 
vzpostavitve prejšnjega zemlji-
škoknjižnega stanja ter ugo-
tovitve lastninske pravice na 
zemljiščih v k.o. Pesje ter Drno-
vo, ki bi morale biti last občine, 
številne parcele na tem obmo-
čju pa so v denacionalizacij-
skem postopku. Gre za parce-
le, ki bodo zaradi izgradnje HE 
Brežice leta 2018 zalite z vodo, 
na podlagi cenitve pa so ovred-
notene na okoli 607.000 evrov. 
Stranke v postopku so se zara-
di mirne rešitve spora večkrat 
sestale in se dogovorile za po-
bot in s tem obročno plačilo od-
škodnine občini, s strani druž-
be Kostak v triletnem obdobju 
v skupni višini nekaj manj kot 
131.865 evrov, s strani podjetja 
HPG pa prav tako v triletnem 
obdobju dobrih 475.113 evrov. 
Jože Žabkar, ki predseduje Od-
boru za finance in občinsko 
premoženje, je ob tem izposta-
vil, da odbor pobotu nasprotu-
je, kot svetnik pa pobotu na-
sprotuje z več vidikov, in sicer 
zaradi neovrednotene eksplo-
atacije gramoza na tem obmo-
čju v desetletnem obdobju od 
neveljavnega vpisa lastninske 
pravice do leta 2018, pri čemer 
je bil mnenja, da bo tedaj ome-
njeno območje vredno več od 
dosežene cene, saj bo šlo za-
radi njegovega poplavljenja za 
trajno neuporabno območje. 
Poravnavo občine z družbama 
za navedeno vsoto so s 17 gla-
sovi podprli Janez Barbič, Tere-
zija Deržanič, Vlado Grahovac, 
Moran Jurkovič, Silvo Krošelj, 
Franc Lekše, Alojz Marolt, Jo-
žica Mikulanc, Olivera Mirko-

vić, Anton Petrovič, Boštjan 
Pirc, Jože Slivšek, Ana Somrak, 
Marija Stopinšek, Ivan Umek, 
Tamara Vonta in Mojca Žele-
znik, poleg Jožeta Žabkarja so 
proti glasovali Milena Bogovič 
Perko, Tajana Dvoršek, Davo-
rin Naglič, Jože Olovec, Aljoša 
Preskar, Aleš Zajc in Jožef Zu-
pančič, Vlado Bezjak pa se je 
vzdržal glasovanja.

Z omenjene seje izpostavlja-
mo še eno izmed predvide-
nih točk za obravnavo, ki pa je 
bila na predlog Aljoše Preskar-
ja umaknjena iz dnevnega 
reda. Gre za osnutek Strategi-
je primarnega zdravstvenega 
varstva v občini do leta 2025, 
ki so jo svetniki dobili v obrav-
navo na občinske klopi že v 
mesecu aprilu in jo že tedaj 
kot zelo pomanjkljivo zavrnili. 
Predsednica Odbora za druž-
bene dejavnosti Tamara Vonta 
je pri tem dejala, da gre s strani 
občinske uprave za podcenju-
joč odnos do občinskega sveta, 
saj je strategija popravljena le 
v eni točki. Kot je dejala, bi bilo 
smotrno ob oblikovanju strate-
gije odpreti javno razpravo ali 
imenovati strokovno skupino, 
ki bi skušala čim bolj uskladi-
ti razhajajoča stališča med jav-
nim zdravstvom in koncesio-
narji, poleg tega pa je smotrno 
obravnavano strategijo pre-
ložiti na prihajajoče leto in jo 
tedaj tudi uskladiti z novo za-
konodajo, ki jo pripravljajo na 
ministrstvu za zdravje. Da bi 
prisluhnili omenjeni točki, so 
se v večjem številu seje ude-
ležili tudi zdravstveni delavci, 
pretežno tisti, ki v zdravstvu 
delajo kot koncesionarji.
 Bojana Mavsar

BREŽICE - Komunala 
Brežice in Hranilnica 
LON sta pred dnevi 
podaljšali sodelova-
nje pri nudenju pla-
čevanja položnic ko-
munale brez plačila 
provizije v poslovni 
enoti (PE) Hranilni-
ce LON v Brežicah. Po 
besedah vodje PE Ro-
berta Žerjava to ugodnost vsak mesec koristi večina brežiških 
občanov. »Zavedamo se, da je plačevanje položnic strošek, zato 
nas izredno veseli, da lahko ponudimo plačevanje komunalnega 
prispevka brez provizije,« je dejal Žerjav, direktor brežiške Ko-
munale Aleksander Zupančič pa dodal, da je sodelovanje s Hra-
nilnico LON zanje koristno predvsem zato, ker se s tem znižujejo 
stroški poslovanja Komunale, saj ne potrebujejo svoje blagajne, 
po drugi strani pa imajo občani možnost plačevanja položnic 
brez provizije, kar torej pomeni vzajemno korist.
 R.�R.,�foto:�Komunala�Brežice

Sodelovanje v korist občanov

Robert�Žerjav�in�Aleksander�Zupančič
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Z VOZILOM ZBILA ZAKONCA - 14. 12. se je v zgodnjih dopol-
danskih urah na cesti med Malo Dolino in Koritnim pripetila 
huda prometna nesreča, kateri naj bi po prvih zbranih podat-
kih botrovala neprilagojena vožnja 27-letne voznice osebne-
ga vozila, ki je izgubila oblast nad vozilom in pri tem trčila v 
67-letno peško in 64-letnega pešca, ki sta se nahajala ob  vo-
zilu, parkiranem ob robu vozišča. Zaradi hudih telesnih po-
škodb, ki sta jih pri tem utrpela, sta bila s helikopterjem pre-
peljana na zdravljenje v ljubljanski UKC.

VINJEN S CESTE IN V OGRAJO - Krški policisti so na podlagi 
opisa izsledili 37-letnega voznika osebnega vozila Ford, ki je 
11. 12. na Drnovem najprej zapeljal s ceste, zatem trčil v og-
rajo ob lokalu in pobegnil s kraja nesreče. Preizkus alkoholi-
ziranosti je pokazal na voznikovo vinjeno stanje, saj je imel v 
litru izdihanega zraka 0,87 mg alkohola, pri postopku obrav-
nave pa tudi odkrili, da nima veljavnega vozniškega dovo-
ljenja, da vozilo ni registrirano, temveč so nanj pritrjene re-
gistrske tablice drugega vozila. Ford mondeo so mu zasegli. 

CIK CAK PO VOZIŠČU - Istega dne so brežiški policisti na Bi-
zeljskem odredili kontrolo vinjenosti 47-letnemu kršitelju, saj 
je ta več kot po svojem vozil po nasprotnem voznem pasu in 
ogrožal ostale udeležence v prometu. Ker je v alkotest pihnil 
0,98 mg alkohola so mu odvzeli prostost in ga odpeljali na tre-
znjenje »v svoje prostore«. 19. 12. zvečer sta na kostanjeviški 
Krški cesti trčili osebni vozili. S hitro intervencijo so poklicni 
gasilci iz vozila rešili ukleščeno osebo, sicer pa sta v nesreči 
utrpeli poškodbe dve osebi. 20. 12. se je v prometni nesreči 
osebnega vozila v naselju Dečno selo poškodovala ena ose-
ba, ki so jo reševalci ZD Brežice prepeljali v bolnišnico, krški 
poklicni gasilci pa so prevrnjeno vozilo postavili na kolesa.

VLOM IN TATVINA - V Brezju pri Senušah je 11. 12. v dopol-
danskih urah neznanec skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo 
in iz nje ukradel 700 evrov.

VŽIG SAJ  - 21.12. so gasilci PGE Krško okoli 14. ure interve-
nirali na Malem Kamnu, kjer so v eni izmed stanovanjskih 
hiš  zagorele saje v dimniku. Požar so pogasili in s termo ka-
mero opravili pregled dimnika ter ostrešja. 

 Zbrala:�B.�M.

Jože Roštohar, Selce nad Blanco: Všeč so mi 
prazniki v skromnem odsevu sveč, vseeno pa 
nekaj pirotehničnih osvetlitev poživi predno-
voletni čas. Nisem za razsipavanje, ne posegam 
po veličastnih pirotehničnih sredstvih, denar bi 
raje komu dobrodelno podaril. Nenormalno po-
kanje mi ni všeč, saj trpijo šibkejši členi v naši 

družbi, starejši in majhni otroci, vsekakor pa tudi živali.  

Matej Prah, Velike Malence: Novoletne pra-
znike si vsako leto popestrim z uporabo piro-
tehnike, več ali manj ognjemetov. Opažam sicer, 
da uporaba petard zaradi osveščenosti o škodo-
vanju živalim upada. Prav je, da smo pri upora-
bi pirotehnike dosledni, je pa to naša folklora in 
temu se pač ne da izogniti. Tudi čas za pokanje 

je po moje ravno prav dolg in naj ostane tako še naprej.

Miran Trupi, Sevnica: Ne podpiram upora-
bo pirotehnike, ker je moteča za ljudi in živali. 
Praznične dni si je mogoče popestriti tudi druga-
če, brez pokanja, ki lahko včasih pusti hude po-
sledice. Zdi se mi, da je vedno več meni podob-
no mislečih, ki ne hitijo v trgovine po takšne in 
drugače »pokalice«, s katerimi vznemirjajo svo-

jo sosesko. Mislim, da je polnočni ognjemet nad mestom dovolj.

Martina Kodrič, Brezje v Podbočju: Piroteh-
nika me ne moti, po drugi strani pa se mi ne zdi 
niti neka popestritev praznikov. Uporabljajo jo 
predvsem mladi, starejšim to ponavadi ni všeč, 
problem je tudi glede živali, ki so zelo prestra-
šene. Opažam, da pirotehniko uporabljajo ved-
no mlajši otroci, kar seveda ni v redu, saj niso 

tako previdni, zato obstaja nevarnost poškodb.

Novoletni prazniki so tudi čas, ko je (od 26. 12. do 2. 1.) do-
voljena uporaba pirotehnike. Ali si tudi naši tokratni an-
ketiranci z njo popestrijo praznike, jim pokanje in iskre-
nje popestrita ali pokvarita praznike ter ali po njihovem 
mnenju uporaba pirotehnike z leti narašča ali upada?

anketa

Za ali proti pirotehniki?

Nuklearna elektrarna Krško bo 
kljub remontu in krajši poletni 
zaustavitvi dosegla načrtovano 
proizvodnjo, zaradi slabše hi-
drologije, še posebej v primer-
javi z rekordnim lanskim le-
tom, pa bo za približno 20 % 
nižja proizvodnja vseh elek-
trarn skupine GEN na Savi, 
tako v družbi Hidroelektrarne 
na spodnji Savi kot v Savskih 
elektrarnah Ljubljana. Termoe-
lektrarna Brestanica je z zane-
sljivostjo zagonov tudi v letoš-
njem letu potrdila svojo vlogo 
pri zagotavljanju stabilnosti 
elektroenergetskega sistema. 
Do konca leta bodo vse eno-
te skupno proizvedle približ-
no 3,1 TWh električne energije.

Leto 2015 so zaznamovale tudi 
zaostrene razmere na trgu z 
električno energijo. »V skupi-
ni GEN smo skozi celotno leto 
zelo dobro obvladovali tvega-
nja obratovanja energetskih 
objektov. Izvedli smo vrsto po-
sodobitev in investicij v ener-
getskih objektih ter optimizi-
rali notranje procese našega 

Uspešni tudi v težavnih razmerah
VRBINA - Kljub zahtevnim okoliščinam delovanja, ki jih je zaznamovala zlasti zelo slaba hidrologija, pa 
tudi remont v Nuklearni elektrarni Krško, v skupini GEN zaključujejo uspešno poslovno leto, je na predno-
voletnem srečanju z novinarji povedal generalni direktor družbe GEN energija Martin Novšak. 

delovanja. S tem smo kompen-
zirali del slabše hidrologije, ki 
nas spremlja celo leto. Temu 
primerni bodo tudi poslovni 
rezultati, ki smo jih sicer zas-
tavili zelo optimistično: na rav-

ni skupine GEN nekoliko nižji 
od načrtovanih, na ravni druž-
be pa bomo poslovali v skladu 
s planom. Kljub temu ocenjuje-
mo, da smo v danih razmerah 
zelo dobro poslovali. Na ravni 
družbe tako pričakujemo prib-
ližno 13 milijonov evrov dobič-
ka, na ravni skupine pa 18 mi-
lijonov evrov,« pravi Martin 

Novšak, ki so mu nadzorni-
ki družbe GEN energija letos 
spomladi zaupali nov petletni 
mandat za vodenje družbe.
  
Družbe, vključene v skupino 
GEN, so letos izvedle za skoraj 
60 milijonov evrov investicij in 
naložb. Med najpomembnejši-
mi so tehnološke nadgradnje 
v NEK, nadaljevanje izgradnje 
verige hidroelektrarn na spo-
dnji Savi in priprave na zame-
njavo plinskih turbin v Termo-
elektrarni Brestanica. Z vsem 
naštetim bodo - a zaradi za-
ostrenih tržnih razmer zelo 
premišljeno, poudarja Novšak 
- nadaljevali tudi v prihodnjem 
letu. Za 34 milijonov evrov 
vredno investicijo v TEB so že 
izbrali izvajalca (Siemens), a se 
je neizbrani ponudnik (General 
Electric) pritožil. 

Novšak izpostavlja tudi pomen 
odločitve Meddržavne komisi-
je za spremljanje izvajanja po-
godbe med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške glede NEK, ki je letos 
podprla odločitev družbeni-
kov NEK za podaljšanje obra-
tovalne dobe elektrarne do 
leta 2043. »To pomeni dve mi-
lijardi evrov dodane vrednos-
ti za Slovenijo in enako tudi 
za Hrvaško,« ocenjuje Nov-
šak. Nadaljujejo tudi s pripra-
vami na gradnjo drugega blo-
ka NEK, predvsem na področju 
seizmičnih analiz. V omenjene 
priprave so sicer doslej vloži-
li 11 milijonov evrov. V GEN 
poudarjajo, da ima Slovenija z 

gradnjo drugega bloka prilož-
nost izbrati trajnostno oskrbo 
z energijo, s katero lahko op-
ravi pomemben korak na poti 
v nizkoogljično družbo, hkrati 
pa zagotovi konkurenčno ceno 
proizvedene energije tako za 
gospodarstvo kot za gospo-
dinjstva. 

V skupini GEN vse od vstopa 
na trg gospodinjskega odje-
ma in na trg zemeljskega pli-
na pomembno prispevajo tudi 
h konkurenčnosti ponudbe na 
slovenskem trgu. Število go-
spodinjskih odjemalcev hče-
rinske družbe GEN-I se je letos 
povzpelo na 135 tisoč, sku-
paj s poslovnim odjemom pa 
je vseh odjemalcev že več kot 
153 tisoč. Po soglasju Agenci-
je za varstvo konkurence so v 
GEN-I napovedali združitev z 
družbo Elektro energija, hče-
rinskim podjetjem Elektra 
Ljubljana, ki bosta skupaj ime-
li 300 tisoč odjemalcev, kar 
predstavlja 40 % slovenskega 
trga. GEN-I je sicer prisoten že 
na sedemnajstih tujih trgih, na 
katerih ustvari skoraj 90 od-
stotkov prometa družbe. 

Novšaka veseli tudi, da (vsaj 
trenutno) ni aktivnosti v sme-
ri združitve obeh energetskih 
stebrov, kar bi bilo po njego-
vem mnenju s stališča varstva 
konkurence in evropskih di-
rektiv skoraj neuresničljivo, 
poudarja pa tudi, da GEN ne 
more rešiti nasedle investici-
je v TEŠ 6.
� Peter�Pavlovič

Martin Novšak

KRŠKO - V Nuklearni elektrarni Krško bodo stabilno obra-
tovalno leto zaokrožili z doseženo načrtovano proizvodnjo 
na letni ravni oziroma bo ta s predvidenimi 5,3 Twh elek-
trične energije ponovno presežena, ob čemer so bili vsi vpli-
vi na okolje daleč pod upravnimi omejitvami.

Spričo tega sta 21. decembra na tradicionalnem prednovole-
tnem srečanju z novinarji tako predsednik kot član uprave, Sta-
nislav Rožman in Hrvoje Perharić, izrazila zadovoljstvo, k če-
mur je na vseh področjih poslovanja in obratovanja doprineslo 
skupno okoli 640 zaposlenih. Obratovalne in varnostne rezul-
tate je spremljalo tudi Svetovno združenje jedrskih strokovnja-
kov WANO na podlagi skupnega kazalca obratovalne učinkovito-
sti med elektrarnami. V elektrarni so dosegli v drugem četrtletju 
vrednost 99,23 in v tretjem 99,49 točk od 100 možnih, kar je po 
lanskoletnem obsežnem varnostnem pregledu, ko je WANO po-
delil NEK najvišjo možno skupno oceno za varnost delovnih pro-
cesov, ponovno odličen rezultat in pokazatelj jedrske varnosti in 
obratovalne pripravljenosti. 28. gorivni ciklus bodo v elektrar-
ni zaključili v mesecu oktobru prihodnje leto z remontom, sicer 
pa so že v fazi izvedbe, kot je med drugim povedal predsednik 
uprave Rožman, nadgradnje varnostnega programa, ki naj bi bil 
v celoti zaključen v letu 2018 in vključuje izgradnjo pomožne ko-
mandne sobe, nadgradnjo poplavne varnosti jedrskega otoka za 
primer dosega kvote najvišjega možnega pretoka Save ipd. Do-
ločena dela in prilagoditve izvajajo tudi zaradi izgradnje dolvod-
ne hidroelektrarne, saj se bo gladina reke s sedanjih 150 m nad-
morske višine zvišala za okoli 3 metre. Hkrati so tudi že začeli s 
prvo fazo gradnje objekta za manipulacijo z opremo in pošiljka-
mi radioaktivnih tovorov, s katerim bodo pridobili na prostoru 
do izgradnje odlagališča NSRAO. V dobrih enajstih mesecih so 
na sežig odpremili 350 sodov z nizko in srednje radioaktivnimi 
odpadki, v elektrarno pa so povratno prejeli 19 sodov z odpad-
ki, v kateri so bili ti iz okoli 73 m3 prostornine zmanjšani na 3,9 
m3. Še pred iztekom leta imajo tudi že potrjen poslovni načrt za 
leto 2016 in petletni načrt investiranja.
 B. Mavsar

Za NEK stabilno obratovalno leto

Hrvoje�Perharić�in�Stanislav�Rožman

KRŠKO - Ljubljanski podjetji SBR, podjetje za komunikaci-
jo, svetovanje in razvoj, ter Planet GV, podjetje za izobraže-
vanje in povezovanje, sta nosilca blagovne znamke Zlati ka-
men, ki kot informacijski sistem spodbuja in spremlja razvoj 
na nivoju lokalne samouprave. 

Projekt Zlati kamen pripravlja multidisciplinarna skupina stro-
kovnjakov iz različnih podjetij in ustanov, metodologijo za izbor 
najboljše občine pa pripravlja raziskovalni konzorcij, ki združu-
je strokovnjake s slovenskih univerz. Ti tudi vodijo in nadgraju-
jejo informacijski sistem slovenskih občin, ki vključuje bazo po-
datkov z vsemi njihovimi ključnimi razvojnimi kazalniki. V tem 
mesecu so objavili novo verzijo analize slovenskih občin - ISSO 
2016, enotno mero odličnosti pa so poimenovali zlati standard, 
ki nudi najbolj natančno podobo oziroma prikazuje odličen re-
zultat na določenem raziskovanem področju v slovenskih razme-
rah, postopoma pa bodo vanjo vgrajevali tudi kazalnike za med-
narodno primerljivost.  

V navedeni analizi predstavljajo, katere slovenske občine so 
kljub krizi v zadnjih petih letih zabeležile najboljše vrednosti 
kazalnikov podjetniške dinamike, pri čemer je prvo mesto osvo-
jila občina Zavrč, kjer so povečali dodano vrednost za 224 %, 
prihodek pa za 136 %, k čemur je največ prispevalo podjetje ISM 
Vuzem, ki deluje na področju strojne montaže. Na četrto mes-
to med 212 slovenskimi občinami se je uvrstila občina Krško, v 
kateri je bila dodana vrednost povečana za 13 %, prihodek pa 
za 52 %.  Kot so navedli v analizi, k rasti občinskega gospodar-
stva močno prispeva družba GEN-I, podjetniška dinamika pa je 
tudi sicer močna, saj je v občini, ki je največja med občinami, v 
katerih gospodarstvo beleži hitro rast, v petih letih v povprečju  
na 1000 prebivalcev nastalo 6,7 novih podjetij, kar je nad slo-
venskim povprečjem. 
 B. Mavsar

Občina Krško četrta v državi 
po podjetniški dinamiki



Posavski obzornik - leto XIX, številka 26, sreda, 23. 12. 2015 5UTRIP REGIJE

Kot je v nagovoru poudaril žu-
pan Ivan Molan, je namen vsa-
koletnih sprejemov, da si pred 
iztekom leta vsi zaželijo vse 
dobro, priložnost pa je tudi za 
pogovore, v katerih se spom-
nijo iztekajočega se leta in tudi 
že kujejo načrte za naprej. »Če 
bi me nekdo pred enim letom 
vprašal, kaj bo glavna tema v 
letu 2015, mu zagotovo ne bi 
odgovoril, da bodo to begunci 
oz. migranti,« je dejal in se ob 
tej priložnosti zahvalil vsem, ki 
so bili vključeni v delo s pre-
bežniki. Dodal je, da je občino 
v tem letu zaznamovalo tudi 
marsikaj drugega, od končanja 
projektov, dokončnega konsti-
tuiranja občinskega sveta do 
izpopolnitve občinske ekipe 
z dvema podžupanoma. Prav 
tako ni pozabil omeniti posa-
meznikov, ki so se tudi v tem 
letu izkazali na različnih pod-
ročjih, prvih diplomantov bre-
žiške Fakultete za turizem ter 
zelo uspešne občinske eki-
pe, ki je zaslužna za to, da so 
v občini kot edini v Sloveniji 
pri Evropski komisiji odobri-
li že četrti vsebinski projekt. 

Plaketa Zdenki Močnik
ČATEŽ - Brežiški župan Ivan Molan je 17. decembra v restavraciji hotela Terme Čatež pripravil tradicional-
ni prednovoletni sprejem, na katerem se vsako leto zberejo vsi tisti, ki soustvarjajo družbeno življenje v 
občini. Župan je obenem Zdenki Močnik podelil plaketo Občine Brežice za izredne zasluge.

»Glavno vodilo pa ste še ved-
no vi, občani, in mislim, da se 
vam je treba za to še posebej 
zahvaliti,« je povedal in dodal, 
da se ob takih ljudeh v občini 
Brežice ni bati za prihodnost.

Plaketo Občine Brežice za iz-
redne zasluge je letos župan 
Molan podelil vodji brežiške 
izpostave Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reše-
vanje (URSZR) ter namestni-
ci poveljnika regijske Civilne 
zaščite (CZ) Zdenki Močnik, 

in sicer v zahvalo in priznanje 
za izjemno požrtvovalnost ter 
osebno angažiranost pri za-
gotavljanju pomoči ob narav-
nih nesrečah in begunski kri-
zi v občini Brežice. Kot je bilo 
omenjeno v obrazložitvi, se je 
Močnikova kot diplomirana 
obramboslovka zaposlila na 
Občini Brežice leta 1986 na 
področju t. i. ljudske obram-
be. Leta 2003 ji je bilo zau-
pano vodenje izpostave UR-
SZR Brežice. Njeno delovanje 
sega od mednarodnega sode-

lovanja pri reševalnih akcijah, 
kot so bile poplave v Srbiji leta 
2014, do sodelovanja v sloven-
sko-hrvaški komisiji za CZ in 
reševanje. Aktivno je sodelo-
vala pri osamosvojitveni voj-
ni za Slovenijo, o čemer priča 
tudi njen status vojnega vete-
rana. V času letošnje begun-
ske krize je bila med tistimi, ki 
so po službi nadaljevali s pro-
stovoljnim delom in pomagali 
blažiti razmere s svojo vztraj-
nostjo, strpnostjo in srčnostjo. 
Dan za dnem, na robu izčrpa-
nosti je bila vedno na terenu 
med begunci in prostovoljci. 
Na pogosto vprašanje novi-
narjev, kako zmore vztrajati v 
napornih razmerah iz dneva v 
dan, odgovarja vedno z istimi 
besedami: »To ni nič posebne-
ga. Trudimo se narediti to, kar 
se da. Druge poti ni.« Župa-
nov sprejem so ob povezova-
nju Bojane Zevnik popestri-
li člani zasedbe Vox Posavci, 
po uradnem delu pa je sledi-
lo druženje vseh povabljenih 
ob pogostitvi in sproščenem 
vzdušju.
 R. Retelj

Župan�izroča�plaketo�Občine�Brežice�Zdenki�Močnik.

RADEČE - 3. decembra se je na parkirnem prostoru TRC Sa-
vus na brežini Save v Radečah odvijala predstavitev vseslo-
venskega projekta Čebelarske zveze Slovenije pod naslovom 
»Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet« z 
željo, da bi postal 20. maj svetovni dan čebel.

Omenjeni projekt je predstavil predsednik Čebelarske zveze Slo-
venije Boštjan Noč, ki je med drugim dejal: »Kranjska čebela je 
druga najbolj razširjena čebelja podvrsta na svetu, ki ima v sve-
tovnem čebelarstvu veliko prepoznavnost in velik pomen. Zara-
di tega in drugih dejstev, na podlagi katerih je Slovenija v tujini 
prepoznana kot dežela odličnih čebelarjev, je Čebelarska zveza 
Slovenije podala predlog, da se 20. maj razglasi za svetovni dan 
čebel.« Predstavitvenega dogodka v Radečah se je udeležil tudi 
predsednik tamkajšnjega čebelarskega društva Gregor Bregar, 
ki je poudaril pomembno vlogo čebel, ki preko opraševanja za-
gotavljajo kar tretjino svetovne hrane. 

Noč in Bregar sta nato po kratkem glasbenem nastopu 9-letnega 
Matije Lazarja, ki izhaja iz čebelarske družine, podelila posebna 
priznanja za podporo pri razvoju čebelarstva v občini. Prejeli so 
jih župan radeške občine Tomaž Režun, direktorica radeške ob-
činske uprave Brigita Stopar, ravnateljica GŠ Laško-Radeče Ro-
sana Jakšič, športnica Jasmina Keber,  direktorica ZD Radeče 
Ingrid Kus Sotošek, revirni gozdar Jože Prah, ravnateljica OŠ 
Marjana Nemca Radeče Katja Selčan, pomočnica ravnateljice ra-
deškega vrtca Anita Slakonja, poslanec Matjaž Han in predse-
dnik radeškega čebelarskega društva Gregor Bregar.

Dva dni kasneje, 5. decembra, pa je v cerkvici na Brunku pote-
kala že deveto leto zapored zahvalna maša v čast čebelarskemu 
zavetniku sv. Ambrožu. Mašo, na kateri so sodelovali čebelarji iz 
radeške in sevniške občine, je vodil radeški župnik Miro Bergelj, 
v spremljajočem kulturnem programu pa so sodelovale članice 
pevske skupine Solzice iz Budne vasi pri Šentjanžu. Po končani 
maši je potekalo na kmetiji Skoporc še prijetno čebelarsko dru-
ženje.  Smilja Radi

CERKLJE OB KRKI - Na podlagi letnega načrta dela na podro-
čju civilno-vojaškega sodelovanja 15. polka vojaškega letalstva 
(PVL) je Vojašnica Jerneja Molana (VJM) v Cerkljah ob Krki 8. 
decembra gostila redno letno srečanje predstavnikov lokalnih 

skupnosti, zavodov in organizacij. Poveljnik 15. PVL, polkovnik 
Bojan Brecelj, je po pozdravnem nagovoru skupaj s pomočni-
kom za civilno-vojaško sodelovanje predstavil opravljene civilno-
vojaške dejavnosti v letu 2015 in načrtovano sodelovanje v pri-
hodnjem letu. Predstavniki so se seznanili tudi s posodobitvijo 
letališča Cerklje ob Krki in si ob koncu srečanja ogledali tudi le-
tališki kontrolni stolp. V domicilno odgovornost vojašnice spa-
dajo skupnosti, zavodi in organizacije v občinah Brežice in Kr-
ško, z novim letom pa se domicilna odgovornost vojašnice razširi 
še na občini Sevnica in Kostanjevica na Krki. Sodelovanje pote-
ka predvsem z njihovimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, 
lokalnimi društvi in strukturami, ki so vključene v sistem zašči-
te, reševanja in pomoči. Kot so nam sporočili iz vojašnice, gre pri 
domicilnih pristojnostih vojašnic za matične vojašnice na obmo-
čju občin, ki so prioritetno pristojne za izvajanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči, prioritetno podpirajo delovanje in sodelo-
vanje občinskih ter območnih organizacij, zvez in društev, ki so 
posebnega pomena za SV (veteranske, častniške, borčevske …), 
prioritetno podpirajo delovanje in sodelovanje z vsemi ostalimi 
organizacijami in društvi na lokalnem nivoju ter so neposredno 
prvostopenjske za sodelovanje Slovenske vojske (SV) s civilnim 
okoljem. SV bo v prihodnjem letu sodelovala s 35 organizacija-
mi, ki delujejo v javnem interesu in negujejo sorodne vrednote. 
Znotraj civilno-vojaškega sodelovanja je SV v tem letu v podpo-
ro organizacijam opravljala različne prevoze po kopnem, morju 
in zraku, posojala materialna sredstva (šotore, mize, klopi, agre-
gate itd.), zagotavljala dopolnilno zdravstveno oskrbo, omogoča-
la uporabo nekaterih zmogljivosti (vadišč, strelišč in telovadnic) 
ter z nastopi popestrila prireditve (častna straža, Orkester SV). 
Naslednji dan je na območju VJM potekala gasilsko-reševalna 
vaja Letalo 2015.  R. Retelj/vir: VJM

V Radečah za svetovni dan čebel

Na�predstavitvi�projekta�slovenskih�čebelarjev,�ki�bodo�s�po-
sebnim�vozilom�obiskali�vseh�210�čebelarskih�društev,�so�po-
delili�tudi�priznanja�za�ohranjanje�in�spodbujanje�razvoja�če-
belarstva�v�občini�Radeče.

Srečanje in vaja v vojašnici

Udeleženci�srečanja�v�nadzornem�stolpu�letališča

Občina Radeče
Gledališko društvo Radeče 

MOPZ Papirničar Jagnjenica
Zveza veteranov vojne za Slovenijo

Vas vabimo na 

PROSLAVO 
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI,

ki bo 

v soboto, 26. decembra 2015, ob 10.00

pri spomeniku spomina na vojno za samostojno Slovenijo 
v parku v Radečah.

Slavnostni govornik bo poveljnik Civilne zaščite 
Občine Radeče Slavko Kočevar.

Vljudno vabljeni!

Župan občine Radeče
Tomaž Režun 
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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.

MIMI (15418B) je mlada pasja 
mama tipa jazbečar. Je zelo ži-
vahna in prijazna psička, potre-
buje le še malo učenja na po-
vodcu. Zelo si želi odgovornega 
lastnika in družine, ki ji bo nudi-
la varen dom.

MEDO (15409KK) je tudi eden iz-
med treh rešenih kužkov, odvzet 
iz slabih razmer in začasno na-
stanjen v zavetišču. Je odrasel 
kuža, srednje rasti, vesel družbe 
ter razigranega karakterja. Do 
tujcev je sicer na začetku malo 
zadržan, vendar se na sprehodu 
hitro sprosti ter razživi. Upamo, 
da bo hitro našel skrbne lastnike.

MIHEC (15410KK) je eden od re-
šenih psičkov, ki so bili odvzeti iz 
slabih razmer in nastanjeni v za-
vetišče. Je odrasel kuža, manjše 
rasti, sprva malce zadržan, a se 
hitro sprosti in naveže na ljudi. 
Rad ima dolge sprehode in druž-
bo. Da bi čimprej pozabil na ve-
rigo, si želimo, da čim prej dobi 
topel dom.

Konec meseca novembra je praznovala 90. rojstni dan Marija Ogo-
revc, krajanka krajevne skupnosti Globoko. Čili slavljenki, ki še ved-
no mnogo stvari doma postori kar sama, je voščil župan občine Bre-
žice Ivan Molan. Župan je dejal, da se vedno razveseli povabila, da 
obišče občanke in občane ob tako častitljivem življenjskem jubile-
ju. Čestitkam in željam so se pridružili tudi predsednik KS Globoko 
Mihael Petančič ter predstavnice krajevne organizacije Rdečega kri-
ža in Društva izgnancev.

Marija Ogorevc se je rodila 30. 11. 1925 v Rigoncah pri Dobovi kot 
tretji otrok v kmečki družini Blažinčevih. Otroštvo je preživela s star-
šema ter dvema bratoma ob trdem delu na kmetiji, šolo pa je obi-
skovala v Dobovi. Ko se je začela 2. svetovna vojna in so morali naši 
ljudje v izgnanstvo, je Marija skupaj z družino zaradi starega oče-
ta pobegnila na Hrvaško in tam so na Vranicarjevi graščini delali za 
preživetje vse do osvoboditve. Leta 1950 se je Marija poročila z Ja-
nezom Ogorevcem iz Piršenbrega pri Globokem. Mlada zakonca sta 
trdo delala na domačiji, ki sta jo popolnoma obnovila, ter si tu ustva-
rila dom in družino. Zakoncema Ogorevc sta mnogo veselja prines-
la hči Milena in sin Ivko, ki sta bila staršema v oporo. Z leti je živ-
ljenje prineslo tudi preizkušnje in Marija je poleg ostalih domačih 
opravil več let skrbno negovala bolnega moža, ki je umrl l. 2000. Da-
nes gospa Marija živi skupaj s sinovo družino in je ponosna na svo-
je štiri vnuke ter pravnukinjo Kajo, obiskov katere se najbolj veseli.

Župan Ivan Molan se je v pro-
storih Mestne hiše zahvalil 
vsem, ki svoj prosti čas in ener-
gijo namenjajo nudenju pomoči 
ob naravnih nesrečah in v aktu-
alni begunski krizi. Župan je ob 
voščilu za uspešno novo leto iz-
razil tudi upanje, da bo l. 2016 
bolj mirno in namenjeno bolj va-
jam kot intervencijam. 

Osnovni namen srečanj članov 
občinske civilne zaščite je izka-
zovanje zahvale pripadnicam in 
pripadnikom ter druženje s ci-
ljem medsebojnega spoznava-
nja, ki naj prinese še boljše so-
delovanje med Civilno zaščito 
ter ostalimi društvi in organi-
zacijami, tako v občinskem in 
državnem kot tudi v mednaro-
dnem sistemu zaščite, reševanja 
in pomoči.

Decembrsko srečanje pripadnikov 
Civilne zaščite občine Brežice
BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan decembra tradicionalno gosti srečanje pripadnikov Civilne zaščite občine 
Brežice, kjer skupaj s poveljnikom Civilne zaščite občine Brežice podelita zahvale tistim posameznicam in posamezni-
kom, ki so se v iztekajočim se letu še posebej odlikovali na področju prostovoljnega dela. 

Občina Brežice je ena najbolj 
ogroženih občin v Sloveniji v 
pogledu možnosti naravnih in 
drugih nesreč, letos pa je ob-
čino pretresla begunska kriza, 
predvsem kraje Dobova, Rigon-
ce in Brežice, kjer so se sooča-

li z 10.000 do 12.000 migranti 
dnevno. V sodelovanju s Polici-
jo, Slovensko vojsko, Izpostavo 
URSZR Brežice ter drugimi člove-
koljubnimi organizacijami so se 
izkazali tudi pripadnice in pripa-
dniki Civilne zaščite občine Bre-
žice ter prostovoljka iz Avstrije, 
ki je pomagala pri aktivnostih 
civilne zaščite in stikih s prosto-
voljci. 

Avstrijsko prostovoljko Betti-
no Zillinger, študentko mene-
džmenta, je v Dobovo pripeljalo 
delo z begunci, ki se mu je pos-
večala že na meji med Madžar-
sko in Srbijo. Pri svojem delu 
sodeluje z različnimi nevlad-
nimi organizacijami, pri nude-

nju pomoči pa se je soočala 
tako s hvaležnostjo kot nehva-
ležnostjo. Bettina pravi, da želi 
poleg nudenja pomoči migran-
te tudi osveščati o tem, da delo 
prostovoljcev spoštujejo ne gle-
de na to, ali so za pomoč hvalež-
ni ali ne. Dejala je, da je ob pre-
jemu zahvale občine počaščena 
in da bo kot prostovoljka svoje 
delo nadaljevala že januarja na 
turško-sirski meji. 

Zahvale Občine Brežice so pre-
jeli Stjepan Kolić, Sašo Mlinar 
Starčević, Primož Kaplan, Peter 
Stermecki, Matija Kolarič, Mar-
ko Bratanič, Ljubica Stepanović, 
Jerneja Kreačič, Janez Šepec, 
Domen Balon, Darko Ferlan, 
Boštjan Bratanič, Bojan Kos, 
Aleksander Bratanič in prosto-
voljka iz Avstrije Bettina Zillinger. 
Občina Brežice se vsem dobitni-
kom s podeljenimi priznanji zah-
valjuje za požrtvovalno delo in 
pripravljenost pomagati. 

Dogodek je povezoval Roman 
Zakšek, svetovalec za podro-
čje zaščite in reševanja obči-
ne Brežice, za glasbeno–kul-
turni program podelitve zahval 
so poskrbeli člani trobilne sek-
cije Gasilskega pihalnega orke-
stra Loče.

90 let Marije Ogorevc 

Jubilantka Marija Ogorevc z županom, predsednikom krajevne 
skupnosti in predstavnicami krajevnih društev

Prejemniki zahval Civilne zaščite občine Brežice z županom

Drage občanke, dragi občani,
želim vam, da vas v prazničnih dneh spremljajo mir, upanje in 
radost. V novem letu vam želimo obilo vsega dobrega - zdravja 
in srčnosti, sreče in ljubezni, vztrajnosti in poguma za uresničitev 
želja ter volje, da svoje načrte tudi uresničite.

Vesele božične praznike in vse dobro v letu 2016!

Iskreno vam čestitam tudi ob našem državnem prazniku, 
26. decembru, dnevu samostojnosti in enotnosti. Takrat se 
Slovenke in Slovenci ponosno spominjamo plebiscita, na katerem 
smo izglasovali samostojno državo Slovenijo.

 Ivan Molan, župan, 
 s sodelavci občinske uprave Občine Brežice

BREŽICE – Na nadaljevanju 9. redne seje so svetnice in svetniki spre-
jeli sklep o brezplačni pridobitvi nepremičnine, to je stavbe nekda-
njega Doma upokojencev Brežice, ki je trenutno v lasti države oz. 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ob-
čina Brežice bo skušala pred podpisom pogodbe o pridobitvi s strani 
ministrstva izposlovati ugodnejše pogoje prenosa lastništva, saj je 
bila stavba pred več desetletji zgrajena tako s prispevki občine kot 
samoprispevki občanov. 
Kot je dejal župan občine Brežice Ivan Molan, bo občina del pro-
storov nekdanjega doma upokojencev v skladu z zahtevami ministr-
stva namenila za vsebine Varstvo delovnega centra Krško–Leskovec, 
enota Brežice. Del prostorov bi občina namenila za najem javnemu 
podjetju Komunala Brežice d.o.o., v objektu pa bi uredili prostore za 
društva ter bivalne enote za začasno reševanje stanovanjskih potreb 
socialno ogroženih občanov. Nekaj prostorov bi namenili za depo-
je muzeja in del kot prostorski inkubator za nova podjetja za dolo-
čeno časovno obdobje z namenom pospeševanja razvoja in zago-
tavljanja spodbudnega okolja. 
Vrednost vlaganj v potrebno obnovo in energetsko sanacijo je 
ocenjena na 1,6 milijona evrov, Občina Brežice pa bo skušala del 
sredstev, potrebnih za obnovo, pridobiti na razpisih.

BREŽICE – Občinski svet Občine Brežice je na predlog župan občine 
Brežice Ivana Molana na 9. redni seji sprejel sklep o določitvi višine 
znižanja najemnine za poslovne prostore za leto 2016, s katerim je 
mesečna najemnina poslovnih prostorov v lasti občine za društva, 
klube, zveze in organizacije, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo 
in imajo sedež v občini Brežice, nižja. S takšnimi ukrepi želi Občina v 
mejah razpoložljivih proračunskih sredstev pomagati organizacijam, 
da bodo z manjšim finančnim bremenom najemnine lažje opravljale 
svoje osnovno poslanstvo. 
Občina Brežice ima po pravilniku o oddaji poslovnih prostorov v na-
jem, kjer so določeni pogoji za oddajo poslovnih prostorov v last ob-
čine v najem in tudi merila za določanje najemnine, možnost, da za 
neprofitna društva, klube, zveze in organizacije najemnino lahko zni-
ža do 100 % mesečne najemnine. Na občinskem svetu sprejeti sklep 
za znižanje najemnin velja od 1. 1. do 31. 12. 2016 za tista nepro-
fitna društva, ki imajo sedež v brežiški občini ali izvajajo programe 
za občane. Znižanje se prizna za poslovne prostore, ki so v lasti Ob-
čine Brežice in jih upravlja sama, in ne velja za poslovne prostore, ki 
so v upravljanju javnih zavodov, ustanovljenih s strani Občine Breži-
ce oz. katere koli druge poslovne prostore. 
V občini Brežice deluje čez 250 različnih društev, klubov, organizacij 
in zvez. Delujejo na področjih gasilstva, humanitarnosti, športa, kul-
ture, mladine, turizma in kmetijstva, Občina Brežice pa vsako leto 
preko proračuna in različnih javnih razpisov v skladu s pravilniki sofi-
nancira programe in dejavnosti društev ter organizacij. 

Občinski svet sprejel sklep o brezplačni 
pridobitvi stavbe nekdanjega DU Brežice  

Stavba nekdanjega Doma upokojencev Brežice

Tudi v letu 2016 nižje cene najemnin za društva 
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V nedeljo, 27. decembra 2015, ob 17. uri  V KRŠKEM
na parkirišču pri Občini Krško

          z več kot 30-člansko zasedbo Turističnega društva Samostan Studenice 
          

NOVE TURISTIČNO-INFORMACIJSKE TABLE - Občina Krško je pred 
kratkim zaključila obnovo turistično-informacijskih tabel v vseh 
šestnajstih krajevnih skupnostih po občini. Center za podjetništvo 

in turizem Krško, ki je poskr-
bel za pripravo vsebin tabel, je 
k sodelovanju pozval vse pred-
stavnike krajevnih skupnosti in 
ostalih društev. Končni rezul-
tat večmesečnega dela so ze-
lo natančno izdelane vsebine in 
zunanjost tabel, ki služijo tako 
domačinom, predvsem pa os-
talim obiskovalcem in turistom. 
Vsaka tabla ponuja informacije 
o naravnih in kulturnih zname-
nitostih, ostale pomembne kra-

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na zadnji le-
tošnji redni seji 17. decembra med drugim sprejeli predlog letne-
ga programa za šport ter osnutek odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča.

SPREJELI LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA 2016
V skladu z zakonom o športu se izvajanje nacionalnega programa 
športa v lokalni skupnosti določi z letnim programom športa, ki do-
loča programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in 
vrsto dejavnosti. Za njegovo izvajanje je občinski svet sprejel pravil-
nik o vrednotenju športnih programov s podrobnimi merili za izbiro 
programov. Izvajalce programa izbere strokovna komisija na podlagi 
javnega razpisa, ki je objavljen konec leta za prihodnje leto. S spre-
jetim letnim programom športa so konkretno razporejena sredstva 
po posameznih dejavnostih glede na načrtovana sredstva v prora-
čunu 2016 znaša 360.000 evrov brez investicij.

OSNUTEK ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Po skrajšanem postopku so svetnice in svetniki sprejeli tudi spre-
membo odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, s 
katerim bo enostavnejše umeščanje poslovnih subjektov v občino 
Krško oz. lažje pridobivanje zemljišč, ustvarjanje boljših pogojev za 
posameznike s stanovanjskim problemom, preprečitev pridobiva-
nja nezazidanih stavbnih zemljišč »na zalogo«, urejenost zemljišč in 
stavb. Hkrati pa so sprejeli tudi predlog sklepa o določitvi vrednosti 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju občine za prihodnje leto, ki znaša 0,00150 evra /m2/mesec (v 
letu 2015 je bila ta vrednost 0,00151 evra/m2/mesec).

V LETU 2016 OB PRAZNIKU OBČINE TUDI JUBILEJNA 
PRIZNANJA
Med drugim je Občinski svet občine Krško sprejel tudi spremem-
bo odloka o priznanjih občine Krško, po katerem bodo ob občin-
skem prazniku poleg ostalih nagrad podelili tudi jubilejna prizna-
nja občine Krško.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je na strokovnem srečanju Pro-
grama Svit Svitov dan 2015 sredi decembra v Ljubljani podelil po-
sebne zahvale za promocijo vključevanja v ta program, med do-
bitniki pa sta za svoje delo na tem področju zahvalo prejeli tudi 
Občina Krško in Klavdija Božič iz Zdravstvenega doma Krško ter 
Zdravstveni dom Sevnica.

Pozornost so med drugim namenili razširitvi programa do 74. leta 
starosti, ki je rezultat aktivnosti letošnjega leta ter pripravi za t. i. 
„Slovenske smernice zagotavljanja kakovosti presejanja raka debe-
lega črevesa in danke“. Med posvetom so se seznanili še z različnimi 
dobrimi praksami, med  katerimi je Klavdija Božič iz Zdravstvenega 
doma Krško pripravila predavanje „Program Svit za znano in nez-
nano ciljno populacijo“. Pozne popoldanske ure so bile namenjene 
t. i. „Svitovi čajanki“, kjer je zbrane nagovorila vodja Programa Svit 
Jožica Maučec Zakotnik, novi ambasadorji so slovesno podpisali li-
stino, za promocijo Programa Svit pa so podelili priznanja. V ime-
nu Občine Krško je priznanje prevzela direktorica občinske uprave 
Melita Čopar, med prejemnicami iz Posavja pa so priznanje preje-
le tudi Klavdija Božič, iz Zdravstvenega doma Sevnica pa Vladimira 
Tomšič in Mojca Vidmar. Krčanka Marija Hrvatin kot Svitova am-
basadorka in avtorica knjige Diagnoza, ko zastane dih, ki so jo ude-
leženci prejeli kot darilo, je podala nekaj svojih misli. Dogodek je 
spremljala razstava likovnih in literarnih del osnovnošolcev krških 
in kostanjeviške občine.

Krški občinski svet na zadnji letošnji seji Posavje najaktivnejše pri ozaveščanju 
v Program Svit

Predlog za ustanovitev Društva ambasadorjev Svita so podprle tu-
di vse prisotne Posavke.

KRŠKO GOSTILO PREDSTAVNIKE MESTNE OBČINE PTUJ - Župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko je s sodelavci 9. decembra gostil 
predstavnike Mestne občine Ptuj pod vodstvom direktorice ob-
činske uprave mag. Vlaste Stojak, s katerimi so si izmenjali izku-
šnje delovanja občinskih uprav ter iskali možnosti sodelovanja in 
povezovanja. Gostje so si ob zaključku obiska v Krškem ogledali 
še Svet energije v Vrbini in zaključili z ogledom gradu Rajhenburg.

V okviru sanacije usadov brežin na občinskih cestah je zaključenih 
več odsekov, med drugim sanacija udora brežine na cesti Koprivnica 
- odcep Hictaler (na zgornji fotografiji), usada na cesti Ladna – Kur-

ja vas v naselju Drenovec v krajevni skupnosti Senuše (fotografija 
spodaj), sanacija plazu na Libni ter zdrsov brežin v naselju Brezovi-
ca v krajevni skupnosti Podbočje in v naselju Zdole. 

Sanacije usadov na lokalnih cestah

Tudi na krškem pokopališču z naslednjim 
letom prostor za raztros
V sklopu razširitve pokopali-
šča v Krškem je za naslednje 
leto predviden tudi prostor za 
raztros, in sicer na vzhodni stra-
ni predvidene razširitve pokopa-
lišča. Prostor bo po načrtih raz-
deljen na dva glavna sklopa, in 

sicer prostor za svojce, na kate-
rem bodo umeščene spominske 
plošče in prostor za sveče ter 
cvetje ter drugi del, to je pot 
za raztros, ki bo potekala skozi 
parkovno ureditev. Celotno ob-
močje bo urejeno kot park, za-

sebnost in mir pa bo še dodat-
no zagotavljal drevored ob robu. 
Dela razširitve so stekla konec 
novembra, zaključena pa bodo 
predvidoma v marcu, odvisno 
od vremenskih razmer.

Lokacija prostora za raztros na krškem pokopališču

Občina Krško 31. decembra 2015 objavlja javne razpise za so-
financiranje programov in projektov s področja družbene de-
javnosti, in sicer za kulturne programe in projekte, projekte 
obnove kulturne dediščine, programe in projekte za otroke in 
mladino, programe s področja tehnične kulture, programe s 
področij socialnega in zdravstvenega varstva ter programe s 
področja športa. Rok za oddajo vlog je 1. februar 2016. Razpisna 
dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka do-
segljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddel-
ku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

jevne objekte (šole, gasilski do-
movi, igrišča…), turistične točke, 
pohodniške in kolesarske poti.



Posavski obzornik - leto XIX, številka 26, sreda, 23. 12. 20158 IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Se
vn

ic
a

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

za Stanovanjsko sosesko Boštanj–Sv. Križ
Javna razgrnitev poteka od 23. 12. 2015 do 25. 1. 2016 v 
prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica in v 
prostorih Krajevne skupnosti Boštanj, v času uradnih ur. 
Gradivo je v času javne razgrnitve objavljeno tudi na spletnem 
portalu www.obcina-sevnica.si. 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo 13. januarja 
2016 ob 17. uri v prostorih TVD Partizan Boštanj.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na dopolnjeni 
osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, 
organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko 
poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v 
knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve v času 
javne razgrnitve.

Večja posredovanja služb s pod-
ročja Civilne zaščite niso bila 
potrebna, so pa tekom leta po-
tekala razna usposabljanja, izo-
braževanja in vaje. Občina Sev-
nica, brežiška izpostava Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje ter Območno združe-
nje Rdečega križa Sevnica so v 
Sevnici spomladi skupaj organi-

V sevniški knjižnici je prejšnji teden potekala predstavitev nove 
knjige dr. Janka Prunka, rezultat dolgoletnega raziskovanja z nas-
lovom »Zgodovina Evrope v dobi racionalistične civilizacije 1755–
2015«. 

Zgodovinar in sociolog dr. Janko Prunk, upokojeni profesor obče 
zgodovine in politične misli na Fakulteti za družbene vede, danes 
pa zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, je svojo novo knjigo že-
lel prvič predstaviti v rodnih krajih, rojen je namreč v Loki pri Zida-
nem Mostu. Strokovno je knjigo preko razprave z avtorjem vodila 
dr. Marjetka Rangus, docentka za področje turizma na brežiški Fa-
kulteti za turizem Univerze v Mariboru. Sprehodila sta se skozi ključ-
ne mejnike politične, gospodarske in kulturne evropske zgodovine 

v zadnjih 250 letih, v luči avtor-
jevega globinskega raziskova-
nja te tehnološko in družbeno 

izjemno hitro spreminjajoče in 
razvijajoče se dobe. Zbrane na 
predstavitvi sta pozdravila in se 
gostoma za predstavitev zahva-
lila direktorica Knjižnice Sevni-
ca Anita Šiško in župan Srečko 
Ocvirk.

Razširjena seja štaba CZ Občine Sevnica
Na razširjeni seji so se v sevniškem trškem dvorcu 15. decembra sestali člani štaba Civilne zaščite Občine Sevnica in 
analizirali opravljeno delo v preteklem letu. 

zirali regijsko preverjanje uspo-
sobljenosti ekip prve pomoči 
Civilne zaščite in Rdečega kri-
ža. Občina je skupaj z Gasilsko 
zvezo Sevnica organizirala osre-
dnjo zaščitno-reševalno vajo, ki 
je imela cilj preveriti vse postop-
ke evakuacije v primeru požara 
v javnem objektu. Pripadniki Ci-
vilne zaščite so se med drugim 

udeležili tudi usposabljanj na 
izo braževalnem centru na Igu.

Poudarjeno je bilo dobro sode-
lovanje z vsemi organizacijami, 
ki delujejo v sistemu zaščite, re-
ševanja in pomoči. Tudi v letu 
2016 se bodo nadaljevale aktiv-
nosti na področju načrtovanja 
zaščite in reševanja v primeru 

naravnih in drugih nesreč, ki bi 
lahko prizadele občino. Vsi pri-
sotni so se strinjali, da je izzivov 
in potencialnih nevarnosti z ra-
zvojem novih tehnologij in mož-
nosti preživljanja prostega časa 
vse več, zato je tudi v prihodnje 
pomembno skrbeti za ustrezno 
usposobljenost reševalnih ekip.

Prednovoletni obisk OŠ Ane Gale Sevnica

Župan Srečko Ocvirk in sodelavci občinske uprave se v prednovo-
letnem času srečujejo s predstavniki služb, javnih zavodov, podjetij 
in organizacij, s katerimi redno sodelujejo. Občino Sevnica so obi-
skali tudi učenci Osnovne šole Ane Gale Sevnica in pripravili prijet-
no presenečenje z zapetimi pesmimi.

Vljudno vabljeni na 

15. BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

GODBE BLANŠKI VINOGRADNIKI, 
ki bo 26. decembra 2015 ob 18. uri 

v Športni dvorani OŠ Blanca.

Nastopajoči: ŠTAJERSKIH 7, ANSAMBEL POTEP, ANSAMBEL JESEN, 
KLOBASEKOV BIK BAND, VOKALNI SOLIST JURE KLENOVŠEK, 
ANSAMBEL PLUS, GODBENI KVINTET, ANSAMBEL JASMIN.

Prireditev bo s humorjem in igrivostjo obarval KLOBASEKOV PEPI.
Predprodaja vstopnic: Okrepčevalnica Radej Blanca, Trafika 

Sevnica in Caffe Lurd Brestanica 
 Organizator: KD Godba Blanški vinogradniki

Predstavitev nove knjige dr. Janka Prunka
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Spoštovane občanke, 
cenjeni občani! 

December je mesec, 
ko pogledamo sadove 
preteklega dela in se z 
optimizmom zazremo v 
načrte prihajajočega leta. 
Kljub mnogim težavam, 
s katerimi smo se soočali 
tekom leta, lahko s ponosom 
ugotovimo, da smo uspeli 
realizirati marsikatero 
pridobitev, ki bo izboljšala 
vsakodnevno življenje nas 
vseh. Verjamemo, da bomo 
tudi v letu 2016 našli skupne 
moči za nadaljnje uspešno 
delo.

Vsem skupaj želim, da v 
krogu svojih najdražjih 
doživite toplino in čarobnost 
božičnih praznikov in vse 
dobro v novem letu 2016. 

Ladko Petretič, župan 
občine Kostanjevica na 

Krki, s sodelavci 

Spoštovane, spoštovani,
 
leto 2015 je skoraj že za 
nami, naša pričakovanja, 
upanja in želje pa so že 
usmerjene v leto 2016. 
Na ravni posavske regije 
se s skupnimi močmi 
pripravljamo na izzive nove 
evropske perspektive, s 
pomočjo katere želimo 
Posavje pomakniti velik 
korak naprej v smeri regije, 
ki svojim prebivalcem 
zagotavlja tako poklicne 
perspektive kot pogoje 
za kakovostno življenje in 
osebnostno rast. Želim si in 
prepričan sem, da nam bo 
s skupnimi močmi to vizijo 
uspelo udejaniti. Vsakemu 
izmed vas pa v prihajajočem 
letu 2016 želim obilo zdravja, 
sreče, osebnega zadovoljstva 
in poguma za spreminjanje 
izzivov v priložnosti.
 

Tomaž Režun,
župan občine Radeče,

s sodelavci

Drage občanke, spoštovani 
občani, Posavke in Posavci!

Z odločnimi koraki, 
pogumnimi dejanji in 
pozitivnimi mislimi gradimo 
nove temelje za skupne 
priložnosti in izzive, ki nas 
čakajo v prihajajočem letu. 

Vzemimo si čas in tudi v 
novem letu izkoristimo 
vsak trenutek za uresničitev 
svojih osebnih želja kot tudi 
skupnih, širših ciljev.

Prijetne praznike in srečno 
2016!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško,

s sodelavci

Spoštovani občanke in 
občani, bralke in bralci 
Posavskega obzornika,

za nami je leto, polno 
izzivov in preizkušenj pa 
tudi uspehov in uresničenih 
načrtov. Naj bodo prihajajoči 
praznični dnevi polni miru 
in prijetna priložnost za 
druženje z ljudmi, ki so vam 
blizu. 

V letu, ki prihaja, vam 
želim obilo dobre volje in 
notranjega miru, da boste 
kljub zunanjim okoliščinam, 
na katere pogosto nimamo 
vpliva, vztrajali pri svojih 
načrtih in napredovali na 
poti do cilja. 

Naj bo leto 2016 polno 
zdravja, radosti in novih 
priložnosti! 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Spoštovane občanke in 
občani, drage bralke in 
bralci,

decembrski čas je namenjen 
druženju, veselemu 
razpoloženju, dobrim željam 
in pregledu minulega dela.

V občini Bistrica ob Sotli se 
trudimo biti občina prijaznih 
in gostoljubnih ljudi, kar 
skušamo uresničevati skozi 
različne projekte. Kljub 
temu da smo ena najmlajših 
in najmanjših slovenskih 
občin, smo pokazali, da 
znamo realizirati cilje, ki si jih 
zastavimo, in naj bo tako tudi 
v prihajajočem novem letu.

Želim vam vesel božič ter 
vse dobro v letu, ki prihaja. 
Naj vam prinese obilo 
zadovoljstva na osebni in 
poklicni poti.

Franjo Debelak, župan 
občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci

Spoštovane bralke in bralci, 
spoštovani prebivalci 
Posavja,

naj bo božič lep in miren, 
preživet v krogu najbližjih;

naj vam duh praznovanja 
in spomina dneva 
samostojnosti in enotnosti 
prinese ponosno držo ob 
zavedanju, da mora biti naša 
domovina naša mati in ne 
mačeha;

novo leto 2016 pa naj vam 
prinese čim več zdravja in 
veselja ter vsakodnevnih 
zmag na osebnem in 
poslovnem področju.

Tomaž Lisec, 
poslanec v DZ RS

Vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2016!

Konec leta je čas, ko se v 
družbi prijateljev in znancev 
spomnimo dogodkov 
iztekajočega se leta in čas, 
ko si v novem letu zaželimo 
vse dobro. V novoletnem 
voščilu se skrivata naš večni 
optimizem in solidarnost, ko 
željo po boljšem jutri delimo 
ostalim in jo dobimo večkrat 
povrnjeno. V tem duhu 
vam v prihajajočem letu 
2016 želim zdravja, sreče in 
poslovnih uspehov.

Vaš poslanec Igor Zorčič

 V božično-novoletnem 
zaključku leta se spomnimo 
dogodkov in doživetij, ki so 
nas v odhajajočem obdobju 
najbolj zaznamovali. 
Zasluženo si voščimo 
ob osebnih in poslovnih 
uspehih, ki bodo gradniki 
prihodnjih izzivov in 
pričakovanj.
Za dobro sodelovanje se 
zahvaljujem vsem, ki smo 
se skozi leto srečevali v 
lokalnem in regijskem 
prostoru. Medsebojno 
razumevanje in spoštovanje 
naj bo vodilo in ključ do 
uspehov tudi vnaprej.
Prihajajoče leto naj bo 
radodarno z zdravjem in 
veseljem. Želim vam prijetno 
preživete praznične dni, 
čas namenite sebi in svojim 
najdražjim. Čestitke tudi 
ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica,

s sodelavci

 

Praznično 
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 23. 12. 2015

Spoštovani Posavke in Posavci,

praznični čas pred prihodom 
novega leta je čas, ko se 
ozremo na svetle trenutke 
minevajočega leta. Je čas, 
ko se opremo na toplino, 
ki nam jo dajejo najbližji 
– družina in prijatelji.  Je 
tudi čas, ko se še posebej 
zavemo pomena svojega 
notranjega miru. Naj se vam 
vaš osebni svet v božičnem 
času prerodi ter vam prinese 
mir, zdravje in srečo.

Želim vam topline poln in blagoslovljen božič, zavedno 
praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, v novem letu 
2016 pa veliko optimizma in preproste sreče!

Franc Bogovič,
evropski poslanec (SLS/EPP)

Uspešno v letu 2016 
vam želi kolektiv RRA Posavje

Novo leto je neznanec,
prav lepo ga bo spoznati,
pa ne preveč pričakovati.

Staro leto je minilo,
ne oziraj se nazaj,

novega pa ne priganjaj,
presenetiti se daj!

(S. Makarovič) Drage bralke in bralci,

naj bodo vaši prazniki odeti v vse, kar najbolj 
potrebujete. Za nekatere je to notranji mir, 

za druge radost družinskega in prijateljskega 
kroga, za tretje morda aktivnosti v naravi ali 

ustvarjalno delo. Prav takšno, torej kar 
najbolj po vaši meri, naj bo tudi leto 2016!

Zavod Neviodunum
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Odprtje razstave je bilo na »Ta 
veseli dan kulture«, ko so bila 
vrata muzeja odprta od jutra-
njih do večernih ur. Veselo od-
prtje etnološke razstave je na 
dvorišču gradu pričel 165-le-
tni Pihalni orkester Kape-
le, nato je v malem avditoriju 
množico obiskovalcev pozdra-
vila direktorica muzeja Alen-
ka Černelič Krošelj. Avtori-
ca razstave dr. Ivanka Počkar 
je povedala, da etnološka raz-
stava »Od svinje do votivnega 
prašička, od rečnih poti do te-
stenega ptička« poudarja ne-
katere od poglavitnih značil-
nosti Posavja: življenje z reko 
Savo, tesarstvo, vinogradni-
štvo, sadjarstvo in prašičere-
jo. Za nameček pa še, kar je po-
lepšalo vsakdanje življenje, kar 
je dajalo in daje vsakdanjemu 
življenju veselje in vse praznič-
no: počitek, sprostitev in obha-
janje praznikov s poudarkom 
na predmetnih pričah nekda-
njih načinov praznovanj in že-
nitovanj. V razstavo so v sliki, 
govorjeni besedi in filmu vtka-
ne tri enote žive kulturne de-
diščine, pripravljene za vpis v 
Register žive kulturne dedišči-
ne Slovenije: brod na Mostecu, 
ženitovanjska pletenica v ob-
liki srca in kapelska godba oz. 
Pihalni orkester Kapele, ki je 

Razstavljene značilnosti Posavja
BREŽICE – Posavski muzej Brežice je 3. decembra v galeriji muzeja pripravil odprtje etnološke razstave, 
poimenovane »Od svinje do votivnega prašička, od rečnih poti do testenega ptička«, avtorice dr. Ivanke 
Počkar. Razstavo, ki bo na ogled do konca marca 2016, je odprl mag. Andrej Vizjak.

že vpisan v register. Tako ima-
jo vse tri tudi danes živo vlogo 
v vsakdanjem in prazničnem 
življenju: z moščanskim bro-
dom se še vedno lahko vsak 
dan od zore do mraka preva-
žati s Štajerske na Kranjsko in 
nazaj; prebudi nas prvomajska 
budnica kapelske godbe na pi-
hala, v živo jo poslušamo tudi 
večkrat med letom; za praznič-
no vzdušje si spečemo ali na-
ročimo srčevo pletenico s te-
stenimi okraski iz rastlinskega 
in živalskega sveta, ti pa nas 
spomnijo na to, da sta kultura 
in narava neločljivi splet.

Kar je skupno celotnemu Po-
savju in po čemer ima Posav-

je tudi ime, je savski vodotok, 
pravi dr. Počkarjeva. Obrež-
ja Save so bila poseljena že v 
prazgodovini, saj je bil pred iz-
gradnjo cest in železnice pre-
hod mogoč le po reki. Sicer se 
razstava začenja z reko Savo, 
ki je bila tod že v davnini glav-
na prometna pot. Avtorica je 
zgodovino Save slikovito ube-
sedila od rečnega prometa in 
transporta lesa s splavi, ki je 
prinašal obsavskim prebival-
cem priložnost za trgovanje 
in podjetništvo. Po Savi so do 
izgradnje železniške proge Zi-
dani Most–Zagreb leta 1862 v 
obeh smereh tovor prevažale 
savske ladje, dolge do 30 me-
trov. Prebivalci ob Savi so ved-

no skrbeli za reko, bili so pre-
udarni pri izkoriščanju njenih 
dobrin, saj jih je stoletja oskr-
bovala z ribami, lesom, premo-
gom, kamenjem, peskom in jim 
dajala kruh.
 
Razstava je prava paša za oči 
z »uvoženim« čolnom, ki ga je 
izdelal Ivica Vrančić, hrvaški 
brodnik in čolnar iz Medsav. V 
srednjem prostoru je na ogled 
čisto pravi posavski vinograd 
s sromeljskimi trtami. V zna-
čilni svinjski ogradi predsta-
vljajo krškopoljsko ali pasasto 
pasmo prašičev, ki je edina av-
tohtona prašičja pasma v Slo-
veniji, ki so jih in jih spet re-
dijo na kranjski in štajerski 
strani. Za občudovanje sta na 
ogled voščeni votivni praši-
ček in testeni ptiček na ženi-
tovanjski pletenici, pa del raz-
stave o tesarstvu in še veliko 
drugega iz etnoloških zani-
mivosti. Razstavo je oblikova-
la Polona Zupančič in bo na 
ogled do zadnjega marca pri-
hodnje leto, s ponujenimi av-
dio in video vsebinami, za ka-
tere je poskrbela Nika Filipič 
Počkar, pa so že ob otvoritvi 
pritegnile mlade obiskovalce. 

� Natja�Jenko�Sunčič,�
 foto: PMB

Avtorica�razstave�dr.�Ivanka�Počkar�in�Ivica�Vrančić�z�druži-
no�pred�savskim�delovnim�čolnom

BREŽICE - Druga in tretja decembrska nedelja sta bili v Posa-
vskem muzeju Brežice zelo živahni, saj je na grajskem dvorišču 
potekala praznična rokodelska tržnica s pestrim spremljevalnim 
programom. Obiskovalci so se lahko sprehodili med več kot 30 
stojnicami, na katerih so se predstavljali razstavljalci z bogato in 
raznovrstno ponudbo unikatnih ročnih izdelkov: nakita, naravne 
kozmetike, izdelkov iz blaga, kvačkanih, lesenih, keramičnih iz-
delkov itd. Poleg dogajanja na tržnici je na obisk prišel tudi Bo-
žiček, na voljo je bila vožnja s konjsko vprego Turistične kmeti-
je Zevnik, potekala je delavnica okraševanja prazničnih piškotov, 
dr. Ivanka Počkar je obiskovalce popeljala po etnološki razsta-
vi »Od svinje do votivnega prašička, od rečnih poti do testenega 
ptička«, v Viteški dvorani so nastopili učenci Glasbene šole Bre-
žice, akademski slikar in konservatorsko-restavratorski svetnik 
mag. Rado Zoubek je predstavil restavratorska dela v Viteški 
dvorani, le-to je v digitalni obliki podrobno predstavila Oži Lor-
ber, otroci so izdelovali praznične voščilnice, »slovenski kralj og-
nja« Mitja Benčina, ki smo ga lahko videli v šovu Slovenija ima 
talent, pa je za konec postregel s pravo ognjeno predstavo. Dru-
štvo Regrat iz Brežic pa je obiskovalcem nudilo kuhano vino in 
čaj ter peklo palačinke.  R. R.

Praznično grajsko dogajanje

Praznična�rokodelska�tržnica�na�grajskem�dvorišču

KRŠKO - Zveza prijateljev mladine Krško je ob podpori občine 
tudi letos poskrbela, da se vse od prvega decembrskega tedna 
dalje po mestu in središčnih krajih krajevnih skupnosti vrstijo 
vesele in s programom pestre praznične prireditve za predšol-
ske in šoloobvezne otroke osnovnih šol. Tako so si učenci zad-
njih dveh razredov osnovnih šol 7. decembra ogledali v krškem 
kulturnem domu gledališko predstavo Ikarus v izvedbi Kulturno-

-umetniškega društva Little Rooster Production, dan kasneje je 
bila v Domu 14. divizije za učence prve triade šol predstava Snež-
ka, učenci od 4. do 7. razreda pa so si v Krškem ogledali predsta-
vo Ko gozd utihne. S prihodom dedka Mraza je 15. decembra v 
Krškem potekalo prvo obdarovanje predšolskih otrok iz krajev-
nih skupnosti Dolenja vas, Gora, Zdole in z obeh predelov mesta 
Krško, otroci pa so si ob tej priložnosti ogledali predstavo Mojca 
Pokrajculja. Istega dne so z velikimi pričakovanji dočakali dedka 
Mraza in darila tudi otroci na Senovem, ki so si ogledali predsta-
vo Pri Sneguljčici, ter otroci v Koprivnici, kjer je bila tega in nas-
lednjega dne uprizorjena predstava Žalostni klovn.  17. decem-
bra je dedek Mraz v leskovški osnovni šoli ob predstavi Dedek 
Mraz prihaja obiskal in obdaril malčke iz krajevnih skupnosti Le-
skovec, Veliki Trn, Veliki Podlog, Senuše in Krško polje, istočasno 
pa je razveselil tudi otroke z območja KS Brestanica in KS Raka. 
Otroci, zbrani v brestaniški šoli, so si ob tem ogledali predsta-
vo Muca Copatarica, njihovi vrstniki na raški šoli pa predstavo 
Pika Nogavička. Po krški občini je dedek Mraz zaključil z letoš-
njimi predprazničnimi obiski v organizaciji ZPM 22. decembra, 
ko je v Kulturnem domu Podbočje obiskal in obdaril še otroke z 
območja KS Podbočje, za katere je bila ob tej priložnosti izvede-
na predstava Rdeča kapica.  B. M. 

Praznično obdarovanje otrok

Pri�vseh�izvedenih�prazničnih�programih�ZPM�so�sodelovala�
društva�prijateljev�mladine�ter�osnovne�šole.�

KOSTANJEVICA NA KRKI - S prireditvijo na »Tamalem plac«, na 
kateri so prižgali praznično osvetlitev, otroke pa je obiskal in ob-
daril Božiček, so 19. decembra v praznični čas »uradno« vsto-
pili tudi v Kostanjevici na Krki. Večerni program se je pričel z 
nastopom kostanjeviškega pihalnega orkestra, direktorica Za-
voda Otok Vesna Hrovat pa je predstavila in odprla festival Sen-
ce v oknu, v okviru katerega so na oknih desetih hiš na Oražno-
vi ulici pripravili zanimive senčne inštalacije. Zatem je množica 
otrok s starši in ostalih občanov skupaj z županom Ladkom Pe-
tretičem odštevala sekunde do prižiga praznične osvetlitve, ki 
je vsaj malo razjasnila sicer zelo meglen večer. Vzgojiteljice iz 
kostanjeviškega vrtca so za otroke uprizorile predstavo Dobri 
snežak, po koncu katere so skupaj z otroki priklicale Božička, ki 
se je v spremstvu svojih pomočnic pripeljal s konjsko vprego in 
obdaril kar 130 predšolskih otrok. Dogajanje, ki je kljub megli 
in mrazu privabilo številne obiskovalce, so popestrile še stojni-
ce z domačimi pridelki in toplimi napitki. P. P.  

KRŠKO - Pred obiskom prvega izmed treh mož so nam dan s svo-
jim petjem polepšali Ljudski pevci Ajda Dolenja vas. Miklavž je 
obiskal prav vsakega stanovalca in ga tudi obdaril. December je 
čas prijetnih vonjav po cimetu, kolačih ter pecivu, zato smo tudi 
pri nas po vseh gospodinjskih enotah pekli parklje. Po prijetnem 
druženju ob pici in pivu so stanovalce nasmejale prostovoljke iz 
ZPM Krško s kratko igro Mojca Pokrajculja. Stanovalcem pa so 
pester program pripravili tudi prostovoljci, ki nas sicer skozi celo 
leto obiskujejo. Že naslednji dan so po domu odmevali prijetni 
glasovi MePZ Društva upokojencev Senovo, dogajanje pa so sne-
mali iz Ansat TV-ja, kar je za marsikaterega stanovalca pomenilo 
posebno doživetje. Otroci iz OŠ Leskovec, ki stanovalce v domu 
obiščejo večkrat na leto, so tem skupaj z mentorico Manico Ži-
bret pričarali nasmehe na obraz. Teden so s svojim programom 
zaključili Skavti iz Krškega, pestro dogajanje v domu starejših 
pa bo trajalo še vse do konca leta, saj bodo skavti prinesli luč-
ko miru, nastopil bo ŽPZ Femina Cantat, dišalo bo po peki me-
denjakov in kuhanem vinu, vrhunec dogajanja v domu pa bo ob 
prazničnem programu zaposlenih predstavljala predbožična ve-
čerja in ples z ansamblom Brodniki, manjkal pa tudi ne bo Boži-
ček, ki je otroke zaposlenih že obdaril. S. Harapin

Veseli december v DSO Krško

Učenci�leskovške�šole�med�izvedbo�prazničnega�programa�
stanovalcem doma

Praznična osvetlitev in Božiček

Božiček�je�obdaril�130�predšolskih�otrok.

Vzgojiteljice�so�uprizorile�predstavo�Dobri�snežak.

ARTIČE – Tamburaški orkester KUD Oton Župančič je na Miklavž-
ev večer v napolnjeni dvorani poslušalcev Prosvetnega doma 
množici daroval Miklavžev koncert, ki bo še dolgo zvenel. Pro-
gram je bil oblikovan z nikoli pozabljenimi, večno zelenimi, ved-
no rado poslušanimi melodijami domačih in tujih skladateljev, ki 
jih je ustvarjalni skladateljski naboj vodil tako, da ga do ganjenosti 
nadaljujejo domači glasbeni poustvarjalci in izvajalci. Za razkoš-
je so poskrbeli: dirigent Dragutin Križanić, glasovno raznoliki 
solisti in gosti: Elizabeta Križanić, Marjetka Podgoršek Hor-
žen, Petra Uršič Novaković, Rok Ferenčak, Artiške Žvergle in 
Tamburaška skupina Plektra, ki jo sestavljajo Alen, Blaž in Kris-
tian, z igranjem na kontrabasu pa jim je pomagal Dragutin. Bijele 
ruže, Angels sing, Kar bo, pa bo, Prodajalka vijolic, Cesarica, Čaka-
la bom in druge so segale do Avsenikovih Zvezd, ki na nebu gore. 
Povezovalne besede je spletala Alja Kovačič. N. J. S.

Miklavžev koncert v Artičah
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Krajevna skupnost SENUŠE

So dnevi in trenutki, polni sreče in miline,
ko v radosti oči zapremo in si tiho zaželimo,

da ne mine.

Vesele božične in novoletne praznike!

Predsednik Damjan Mežič in Svet KS Senuše

Senuše 51, 8273 Leskovec pri Krškem

Naj se ob spominu na pretekle dni nariše nasmeh,
ob pogledu v prihodnost pa zaiskrijo optimizem, 

novi cilji in obilo priložnosti.
 Vesel božič in srečno 2016!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Predsednik Vlado Grahovac
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

V dnevih, ko se poslavljamo od starega 
in s pričakovanji zremo v novo, 

se tudi mi pridružujemo dobrim željam.
Vesele praznike in srečno v novem letu!

Želimo vam srečno 
in uspešno 2016!

Cvetličarna tel.: 07/49 01 590
Vrtnarija tel.: 07/49 26 523

e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

Vsem strankam 
se zahvaljujemo za zaupanje 

ter želimo lepe praznike 
in srečno v letu 2016!

Naj v letu 2016 sreča vas objame, 
toplina naj vaše srce zavzame, 

vse slabo naj z novim letom zbledi, 
le veselje naj izžarevajo vaše oči!

Vesel božič in srečno novo leto 2016
vam želi Rudar Senovo

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

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

Srečno

V novem letu vam želimo veliko lepih pogledov,

iskrenih nasmehov, sreče,

 zdravja in osebnega zadovoljstva.

www.optikalana.si

Ko pogled na svet 

postane popolnoma drugačen, 

Optika Lana. GSM: 041 645 795 - Tel.: 07/81 43 003 
Fax: 07/81 43 709

E-mail: mirt.peter@mirttours.si
www.mirttours.si

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

SREČNO!

www.kz-krsko.si

Toliko je lepih želja, ki se porajajo 
v pričakovanju novega leta.

Vsaka nosi v sebi košček lepše prihodnosti.
Srčnejše. Prijaznejše. Polne zdravja.

Naj se najljubše uresničijo 
že v prihajajočem letu 2016.

Lepe praznike in uspešno novo leto.

Vzajemna 
zdravstvena zavarovalnica

POSLOVALNICA 
KRŠKO
Bohoričeva 9
tel.: 07/48 80 580

POSLOVALNICA 
BREŽICE
Črnelčeva 3A
tel.: 07/49 63 980

POSLOVALNICA 
SEVNICA
Trg Svobode 12
tel.: 07/81 62 650 

Novoletno voščilo 84x125_(18-12-2015).indd   1 18.12.2015   14:37:31
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Andreja Martinčiča, ki si 
kruh služi kot pismonoša v Kr-
škem, gore in tek spremljata že 
od otroštva, ko je v gore hodil z 
očetom, že pri desetih letih pa 
je začel teči po hribih in skalah 
ter ugotovil, da mu to zelo leži. 
V zadnjih desetih letih je sicer 
tekel večinoma po cestah, saj, 
kot pravi, enostavno ni zbral 
poguma za težje, vzdržljivo-
stne preizkušnje. Lani aprila 
se je podal v Španijo na zname-
niti Camino, ki ga je opravil v 
16 dneh, tako da je pot podalj-
šal še za 250 km do Atlantika. 
Tam je spoznal, da je sposoben 
tudi večjih podvigov, ki zahte-
vajo 12 in več ur hoje ali teka 
dnevno. Kmalu zatem, sredi ju-
nija, je pretekel K24, najdaljšo 
posavsko planinsko pot, kar je 
doslej v desetih letih uspelo le 
petim posameznikom. 115 km 
s 5500 'višinskimi' metri je op-
ravil v 18 urah in 31 minutah. 

Nato je v sodelovanju z Bo-
janom Jevševarjem in Nušo 
Hribar iz Orientacijskega klu-
ba Brežice padla ideja o Slo-
venski planinski poti (SPP), na 
kar se je začel intenzivno prip-
ravljati in do maja letos nabral 
že 4000 km. Del priprav na ta 
podvig je bilo tudi junijsko tek-

movanje Grmada challenge, na 
katerem je zmagal s 13 vzpo-
ni v skupni dolžini 78 km. »Več 
je bilo govora o tem, bolj sem 
ugotavljal, da za to potrebujem 
resno ekipo, saj je to zelo zah-
tevna zadeva. Ker sem bil neiz-
kušen na tem področju, je bilo 
to zelo težko. K sreči sem nato 
spoznal Pio Peršič, ki mi je 
preko Društva NaTuro organi-
zirala logistično podporo - spa-
nje, prehrano, spremljanje itd. 
Brez Pie te poti nikoli in nikdar 
ne bi naredil,« pravi Martinčič. 
Na 630 km dolgo pot s 45.000 
'višinci', ki poteka od Maribora 
čez Pohorje, Kamniško–Savinj-
ske Alpe, Karavanke, Julijske 
Alpe, Idrijsko-Cerkljansko hri-
bovje, Trnovsko planoto do Na-
nosa in Slavnika, zaključi pa se 
v Ankaranu, se je podal 7. avgu-
sta, na cilj pa je prispel po de-
vetih dneh in 18 urah, kar ve-

Gorski maratonec Andrej Martinčič

Gore in tek, dobitna kombinacija
KRŠKO - 630 km Slovenske planinske poti s 45.000 višinskimi metri v devetih dneh in 18 urah. To je 
strnjen opis podviga, ki ga je avgusta letos opravil posavski gorski maratonec Andrej Martinčič. Njegov čas 
velja za rekord daljše oz. izvirne različice te najstarejše vezne poti v Evropi. 

lja za rekord na celotni dolžini 
poti (rekord krajše verzije poti 
je prav tako avgusta letos pos-
tavil Klemen Triler). Na dan 
je tekel po 12 in več ur, kar je 
ekvivalentno 25-30 uram hoje 
po markiranih poteh v gorah, 
spal pa po ne več kot dve uri 
na dan, ostalo je bilo namenje-
no počitku. »Sam sebe sem mo-

ral 'brem zati', saj nisem vedel, 
kaj se bo dogajalo na koncu, 
saj so mi tisti, ki so pot pretek-
li že prej, povedali, da je najtež-
ji del SPP šele od Idrije dalje oz. 
zadnjih 200 km.« Številni Krča-
ni so njegov podvig spremlja-
li preko družbenih omrežij, na 
delu poti sta se mu pridružila 
tudi Dejan Žajber in Ambrož 
Rožman. Kot zanimivost: upo-
rabljal je tri pare obutve - za 

cesto, za gozdne in za skalne 
poti, na celotni poti pa je zau-
žil le en analgetik.

Kot najtežji del poti mu je os-
tal v spominu spust z Nanosa v 
Razdrto, kjer je zaradi blata na 
supergah 'nenormalno' drselo 
po skalah, kot ekstremno toč-
ko pa izpostavlja nevihto, ki ga 

je ujela na grebenu med Rodi-
co in Črno prstjo. »Takrat sem 
se počutil zelo majhnega, ker 
je pokalo in ropotalo, umakni-
ti pa se nisem imel kam in sem 
moral kar nadaljevati pot,« 
pravi. Spominja se tudi posle-
dic žledoloma pri Vojskem, ko 
se je v sedmem dnevu preiz-
kušnje kakšne štiri ure prebi-
jal skozi podrto drevje. »Na cilj 
v Ankaran sem pritekel s tem-

pom 5 min/km, česar nihče 
pred mano ni več zmogel. Tam 
se je videlo, da sem imel še re-
zerve. Če bi malo bolj ambici-
ozno zastavil zadevo že na za-
četku in če bi se podal po krajši 
varianti poti, bi bil zelo blizu 
Trilerjevega rekorda. Zdaj, ko 
vem, za kaj se gre in kje bi lah-
ko stvari izboljšal, ocenjujem, 
da imam ob istem naporu še 
za dan in pol rezerve,« pravi. 
Poudarja tudi pomoč sponzor-
jev, brez katerih ne bi šlo: Ob-
čina Brežice, Pošta Slovenije, 
Orientacijski klub Brežice, The 
Nutrition Brežice, Eurokljuke 
Krško, Primo telefonija Krško, 
CPT Krško, ART Krošelj Slavko, 
Frizerstvo Tanja Tušek in Dru-
štvo NaTuro.

»Po desetih letih teka po ce-
stah, ko sem končno zbral po-
gum, da grem v ultra preiz-
kušnje, sem hrepenel zlasti 
po dolgih cestnih tekih, ven-
dar me je odneslo v drugo 
smer in v gorah sem se našel. 
To je zame dobitna kombina-
cija, na takšnih tekih se odlič-
no počutim,« pojasnjuje čar 
gorskega teka. Potem ko se je 
v jesenskem času udeležil dveh 
močnih mednarodnih tekem v 
trekingu na Cresu in Krku, na-
merava skupaj s Peršičevo, s 
katero sta par tudi zasebno, 
naslednje leto v enem kosu 
prevoziti 1600 km dolgo tur-
no-kolesarsko slovensko pla-
ninsko pot, želita pa prehoditi 
tudi Korziko. V okviru društva 
NaTuro načrtujeta tudi orga-
nizacijo vsaj ene vzdržljivo-
stne tekme na nacionalni rav-
ni, bodisi na Gorjancih bodisi 

na Bohorju. »Na Gorenjskem je 
to zelo razvito, v Posavju pa se 
šele začenja in mislim, da je to 
lahko velik prispevek k promo-
ciji pohodništva in gorništva. 
Tudi na K24 bi morali bolj izz-
vati Gorenjce,« pojasnjuje lju-
bitelj vsega, povezanega z go-
rami in tekom, od orientacije in 
alpinizma do turnega kolesar-
jenja in smučanja. 
� Peter�Pavlovič

Andrej�Martinčič

V� osrčju� Kamniško-Savinj-
skih� Alp� pred� vzponom� na�
Koroško�Rinko�(2433m)

Na�vrhu�Prisojnika�(2547m)�z�Nušo�Hribar�in�Bojanom�Jevševarjem�

KRMELJ - 9. decembra se je v Krmelju odvijal 16. Knapčev po-
hod, v katerem so se majhni in veliki pohodniki v družbi prijaz-
nega jamskega škrata v soju luči podali na pot, ki so jo osvetljeva-
le knapčeve svetilke. Za pravljičen uvod v dogodek, ki je privabil 
lepo število obiskovalk in obiskovalcev, so poskrbele vzgojitel-
jice tamkajšnjega vrtca s predstavo senčnega gledališča o kr-
meljskem škratu Knapcu. Zbrane sta uvodoma pozdravili učen-
ka OŠ Krmelj Alina Stanisavljević Smodiš in Lara Imperl, ki 
obiskuje vrtec pri OŠ Krmelj, ravnateljica tamkajšnje šole Gusta 
Mirt pa je po nagovoru povabila k odštevanju ob slavnostnem 
prižigu prazničnih luči na vrtcu in osnovni šoli. Sledil je prazni-
čen pohod in nato še slavnostni prižig luči v Krmelju s pomoč-
jo predsednice krajevne skupnosti Slavice Mirt. Nočni sprehod 
se je zaključil pred gasilskim domom v Krmelju, kjer so obisko-
valci ob toplem čaju in piškotih prisluhnili pevskim talentom iz 
vrtca in šole ter šolskemu ansamblu. Manjkalo ni niti čudovitih 
in slastnih izdelkov, ki so jih izdelali otroci in učenci ob pomoči 
mentorjev, je sporočila vzgojiteljica Sanja Štefanič.  S. R.

BREŽICE – Stanovalcem Doma upokojencev Brežice so na de-
veti decembrski dan že četrtič tradicionalno pripravile prija-
zen in razveseljiv obisk prostovoljke Društva upokojencev Bre-
žice, ki skrbno sledi svojemu programu »Starejši za starejše«, 
za katerega skrbi Anica Kalin. Zbrane je pozdravila predsed-
nica DU Brežice Jožica Sušin ter stanovalcem izrazila prepri-
čanje, da so v dobrih rokah. Po tradiciji so prisrčen in spontan 
kulturni program z igranjem, petjem, plesom, recitacijami, sv. 
Miklavžem in spremlja jočim parkljem pripravili dijaki Gimna-
zije Brežice. Ingrid, Rebeka, Tjaša, Ema, Anamarija, Lucija, 
Sven, Jasmin, Julija in Bruno so tvorili prešerno ekipo, ki se 
je predstavila z besedami: »December je poseben mesec, prina-
ša mehkobo in spomine, mi smo eni tistih, ki pletemo 70-letno 
gimnazijsko zgodbo, pletemo pa jo tudi z vami, dragi stanoval-
ci, in želimo veliko sreče, veselja in zdravja, zdravja, zdravja …« 
Dijake sta spremljali mentorici Zdenka Grubič in Teja Habinc. 
Vodja brežiškega doma mag. Valentina Vuk je ob tej priložnosti 
izrekla zahvalo dijakom za razveseljiv program, gostom in sta-
novalcem pa je zaželela zdravja in sreče v novem letu. N. J. S.

VELIKI�PODLOG�-�Strokovne�delavke�vrtca�in�šole�v�Velikem�
Podlogu�so�povabile�družine�vrtčevskih�otrok,�da�že�drugo�
leto�zapored�stopijo�skupaj�z�dobrodelno�noto.�»Želeli�smo�
razveseliti�družine�v�naši�okolici,�ki�se�srečujejo�s�socialno�
stisko,�in�jim�vsaj�malo�polepšati�prihajajoče�praznične�dni.�
Naše�družine�in�strokovne�delavke�smo�ponovno�dokazale,�da�
nam�ni�vseeno�za�sočloveka�v�stiski.�V�sodelovanju�s�CSD�Kr-
ško�bodo�zbrane�stvari�prišle�v�prave�roke,«�je�v�imenu�vrtca�
sporočila�Tina�Macur.

Praznični obisk pri stanovalcih 

Stanovalci�doma�so�uživali�ob�nastopih�dijakov.

Knapčev pohod v soju luči

16.�Knapčevega�pohoda�v�Krmelju�se�je�udeležil�tudi�jamski�
škrat,�ki�je�na�dogodku�pozdravil�vse�prisotne.
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Elektroinstalacije
Elektrifikacija prireditvenih prostorov

Ozvočevanje prireditev
Toni Klemenčič s.p. GSM: 041/616 456

Orehovec 37b, 8311 Kostanjevica na Krki

Vesel božič in srečno novo leto!

Srečo najti in zdravje obdržati
vam želimo v prihajajočem letu.

Srečno in uspešno v letu 2016 vam želi

AVTOKLEPARSTVO
 AVTOLIČARSTVO
  AVTOVLEKA 24 UR NA DAN
   MENJAVA GUM
 OPTIKA
 CENITVE POŠKODOVANIH VOZIL
 VOZILA V NAJEM
 AVTOPRALNICA

Vsem strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
ter vam želimo srečno in varno novo leto.

Avto storitve, Zupan Miran s. p., Krmelj 2b, 8296 Krmelj
Tel: 07/81 85 786, e-pošta: delavnica@atgzupan.com, 

w w w.atgzupan.com

PERUTNINARSTVO MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

Tel.: 041 716 154

Svojim strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje

ter vam želimo vesele praznike in srečno novo leto.

Obveščamo vas tudi, 
da imamo na voljo sveža jajca 

in prašiče za koline ali nadaljnjo rejo.

Strankam in poslovnim partnerjem 
želimo vesele praznike 
in srečno v letu 2016!

Vsem strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za izkazano zaupanje in sodelovanje, 

v novem letu pa želimo obilo zdravja, 
sreče in poslovnih uspehov.

Kolektiv Cvetličarne Kerin Krško

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

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

SREČNO  2016!

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

Spoštovanim strankam želimo mirne
božične praznike, leto 2016

pa naj bo uspešno ter bogato
s srečo, zdravjem in smehom.

 
Naša domačija 

vam nudi sveža domača jajca.
Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563 

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p., Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Naj vas v letu 2016 povezujejo
lepe misli in dejanja,

da skupaj obogatimo življenjski vsakdan.

Predsednik Anton Bohorč
in Svet KS Rožno - Presladol 

Vesele praznike, blagoslovljen božič 
in srečno novo leto vam želi 

kolektiv Elmont d.o.o. Krško.

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

V novem letu 2016 Vam želimo dotikov Narave. 

... prisluhnite  ptici ... 
... poklonite se roži ... 

... postojte pod drevesom ...

Prinesli vam bodo srečo, zdravje in veselje.

Kolektiv Kozjanskega parka
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Ko je 24. septembra 1983 v 
celjski porodnišnici prijoka-
la na svet, je bila drobno bit-
je, pred katero je bilo veli-
ko preizkušenj. Med njimi je 
bilo mnogo lepih, a nekaj tudi 
grenkih, o katerih ne govo-
ri preveč rada, saj so spomini 
na nekatere dogodke, ki so se 
ji zgodili z vstopom v vrtec in 
osnovno šolo, še vedno priso-
tni. Odraščala je v vasi Ledina, 
nedaleč od Sevnice, kjer si je 
čas pogosto in najraje krajša-
la s slikanjem pokrajine. S sli-

kanjem in izdelovanjem izdel-
kov se še vedno rada ukvarja, 
čeprav trenutno namenja veči-
no svojega časa sedemmeseč-

Manekenka in fotomodel Nataša Pinoza 

Verjeti moraš v tisto, kar delaš
SEVNICA - Lahko bi krasila katero koli naslovnico slovenske ali tuje revije, a kljub temu ostaja previdna in 
na domačih tleh, ki jih dobro pozna, v tujino pa rada zahaja predvsem po nakupih, ki jim doda še sobotno 
dopoldansko pitje kave na glavnem trgu v Trstu. To je Sevničanka Nataša Pinoza.

nemu sinu Davidu, za katere-
ga pravi, da joka samo takrat, 
ko je lačen. 

Na modno pisto je stopila prvič 
pri petnajstih letih - na modni 
reviji, ki jo je kar nekaj let v 
atriju sevniškega gradu pri-
rejala tamkajšnja srednja šola 
pod imenom Pomlad je čudež. 
»Imela sem strašno tremo, ni 
mi bilo vseeno, kako sem vide-
ti, a ko sem videla nasmehe in 
bila nagrajena z aplavzom, mi 
je bilo nekoliko lajže,« je deja-
la visokorasla zelenooka lepo-
tica Nataša Pinoza, ki je bila 
s svojimi 180 centimetri naj-
višje dekle na frizerskem od-
delku Srednje šole Sevnica. Na 
srednjo šolo ima lepe spomi-
ne, v njej je dobila dovolj spod-
bude, da je nadaljevala šolanje 
na kozmetični šoli v Ljubljani 
in kasneje je zaključila še ma-
gistrski študij na Fakulteti za 
turistične študije v Portoro-
žu. »Skoraj ves čas študija sem 
opravljala delo manekenke in 
fotomodela ter si tako sama 
zagotovila velik del finančnih 
sredstev,« je obudila spomine 
na čas, ki je vplival na njeno 
nadaljnjo življenjsko pot.
 
Leta 2002 je bila prva sprem-

ljevalka na tekmovanju za Su-
permodel Slovenije, drugo 
mesto je osvojila tudi v igri za 
Bondovo dekle, leta 2006 pa je 
osvojila krono in laskavi naziv 
Miss Universe, a vse to ni vpli-
valo na njen način življenja, ki 

je pogosto ostajal skrit pred 
očmi javnosti. »Se je že zgodi-
lo, da sem imela vsega dovolj, a 
potem sem nadaljevala s potjo, 
ki mi je bila na nek način po-
darjena,« je pripomnila in na-
daljevala, da ji je modni svet, v 
katerem se giblje že 17 let, po-
nudil marsikatero prijetno do-
živetje, med drugim tudi poto-
vanje v Ameriko, a kljub temu 
je njena domača vas tista, v 

katero se pogosto vrača. »Tu 
je moj dom, svet, ki ga obožu-
jem. Tu je doma mir. Tukaj ži-
vijo moji starši, moja sestra, 
prijatelji, znanci … Lepo se je 
vračati nekam, kjer si dobro-
došel, kjer te ljudje spoštujejo, 

cenijo, so vljudni in prijazni, 
prav nič prevzetni,« je pripo-
vedovala Sevničanka, ki se je 
uveljavila v svetu mode, in ta-
koj nato dodala, da je veličina 
človeka v njegovi skromnosti. 

Na poti skozi življenje je sreča-
la mnogo zanimivih ljudi. Eden 
prvih, ki je opazil njen slikarski 
talent in jo spodbujal v ustvar-
janju, je bil učitelj likovnega 

pouka v osnovni šoli, akadem-
ski slikar Alojz Konec, a njena 
pot jo je vodila v modno obli-
kovanje pričesk ter ličenja, za-
ključila pa z magisterijem na 
področja turizma. V srednji 
šoli jo je učilo mnogo dobrih 
profesoric in profesorjev, ki so 
dijakinjam in dijakom poma-
gali tudi pri reševanju različ-
nih osebnih težav, jih spodbu-
jali, naj vztrajajo, in podobno 
je bilo tudi na fakulteti. V svetu 
mode je naletela na izjemnega 
fotografa Jerneja Prelaca. »Vsi 
so mi, vsak na svoj način, poda-
rili posebno popotnico, ki me 
še vedno spremlja skozi življe-

nje,« je zaključila in dodala, da 
je našla osebno srečo ob svo-
jem možu, podjetniku iz Lesc 
na Gorenjskem Petru Grilcu, 
s katerim jo povezuje mnogo 
skupnih lastnosti. 

Če bi imela Nataša možnost 
izbire, bi šla še enkrat po isti 
poti, saj je na njej spoznala, 
da je v življenju s trdno voljo 
in veliko truda mogoče uspeti. 
»Vztrajen moraš biti, ne smeš 
obupati. Verjeti moraš v tisto, 
kar delaš,« je pripomnila z nas-
mehom na obrazu v sprošče-
nem klepetu ob čaju. 
 Smilja Radi

Nataša Pinoza

Nataša�v�svojem�delovnem�okolju�(foto:�Egidij�Rodica)

Nataša kot model  
(foto:�Deker&Kutić)

Čeprav je 26-letni Stane To-
mazin v osnovi gledališki oz. 
dramski igralec (po diplomi na 
AGRFT leta 2013 se je zaposlil 
v Slovenskem mladinskem gle-
dališču, trenutno pa je študent 
podiplomskega magistrskega 
študija dramske igre), je večini 
seveda bolj poznan s TV ekra-
nov, kjer je z manjšo vlogo pred 
leti debitiral že v družinski na-
nizanki nacionalne televizije 
Moji, tvoji, najini, letos pa je za-
slovel z omenjeno vlogo Žana 
v Eni žlahtni štoriji. »Nek petek 
so me klicali, če pridem nasled-
nji dan na avdicijo. Čeprav sem 
si želel domov v Kostanjevi-
co, sem vendarle šel in v pone-
deljek smo že podpisovali po-
godbo, naslednji teden je bilo 
že poskusno snemanje, čez dva 
tedna pa smo že snemali. Vse je 
šlo izjemno hitro,« pojasnjuje 
svojo vključitev v serijo januar-
ja letos. V dveh sezonah (druga 
se ravnokar izteka) so posne-
li in predvajali skupno že 105 
delov, serija pa se je priljubi-
la slovenskemu TV občinstvu, 
kar skozi večjo prepoznavnost 
čuti tudi sam: »Tako pač je - gle-
dališče ima nek domet gledal-
cev, TV pa seže mnogo dlje.« 
Lik Žana, ljubljanskega »ume-

Igralec Stane Tomazin

Zaslovel kot Žan iz »Štorije«
KOSTANJEVICA NA KRKI - Tudi v Posavju zagotovo ne manjka gledalcev »slovenske romantične komedije«, 
kot so jo poimenovali ustvarjalci, Ena žlahtna štorija, ki je na sporedu na Planet TV. Nekaterim bolj, drugim 
manj znano pa je, da vlogo Žana v njej igra mladi Kostanjevičan Stane Tomazin.

tnika«, mu sprva ni bil najbolj 
všeč, a ko se je poglobil vanj, je 
spoznal, da gre za lik, ki veliko 
ponuja in zelo hitro mu je vlo-
ga prirasla k srcu. Razliko med 
delom v gledališču in na TV vidi 
v tem, da gledališka predstava 
poteka v enem kosu in jo je tre-
ba odigrati v enotnem »loku«, 
TV nadaljevanka pa se snema 
po kosih in je treba zelo pazi-
ti, da iz tega nastane smiselna 
celota. Sicer pa se, kot pravi, v 
Sloveniji ne moreš omejiti le na 
gledališkega ali TV oz. filmske-
ga igralca, saj se denimo le od 
televizije in filma ne da preži-
veti. Mimogrede: v Krškem je 
letos gostoval s predstavama 
Srce na dlani in Glengarry Glen 
Ross.
 
Želja po igralskem poklicu je 
v njem tlela že v osnovni šoli, 
ko je med drugim sodeloval v 
igralskem krožku, a je v sre-
dnješolskem obdobju mal-
ce zamrla. Vpisal je študij po-
litologije na FDV in že opravil 
prvi letnik, nato pa se je na hit-
ro odločil, da se vendarle po-
skusi na igralski akademiji in 
ko je bil sprejet, poti nazaj več 
ni bilo. Kot pravi, je igralski 
dar podedoval tako po očetu, 

ki je v manjši meri sodeloval 
pri kostanjeviškem gledališču 
pod vodstvom Lada Smrekar-
ja (očetovo sestrično Vero Pla-
ninc, ki je igrala Miklovo Zalo, 
pa smo v našem časopisu že 
predstavili), kot po mami, ki jo 
je 'porabil' v kratkem filmu v 
okviru novomeškega filmske-
ga festivala. Iz Kostanjevice je 
poleg Tomazina v zadnjem ob-
dobju izšlo več znanih igral-
skih imen, zlasti Branko Jor-
dan, Matija Stipanič in tudi 
»napol Kostanjevičanka« Ajda 
Smrekar, prav tako protago-
nistka »Štorije«. »Z Ajdo sva 
bila sošolca na akademiji, tako 
da sva že takrat večkrat sodelo-
vala. Kadar pride v Kostanjevi-
co, me vedno pokliče in se dobi-
va, tako da sva tudi na tak način 
povezana,« pravi o igralski ko-
legici, s katero sta pred dvema 
letoma sodelovala tudi v filmu 
o Emiliji Fon in Jožetu Plečni-
ku, posnetem ob občinskem 
prazniku.

Dogajanje v domači Kostanje-
vici, na katero je zelo navezan 
- spremlja, kolikor je le mogo-
če, vključno s političnimi za-
pleti. »Politična preigravanja 
niso slaba samo za nas kot ob-

čane, ampak tudi za ugled obči-
ne. Če se že na lokalni ravni ne 
morejo dogovoriti o nekih bi-
stvenih stvareh, kako lahko po-
tem pričakujemo, da bo na dr-
žavnem nivoju kaj boljše. Če si 
že na funkciji, moraš tudi prev-
zeti odgovornost za razvoj kra-
ja in tega ne jemati za osebne 
obračune, to se mi zdi zelo ma-
lenkostno. Kraj bi se moral raz-
viti kulturno in turistično, a je 
potrebna skupna vizija,« pra-
vi, vendar poudarja tudi odgo-
vornost občanov, da so aktivni, 
ne zaspijo in zahtevajo le naj-
boljše za Kostanjevico in njen 
razvoj. Predvsem ga veseli, da 
se z ustanovitvijo mladinske-
ga sveta prebujajo tudi mladi, 
to je lahko samo dobro za kraj.  
Doma sicer še vedno občasno 
rad nastopa, poleti je denimo 
zablestel z odlomkom iz Pos-
lednjih dni Sokrata na odprtju 
razstave Lamutovih portretov 
kostanjeviških igralcev. »Upam 
pa, da se bom v prihodnje lahko 
bolj angažiral doma. Zelo rad bi 
videl, da bi v Kostanjevici nare-
dili nek gledališki krožek ali de-
lavnice. Manjša težava je sicer 
prostor, ker ga trenutno ni, a 
upam, da se kmalu povrne,« 
pravi, omenja pa tudi možnost 

organizacije festivala, ki bi lah-
ko privabil ustvarjalce in obi-
skovalce iz okolice in širše.

Stane je drugače pravi Kosta-
njevičan (»flokar«), saj živi na 
otoku, je pa tudi močno po-
vezan tudi z okoliški griči, saj 
imajo tam vinograd. »Starej-
ši kot sem, raje grem poma-
gat k vinogradu, kjer imamo 
tudi konja. Rad imam mesto, 
ampak potrebno je ravnovesje 
med mestom in naravo,« pove 

in poudari, da se tudi v igral-
skih krogih po potrebi postavi 
v bran cvičku. Tudi Štorijo sne-
majo v vinogradniškem okolju, 
pri čemer ima v igralski zased-
bi kljub povsem »mestnemu« 
liku najbrž še največ »pojma« o 
vinogradništvu. Že januarja pa 
naj bi začeli snemati novo sezo-
no nadaljevanke, za katero naj 
bi scenarij že nastajal, a v kate-
ro smer se bo vse odvijalo, še 
sam ne ve.
� Peter�Pavlovič

Stane�Tomazin�kot�Žan�iz�Ene�žlahtne�štorije
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Cenjenim strankam 
se zahvaljujemo za zaupanje

www.okulistika.si

ter želimo vesel božič in srečno leto 2016.

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

Sre
čno

!

V prihajajočem letu vam želimo
uspešno udejanjanje vaših vizij,

uresničitev priložnosti za višjo kakovost življenja
in osebni razvoj vsakogar izmed nas.

Prijetne praznike in srečno v novem letu!

Kristjan Nečemer s.p.
Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com

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

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO

Telefon: 07 / 488 18 50
www.dsokrsko.si

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

Metalna Senovo d.o.o., Titova cesta 52, 8281 Senovo

Želimo vam 
prijetne praznike ter srečno, 

zdravo in uspešno 
leto 2016.

Realnost jutrišnjega dne 

je odsev današnjih odločitev.

Za prihodnost se odločamo danes.

Želimo Vam 

veliko pravih odločitev v 2016! 

 

Svetlo 2016!Svetlo 2016!

Brezskrbni in 
varni tudi v

2016
rival-varovanje.si
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VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2016!

Tudi v Novem letu naj bo

Vaš korak odmeven,

Vaša beseda pogumna,

Vaše življenje iskrivo,

ustvarjalno in polno toplih trenutkov. 

(neznan avtor)

Ekipa BLT d.o.o., Idrija

»Želja.
Z vsako izpolnjeno željo
se v duši odprejo vrata
v eno od pravljičnih sob.
Večkrat se odprejo, srečnejši smo.«
                                   (Rudi Kerševan)

Drage bralke in bralci!
Želimo Vam, da bi tudi v letu 2016  

bilo v vašem življenju
veliko želja in veliko odprtih vrat!

Knjižničarke Knjižnice Sevnica 

Želimo vam obilo zdravja in osebne sreče.
Kolektiv ZD Krško

www.zd-krsko.si

Cenjenim strankam se zahvaljujemo za zaupanje
in želimo, da vam božični večer prinese mir, srečo, 

zdravje in veselje, leto 2016 pa izpolnitev vseh želja.
kolektiv VCT Ramovš - Peklar

Cvetličarne Sevnica, Radeče, MC Boštanj 
in Vrtnarija Ribniki Sevnica

cvetlice-vct.si

VCT RAMOVŠ-PEKLAR d.o.o. 
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Maja Weiss se nasmeji in 
reče: »Ne, nisem iz Nemčije! 
Oče Marjan je Novomeščan, 
mama Zdenka je iz Globoke-
ga, oba sta diplomirana eko-
nomista. Jaz pa študiram na 
Fakulteti za farmacijo, smer 
laboratorijska biomedicina, v 
Ljubljani. Študij bom konča-
la čez eno leto in si pridobila 
naziv inženirke laboratorijske 
biomedicine.«

Robi Petan pove, da je pono-
sen, ker je z Velikih Malenc 
in tudi, da je rojen v glasbeni 
družini. Oče Robi igra na kla-
viature, je harmonikar in igra 
kontrabas, brat Darko je mul-
tiinstrumentalist, mama Jo-
žica je sicer gostinka, ki igra 
kitaro, njeni domači pa so har-
monikarji. »Sem medijski teh-
nik, naziv sem si pridobil na 
ekonomski srednji šoli v No-
vem mestu, druga generaci-
ja, kjer sem neskončno užival 
v ustvarjanju kratkih filmov 
in na raznih prireditvah. Šola 
nam je dala veliko, mi pa smo s 
svojim ustvarjalnim delom to 
šoli tudi vrnili. Študij nadalju-
jem na Inštitutu in akademi-
ji za multimedije v Ljubljani.«

Maja se je učila igranja flavte 
pri prof. Adriani Stažić in je 
končala nižjo glasbeno šolo. 
Pove tudi, da ji je vmes enkrat 
upadla volja, a jo je mama 
opomnila: »Kar si začela, si 
tudi vedno končala!« Pela pa 
je že v osnovni šoli: »Zimske 
festivale smo pripravili pod 
vodstvom prof. Vilka Ureka. 
Učenci smo jih čakali od de-
cembra do decembra, da bi 
jih lahko predstavili pred ob-
činstvom. Leta 2005 sem zače-
la nastopati s Pihalnim orke-
strom Glasbene šole Brežice, 
ko mi je prof. Miran Petelinc 
dal priložnost, da sem začela 
peti, z vzpodbudo pa je nato 
nadaljevala prof. Anita Ver-
šec pri Citrarskem orkestru. 
Januarja 2007 sem začela peti 
pri Solzicah, kjer sem še da-
nes članica, solo petja, pouk 
traja šest let, pa se od 2010 
učim pri prof. Marjetki Pod-
goršek Horžen, dirigentki Vo-
kalne skupine Solzice. Vesela 
sem, da sem v zboru, ki ima 
klasični, sakralni, moderni, 
ljudski in zabavni, skratka, ra-
znovrsten repertoar. Koncerti, 
ki jih izvajamo, so sestavljeni 
tako, da je iz vsake zvrsti ne-
kaj skladb.«

Maja je vmes sodelovala še pri 
Komorni zasedbi GŠ Brežice 
kot vokalistka in flavtistka. V 
zasedbi so bili še vokalistka in 
citrarka Ester Najger, citrarka 
in flavtistka Barbara Hotko, 
harmoniko je igral Kristijan 
Lanšček, citre Darko Petan, 
kitaro pa Robi Petan, ki se je 
tega instrumenta učil pri prof. 
Berislavu Cerinskemu v bre-
žiški glasbeni šoli. »Teorija s 
klasiko mi je predstavljala ne-
kakšen kamen spotike, a sem 
ob pomoči mojega profesor-
ja končal nižjo glasbeno šolo. 
Vztrajal je on in sem vztrajal 
tudi jaz. Pa so me povabili v 
šolski citrarski orkester, kjer 
sem se počutil odlično, pravi 
užitek pa je bilo igranje raz-
ličnega zabavnega programa. 
Orkester je dobil veliko pova-
bil za igranje na prireditvah in 
otvoritvah. Dirigentka, profe-
sorica Anita, zna motivirati.«

Maja in Robi takoj zatem ma-
lodane v en glas pojasnita: 
»Ampak klasična glasba te na-
uči discipline, naučiš se vztraj-
nosti, tehnike in to je zelo po-
memben korak, da potem pri 
izvajanju zabavnejše glasbe to 
delaš kvalitetno.«

Robi navduši kot pisec veznih 
besedil in kot moderator na 
koncertih in prireditvah. »Pi-
sanje besedil mi pomeni velik 
izziv in zelo rad jih pišem. Ved-
no imam pred sabo lepo števi-
lo poslušalcev, vsak spremlje-
valec ima že svojo izdelano 
sliko sveta, jaz pa želim po-
vedati tako in tisto, kar bodo 
vsi začutili, kljub medseboj-
nim razlikam. Predvsem pa 
želim poslušalce razvedriti in 
nasmejati.« Ko se pogovarja-
mo o slovenskem jeziku, o nje-
govi zlorabi in tujkah, ki so se 
vanj vrinile, Maja doda: »Se-
daj imam ves čas v mislih našo 
profesorico Alenko Šet, ki nam 
je dala ogromno znanja in nas 
tudi neprestano opozarjala na 
tujke, saj imamo lep in bogat 
jezik in jih čisto lahko zame-
njamo s slovenskimi beseda-
mi.«

Maja in Robi sta bila najprej 
glasbeni par. Meseca maja leta 
2013 ju je energija glasbe po-
vezala tudi zasebno. Maja pra-
vi, da je optimistično realistič-
na naravoslovka in da je Robi 
po duši družboslovec in člove-
koljub. Robi pove, da ga je dru-
žina vedno podpirala in razu-

mela v mnogih življenjskih 
iskanjih, ter dodaja: »Ljudje 
bi morali delati za ljudi. Vede, 
ki jih je ustvarilo človeštvo, 
pa ne služijo ravno človeštvu 
oziroma malemu človeku. Ži-
vimo v tako imenovanem mo-
dernem svetu, v svetu razi-
skovanj, ta pa so prepogosto 
uperjena proti človeku. In to 
ni prav. Vsak človek bi moral 
delati na sebi, na svojem bi-
stvu, pa bi nam bilo vsem sku-
paj lep še in boljše.«

Robi kot prekarni delavec 
dela na Radiu 1 kot kamer-
man, tako pri snemanju kot 
pri montaži. Upa in pričaku-
je, da bo boljše, ko bo končal 
študij. Tudi Maja ne zaostaja z 
željami. Oba pa sta me prosila, 
naj nikar ne pozabim zapisati 
njune hvaležnosti izjemnima 
pedagogoma in sijajnima člo-
vekoma Elizabeti in Draguti-
nu Križanić. 

� Natja�Jenko�Sunčič

Ustanovitev skupine je pove-
zana z odločitvijo najprej pe-
tih, danes pa enajstih učenk 
in učencev, da si kot dodatno 
prostovoljno dejavnost, četu-
di je ta ocenjevana, za izbirni 
predmet izberejo t. i. glasbe-
ni projekt, ki zajema glasbeno 
produkcijo, poustvarjalnost in 
ustvarjalno raziskovanje. Pri 
tem je prekaljeni glasbenik 
Robert Fuks, ki na šoli glasbe-
ni pouk poučuje pet let, pred 

tem pa je pet let poučeval na 
Osnovni šoli Šmarjeta in tudi 
v Glasbeni šoli Novo mesto kot 

učitelj tolkal, v prostem času 
pa je član več zasedb, med dru-
gim vokalist narodnozabavne-
ga ansambla Slavček, član bre-
žiške zasedbe Pevci zvoka, že 
od malih nog pa je aktiven v 
več sekcijah KUD Oton Župan-
čič Artiče kot vokalni solist, 
tolkalec in godec, ustvaril pa je 
tudi več priredb za tamburaški 
orkester, znal zbuditi in navdu-
šiti učence za poseben projekt 
- izdelovanje in igranje na cevi, 
t. i. cevofone. Za njihovo izdela-
vo se je Fuksu porodila zamisel 
na seminarju izdelovanja izvir-
nih inštrumentov, a ne zgolj za-
radi izziva, ki ga sama izdelava 
predstavlja, temveč tudi za-
radi tega, kot je povedal, ker 
šole zaradi vse večje stiske 
s finančnimi sredstvi le tež-
ko nabavijo za potrebe pouka 
posamezne inštrumente, saj je 
denimo za ksilofon potrebno 
odšteti med 300 in 400 evri. 
Tako so učenci najprej začeli 
igrati na posamezne vodovod-
ne cevi z loparji iz stiropor-
ja, postopoma so jih zlagali z 
različno dolgimi cevmi, od če-
sar je odvisen tudi zvok, v vse 
kompleksnejše in bolj dodela-
ne. Danes imajo že sedem in-
štrumentov, pri čemer jim je z 

izdelavo stojal zanje prisko-
čil na pomoč tudi eden izmed 
staršev.

Glede na to, da se je sestav, ki 
se je v preteklosti in se tudi 
sedaj nekoliko spreminja, v 
letošnjem letu pa ga v večini 
sestavljajo devetošolci, izka-
zal za izredno uigrano ekipo, 
ki je s svojimi nastopi na ra-
znih prireditvah pritegnila ve-

liko pozornosti in navdušenja 
med poslušalci, se je profesor 
ob soglasju staršev in podpo-
ri šole odločil, da jih prijavi na 

šov Slovenija ima talent. Ker 
so se kot atraktivna zasedba 
na predizboru uvrstili v nada-
ljevanje tekmovanja, je nastop 
na televiziji učence še dodat-
no motiviral, povečali so šte-
vilo vaj in tudi nastopov, pri 
čemer so jim v pomoč in pod-
poro takoj priskočili v krškem 
komunalnem podjetju Kostak, 
v katerem jih niso oskrbeli le s 
cevmi, temveč jim v roku dveh 

dni po meri izdelali tudi eno-
tne kombinezone s pokrivali. 
Po uspešnem nastopu na peti 
avdiciji v začetku septembra, 

ko so med izvajanjem sklad-
be Get lucky poželi stoječe 
ovacije občinstva, kar je pri-
pomoglo tudi k zmanjšanju 
začetne treme in večji samo-
zavesti, se jim je konec istega 
meseca uspelo uvrstiti v pol-
finale, čemur so v veliki meri 
podredili tudi čas, saj so se v 
tednu pred polfinalom dvak-
rat udeležili vaj v Ljubljani in 
imeli vrsto drugih aktivnosti, 
snemanje predstavitvenih fil-
mov, tonske vaje, razgovore s 
stilisti, koreografske vaje ipd. 
Zaradi bolezni Fuksa je sestav 
skozi medijsko pozornost, pa 
tudi pasti, vodila njegova na-
mestnica, učiteljica Maša Pe-
tan, ki je v septembru zbra-
la tudi devetčlansko ekipo za 
igranje na cevofone navduše-
nih četrtošolk, ki bodo zara-
di zavzetosti očitno nasledile 
zasedbo, katere večina čla-
nov zapušča osnovnošolske 
klopi, a so že izrazili priprav-

ljenost, da tudi v prihodnje v 
prostem času vadijo in igra-
jo kot ansambel. Člani zased-
be so: Aljaž Arh, Žan Bračun, 
Julijan Andrejaš, Andraž Lo-
gar, Tjaša Žagar, Lea Štefa-
nič, Katja Volčjak, Marcel 
Brajdič, Urban Levičar ter 
Klara Tekavec in Lovro Laj-
kovič. Slednja sicer na večini 
nastopov ne igrata, z zaključ-
kom »talentov« je prenehal z 
igranjem v zasedbi Lovro Ur-
banč, nov član pa postal Ur-
ban Levičar. Četudi se leskov-
škim fantom in dekletom ni 
uspelo uvrstiti v finale šova, 
jih to ni pretirano potrlo, saj 
so celi Sloveniji dokazali, kar 
je bil tudi osnovni namen, še 
dodaja Fuks, da so posebni in 
da imajo talent, prepoznav-
nost pa je prispevala k temu, 
da imajo v teh predprazničnih 
dneh vrsto nastopov doma in 
po Sloveniji.
 Bojana Mavsar

Glasbeni par Maja Weiss in Robi Petan

Povezala ju je energija glasbe
GLOBOKO, VELIKE MALENCE – Maja Weiss in Robi Petan sta glasbenika, ki ju srečujem(o) zares pogosto in 
tako pogosto tudi navdušujeta na različnih obletnicah in številnih prireditvah. Ob vsakokratnem srečanju 
in glasbenem uživanju vzpodbujata radovednost pri poslušalcih, zato smo ju sklenili predstaviti bralcem.

Maja�Weiss�in�Robi�Petan

Zasedba Ritem vodovodarji

Dokazali so, da imajo talent
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Vse od ustanovitve pred dvema letoma je mlada zasedba iz leskovške osnovne 
šole Ritem vodovodarji s svojimi nastopi zbujala pozornost in navdušenje domačega občinstva, z nastopi 
na letošnjem televizijskem šovu televizije POP TV Slovenija ima talent pa je postala prepoznavna širom po 
Sloveniji. 

Skozi vrsto priprav za nastop na televiziji so se Ritem vodovo-
darji�izurili�tudi�v�poziranju�(foto:�OŠ�Leskovec).

Z�nastopi�na�TV�so�postali�prepoznavni�(foto:�OŠ�Leskovec).
Mentor�Robert�Fuks
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Naše poslovanje temelji na 25-letnih izkušnjah in zaupa-
nju. Radi poudarimo, da na enem mestu ponujamo popol-
no ponudbo zavarovanj in storitev za celovito varnost oseb 
in premoženja. Kljub dolgoletni tradiciji pa smo ponosni na 
svojo inovativnost. Slovenski zavarovalni trg velikokrat pre-
senečamo z novostmi, ki jih oblikujemo za vas. Inovativ-
ni poslovni procesi, novi poslovni modeli, prodajne poti in 
zavarovalne rešitve, ki jih stranke prepoznavate in cenite, 
sodijo med naše najvišje prioritete. Ob razvoju novosti so 
tako na prvem mestu vaše želje, saj se želimo aktivno od-
zivati na potrebe sodobnega časa. Sledimo trendom in no-
vosti vpletamo v storitve in ponudbo, ki jo prilagodimo za-
varovancu, podjetju in posamezniku.

Z najširšo zastopniško in 
agencijsko prodajo smo 
vedno blizu vas, saj nas 
najdete na več kot 350-
ih prodajnih mestih, v 
Novem mestu že od leta 
1992. Zagnana ekipa Po-
slovne enote Novo mes-
to na Novem trgu 1 šte-
je 54 redno zaposlenih in 
21 agencijskih sodelav-
cev, ki uglašeno delujejo 
pod vodstvom direktori-
ce Jasminke Kovačič.  

Konec novembra smo obeležili 25 let uspešnega poslova-
nja. Minula leta so bila v znamenju rasti, saj danes zaseda-
mo po tržnem deležu trdno drugo mesto med slovenskimi 
zavarovalnicami pa tudi v regiji Jugovzhodne Evrope. Po-

nosni smo, da nas zavarovanci postavljajo na prvo mesto po 
učinkovitosti reševanja škod. Ob koncu 2015 naj bi po neu-
radnih napovedih obračunali za 294 mio evrov bruto pre-
mij in izplačali za 201 mio evrov škod. V prihodnje bomo 
svojo pozornost usmerili predvsem v razvoj storitev, ki za-
gotavljajo bolj prijazno zdravstveno oskrbo, predvsem pa 
varnost v tretjem življenjskem obdobju, po upokojitvi. Ino-
vativni pa ostajamo tudi po ponudbi storitev za prijaznejše 
življenje. Tako smo avgusta na trgu ponudili prvo mobilno 
aplikacijo ASfalt, namenjeno voznikom, ki skrajšuje poti, saj 
uporabnika preko mobilnika obvešča o morebitnih zasto-
jih na cesti in omogoča enostaven kontakt z avto asistenco 
AS. Zelo aktivni smo v okolju, kjer delujemo. Če je le mo-
goče in vidimo, da se lahko z našo pomočjo stvari premak-
nejo na bolje, smo zraven! Tudi letos smo podprli številne 
turistične, športne, kulturne prireditve in akcije ter inicia-
tive na področju zdravstva in večje varnosti. Sicer v okviru 
strateških razvojnih usmeritev prednostno podpiramo pro-
jekte na področju športa, humanitarnosti, izobraževanja, 
zdravstva, kulture in preventive v prometu. V začetku leta 
je AS pridobil osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, 
kar dokazuje, da smo družbeno odgovorni tudi navznoter, 
do svojih zaposlenih. 

Leto 2016 bo za nas izjemno pomembno, saj bo olimpijsko 
leto. Adriatic Slovenica pa je uradna zavarovalnica Olim-
pijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez že 
od leta 1993. Če želite spoznati slovenske junake, ki nas 
bodo zastopali v Riu, in skupaj z nami postaviti nov Guinnes-
sov rekord, se nam pridružite 30. decembra na Bledu, kjer 
bomo sklenili Olimpijski krog varnosti okrog jezera! Prijavi-
te se na dogodek na www.as.si in izberite športnika, ki se 
mu boste pridružili. 

Vabljeni v naš Krog varnosti
V zavarovalnici Adriatic Slovenica zagotavljamo celovito zavarovalno zaščito in prepoznavamo tveganja za večjo var-
nost posameznikov in podjetij. Uspešno iščemo najboljše zavarovalne rešitve po primerni ceni, pri tem pa zagota-
vljamo vso strokovno podporo ob izbiri ustreznih kritij in ob nastanku škod. Vam, svojim strankam, posameznikom 
in poslovnim partnerjem stojimo ob strani s sodobnimi in transparentnimi storitvami. Vsak dan si prizadevamo pre-
segati vaša pričakovanja.  

Za miren spanec in brezskrben jutri. Skrbimo za vašo finančno varnost in zaščito vašega premoženja. 
Vsak dan, vsak mesec, vse leto. Že 25 let. Z mislijo na prihodnost. Naj bo 2016 varno, zdravo in prav posebno!

Jasminka Kovačič, direktorica 
poslovne enote Adriatica 
Slovenice v Novem mestu

V skrbi za vaše zdravje 
in z najboljšimi željami 

v novem letu 2016. 

Kolektiv ZD Brežice
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2016!

Skala d.o.o., Cesta prvih borcev 24, 8250 Brežice
info@skala.si; www.skala.si

SK AL A

Naj vam prehod iz starega v novo leto 
predstavlja čas radosti, topline in 

zadovoljstva med vašimi najbližjimi, 
novo leto pa prinese veliko dobrega 

na vseh področjih.

SREČNO!

Novo leto naj prinese 
veliko dobrih idej, uspehov 
in osebnega zadovoljstva.

SREČNO!
Kim kovinsko podjetje d.o.o.

Ulica 11. novembra 49, 8273 Leskovec pri Krškem

KRŠKO - Vrsta prireditev, ki so 
se vrstile vse od zgodnje po-
poldanskih do poznih nočnih 
ur v starem mestnem jedru Kr-
škega minuli vikend, je zaokro-
žila predpraznično organizira-
no prednovoletno praznovanje 
v mestu, ki so ga za občane in 
obiskovalce mesta pripravi-
li Občina, Krajevna skupnost 
mesta Krško, Mladinski center, 
krška Območna izpostava Jav-
nega sklada za kulturne dejav-
nosti, Center za podjetništvo in 

Predpraznični krški utrip 

turizem, Mestni muzej Krško, 
Zveza prijateljev mladine, Cen-
ter za socialno delo, Valvasor-
jeva knjižnica, društvo Prostor 
vmes, ki je poskrbelo za okra-
sitev, in drugi.

Ob bogati sejemski ponud-
bi z rokodelskimi, prehram-
benimi in različnimi dekora-
tivnimi izdelki so se zvrstile 
različne delavnice, od izdela-
ve božičnih okraskov do peke 
kruha, sušenja sadja in čebe-

larstva, za otroke so organiza-
torji pripravili predstave, seve-
da pa so se ti najbolj razveselili 
sobotnega prihoda dedka Mra-
za s spremstvom. Dvodnevno 
prireditev je resda spremlja-
la gosta megla, skozi katero 
se je le stežka prebijala svet-
loba luči, ki jih je vestno ob 
mraku prižigal krški priži-
galec luči Leopold Alba (Bo-
štjan Arh), ki je obiskoval-
ce tudi vodil skozi pripravljen 
kulturni program. Glasbenim 

nastopom različnih domačih 
izvajalcev je prisluhnila velika 
množica zbranih ljudi. Še po-
sebej v večernih urah, ko so v 
petek z navdušenjem prisluh-
nili zvezdi večera Nini Pušlar, 
večer kasneje pa popularne-
mu ansamblu Modrijani. Obi-
skovalcem sta zaželela mnogo 
doživetja polnih in zdravih dni 
tudi župan mag. Miran Stanko 
in predsednica sveta KS mes-
ta Krško mag. Nataša Šerbec.
 B. M. 
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Lahkotni krožniki, polni domišljije 
Drage bralke, dragi bralci, ljubitelji okusov, barv, tekstur in vonjav, ste tudi vi mnenja, da so prazniki kot nalašč za veselje in čarobno ustvarjanje v kuhinji? Mor-
da želite samo malo drugače razvajati svoje želodčke? Ali pa domiselno razveseliti nekoga, ki vam je še posebej pri srcu? Pa poskusimo skupaj in zavijmo tokrat k 
lahkotnejšim prigrizkom in jedem, ki bodo prinesle sonce v vašo jedilnico. Vse sestavine sem dobila v bolje založenih trgovinah in na kmetijah v Posavju, recepti 
pa naj bodo vedno le osnova za vaše ustvarjanje - povsem enostavno jih prilagajajte svojemu okusu, dodajajte svoje najljubše sestavine ali jih nadomeščajte s tis-
tim, kar pač imate v domači shrambi. 

NAMIG:

ČIČERIKA - Čičeriko, zdaj tudi že pri nas dobro uveljavljeno 
stročnico, lahko v vseh večjih trgovinah kupite že kuhano v sla-
nici, če pa le lahko svoje obroke načrtujete vsaj malo naprej, vam 
toplo priporočam, da jo skuhate sami. Kako? Večer ali jutro pred 
kuhanjem jo najprej namočite v zadostni količine hladne vode. 
Naj se namaka približno 8 ur, nato poberite morebitne umazanije 
in luščine, ki so priplavale na površje. Čičeriko sperite in jo dajte 
v srednje velik lonec. Prekrijte jo s hladno vodo (psst: jaz dodam 
stročnicam, ki jih kuham, vedno še lovor in olivno olje) in jo na 
srednje močnem ognju kuhajte približno eno uro ali kolikor piše 
na navodilih zavojčka s čičeriko. Ko se bo čas kuhanja prevesil v 
drugo polovico, pa vodo tudi po želji solite. Čičerika bo spusti-
la v vodo posebne penice, ki jih vsake toliko poberite s površine 
vode in odstranite. Kuhano čičeriko odcedite in uporabljajte za 
namaze, solate, glavne jedi ali kot prigrizek.

SUHI PARADIŽNIKI – V trgovinah so na voljo različni na 
soncu sušeni paradižniki, lahko pa preverite, ali jih imajo tudi 
vaši domači ali sosednji kmetje, čeprav sam postopek sušenja ni 
najlažji. Lahko vzamete tudi suhe paradižnike, ki so vloženi v 
olju, vendar jih pred uporabo dobro precedite do skoraj suhega.

MLADA SVEŽA ŠPINAČA – Zdaj sicer ni njen čas, a mlado 
špinačo dobite tudi na kakšni tržnici, še najpogosteje pa v trgo-
vinah na oddelku s solatami. Tudi listi večje špinače bodo v redu, 
odstranite jim steblo in liste bolj drobno natrgajte.

KOKOSOVO MLEKO – Ni ga težko narediti v mikserju iz pra-
vega kokosa, a za manj packarije predlagam, da ga kupite kar v 
pločevinki, kakršen je tudi najpogosteje na voljo v Posavju. Jaz za 
to jed uporabim pol pločevinke kokosovega mleka, slastno teko-
čino pa v lončku razredčim z enako količino tople vode. 

BIO LIMONA – Uporabili bomo lupinico in sok, zato je naj-
bolje, če je limona domača ali neobdelana s pesticidi, voskom in 
konzervansi.

Sestavine za ustvarjanje:

1 žlica kokosove maščobe

1 večja čebula ali 2 manjši

vsaj 3 stroki česna

žlica naribanega svežega ingverja

½ jogurtovega lončka na soncu 

posušenih paradižnikov

2 jogurtova lončka kuhane čičerike

½ bio ali domače limone (lupinica + 

sok)
žlička suhega ingverja

5 polnih pesti sveže, najbolje mlade 

špinače
pol pločevinke kokosovega mleka 

sol
sveže mleti poper

POSTOPEK

1) Da bo vse pripravljeno za v lonec, kozico ali visoko ponev: sku-
hajte čičeriko, naribajte ingver, drobno nasekljajte čebulo in česen, 
narežite na soncu posušene paradižnike, nastrgajte limonino lu-
pinico, iztisnite limonin sok, operite svežo špinačo, pripravite ko-
kosovo mleko …

2) V visoki ponvi na kokosovi maščobi počasi pražite čebulo s ščep-
cem soli, dokler le-ta ne postekleni. Nato dodajte drobno narezan 
česen, pustite, da česen zadiši, in dodajte naribani ingver. Vse sku-
paj dve minuti med mešanjem še pražite. Dodajte na soncu suše-
ne paradižnike, narezane na koščke, kuhano čičeriko in limonino 
lupinico. Povečajte moč ognja oziroma kuhalne plošče, da se ne-
kaj minut čičerika še malo praži.

3) Postopno dodajajte pesti sveže špinače in sproti mešajte, dokler 
ta malo ne uvene. To ponavljajte, dokler ne dodate jedi vse špinače.

4) Končajte s kokosovim mlekom (sama sem ga malo razmeša-
la z vodo), ki ga vlijete v mešanico v ponvi, in vse skupaj na sre-
dnje močnem ognju segrevajte do rahlega vretja, a le kratek čas. 
Sedaj lahko dodate še suhi ingver, nekaj kapljic limoninega soka 
(po vašem okusu), sol, poper. Postrezite, dokler je špinača še lepe 
zelene barve.

5) Tale eksotična, malce pekoča omaka se odlično dopolnjuje z 
vsemi vrstami dolgega ali divjega riža, jaz sem tokrat dodala ajdo-
ve (t. im. soba ) testenine.

  

SONČNA ČIČERIKA

Bi poskusili malo drugačen 
zajtrk ali eno najenostavnej-
ših sladic? Chia semena so res 
uvožen hit, a jim to zlahka op-
rostimo, ker so izredno hran-
ljiva z zdravimi maščobami, 
beljakovinami, vlakninami, 
antioksidanti, kalcijem, ma-
gnezijem in še bi lahko naš-
tevali. 

Namazi so pravzaprav neizčrpno in izjemno zabavno igranje s sestavinami. Za osnovo se zelo dobro obnesejo stročnice in semena, z začimbami in zelenjavo jih preprosto 
nadgradite v vrhunske rastlinske paštete. Za tiste, ki vas veselijo mlečni izdelki, pa sta nepogrešljiva osnova tudi polnomastna skuta in kisla smetana.

Kuhan fižol v zrnju je odlič-
na odskočna deska za namaze. 
Osnova je fižol + kvalitetno olje 
+ limona, ostalo je stvar okusa. 
Pri kuhanju fižola sem dodala 
cel česen, lovorjev list, vejico ti-
mijana in olivno olje, proti kon-
cu pa še solila.

Za tokratni namaz, ki je bil na 
željo prijateljičinega sina, sem 
prepražila malo čebule in česna, 
dodala v mešalnik (lahko na-
redite tudi s paličnim) skupaj 
s kuhanim fižolom, pokapljala 
z limono, dodala olivno olje in 
malo čilija, vse skupaj zmiksa-
la, nato dodala še nastrgan ko-
renček, kanček suhega timijana 

Leča ponuja pestrost okusov. 
Če stročnice namakate, po-
tem najprej lonček rjave ali 
zelene namočite v vodo za ne-
kaj ur. Priporočam tudi nama-
kanje oreščkov - namočimo 
pol lončka oreščkov (indijskih 
oreščkov, orehov, lešnikov ...), 
sicer pa jih zmeljemo. Lečo 
skuhamo do mehkega, proti 
koncu solimo. Medtem na po-
ljubni maščobi prepražimo na 
drobno narezano polovico več-
je čebule, dodamo lonček na-
rezanih svežih gobic, dodamo 
narezan strok česna in prepra-
žimo, da zadiši. Posolimo, do-
damo poper (lahko tudi druge 
začimbe), dodamo še namoče-

Jajčevci so okusna osnova za 
vse vrste namazov. Najprej 
srednje velik jajčevec dodob-
ra prepikamo z zobotrebcem 
ali vilico, nato ga položimo v 
majhen pekač ali naredimo 
čolniček iz alufolije in peče-
mo na 180 stopinjah v ven-
tilatorski pečici eno uro ozi-
roma toliko časa, da koža 
jajčevca postane zgubana, 
notranjost pa mehka. Med 
pečenjem na drobno nare-
žemo polovico čebule, strok 
česna, popečemo nasekljane 
orehe ali mandeljne. Ko se 
jajčevec ohladi, ga olupimo, 
nato po okusu dodajamo: li-
monin sok, tahini pasto, če-

ter razredčila do "mazljive go-
stote" z domačo jušno osnovo, 
ki je že vsebovala sol. Fižolo-
vim namazom se sicer poda-
jo svež peteršilj, žajbelj, kori-
ander, drobnjak, mleta rdeča 
paprika (sladka ali dimljena), 
sušeni paradižniki ali pelati ...

bulo, česen, sol, poper, po želji 
dodamo olivno olje. Vse zme-
šamo v gladko maso v mešalni-
ku ali s paličnim mešalnikom. 
Posujemo z orehi ali man-
deljni in postrežemo na kru-
hu, krekerjih, z različnimi ze-
lišči, dobro pa se prilega tudi 
kislo zelje.

fižolov namaz

namaz iz jajčevcev z oreščki namaz iz leče in gobic

60 min

30 min

10 min

To je bila ena povsem prvih jedi, ki sem jo pripravljala za jedce, ki 
ne smejo zaužiti glutena, in me je povsem navdušila za polnovr-
edne kombinacije živil. Dober tek! Pripravila: Maruša�Mavsar, certificirana kuharica rastlinske 

kulinarike mojstra Chada Sarnoja.

ZDRAVA IN ZABAVNA CHIA

NAMAZI
ne oreščke, vse skupaj še malo 
popražimo in dodamo odceje-
ni kuhani leči. Zmes dodamo 
v mešalnik, namaz nato redči-
mo bodisi z vodo, jušno osno-
vo, olivnim oljem, limoninim 
sokom, nekateri dodajajo tudi 
konjak. Prepražena semena 
bodo hrustljav dodatek temu 
bogatemu namazu.

chia 
s kokosovim

mlekom ter javorovim 
sirupom

10 min

20 min

Samo v kakšno trgovino z zdra-
vo prehrano skočite po chia se-
mena (ugodno pakiranje smo 
opazili tudi v eni izmed dis-
kontnih trgovin – povprašajte 
trgovke), izberite tekočino oz. 
mleko po vašem okusu (koko-
sovo, mandljevo, nekateri upo-
rabijo tudi kravje mleko, sladka-
no z medom …) in zmešajte to 
dvoje po naslednjem postopku:

Skodelica (rastlinskega) mle-
ka + 3 žlice chia semen + sladi-
lo po želji.

Vse skupaj zmešajte, nato pa 
za vsaj štiri ure, najbolje pa čez 
noč, postavite v hladilnik. Chia 
semena bodo naravno želirala 
in nastal bo okusen in privlačen 
naravni puding. Pred servira-
njem samo še uporabite domi-

šljijo: dodajte sveže ali zmrznje-
no sadje, sveža zelišča, vanilijo, 
naribano čokolado, različne sad-
ne in čokoladne kreme, oreščke, 
rozine ... kar pač imate pri roki. 
Chio sladico na vaši desni smo 
tako obogatili s plastmi doma-
čega kakija, bananami, kokosom 
ter domačim zmrznjenim črnim 
in rdečim ribezom.
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PERUTNINARSTVO
CIGLAR s Senovega

želi vsem svojim strankam in poslovnim 
partnerjem srečno novo leto.

Popotovanje v leto 2016 naj bo polno poslovne in osebne 
sreče, zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva.

Ivan Ciglar s.p., Kajuhova 3, Senovo
Tel. št: 07 49 73 190, 041 676 724

ivan_ciglar@t-2.net

V prihajajočem letu 2016 
želimo vsem 

našim cenjenim kupcem 
in poslovnim partnerjem 
obilo zdravja in sreče. Evergreen d.o.o.

Dolenji Boštanj 054b,
8294 Boštanj,
07 81 65 325
041 623 066

robert.slemensek@siol.net
www.evergreen.si

Delovni čas:
ponedeljek od 7. do 12. ure
torek - četrtek od 7. do 17. ure
petek od 7. do 18. ure
sobota od 7. do 13. ure

T: 07 39 35 704, GSM: 041 760 702

Nudimo vam:
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Nahajamo se na tržnici na Vidmu zraven M bara!

Svojim strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in vam želimo srečno novo leto!

Zbiramo naročila za tatarski biftek!

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

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM : 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

V letu, ki je pred nami, 
Vam želimo vse dobro, 

obilo sreče, 
radosti 

in poslovnih uspehov!

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

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

Naj bo novo leto v znamenju rasti in novih poti.
Vesel božič in srečno novo leto!

 Svet KS Brestanica,
predsednik Vlado Bezjak

Kavarna in slaščičarna
z najlepšim razgledom v Posavju

vam želi srečno 2016!

Delovni čas: TOR - PET od 10. do 18. ure, SOB - NED: od 10. do 20. ure, PON: zaprto
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želi vsem upokojenkam in upokojencem 
v Posavju srečo, zdravje in zadovoljstvo 

v prihajajočem letu 2016. 

Prisrčno vabimo vse tiste, ki še niste naši člani,
da se nam pridružite. Včlanite se lahko 
v svojem lokalno najbližjem društvu. 

Upokojenci in upokojenke, storite nekaj tudi zase!

POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV POSAVJE

Investicijski in izvajalski inženiring – Boršt d.o.o.

www.sl-inzeniring.si

Vsem bralcem želimo v letu 2016 
srečo, zdravje in pogum.

Želimo Vam posebno leto. 

Leto, polno radosti, sladkosti, zdravja, uspehov, 
pozitivnih izkušenj ter miru in veselja. 

Želimo Vam, da Vas v prihajajočem letu 
obkrožajo srčni in iskreni ljudje ter 

da Vas navdih spremlja na vsakem koraku.

SREČNO 2016!

Komunala
Brežice d.o.o.

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

Kolektiv Primo telefonije s poslovalnicama 
v Krškem in Sevnici

V letu 2016 vam želimo veliko sonca, 
malo dežja in dosti enakomernosti.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško
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V Kapelah in bližnji okolici se 
je že od nekdaj prepevalo. Naj-
zaslužnejši za začetek organi-
ziranega zborovskega petja je 
študent teologije Anton Rada-
novič iz Slogonskega, ki je leta 
1920 najprej ustanovil moški 
zbor, kmalu zatem pa še meša-
ni, dekliški in mladinski. Tudi 
med drugo svetovno vojno pe-
sem ni zamrla, saj se je pelo 
tudi v Šleziji, kamor so bili Ka-
pelci izgnani. Sredi 80. let prej-
šnjega stoletja je bil Moški pev-
ski zbor (MoPZ) Kapele kar na 
hudi preizkušnji, saj so člani 
zaradi starosti drug za drugim 
opuščali pevske vrste. Zah-
tevne naloge - pridobiti mla-
de pevce in poiskati novega 
zborovodjo - se je zavzeto lotil 
Vlado Hotko, ki je član MoPZ 
Kapele že več kot 30 let. Leta 
1987 je zbor začasno prevzel 
Vilko Urek, že po nekaj mese-
cih so spet nastopili v doma-
čem kraju in na občinski revi-
ji. Nov vzpon beležijo v letih 
1989 in 1990, ko je vodenje 
prevzel v širšem pevskem oko-
lju cenjeni zborovodja Miha 
Haler. Obdobje pod njegovim 
vodstvom pri MoPZ označuje-
jo kot enega izmed vrhuncev 
v zgodovini zborovskega pe-
tja v Kapelah. Haler je bil na 

čelu zbora 20 let, pred petimi 
leti pa je MoPZ Kapele po deve-
tih zborovodjih prvič prevze-
la ženska - Mihaela Komočar 
Gorše. V času njene porodni-
ške odsotnosti jo je nadome-

ščal profesor Niko Ogorevc, ki 
je kapelski zbor zaradi njenih 
številnih drugih obveznosti, 
predvsem na področju oper-
nega petja, v januarju tudi do-
končno prevzel.

Moški pevski zbor Kapele 
deluje kot sekcija Kulturne-
ga društva Kapele, obema pa 
tretje leto predseduje Nino 
Bogovič. Med največje uspehe 
in dosežke zbora sodita osvo-

jeno srebrno in bronasto pri-
znanje na regijskem tekmova-
nju odraslih pevskih zasedb 
v letih 2011 in 2013, pred 19 
leti so v Kapelah prvič gosti-
li tuji zbor Kralj Matjaž iz av-

strijskega Pliberka, leta 2001 
so nastopili na proslavi ob de-
setletnici osamosvojitve Slo-
venije v Berlinu, pred dvema 
letoma so na letnem koncer-
tu poleg slovenskih zapeli 
še pesmi v 12 različnih jezi-
kih, trikrat so gostili Sloven-
ski oktet ter ob 80- in 90-le-
tnici izdali zgoščenki. Oktobra 
letos so s koncertom v doma-
či cerkvi dokazali, da tudi po 
95 letih v Kapelah še vedno 
prevladuje ljubezen do petja. 
Kot pravi Bogovič, je vzdušje 
med člani zbora tako, kot se 
za te dni spodobi - praznično. 
MoPZ vsako leto s svojim pet-
jem obogati polnočnico v ka-
pelski cerkvi in nič drugače ne 
bo tudi letos. 

»Povezuje nas veselje do pe-
tja, druženja pa tudi spozna-
vanja novih pesmi in novih 
zborov, predvsem ženskih vo-
kalnih zasedb,« šaljivo poja-
snjuje Bogovič in dodaja, da 
drugo leto načrtujejo nastop 
na reviji Pesem Posavja, orga-
nizacijo letnega koncerta, po-
časi pa se bo začel tudi njihov 
dolgoročni projekt – priprave 
na 100. obletnico.

 Rok Retelj

Moški pevski zbor Kapele

Prepevali pesmi v 13 različnih jezikih
KAPELE - Redki so zbori, ki neprekinjeno prepevajo že skoraj celo stoletje. Eden takih je Moški pevski zbor Kapele, ki je v tem letu praznoval 95 let svojega obsto-
ja. Sestavlja ga 19 članov, vodi pa jih profesor Niko Ogorevc, ki je enajsti zborovodja v zgodovini kapelskega zbora. Do sedaj so izdali dve zgoščenki, počasi pa se 
že začenjajo pripravljati na stoto obletnico zbora.

Članice in člani društva v pe-
smi in besedi ter s plesom 
predstavljajo pestro ljubitelj-
sko kulturno dejavnost, s ka-
tero vedno znova privabi-
jo v Dom krajanov Razbor, ki 
sprejme okoli 250 ljudi, veli-
ko število obiskovalk in obi-
skovalcev od blizu in daleč. 
 
Pisalo se je leto 1998, ko se 
je skupina pevcev združila 
v moški sestav za nastop na 
enem prvih znamenitih Raz-
borskih večerov in že takrat 
so s pristno izvedbo pesmi 
osvojili zbrano občinstvo. Da-
nes so Fantje z Razborja vokal-
ni sestav enajstih pevcev, ki jim 
je skupno veliko veselja do pe-
tja in druženja ter vedno nova 
želja po ustvarjanju. Posebno 
pozornost posvečajo ponaro-
deli slovenski pesmi (mnogih 
so se naučili od Ljudskih pevk 
z Razborja), negujejo pa tudi 
slovensko zborovsko pesem. 
Nastopajo na številnih prire-
ditvah in so redni udeleženci 
revije Pesem Posavja. Skupi-
no sestavljajo Drago Šantej, 
Drago Vresk, Vid Palčnik, Ja-
nez Jenčič, Maks Rajgl, Milan 
Volavšek, Primož Palčnik, 
Rado Vidmar, Rudi Kajtna, 

KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco

Dober glas daleč seže
RAZBOR - Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko z Razborja pod Lisco, ki si je ime izbralo v 
spomin na učitelja, planinca, zavednega Slovenca, velikega šaljivca in še marsikaj drugega, ki je več kot šti-
ri desetletja živel in deloval v majhni hribovski vasi, je že pred desetletji poneslo ime vasi daleč naokoli. 

Jože Imperl in Matej Im-
perl, v njej pa so peli tudi Go-
razd Vidmar, Marko Imperl, 

Jože Žnidarič, Peter Kozmus, 
Luka in Miha Hliš, Peter Tei-
chmeister in Mišo Volavšek. 

 Folklorna skupina Blaž Jurko 
povezuje mlajše generacije, ki z 
odgovornostjo do preteklih ro-

dov ohranjajo ljudsko izročilo 
krajev izpod Lisce. »Prizadeva-
nja naše folklorne skupine vo-
dijo k boljšemu razumevanju 
preteklosti skozi poustvar-
janje bogate kulturne dediš-
čine – glasbe, pesmi, plesov, 
oblačilne kulture in običajev. 
Vse to daje našemu bogatemu 
folklornemu programu poseb-
no žlahtnost. Petja se učimo pri 
Ljudskih pevkah Šmarčankah, 
z nasveti in režijo na nastopih, 
na katerih obujamo tudi nek-

danje običaje na vasi, pa nam 
pomaga Mojca Marija Petrov-
čič,« je dejala umetniški vodja 
skupine Andreja Beci. Zara-
di predanosti ljudski kulturi in 
domačemu kraju so raziskova-
li tudi oblačilno dediščino do-
mačega, sevniškega območja. 
Najprej so zbirali stare foto-
grafije iz okolice Sevnice, nato 
pa so se s pomočjo etnologa dr. 
Bojana Knifica, odličnih šivilj, 
krojača in klobučarja odloči-
li še za končno podobo skupi-
ne. Danes se na nastopih pred-
stavljajo v t. i. sevniški obleki 
oziroma »obleki izpod Lisce«, 
kar predstavlja veliko kultur-
no pridobitev, saj je pomemben 
del identitete, v kateri se zazna 
tudi pripadnost domu, kraju in 
ljudem, ki živijo pod najvišjim 
posavskim biserom - Lisco.
 
V razborski folklorni skupi-
ni, ki je začela delovati v letu 
2010, sestavljajo pa jo mladi 
z Razborja in krajev v okolici, 
pleše sedem parov na glasbo 
treh veselih muzikantov. Skupi-
no je najprej vodila Majda Hri-
beršek, potem Tomaž Škrlec, 
od oktobra 2012 pa jo vodita 
Andreja Beci in Damjan Nov-
šak. Mlada folklorna skupina, 
ki ima še veliko načrtov, je na 
lanskoletni Območni reviji od-
raslih folklornih skupin Do-
lenjske, Bele krajine in Posavja 
navdušila s spletom o kresova-
nju, s katerim je prikazala tudi, 
kako je Blaž Jurko spoznal svo-
jo ženo Tonko, na letošnjem pa 
je s spletom Nocoj je ena luš-
na noč dosegla regijsko raven. 
 Smilja RadiFolklorna�skupina�Blaž�Jurko�in�moška�vokalna�zasedba�Fantje�z�Razborja

Veselja�v�Moškem�pevskem�zboru�Kapele�nikoli�ne�zmanjka.
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Našim občankam in občanom želimo vesele božične praznike, 
v letu 2016 pa veliko dobre volje ter osebnih in poslovnih uspehov.
 

Stranka SMC – lokalni odbor Brežice
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Med dvema trenutkoma se nenadoma
odpro vrata v nov čas,
a sreča vendarle ni v tem času,
temveč v nas.

Vesel božič in srečno novo leto.
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Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

Naj se uresničijo sanje, udejanjijo želje

SREČNO 2016!
kolektiv Radanovič Brežice

in izpolnijo pričakovanja!

Slovenski trgovec leta Volkswagen 2015

Cenjene stranke in dragi poslovni partnerji,
želimo vam obilo uspehov na osebni in poslovni poti
ter srečno, zdravo in zadovoljstva polno leto 2016!

                                 Intermarket invest d.o.o.

Želimo vam prijetne praznične dni
in veliko doseženih osebnih in poslovnih uspehov v letu 2016.

Kolektiv Infre

Srečno v 2016!
kolektiv ETrŠ in VSŠB

Vsem svojim dijakom in študentom
ter odraslim, ki se izobražujejo pri nas,

zaposlenim, staršem in drugim, ki kakor koli 
sodelujejo s šolo ter jo podpirajo, želimo uspešen 

začetek novega leta 2016, v nadaljevanju pa 
veliko znanja, prijaznosti, dobrote, sočutja, 

ustvarjalnosti, lepih doživetij, solidarnosti, dobrih 
priložnosti in pravih odločitev.

LADKO PETRETIČ s. p., 
Krška cesta 10, 

8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

Prihaja najlepši čas v letu,
namenjen družini, 

prijateljstvu in vsem, 
ki so nam blizu.

Preživite ga kar se da lepo.

Srečno!
Naj novega vam leta zarja prinese dneve 

brez viharja, izpolni dobre vam želje! 
(F. Levstik)

Spoštovane občanke, občani 
in poslovni partnerji!

Vse dobro v letu 2016. 
Krajevna skupnost mesta Krško

Vaš vrtni center Eurogarden 

Vsem zvestim strankam želimo 
prijetne praznike, v novem letu pa zadovoljstva, 

notranjega miru, sreče, zdravja 
in veliko užitkov na vaših vrtovih in urejeni okolici.

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

Učencem, staršem, zaposlenim 
in vsem obiskovalcem naših koncertov 

želimo prijetne praznike in srečno, 
predvsem pa glasbeno obarvano leto 2016.

BDS Sremič d.o.o.
Trg Matije Gubca 3
Tel.: 07 48 80 300

Želimo vam vesele praznične dni
in srečno v letu 2016!SREČNO!SREČNO!

Siliko d.o.o., Tržaška cesta 31, 1360 Vrhnika; SILIKO d.o.o. PE SEVNICA, Radna 3, 8294 BOŠTANJ
www.siliko.si, telefon: 07/81 63 002

Vse lepo za božič 
ter srečno in uspešno 2016!

Podjetje Siliko je letos namesto tiskanih božično-novoletnih voščilnic za poslovne partnerje sredstva 
namenilo kot donacijo v obliki igrač za OŠ Boštanj in Vrtec Ciciban Boštanj

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

 Zahvaljujemo se vam za zaupanje. Srečno!
TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ
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Pevci na predvečer goda sv. 
Jurija, 23. aprila, hodijo z oze-
lenelimi bukovimi vejicami 
za klobuki po domači vasi in 
od hiše do hiše ter prepeva-
jo jurjevsko pesem in ob tem 
zaželijo hišnemu gospodarju 
vse dobro, še posebej pa dob-
ro letino. »Za pesem in dobre 
želje smo jurjevalci nagraje-
ni - gospodar se zahvali s ko-
zarčkom domačega, gospodi-
nja pa daruje jajca, klobase, 
vino, pa tudi kakšen evro se 
najde. Pogosto nas na poti 
spremlja zvezdnato nebo do 
zgodnjih jutranjih ur, ko z za-
peto pesmijo sklenemo naše 
jurjevanje in si ob razhodu ob-
ljubimo, da se naslednje leto 
ponovno snidemo. To je tra-
dicija, za katero ne želimo, da 
gre v pozabo, saj je del naše 
preteklosti, našega načina živ-
ljenja, druženja, povezovanja 
in veselja nad prihodom po-
mladi,« je dejal Milan Sotlar, 
ki vestno beleži dogodke tudi z 
zapisano besedo in s fotografi-
jo, tako da se spominski album 
lepo polni. 

Omenjeni pevski sestav, ki ga 
sestavljajo Stane Repovž in 
Toni Repše (prvi tenor), Jože 

Šentjanški jurjevalci 

Ohranjajo tradicijo »jurja pet«
ŠENTJANŽ - V kraju, ki mu mnogi zelo radi rečejo »Puš’lc Dolenjske« zaradi številnih naravnih danosti, so 
ponosni na moški pevski sestav z imenom Šentjanški jurjevalci. Osemčlanska vokalna zasedba, ki goji ljud-
ski način prepevanja slovenskih ljudskih pesmi, si je izbrala ime po domačem kraju in po starodavnem 
običaju, ki ga ohranjajo kot ljudsko izročilo svojih dedov in očetov. 

Livk, ki je z 82 leti najstarejši 
član skupine, in Milan Sotlar 
(drugi tenor), Igor Jevševar 
in Stane Cuglej (bas), Matej 
Renko in Metod Pečar (bari-

ton), je začel s svojim delova-
njem leta 2010, ko se je sku-
pini pridružil Metod Pečar 
in kmalu postal njihov vod-
ja. Leto dni kasneje so postali 

na pobudo takratnega vodstva 
Društva vinogradnikov Šen-
tjanž tudi pevci društva, saj je 
večina članov aktivnih vino-
gradnikov. Vaje imajo enkrat 

tedensko v hiši svojega člana 
Tonija Repšeta, kjer je v po-
sebnem prostoru poskrbljeno 
za njihovo dobro počutje. 

Šentjanški jurjevalci nasto-
pajo na prireditvah v doma-
čem kraju in po mnogih osta-
lih slovenskih krajih - najraje 
na prireditvah, ki so poveza-
ne z vinom in trto, kjer z veli-
kim veseljem zapojejo tudi Pe-

sem o trti, ki jo je za skupino 
priredil njihov vodja, besedilo 
pa je napisala pesnica Marija 
Bajt. Njihova pesem se vsako 
leto razlega tudi ob postavitvi 

društvenega klopotca v vinog-
radu člana domačega društva 
vinogradnikov  z najbolje oce-
njenim cvičkom na Tednu 
cvička, radi pa presenetijo tudi 
slavljence ob okroglih obletni-
cah in godovih. Poleg tega oh-
ranjajo še star ljudski običaj, 
ki se imenuje voglarjenje, kjer 
na ohceti pred polnočjo obiš-
čejo svate ter mladoporočen-
cema zapojejo priložnostno 
pesem. Sodelovali so tudi na 
2. Evropskem večeru Lojze-
ta Peterleta v Klubu Cankar-
jevega doma v Ljubljani. »Bili 
smo posebno presenečenje 
za evropskega poslanca, ’kri-
va’ za to pa je bila asistentka 
v njegovem kabinetu Jasmi-
na Podlesnik, naša sokrajan-
ka in trinajsta cvičkova prin-
cesa,« so pripovedovali pevci 
z nasmehom na licih, ko so se 
spomnili, kako so pred tremi 
leti z uvodno pesmijo Pijmo 
šentjanževca prijetno prese-
netili vse zbrane na dogodku. 

»Kjer se poje ljudska pesem, 
tam smo mi. Druži nas dob-
ra volja, veselja do petja in 
ohranjanja ljudskih običajev,« 
pravijo člani šentjanške moš-
ke vokalne zasedbe, ki ji bo 
mogoče prisluhniti že jutri, 
ko bodo imeli v domači farni 
cerkvi kratek samostojni kon-
cert pred polnočnicami, v pri-
hajajočem novem letu pa bodo 
v začetku poletnih dni nasto-
pili tudi na 5. Šentjanškem 
kulturnem večeru, ki se je na 
na Krekovem trgu v središču 
kraja začel na njihovo pobudo. 

 Smilja Radi

Šentjanški�jurjevalci�pred�potomko�najstarejše�vinske�trte�na�trgu�v�Šentjanžu

Mišini prvi spomini, poveza-
ni s fotografijo, le pol zavedno 
sežejo v najbolj zgodnja otro-
ška leta, v Bosansko Dubico, 
kjer so živeli. Na očeta, ama-
terskega fotografa, ki je imel 
doma majhno temnico in da-
nes kot utrinke iz tega obdobja 
vidi slabo osvetljene in popra-
skane fotografije, v nosnicah 
mu je ostal vonj razvijalca. 
Leta 1969, ko je dopolnil dve 
leti, sta se starša ločila, skrb 
zanj pa sta prevzela stara star-
ša, saj je mama odšla na delo 
v Nemčijo, očeta pa je le red-
ko videval. Že pred študijem 
si je nabiral izkušnje na RTV 
Novi Sad kot asistent kame-
re in snemalec, leta 1988, na-
zaj gredoč z neuspešno opra-
vljenih sprejemnih izpitov na 
akademiji v Beogradu, pa je v 
knjigarni naletel na tedaj novo 
izdano Kodakovo knjigo Pozi-
tivni plemeniti postopki v so-
dobni fotografiji, preko katere 
se je prvič srečal in bil prev-
zet z izdelavo fotografije 19. 
stoletja. Leta 1989 se je vpi-
sal na študij na Akademijo za 
dramske umetnosti v Zagre-
bu, a se je zaradi izbruha voj-
ne leta 1991 prepisal na sta-

Fotograf Miša Keskenović

SREDNJE ARTO - Ko je Miša Keskenović pred leti prvič pripotoval na povabilo fotografa Boruta Peterlina v 
Slovenijo, je bil navdušen nad njenimi lepotami, a ga je že kmalu zatem splet naključij, nemara usode, po-
vezal z Bredo, s katero sta si uredila dom na čistini v zavetju gozdov Srednjega Arta nad pijavško ravnico. Je 
mojster pionirskih tehnik fotografije.

novsko akademijo v Beograd, 
kjer je na oddelku za film in 
televizijo leta 1993 magistri-
ral iz tehnike mokrega kolodi-
ja na steklo. Delal je v več gle-
dališčih kot snemalec, fotograf, 
scenograf in oblikovalec, od 

Novega Sada, Šabca, Kikinde, 
Subotice, Sterijinega pozorja 
do Somborja. Bil je mentor fo-
tografije in razstavljavec, a se 
ji je kot umetniškemu izdelku 
z bogatim znanjem s področja 
mokrega kolodija na steklu in 

kopirnih procesov, kot so sla-
ni print, cijanotopija, kalitipi-
ja in drugi postopki intenziv-
no posvetil šele pred tremi leti, 
ko je ob svoji ljubljeni Bredi 
(Špacapan op. p.), njunem do-
movanju v starejši slovenski 

hiši, obkroženi z drevesi, na-
šel spokoj in dodaten ustvar-
jalen navdih, navdušen nad 
krajinskimi lepotami Sloveni-
je, njeno zgodovinsko, arhitek-
turno in etnološko dediščino. 
Da je lažje potisnil tudi boleče 
spomine na nesmiselnost voj-
ne, revščino, spomine na rodni 
kraj, kjer je vojna njegove pre-
bivalce in še nekaj bodočih ro-
dov oddaljila in razdelila bolj 
kot reka Una med Hrvaško in 
Bosansko Dubico … 
 
Poln delovne inspiracije se je 
pred dvema letoma lotil pro-
jekta fotografske preslikave 
na panjske končnice. Poslika-
ne deščice čebelnjakov, ki jih 
danes lahko pretežno obču-
dujemo le še po muzejih, so ga 
navdušile ne le zaradi nekda-
njega domiselnega ločevanja 
in označevanja čebeljih dru-
žin, temveč zaradi sporočil-
ne vrednosti, saj so, kot pra-
vi, s satiričnimi in religioznimi 
podobami izpričevalec teda-
njega vsakdanjega življenja. Z 
namenom poslikave panjskih 
končnic si je Miša iz pločevinke 
izdelal fotoaparat camero ob-
scuro, najosnovnejšo optično 
napravo za zajemanje slike, s 
katero se je podajal na delovne 
potepe po tukajšnjih krajih in 
po Sloveniji, v nadaljevanju pa 
z odslikavo na les združil zna-
nje stare in nove tehnike, zgo-
dovino in novodobnost izdelo-
vanja fotografije. Po postopku, 
da je s pomočjo sodobne teh-
nologije pripravil negative, 
ki jih je zatem v tehniki slani 
print kopiral na leseno podla-

go. Slani print daje lesu izred-
no bogat ton v več  niansah, 
od kostanjevo rjave do skoraj 
črne, pri čemer pestrost ali na-
ravne napake, kakor temu pra-
vi, doda sama podlaga lesa, ki 
ima različno vsebnost tanina, 
da pride še bolj do izraza po-
samezen detajl ali deluje estet-
sko na celotno poslikavo, pa 
dodaja dodaten umetniški pe-
čat, kot denimo potezo, s čopi-
čem, srebrnkast ali zlat detajl 
ipd. tudi sam. Gre za dolgotraj-
ne procese, posamezne plasti 
se sušijo tudi po 24 ur, na kon-
cu plošče končnice tudi polira 
ter zaščiti s čebeljim voskom.

V mesecu maju letos je zbu-
dil veliko pozornosti z oko-
li 20 razstavljenimi panjskimi 
končnicami z analognimi foto-
grafijami na javorjevih deskah 
v Fotografskem muzeju v Ma-
riboru, pretekli mesec pa jih 
je postavil na ogled v prosto-
rih Občine Krško. Med njimi 
tudi panjsko končnico, poime-
novano »Matija«, ki je izpo-
vedno večplastna: z motivom 
kipa Matije Gubca pred krškim 
hramom kulture, ki z dvignje-
no roko in stisnjeno dlanjo v 
pest poziva k uporu, medtem 
ko so za njim vidni večstano-
vanjski bloki iz obdobja soci-
alizma in vozilo Audi kot no-
vodoben odraz kapitalizma 
in materializma. Za panjsko 
končnico Matija, slani print na 
javorjevi deski, je Miša Keske-
nović poleti na mednarodnem 
Actinic festivalu v Edinburghu 
prejel prvo nagrado. 
 Bojana Mavsar

Miša�Keskenović�ni�zgolj�zbiratelj�stare�fotografske�opreme,�temveč�z�njo�še�vedno�aktivno�
fotografira.

Mojster starodavne fotografije
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I.H.S. Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84 D, 8270 Krško, Slovenija
Telefon:  +386 7 49 14 100 
Fax.: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.si

Želimo vam vesele praznike
ter srečno in zadovoljno leto 2016!

www.ihs.si

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si

V prazničnih decembrskih dneh
naj vam misel na majhne radosti

in velika pričakovanja pričara nasmeh,
vam bližina in toplina ljubeznivih ljudi

greje hladne zimske noči.

Vam želi
SLS OO Krško

Vesel božič in srečno novo leto 2016!

ZEL-EN
Želimo vam prijetne praznike 

ter da vas leto 2016 obdari 
s svežimi idejami,

obilico zdravja, uspehov 
in osebnega zadovoljstva.

Poklicna gasilska enota Krško 
želi vsem občankam in občanom 
vesel božič ter srečno in zdravo, 

predvsem pa varno novo leto 2016.

Namesto nakupa voščilnic bomo sredstva 
 donirali društvoma Sonček in Sožitje.

www.pge-krsko.si

Naj se zvezde postavijo prav,
naj prihajajo pravi ljudje nasproti,
naj čakajo pravi trenutki ob poti,
naj bodo jutra dobra in dnevi prijazni in nežni,
naj bo to dobro leto, ki mu bomo hvaležni.

Naj bo leto 2016 spet čas 
za nove priložnosti 
in uspehe v okolju, 
ki ga soustvarjamo. 

Prijetne praznične dni vam želimo 
in uspešno leto 2016!

Ozara Slovenija, Enota Brežice se zahvaljujemo vsem, 
ki že vrsto let podpirajo izvajanje naših programov. 

Posebej se zahvaljujemo podjetjem: Gen energija d.o.o., 
Gen i d.o.o., Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o., 

Delta team d.o.o., Imi hydronic, Ta - Regulator d.o.o., 
Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Krško

Vsem voščimo vesele božične praznike 
ter srečno in uspešno novo leto 2016!

Aleš Medved s.p., Sovretova 19, Krško (Videm), CKŽ 21, Krško

Želimo vam leto 
polno zdravja, 

sreče, uspehov 
in dobrega počutja. 

Srečno 2016!
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Čisto mogoče jih je še več, saj 
se bohotijo po vsej hiši in vse 
so take, ki bi jih zbiratelji ime-
li doma za slast, prišlekom pa 
ponujajo osuplost, občudova-
nje in skomine.

Okretnemu, prijaznemu do-
mačinu je življenjski čas pričel 
teči v Zagrebu 27. avgusta leta 
1933. Oče Stipe je bil pek, imel 
je pekarno na Ilici in mama 
Vera mu je pomagala v pekar-
ni. »To ni bil čas obilja, zato 
je oče prodal pekarno in smo 
odšli v Bosno, v Pale pri Saraje-
vu. Tu oče ni dobil dovoljenja, 
da bi odprl pekarno, ampak je 
delal v prijateljevi pekarni,« 
pripoveduje Mirko z neverjet-
no energijo, kot da za njim niso 
leta vojne in še vsa druga leta, 
ko nadaljuje: »Po vojni sem se 
izučil za rezkarja in kjučavni-
čarja ter pridobil diplomo moj-
stra. Nato mi je vojska omogo-
čila šolanje, s študijem pa sem 
postal strojni inženir. Zelo sem 
hvaležen za omogočeno šola-
nje in študij.« Iz Sarajeva je od-
šel v Zagreb, delal je v tovarni 
Rade Končar, kot praktikant pa 
tudi v ljubljanskem Litostroju, 

koprskem Tomosu in po lad-
jedelnicah. »Za praktična zna-
nja so nas pošiljali povsod, kjer 
smo jih lahko pridobili. Teori-
ja je eno in praksa drugo, vsa-
ka je zahtevala svoje znanje in 
sposobnosti, ampak brez pra-
kse ni nič,« je trdno prepričan. 
Kot študent je v svoji skupini 
»Delavni klub« igral klarinet, 
najraje in največkrat so igrali 
jazz glasbo, sicer pa za občin-
stvo 'vse živo'.

Potem se je leta 1972 odlo-
čil, da gre iz Zagreba na delo 
v Nemčijo, kjer se je zaposlil 
v BMW-ju v Münchnu, kjer je 
delal do upokojitve leta 2005, 
a nato še pet let pri prijateljih. 
»Mnogi mislijo, da v Nemčiji 
teče blagostanje v potokih, pa 
ni tako. To je čista iluzija. Če 
sem hotel kaj doseči, sem delal 
vse dni, osem ur pri delodajal-
cu in še ostalih osem in več ur 
privatno. Treba je bilo poma-
gati mami in bratom, sam pa 
sem moral tudi živeti in si kaj 
ustvariti. Le pridni so uspeli,« 
pravi. Iz Nemčije je prihajal do-
mov skoraj vsak petek, v Slove-
niji se je prijavil leta 1972, hišo 

na Obrežju je postavil tako re-
koč sam leta 1978, zares le z 
zelo nujno pomočjo drugih. 
Med opazovanjem sem si go-
vorila, da je človek »multiprak-
tik« in brez enega samega po-
misleka brezpogojno verjameš 
v to, ko med pogovorom pra-

vi: »Če nimam kaj delati, sem 
bolnik!« Pomislim: kdaj pa bi 
to sploh lahko bilo?

Medtem sedemdeset ur s tik-
takanjem in bitjem ob pol-

ni uri opominja na vzrok obi-
ska, kljub temu, da se njihovi 
prisotnosti ne bi mogel ogni-
ti, četudi bi hotel. Ure Mirko ali 
Janoš, kot ga kličejo prijatelji, 
zbira dvajset let. Pokončne, 
viseče, položene v vitrini, na 
stopnišču, v sobah. »Ure sem 

zbiral povsod, kjer sem bil, naj-
večkrat na tržnicah. Mehaniz-
me sem prej kupoval na različ-
nih krajih - v Ljubljani, Italiji, 
Nemčiji, pa tudi prijatelji so mi 
jih kupovali. Sedaj se je to pre-

cej spremenilo, delov pač ni. 
A tudi prej sem jih popravljal 
sam, če se dela ni dalo dobiti, 
sem ga naredil sam. Če popra-
vilo ne gre iz ene, si delček spo-
sodim iz druge ure. Tako me-
hanizem popravim sam, sam 
delam dele in jih vgradim. In 
vse ure delajo, vse tiktakajo.« 

Vprašam, kako je z ohišjem? 
»Ohišja delam sam, najraje iz 
lesa češnje. Za ohišje porabim 
od sedem do deset dni, če izde-
lujem samo enega. Les je tre-
ba sušiti, brusiti, odmeriti, od-

rezati, lakirati, vsak kos zase 
in jih potem zlepiti. Če delam 
več ohišij hkrati, porabim manj 
časa, ker so stroji v obeh delav-
nicah že nastavljeni in delo gre 
po tekočem traku. Ob izdelavi 
enega ohišja, ko proces zahte-
va čakanje, čas izkoristim za 
druga dela.« 

Čas, ki ga merimo v sekundah, 
minutah, urah, nam vsem sodi. 
Partnerica Anica je povedala, 
da jo je v prijazen dom k Mir-
ku pripeljala prav ura, ki se ji je 
»zmeštral« mehanizem. Danes 
z Mirkom niti ne slišita več tik-
takanja. Herti se je ob tiktaka-
nju vseh ur zdelo, da teče voda, 
da se voda čisto rahlo pretaka. 
Meni, ob oznanjanju polne ure 
in so začele biti vse ure, kot da 
stojim pod zvonovi vseh kate-
dral tega sveta. In v domu ur so 
ure letele kot minute …

� Natja�Jenko�Sunčič

Zbiralec ur Mirko Zdunič 

Pozavnist Jure Medvešek

»Prinesite uro, da ji vidim srce!«

Igral je z dunajskimi filharmoniki

OBREŽJE – Ure navdihujejo. Kljub uram, ki jih odčitamo na množici prenosnikov, se navdušujemo nad res-
nično raznovrstnimi in raznobarvnimi ročnimi urami. S kazalci, ki se premikajo ali s premikajočo se digi-
talno številčnico. V vsakem primeru so to ure, ki merijo čas. Nekateri svoj čas merijo z »dolgčas«, drugi se 
prerekajo s časom in jim je zapovedano prekratek. In sem šla, po dolgem premetavanju ur in časa, poizve-
deti, kako je pri Mirku Zduniču na Obrežju, kjer tiktaka sedemdeset ur.

Mirko�Zdunič�pred�eno�od�svojih�ur

V�zbirki�ne�manjka�niti�že�na�videz�posebnih�ur.

Jure, ki sicer izhaja iz družine, 
v kateri še ni bilo profesional-
nih glasbenikov, je svojo glas-
beno pot začel v pripravnici 
krške glasbene šole. Sprva je 
spoznaval instrumente in nje-
gova želja je bila, da bi igral 
violončelo, nato je razmišljal 
tudi o tubi, vendar je bila ta na 
žalost večja od njega. Ko pa je 
eden od učencev ob predsta-
vitvi pozavne zaigral znani 
glissando, ga je tako prepri-
čal, da od takrat zanj obstaja le 
še pozavna. O tem pravi: »Bolj 
kot sem vadil, vedno boljše mi 
je šlo, vedno bolj mi je bilo za-
bavno in to je en tak začaran 
krog.« Obenem mi razloži tudi 
kratko zgodovino glasbenega 
inštrumenta, ki velja tudi za 
najglasnejšega. Dve leti se je 
kalil v igranju na blok flavto, 
ki jo je, »ko je bil dovolj velik«, 
zamenjal za pozavno, s kate-
ro sta od takrat nerazdružljiva. 
Krška glasbena šola, za katero 
Jure pravi, da je ena najboljših 
nižjih glasbenih šol za pozav-
no v Sloveniji, je imela v osmih 
letih pomemben delež pri so-
oblikovanju njegove nadaljnje 
glasbene poti. Še posebno po-
hvali delo profesorja Franci-
ja Arha.

Nadaljeval je pod vodstvom 
profesorja Mihaela Švaga-
na na Konservatoriju za glas-
bo in balet v Mariboru. »Moj 
dan se je takrat običajno začel 

že ob šestih zjutraj pred pou-
kom, ko smo skupaj s sošolci 
do osmih pridno vadili, nato 
pa še več ur po pouku. Učenje 
ostalih predmetov je prišlo na 
vrsto šele v poznih večernih 

urah.« V drugem oz. tretjem 
letniku srednje šole je spoz-
nal pomembno povezavo med 
teoretičnim znanjem in prak-
tičnim igranjem instrumenta. 
Začel je pridobivati svoj pog-
led, svojo interpretacijo glas-
be in razvijati svoj stil igranja. 
Še v času srednje šole  je obi-
skoval več mojstrskih tečajev 
svetovno znanih profesorjev. 
Tako se je v Ljubljani udele-
žil tečaja svojega sedanjega 
profesorja Dietmarja Kübl-
böcka, ki ga je povabil na Du-
naj, kjer je na Univerzi za glas-
bo in upodabljajočo umetnost 
brez težav naredil sprejemne 
izpite, zaradi slabšega zna-
nja nemščine pa je moral ne-
kaj časa študirati izredno. Ven-
dar je že po nekaj mesecih tudi 
to pomanjkljivost odpravil in 
se vpisal na redni študij in kot 
sam pravi, sedaj praktično go-
vori nemško kot slovensko in 
že lovi tudi dunajski naglas. 
Jure je bil tudi štipendist Re-
gionalne razvojne agencije Po-
savje za študente umetnosti v 
tujini.

Do sedaj je v Sloveniji med 
drugim sodeloval s krškim pi-
halnim in simfoničnim orke-
strom, občasno tudi s krškim 

Big bandom, v raznih komor-
nih skupinah in drugih orke-
strih. V zelo kratkem času štu-
dija je sicer nabral že kar nekaj 
zanimivih glasbenih izkušenj, 
tako s skromnostjo omeni 
igranje na koncertu z dunaj-
skimi filharmoniki, kar je bila 
posebno navdušujoča izkušnja 
in kot pravi, nekaj najboljšega, 
kar se mu je do sedaj zgodilo. 
Jure je že v okviru državnih 
tekmovanj mladih slovenskih 
glasbenikov (TEMSIG) prejel 
več priznanj, med drugim leta 
2008  zlato plaketo, prav tako 
tudi leta 2014, ko je ob zlati 
plaketi dobil nagrado za osvo-
jitev vseh možnih točk. Uspe-
šen pa je bil tudi s skupinami, 
v katerih je sodeloval. Letos 
je na festivalu za trobila v Fi-
rencah na avdiciji med okoli 
sto udeleženci dosegel drugo 
mesto. Tam je imel priložnost 
delati pod mentorstvom sve-
tovno znanih pozavnistov Jör-
gena van Rijena, ki je njegov 
najljubši pozavnist, in Alaina 
Trudela. Oba sta mu dala nov 
pogled na igranje pozavne. 

Po Juretovem mnenju dobrega 
glasbenika sooblikujejo talent, 
vztrajnost in samozavest, brez 
katere nimaš možnosti za us-

peh. Pomembna sta tudi dob-
ra koncentracija in premago-
vanje treme, pri čemer pa ti 
lahko med drugim pomaga-
jo tudi različne dihalne vaje 
in tudi večkratno nastopanje. 
Njegova velika želja je, da bi po 
zaključku študija stalno igral 
pri dunajskih filharmonikih 
ali pa da bi svoje mesto našel v 
kakšnem drugem kvalitetnem 
orkestru v tujini, kjer bi se lah-
ko tudi profesionalno razvijal. 
Sicer pa je že sodeloval z orke-
strom Mednarodne mladinske 
filharmonije z Dunaja, oktobra 
pa se je rodilo sodelovanje z 
orkestrom Neue Philharmo-
nie iz Münchna, s katerim ko-
nec decembra odhaja tudi na 
turnejo na Kitajsko. 

Jure, ki rad tudi kaj dobrega 
skuha in igra košarko, vidi živ-
ljenje v velikem mestu, kot je 
Dunaj, takole: »Svet se ti od-
pre, imaš veliko več možnos-

ti, ki se same ponujajo, če le 
veš, kaj hočeš. A med ljudmi 
na ulici si le ena majhna mra-
vljica med milijonom drugih.« 
Za Dunajčane pravi, da so sicer 
prijazni, vendar zadržani in te 
nikoli ne bodo sami ogovorili. 
Po mestu, v katerem živi v bli-
žini znane palače Schönbrunn, 
ne hodi veliko. Čeprav je lepo 
okrašeno in v predprazničnem 
času vabljivo, se skuša čim bolj 
skoncentrirati na svoje igra-
nje in svoje cilje. Pogreša pa 
predvsem toplino domače-
ga kraja, v katerem je preži-
vel svoje otroštvo, tudi starše, 
mamo Silvo in očeta Branka, 
ki ga pri študiju po svojih mo-
čeh podpirata, in ne nazadnje 
tudi psičko Bibo. Resda v član-
ku težko pričaramo glasbo, a 
vendar zapišimo, da bi Jure 
bralcem Posavskega obzorni-
ka voščil lepe praznike s četr-
to Mahlerjevo simfonijo.
 Polona�Brenčič

ZDOLE - Če si se zadnja leta sprehajal po zdolskem Rujeku, te je običajno spremljalo igranje pozavne. Jure 
Medvešek, prijeten mladenič, ki ima jasno začrtane cilje, je lansko leto domače posavsko okolje zamenjal 
za življenje na Dunaju, kjer je študent na Univerzi za glasbo in upodabljajoče umetnosti.

Iz�osebnega�arhiva

Jure�Medvešek�na�domačem�dvorišču�na�Zdolah
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info@karodi.si

- proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov
- sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav
- novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov
- montaža in prodaja kaminskih peči

40 let tradicije

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

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

Vsem našim strankam in poslovnim partnerjem želimo 
vesele praznične dni ter srečno in uspešno novo leto.

匀爀攀搀猀琀瘀愀Ⰰ 渀愀洀攀渀樀攀渀愀 稀愀 渀漀瘀漀氀攀琀渀攀 瘀漀愁ഁ椀氀渀椀挀攀 瀀漀猀氀漀瘀渀椀洀 瀀愀爀琀渀攀爀樀攀洀Ⰰ
樀攀 搀爀甀縁戀愀 渀愀洀攀渀椀氀愀 瘀 搀漀戀爀漀搀攀氀渀攀 渀愀洀攀渀攀⸀

           

 

Namesto voščilnic smo v letošnjem letu namenili sredstva društvu Sonček Posavje

foto: P. Vintar

V letu, ki prihaja, vam želimo 
veliko pozitivnih dejanj in uresničenih želja.

‘‘
,

Da bi v letu, ki prihaja,
mir imeli, srečo doživeli,
da bi zdravje vam služilo
in upanje ne ugasnilo.

Prijazne božične in novoletne praznike
ter srečno 2016 vam želimo 
zaposleni Lekarne Brežice.

Spoštovane občanke 
in občani!

Želimo vam prijetne praznike, 
veliko medsebojnega razumevanja,

sreče in zdravja v novem letu.

Kolektiv Zdravstvenega doma SevnicaVDC Krško - Leskovec
želi vsem svojim uporabnikom, njihovim 
svojcem ter še posebej podpornikom in 

donatorjem vesel božič, zdravo, uspešno 
in izzivov polno novo leto 2016.

Spoštovane krajanke in krajani !

Ob prihajajočih praznikih 
Vam želimo srečen in miren božič, v novem letu 2016

pa obilo zdravja, sreče ter osebnega zadovoljstva.

Svet KS Veliki Trn  

OGLAS 2016 128X82.indd   1 17. 12. 15   14.23

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG
Spoštovane občanke in občani !

Naj bo leto 2016 prijazno, 
polno zdravja in pogumnih odločitev.

SREČNO!
Svet KS Veliki Podlog
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Z atletiko se je Nika Glojna-
rič začela ukvarjati pri dese-
tih. Na šolskih tekmovanjih je 
bila vedno zelo hitra, najraje 
je imela kratke razdalje, šprin-
te, to je bil tudi glavni razlog, 
da je po začetnih treningih v 
AK Sevnica, v katerem dajejo 
poudarek teku na daljše raz-
dalje, zamenjala klubske bar-
ve in se pridružila brežiškim 
atletom. Najprej se je sicer dve 
leti vozila na treninge, prome-
tna nesreča pa je botrovala do-
končni odločitvi, da se druži-
na Glojnarič iz Sevnice preseli 
v Brežice. »Spomnim se, da so 
Henrik (Omerzu, op. a.), Jure 

Atletinja Nika Glojnarič

Raje kot 'žura', dela vaje za moč
BREŽICE – Letošnje leto je bilo za Niko Glojnarič, 15-letnega velikega upa brežiške atletike, več kot uspeš-
no. Na olimpijskih igrah mladih je v teku na 100 m z ovirami osvojila bronasto medaljo, na skoraj vsakem 
tekmovanju podirala klubske in državne rekorde ter za piko na i postala atletinja leta med pionirkami.

(Rovan, op. a.) in Vlado (Kevo, 
op. a.) stavili, katera od naju z 
Laro (Omerzu, op. a.) bo hitre-
je pretekla 30 m v blagovnici, 
kjer smo takrat trenirali. Zma-
gala sem in čez tri mesece sem 
pod Henrikovim vodstvom za-
čela redno trenirati. Tako neka-
ko se je začela moja zgodba,« 
razlaga Nika. Potem pa je pri-
šel januar 2013, ko je na DP v 
dvorani v Slovenski Bistrici v 
A finalu U12 zmagala na 60 m. 
Nato je šlo samo še navzgor. Pa-
dali so rekordi, tako klubski kot 
državni. Njena paradna disci-
plina je tek na ovirah. Na leto-
šnjem balkanskem prvenstvu 

v Sremski Mitrovici je 100 m z 
ovirami pretekla v času 13.56 
in pri rosnih 14-ih postavila 
državni rekord v starostni ka-
tegoriji U18 oz. med mlajšimi 
mladinkami. Za primerjavo, 
do članskega rekorda Brigite 
Bukovec ji manjka še natan-
ko ena sekunda. Poleg tega je 
državna in klubska rekorder-
ka tudi v tekih na 60 m in 60 m 
z ovirami v dvorani. V katego-
riji U16 je trenutno celo druga 
najhitrejša na svetu, v katego-
riji U18 pa je deseta v Evropi. 
Vrhunec njene letošnje sezo-
ne je bil nastop na poletnem 
olimpijskem festivalu evrop-

ske mladine v gruzijskem Tbi-
lisiju, kjer je v teku na 100 m z 
ovirami osvojila bronasto me-
daljo. »Izkušnja je bila nepre-
cenljiva in najboljša do sedaj, 
družila sem se z vrstniki iz več 
kot 50 držav, lahko sem navi-
jala za ostale slovenske atlete 
v drugih športih,« se spominja 
Nika, ki se je letos udeležila pe-
tih tekmovanj v tujini, na kate-
rih je štirikrat zmagala in, kot 
že omenjeno, osvojila bronas-
to medaljo. 

Cilji, ki si jih je postavila za 
novo sezono, so: norma za EP 
mlajših mladink 2016 v Tbi-
lisiju in SP mlajših mladink 
2017 v Keniji - s trenerjem He-
nrikom Omerzujem, ki je zanjo 
tako rekoč drugi oče, si potiho 
želita uvrstitve v finale - ter 
seveda čim manj poškodb, po-
skusila pa bo doseči tudi nor-
mo v teku na 100 m. »Zavedam 
se, da je do vrhunske atleti-
nje in svetovnega vrha še dol-
ga pot, najpomembneje pa je, 
da uživam v tem,« pravi Nika, 
njena starša Iztok in Vesna 
pa svojo hčer opišeta kot zelo 
skromno in pridno, noče se 
preveč izpostavljati, kar je po 
njuno veliko boljše, kot pa da 
bi že sedaj visoko letala in na 

koncu doživela trd pristanek. 
Niki ogromno pomeni tudi 
podpora družine, trenerja in 
kluba. Letošnji božič bodo pri 
Glojnaričevih sicer že drugo 
leto zapored praznovali brez 
Nike, saj je ravno v teh dneh 
na pripravah v Srbiji. Nika je 
dijakinja prvega letnika na 
ETrŠ Brežice. Šolo in šport si-
cer brez problemov usklajuje, 
saj natančno ve, kdaj je čas za 
učenje in kdaj za trening. Šport 
je zanjo seveda na prvem mes-
tu. »Za vikende ne hodim ven. 
'Žuranje' in prijateljstvo dajem 
na stran, za to bo priložnost še 
kasneje. Za najboljšo prijate-

ljico se sicer vedno najde čas. 
Veliko raje berem knjigo, grem 
na sprehod s svojo psičko ali 
pa delam vaje za moč,« še pra-
vi Nika, ki ima doma še se-
stri, 17-letno Tejo in 13-letno 
Lejo, ter 11-letnega brata An-
žeta. Lahko rečemo, da je dru-
žina Glojnarič atletska družina, 
saj sta tako Leja kot Anže tudi 
zelo perspektivna, oba sta na-
mreč v pretekli sezoni v svojih 
starostnih kategorijah osvojila 
naslov državnih prvakov. Gloj-
naričevi so tako verjetno edi-
na družina v Sloveniji, ki ima 
doma kar tri državne prvake.
 Rok Retelj

Nika�Glojnarič�z�nagrado�za�atletinjo�leta�med�pionirkamiNa�lanskem�peteroboju�reprezentanc�je�bila�Nika�brez�prave�konkurence�(foto:�I.�G.).

Celotna družina Urbanč šteje 
pet članov. »Blažen med žena-
mi« je drugorojenec, 18-letni 
Peter, ob njem pa kraljujejo še 
najstarejša hči 19-letna Maja, 
sicer študentka fizike, 14-letna 
Ana in najmlajša, najbolj navi-
hana 11-letna Tina, ki obisku-
jeta OŠ Cerklje ob Krki. Ob naš-
tevanju vseh naslovov, ki so si 
jih osvojili zgolj letos, bi nam 
zmanjkalo papirja, zato ome-
nimo samo najpomembnejše. 
Peter je pred kratkim postal 
državni prvak med srednješol-
ci, osvojil naslov prvaka v po-
spešenem in turnirskem šahu 
v kategoriji do 20 let, v članski 
ekipni konkurenci pa z ekipo 
ŠK Triglav Krško naslove dr-
žavnih prvakov v pospešenem 
šahu in pokalnih zmagovalcev 
v turnirskem šahu. V tem letu 
se lahko torej pohvali s trikra-
tnim naslovom najboljšega v 
državi v kategoriji do 20 let. 
Ana je z ekipo krškega kluba 
osvojila tri naslove državnih 
prvakinj v hitropoteznem, po-
spešenem in turnirskem šahu 
v kategoriji do 16 let. V pospe-
šenem šahu ji je družbo v ekipi 
delala tudi Tina. Ob tem je Ana 
osvojila naslov državne prva-
kinje v hitropoteznem šahu 

Šahovska družina Urbanč

Šah je zanje nagrada in ne kazen
ČREŠNJICE – Pričakovanja ob obisku šahovske družine Urbanč s Črešnjic pri Cerkljah ob Krki, ki tekmujejo 
pod okriljem ŠK Triglav iz Krškega, so bila precej presežena. Otroške spalnice so polne pokalov in kolajn, 
tam je mesto zgolj tistim najžlahtnejšim, na še večjem številu pa se v garaži nabira prah. 

do 16 let ter prgišče drugih in 
tretjih mest na prvenstvih do 
14, 16 in 20 let. Maja je skupaj 
z Ano osvojila ekipno 2. in 3. 
mesto na prvenstvu do 20 let, 
posamično je bila peta. Tina je 
osvojila naslov prvakinje do 12 
let (pospešeni šah) in bron na 
prvenstvu do 16 let (hitropo-
tezni šah). Posebej gre izposta-
viti tudi 3. mesto na prvenstvu 
»Evropske unije« v avstrij-

skem Murecku. Vsi bodo zaradi 
omenjenih rezultatov pridobi-
li kategorizacijo Olimpijskega 
komiteja Slovenije. 

Peter je pričel s šahom neka-
ko s petimi leti. Ko ga je mama 
naučila osnovne poteze, je ob 
desetih zvečer prišel do nje in 
ji rekel, kaj mora narediti, da 
bi z njim odigrala dve parti-
ji šaha. Potem ko je pomil in 

pospravil posodo, je dosegel 
želeno. Bil je izbran med dva-
najst slovenskih talentov, s ka-
terimi se je dodatno delalo, a 
so finance preprečile nadalje-
vanje v tej smeri. Med drugim 
ga je treniral tudi slovenski ve-
lemojster Luka Lenič. Trenu-
tno se vse bolj podaja v svet 
računalništva, kjer vidi svojo 
prihodnost: »Zanima me svet 
programiranja. Izdelal sem že 

nekaj aplikacij v Javi, dve sem 
že objavil na Google playu. V 
šahu se želim dokazati na sve-
tovnem mladinskem prven-
stvu in naslednje leto posta-
ti Fide mojster.« Tina je začela 
šah igrati že pri treh letih. Iz 
povsem praktičnih razlogov 
jo je mama prijavila na turnir, 
ker je pač potrebovala varstvo 
zanjo. Tina o svojih dejavno-
stih pove: »V šoli je najboljše 
pri likovnem pouku, kjer lah-
ko največ klepetaš. Sama si že-
lim hoditi v šolo za slavne ose-
be, kar bom postala s plesom 
in petjem. Lahko bi postala re-
cimo ravnateljica ali kakšne 
druge vrste šef, da bom lah-
ko imela svoje 'sužnje'.« Ana 
je trenutno največja »šaho-
vska delavka« v družini. Tre-
ningi trajajo nekje deset ur te-
densko, turnirskih partij se je 
letos nabralo okroglih 60, kar 
pomeni dodatnih 300 ur šaho-
vskega mišljenja. Mama Suza-
na, glavni »krivec« za družin-
sko šahovsko zgodbo, je prav 

tako aktivna šahistka, ki se je 
s šahom srečala kot vodja ša-
hovskega krožka dokaj pozno 
v življenju, a je z njim kmalu 
»nalezla« vso družino. Ob zma-
gah so prišli tudi težki trenut-
ki: »Velika težava je bila otro-
kom sprejemati poraze. V šahu 
so bili od malega vajeni zgolj 
zmag, saj so bili zelo dobri. V 
določenem trenutku so priče-
li prihajati porazi, sledil je ve-
lik šok, za prebolevanje le-teh 
smo se trudili kar nekaj let. 
Vzgoja mora potekati v smeri, 
da je šah otrokom nagrada in 
ne kazen.« Trener v ŠK Triglav 
Krško Marjan Božič priznava, 
da so vsi člani družine Urbanč 
pripomogli veliko h klubske-
mu uspehu in so res nekaj po-
sebnega. »Na poti do turnirjev 
je v kombiju precej veselo, saj 
dekleta vseskozi pojejo, 'uni-
čijo' vso hrano, ki jo imajo na 
turnirjih, neizprosne pa so tudi 
do svojih nasprotnic,« še pravi.
� Luka�Šebek,�Rok�Retelj,�
 foto: R. Retelj

Družina�Urbanč�–�kje�drugje�kot�ob�šahovnici

Urbančevi�otroci�se�v�šahu�pomerijo�tudi�med�sabo.
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POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO d.o.o. Telefon:  07 490 54 50
Cesta krških žrtev 65, 8270  K R Š K O Telefax:  07 490 54 51
 e-pošta:  psk.krsko@siol.net

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

in srečno novo leto.
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Naj bo leto 2016 očarljivo
ter vam prinese veliko veselja in sreče
v vaše osebno in poslovno življenje.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje 
in želimo vse lepo v 2016!

Tanin Sevnica d.d.

Ustvarjalna energija in drzni cilji so pot k uspehu. 
Naj bo leto 2016 polno uresničenih ciljev 

in dosežkov, ki nas vse bogatijo. 

Srečno 2016!

GOSTINSTVO TADEJ PUNTAR S.P.
TRG MARIJE GUBCA 3, 8270 KRŠKO

Tel: 07 49 22 110
Mob: 040 792 993

e-mail: restavracija@city-hotel.si
www.city-hotel.si/restavracija-in-bar

Zahvaljujemo se vam za obisk v letu 2015 ter želimo  
zdravja, uspehov in gurmanskih užitkov v novem letu!

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI 
OBČINE KRŠKO, BREŽICE 

TER VSEH OSTALIH POSAVSKIH OBČIN.

Ob prihajajočih božičnih praznikih Vam želimo obilo miru in družin-
ske sreče v želji, da sporočilo božiča ostane v naših srcih sleherni 

dan v prihajajočem letu. Naj bo leto, ki prihaja, srečno, polno, 
pogumno in strpno z obilo priložnosti za vse, 

ki z optimizmom zremo v novo leto 2016. 

Srečno!
V imenu vodstva stranke ROK: predsednik stranke in občinskega odbora Brežice ter občinski 

svetnik Marijan Žibert, podpredsednica občinskega odbora Martina Baškovič ter občinski svetnik 
Ivan Urek; predsednik občinskega odbora Krško David Imperl, podpredsednica občinskega odbora  

Mateja Zupan ter občinska svetnika Julijan Kerin in Tadej Radkovič.

Stranka ROK kot odprta, široka, neideološka stranka vabi vse podobno misleče, da se nam pridružite in skupaj z nami sooblikujete 
program za kvaliteto življenja v naših občinah. Vse vaše misli, ideje in pripombe nam lahko posredujete tudi po elektronski pošti 

info@stranka-rok.si.

Sreča je sopotnica pogumnih,
zanesljivost spremljevalka odgovornih.

V okolju varnosti cvetijo priložnosti,
v družbi ustvarjalnosti se rojeva 

zadovoljstvo.

Vsem našim dijakom, občanom, 
podpornikom in poslovnim partnerjem

želimo zadovoljno leto 2016, 
prežeto z uspehi, osebnim zadovoljstvom, 

srečo in zdravjem.

Kolektiv Šolskega centra Krško - Sevnica

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

ŽUPELEVEC�-�Prostovoljno�gasilsko�društvo�Župelevec�je�19.�
decembra�v�tamkajšnjem�gasilskem�domu�četrto�leto�organi-
ziralo�prihod�Božička,�ki�je�letos�obdaroval�58�otrok,�živečih�
na�območju�požarnega�rajona�Župelevec�(vasi�Župelevec,�Slo-
gonsko,�Bojsno�in�Vrhje).�Še�pred�prihodom�drugega�od�treh�
decembrskih�dobrih�mož�so�si�otroci�skupaj�s�starši�ogleda-
li�lutkovno�predstavo�Trije�prašički�v�izvedbi�Grajskega�lut-
kovnega�gledališča�Sevnica.�Nato�pa�so�otroci�skupaj�prik-
licali�Božička,�mu�zapeli�pesem�in�na�njegovo�vprašanje,�če�
so�bili�v�tem�letu�kaj�pridni,�
seveda�vsi�prikimali.�Z�njim�
so�se�ob�prejemu�darila� tu-
di� fotografirali.� Kot� sta� de-
jala�predsednik�PGD�Župele-
vec Miha Borošak in mentor 
mladine�Željko�Francekovič,�
se� želi�društvo� z�obdarova-
njem� otrok� približati� vsem�
krajanom in s tovrstnimi do-
godki�poskrbeti�za�zanimivo�
dogajanje�v�kraju.�� R.�R.

Naj vam praznični dnevi prinesejo veliko
 lepih trenutkov in prijetnega počutja, 

v letu 2016 pa vam želimo
obilo osebnih in poslovnih uspehov.

Predsednica Sonja Bračun
in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica 
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»V družini nas je bilo veliko,« 
je povedala Albina Roštohar, 
»saj je mama poročila vdovca, 
ki je že imel dva otroka. Po-
tem smo bili še mi. A oče mi je 
umrl, ko sem bila stara tri leta. 
Mama se je morala poročiti, da 
smo lažje živeli in vzela moža 
iz Ljubljane.« Roštoharjeva je 
otroška leta preživela na Ar-
meškem, kjer je v začetku tudi 
»služila«. V osnovno šolo je 
hodila v Brestanico. »Obisko-
vati sem jo začela, ko sem bila 
stara devet let, ker so trije že 
hodili v šolo, pa so moji prosi-
li, če grem lahko eno leto kas-
neje. Bili smo združeni v šoli, 
tudi peti in šesti razred skupaj, 
toliko časa je trajala osemlet-
ka,« se je spominjala sogovor-
nica in dodala, da so v šolo 
hodili več kot uro peš. »Včasih 
smo gazili sneg, ker ga je bilo 
veliko. Preko potoka smo mo-
rali po ozkih brveh in mene je 
bilo strah visoke vode. Kadar 
je bilo slabo vreme, je mama 
vedno govorila, naj pazimo,« 
je pobrskala po svojem izre-
dnem spominu in še rekla, da 
so otroci takoj, ko so prišli iz 
šole, jedli, nato pa odšli delat 
vse mogoče stvari, saj so ime-
li pri hiši krave in prašiče. Od-

Prvotno posestvo Ressanhof 
naj bi se razprostiralo kar na 
okoli 60 ha zemljišča. Leta 
1804 je posest kupila baroni-
ca Eleonora Ehrenreich, 1834. 
leta Karl in Julijana Smindl. Za-
tem je bila od leta 1883 v lasti 
krških mecenov Martina in Jo-
sipine Hočevar, od katere jo je 
leta 1905 kupil videmski ka-
plan in kasneje župnik v Ar-
tičah Jožef Šribar, po njegovi 
smrti leta 1935 pa sta jo prev-
zela Franc in Marija Kodela. 
Med 2. sv. vojno so na njej gos-
podarili Besarabci in Kočevar-
ji, po vojni pa je ovdovela Ma-
rija Kodela za nekaj časa dala 
posamezne dele posesti v na-
jem, zatem pa postopoma od-
prodajala. Leta 1969 je del po-
sesti, na katerem se nahajata 
dvorec in gospodarsko poslo-
pje, ki je bilo v prednjem delu 
preurejeno v kapelo sv. Jože-
fa, postal samostan črnogor-
skih sester frančiškank, ki so 
se tedaj po več kot dveh dese-
tletjih vrnile v Slovenijo. Nem-
ci so namreč med 2. sv. vojno 
razpustili samostane, redov-
nice pa po večini izgnali. Re-
dovnicam, zaposlenim v zdra-
vstvu, pa ni bila naklonjena 

Stoletnica Albina Roštohar

Sestre Frančiškanke Brezmadežnega spočetja

Belega kruha nismo imeli …
SENOVO, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Albina Roštohar se je rodila 5. septembra 1915 na Armeškem. Čilo 
in zgovorno 100-letnico smo obiskali v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu, ko je 
16. decembra praznovala tudi svoj stoti god, ter z njo poklepetali o prehojeni življenjski poti ter o življenju 
nekoč in danes.

kar pomni, je imela od pomla-
di do jeseni vedno na rami koš.

Rada se spominja tudi pra-
znikov, čeprav niso bili boga-
ti. Le veliki kmetje so imeli 
»krispane«, oni pa niso ime-
li gozda, zato niso smeli odža-
gati smreke, kajti po hišah so 
hodili »žandarji« in iskali mo-
rebitne tatove smrek. Mama 
je ročno naredila kotni okras, 

niti povojna oblast, ki jih je po 
zdravstvenih ustanovah za-
menjevala s civilnim osebjem. 
Tako je odšlo na pobudo črno-
gorskega zdravnika dr. Cvet-
ka Popovića, specializanta na 
Golniku, leta 1946 prvih deset 
sester iz Slovenije, med njimi 
iz naših krajev tudi Lamberta 
Pirc z Malega Kamna, na služ-

da je zgledalo bolj praznično. 
Za Miklavža so dobili kakšno 
skromno darilo, denimo svinč-
nik ali zvezek. »Lačni nismo 
bili, belega kruha nismo ime-
li, jedli smo črn kruh in še da-
nes ga imam najraje. Ko sem 
prišla v šolo, je gostilničar-
jeva hčerka komaj čakala, da 
sva zamenjali. Če pa mama za 
črn kruh ni imela, je pa takšno 
'potanco' naredila, hitro spek-

bovanje v sanatorij za pljučne 
bolezni v Cetinju. Ker so žele-
le priti sestre, ki so delovale po 
črnogorskih sanatorijih in leta 
1956 tam ustanovile tudi no-
viciat, na jesen življenja bližje 
domu, med njimi tudi Pavlina 
Vodeb, sestra videmskega žu-
pnika Ivana Vodeba, se je sle-
dnji zavzel za nakup parcele 

la, pa smo tis-
to nesli v šolo 
za malico,« 
se je spomi-
njala svojih 
šolskih dni. 
Tako je v šoli 
tudi kvačkala 
in pletla ter 
vezla. »Doma, 
na Senovem, 
imam vezen 
prt, ki je star 
okoli 88 let. 
Sem ga v šoli 
'štikala'. Uči-
teljica je stala 
poleg mene, 
jaz pa sem 
imela strah 
v kosteh, za-
kaj stoji pri 
meni, pa me 

je pohvalila, da sem praktična, 
ker sem uporabljala tako des-
no kot levo roko - nisem prta 
nič obračala, ampak samo ši-
vanko sem dala v drugo roko.«

Med obema vojnama v šoli 
dekleta in fantje niso sme-
li sedeti skupaj, pa tudi tepli 
so in na tak način delali red. 
Več so bili tepeni fantje kot de-
kleta. Upravitelj je s šibo na-

na Resi na Vidmu. V zasilno 
prirejene prostore za bivanje v 
hiši so se aprila leta 1970 tako 
naselile prve tri sestre, od tega 
dve rojakinji, Bernarda Peč-
nik iz Mrčnih sel pri Koprivni-
ci ter začasno tudi Benjamina 
Ašič iz Razteza pri Brestanici, 
sestra znanega zeliščarja pa-
tra Simona Ašiča. S skromni-

mlatil po hrbtu, pred njim pa 
je bilo treba poklekniti. Ko je 
bila stara petnajst let, je kon-
čala šolo in odšla na delo. Slu-
žila je tudi v Zagrebu in iz tega 
časa se spominja atentata na 
kralja Aleksandra. Ko se je leta 
1941 začela vojna, je odšla za 
fantom v Nemčijo, ki je šel tja 
's trebuhom za kruhom' in tam 
sta se tudi poročila. »Moral je 
v vojsko, jaz pa sem ostala 
sama. Poslušala sem letala,  to 
je bilo že proti koncu vojne, ki 
so bombardirali. Zbežala sem, 
stanovala sva v pritličju, bom-
ba je padla točno na hišo. Nato 
so tatovi pobrali, kar sem ime-
la vrednega, tudi lepe obleke 
so izginile, ki sem si jih seši-
la v Zagrebu. Nekaj časa sem 
morala stanovati v rudniškem 
rovu, tam nas je bilo več,« se je 
spomnila, pa tudi, da je vsak 
dan jokala, ker ni vedela, kje 
je mož. Šla je celo k 'šlogarici', 
da bi izvedela zanj. »Pa me je 
potolažila, da mož komaj čaka, 
da pride nazaj,« se je nasmeh-
nila in dodala, da je prišel ves 
'ožgan', ker je bežal skozi go-
reča mesta. 

Živela sta pri njegovih starših 
na Stolovniku, kjer je bilo živ-
ljenje težko. Rodila je tri otro-
ke, dva sina in hčerko. »Na Se-
novem sva začela graditi hišo, 
ni bilo denarja, pa material za 
gradnjo se je težko dobil. Po-
tem smo živeli na Senovem. 
Mož je leta 1969 umrl, pri 
meni je ostal starejši sin, ki pa 
je pred dvema letoma umrl. 
Tako sem prišla v dom v Loki. 
Na Senovem sem bila 64 let in 
hudo je, ko je treba zapustiti 

mi pokojninami so se zavzeto 
lotile prenove stanovanjskega 
objekta, pri čemer so jim pri-
skočili na pomoč domačini. 
Po prihodu hišnega duhovni-
ka Ivana Šolinca leta 1973 in 
pod skrbnim vodstvom sestre 
Benjamine Ašič (1910-2009), 
ki je bila hišna predstojnica od 
leta 1974 do 1992, so se lotile 
tudi temeljite obnove notran-
josti grajske kapele, zunanja 
ureditev pa je bila dokonča-
na leta 1991. Za potrebe bo-
goslužja so v samostanu ure-
dili tudi hišno kapelo. 

V letih domovanja v Krškem 
so sestre z Rese stkale tople, 
odprte odnose s prebivalci in 
so postale nepogrešljiv del 
skupnosti. Sestra Magdale-
na Tomič, ki je prevzela dolž-
nosti predstojnice leta 2010, 
nam je ob našem obisku po-
vedala, da skupnost Sester 
Frančiškank Brezmadežne-
ga spočetja, ki spada pod Čr-
nogorsko provinco in je njena 
edina katoliška organizacija 
ne le v Sloveniji, temveč tudi 
po državah nekdanje Jugosla-
vije (ostale so v večini pravo-
slavne, op.p.),vzdržujejo skup-
nost s svojimi pokojninami in 
s pomočjo mnogih občanov, 
ki jih dnevno obiskujejo. Po-
leg sestre Magdalene in od 
leta 2000 hišnega duhovnika 
Roberta Smodiša, skupnost 
tvori še šest medicinskih se-
ster frančiškank: Veronika, 
Maristela, Emanuela, Brigi-
ta ter najstarejši Angelika in 
Martina, ki sta letos dopolni-
li častitljivih 80 let, za gospo-

domačo hišo,« se je razžalosti-
la in prikimala, da se je zdaj že 
navadila na novo domovanje.

»Odkar pomnim, sem mora-
la trdo delati, kot otroci smo 
pobirali jabolka, nič ni ostalo 
na tleh, pa plodove hrasta za 
prodajo, da smo zaslužili ne-
kaj denarja. Življenje je bilo 
težko, pa vendar lepo. Če bi 
bilo možno, bi se raje vrnila 
nazaj, sedaj mi ni všeč, ker je 
preveč razkošno. Rada imam 
preprosto hrano, tukaj pa je 
vsega preveč, pa okusi so dru-
gačni. Tudi pri oblekah je tako, 
da je bila včasih enostavna ob-
leka, sedaj je pa taka izbira, da 
ne veš, kaj bi sploh izbral,« je 
primerjala življenje včasih in 
danes ter dala nasvet, da je 
treba v življenju živeti skro-
mno, pa tudi paziti se je treba 
znati. Sama je znala skrbeti za 
svoje zdravje. 

Nikoli ji ni bilo dolgčas, kakor 
ji tudi sedaj ni. »Čas prega-
njam s 'štrikanjem', začela pa 
sem izdelovati božične zvezde 
iz krep papirja. Vedno sem si 
znala poiskati delo, če ne dru-
gače, sem pa otroke čuvala, pa 
tudi kuhala. Včasih je bilo dru-
gače, gospodarji so iskali de-
lavce, sedaj pa delavci iščejo 
službo, pa jo težko dobijo,« je 
še pomodrovala in pripomni-
la, da je treba v življenju gleda-
ti na lepe stvari. Včasih je rada 
pela na koru, tako se je vključi-
la tudi v domsko življenje, ko 
na kakšnem praznovanju tudi 
pojejo, kakor je še dejala. 

 Marija Hrvatin

dinjska in kuharska dela pa 
skrbi sestra Graciela. 

Najdlje, že 36 let, biva v Kr-
škem sestra Veronika, ki s se-
stro Maristelo, ki je trenutno v 
Švici, skrbi tudi za okra ševanje, 
čistočo in red v župnijski cerkvi 
sv. Rupreta, obiskujeta starej-
še in bolne ljudi, sodelujeta 
pa tudi v skupini Vera in luč, 
v kateri si prizadevajo pribli-
žati duhovnost tudi otrokom 
s posebnimi potrebami. Sestra 
Emanuela, ki je do lanskega 
leta delala v Hospicu v Ljublja-
ni, poučuje verouk v Sevnici, iz-
vaja predavanja ter izobraževa-
nja in je prostovoljka Karitasa, 
preko katerega v teh mesecih 
dela v begunskih centrih v Do-
bovi in Brežicah. Ostale sestre 
opravljajo hišna opravila, ob-
časno še vedno popazijo na 
bolne otroke in skrbno obdelu-
jejo vrt, da si pridelajo čim več 
vrtnin, razdeljujejo med pomo-
či potrebne oblačila, ki jim jih 
prinesejo občani, sestri Ange-
lika in Martina pa veliko dnev-
nih molitev v zahvalo name-
njata dobrotnim domačinom. 
Trenutno se sestre pripravlja-
jo na božične praznike, na vse 
občane pa ob priložnosti naše-
ga pogovora naslavljajo topla 
voščila: lepe in blagoslovlje-
ne praznike, mir, srečno dru-
žinsko življenje v ljubezni in 
spoštovanju, ali, kot je dejala 
predstojnica sestra Magdale-
na: »Naj dragi Bog blagoslovi 
to mesto, občino in vse njene 
ljudi, naj jih čuva in varuje sko-
zi vse dni v letu!«
 Bojana Mavsar

Albina�Roštohar�s�sinom�Jožetom�in�pravkar�izdelano�božično�zvezdo

Dobra dela sester z Rese
KRŠKO - Sestre Frančiškanke Brezmadežnega spočetja domujejo v nekdanjem dvorcu gospostva Ressanhof 
(Resa) na Vidmu že 45 let. Stavbo s kapelo Svetega Jožefa iz leta 1764 je Črnogorska provinca redovne 
skupnosti kupila na pobudo videmskega župnika in dekana Ivana Vodeba ter duhovnika sester franči-
škank v Dobroti pri Kotorju Ivana Šolinca.

Sedem�od�osmih�sester�redovne�skupnosti�na�Resi
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www.sds.si

Spoštovani in spoštovane!

Življenje se zarisuje v čudovitih barvnih odtenkih 
in sreča je na strani pogumnih,

ko priložnosti odstirajo prijazne nasmehe, 
ki se ogrnejo s prijaznostjo zadovoljstva.

Miren božič, iskrene čestitke 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti,
v letu 2016 pa največ sreče, strpnosti, 

zvrhan koš zdravja ter uspehov na vseh področjih.

Člani in članice občinskih odborov SDS
 Brežice, Krško, Radeče in Sevnica

w
w

w
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.s
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Vstopite v novo leto polni energije,
z jasnim pogledom,

usmerjenim v svetlo prihodnost.

Zdravo, svetlo in energije polno 2016.

Aleš  Škoberne s .  p . ,  Cesta  4.  ju l i ja  133a,  8270 Krško,  www.evroelektron.com, 07 49 21 570

Za ogrevanje vašega doma ……za radiatorsko ogrevanje do 80 stopij celzija

Trgovina z belo tehniko, akustiko, klima napravami in toplotnimi črpalkami

Želimo vam lepe praznične dni 
in srečno ter uspešno leto 2016.
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VELIKA NAGRADNA PRAZNIČNA KRIŽANKA

Geslo 24/2015 številke:

UPOČASNI IN UŽIVAJ

Nagrade, ki jih podarja Splavar Brežice, prejmejo:

1. nagrada:  Kosilo iz tedenske ponudbe po izbiri; 
 Zdenka Volčanjk, Brestanica
2. nagrada:  Kosilo iz tedenske ponudbe po izbiri; 
 Franc Kovačič, Janeževa Gorca
3. nagrada:  Dve Splavarjevi sladici po izbiri; 
 Anica Molan, Arnovo selo
4. nagrada:  Dve Splavarjevi sladici po izbiri; 
 Dragica Gornik, Ledina

Gesla velike nagradne praznične križanke pošljite do četrtka, 31. decembra, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi 

rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih lepih nagrad:

1. nagrada: obisk v Oazi savn z večerjo za dve osebi v Termah Paradiso v Dobovi
2. in 3. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Stari gostilni »Krulc« na Mostecu
4. in 5. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Žolnir v Kostanjevici na Krki
6. in 7. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Kunst v Krškem
8. in 9. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Hotelu Ajdovec v Sevnici
10. in 11. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni in pizzeriji Oštirka v Radečah
12. in 13. nagrada:  bon za pico v Stari krški pizzeriji
14. in 15. nagrada:  knjiga Krško – stoletje na razglednicah (Založba Neviodunum)
16. do 18. nagrada:  komplet otroških slikanic Brinove zgodbe (Založba Neviodunm)
19. in 20. nagrada:  zbrana dela Viktorja Tillerja (Založba Neviodunum)

 NAJBOLJ BRAN ČASOPIS V POSAVJU

UTRIP REGIJE IZ NAŠIH OBČIN IZ NAŠIH KRAJEV  GOSPODARSTVO  KULTURA PROSTI ČAS OBVESTILA
ŠPORTNO POSAVJE PREJELI SMO  POSAVSKA PANORAMA OKOLJE IN PROSTOR ZADNJA anketa
aktualno podčrtano kronika poslančeva beseda povedali so kam v posavju kolumna ob-

zornikova oglasna mreža razvedrilo rojstva poroke  na muhi posavske glasbene novičke na posavski 
sceni moja poroka ligaški semafor praznično posavje prejeli smo ZNANJE SADOVI NARAVE  VE-
SELI DECEMBER UREJAMO DOM MOJA DRUŽINA VARNOST PODJETNO POSAVJE ZDRAVI IN VITALNI
Brežice Krško Sevnica Kostanjevica na Krki Bistrica ob Sotli Radeče UTRIP REGIJE IZ NAŠIH 

REDAKCIJA: 07 49 05 782 / redakcija@posavje.info
MARKETING: 07 49 05 780 / marketing@posavje.info

Tel: 040 634 783 / zalozba@posavje.info
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Sreda, 23. 12.

• od 16.00 dalje v Radečah: 
druženje na Radeški tržnici  

• ob 16.30 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: igralne urice

• ob 17.00 s parkirišča nad 
bencinsko črpalko na Čate-
žu ob Savi: nočni pohod na 
Šentvid

• ob 17.00 v MC Brežice: tečaj 
slovenščine za tujce

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: božični koncert Glas-
bene šole Krško

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
filmska sreda

Četrtek, 24. 12.

• od 9.00 do 11.00 v Valva-
sorjevi knjižnici Krško: ra-
čunalniške delavnice za sta-
rejše

• ob 10.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
prireditev ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti v or-
ganizaciji OŠ Cerklje ob Krki

• ob 10.00 pri TRC Savus Ra-
deče: potop penine

• ob 15.00 v MT Senovo: zim-
ske igre

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična urica pri 
Medvedku Sladkosnedu

• ob 17.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

• ob 18.00 na jasi na Šmarčni: 
žive jaslice

Petek, 25. 12.
• ob 17.00 v Dobovi: 5. žive 

jaslice
• ob 18.00 v Športni dvora-

ni Radeče: božično-novole-
tni koncert Pihalnega orke-
stra radeških papirničarjev 
z gosti

• ob 18.00 na jasi na Šmarčni: 
žive jaslice

Sobota, 26. 12.

• ob 8.30 izpred cerkve v Le-
skovcu pri Krškem: 3. Štefa-
nov pohod iz Leskovca do sv. 
Štefana v Nemški Gori

• ob 10.00 pri spomeniku v 
parku v Radečah: proslava 
ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti

• ob 15.00 v Pivoteki Bi-
zeljsko: božični sejem

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotno-
sti, kulturni program: Sim-
fonični orkester Glasbene 
šole Krško

• ob 17.00 v dvorani KS v 
Krški vasi: 8. božično-novo-
letni koncert

• ob 18.00 v športni dvorani 
OŠ Blanca: 15. božično-no-
voletni koncert Godbe Blan-
ški vinogradniki z gosti

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
v Dobovi: božično-novoletni 
koncert Mešanega pevskega 
zbora KD Franc Bogovič Do-
bova z gosti

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Jožeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki: božično-novoletni 
koncert Pihalnega orkestra 
Kostanjevica na Krki

• ob 19.00 na parkirišču pri 
MC Krško: Kifl fešta Posav-
je 2015 s skupino Kingston

• ob 20.00 v Termah Čatež: 
komedija Slovenska litera-
tura od A do Ž

• ob 21.00 v MC Brežice: 
praznični koncert Balašević 
tribute banda - Neki novi 
klinci

• ob 21.00 v Klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: Valentino 
Rossi Winter Party - Črni 
Peter

Nedelja, 27. 12.

• po sv. maši ob 10.00 v ba-
ziliki Lurške Matere Božje v 
Brestanici: koncert sloven-
ske orgelske glasbe v izved-
bi Nine Frank

• ob 16.00 v cerkvi na Logu: 
božični koncert vokalnih 
skupin Amabile in Fortuna

• ob 17.00 na naravnem pri-
zorišču pri Občini Krško: 
žive jaslice

• ob 17.00 v župnijski cerkvi 
Vstalega Odrešenika na Se-
novem: božični koncert de-
kliške vokalne skupine 
M.J.A.V. 

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: božično-novoletni 
koncert Godbe Sevnica - ve-
čer slovenskih popevk

• ob 18.00 v župnijski cerkvi 
sv. Marka v Cerkljah ob Krki: 
dobrodelni božični koncert 
MePZ Cerklje ob Krki

Ponedeljek, 28. 12.
• od 10.00 do 13.00 v pro-

storih društva Magičnost 
gibanja (Hočevarjev trg 1, 
Krško): zimske ustvarjalne 
delavnice glasbe in animaci-
je za otroke od 6 let in mlade 
(vsak dan do 31. 12.)

• ob 17.00 v MT Podbočje: 
novoletna zabava

• ob 17.00 v Domu kulture 
Radeče: gledališka predsta-
va z obiskom dedka Mraza

• ob 18.00 v MC Krško: otvo-
ritev razstave v sklopu delav-
nice »Fine art for everyone«

Torek, 29. 12.

• ob 18.00 v Dvorani v parku: 
koncert Rajhenburškega ok-
teta »Melodije mojega srca«

• ob 18.00 v župnijski cerkvi 
sv. Petra Radečah: božični 
koncert KD vokalno-instru-
mentalne skupine sv. Peter 
Radeče 

• ob 19.30 v Domu kultu-
re Brežice: večer šansonov 
Edith Piaf, nastopata: Irena 
Hribar - vokal in Uroš Pola-
nec - harmonika

• ob 20.00 v KD Krško: kome-
dija Denisa Avdića »Moški so 
z Marsa, ženske so z Venere«

Sreda, 30. 12.

• od 15.00 do 20.00 v Klubu 
Čarodej Zagrad: pravljica z 
Božičkom

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: 2. gala komorni novole-
tni koncert klasične glasbe: 
Tomaž Zevnik - klarinet, Kri-
stina Bitenc - sopran in Hana 
Bitenc - klavir

Četrtek, 31. 12.
• ob 17.00 pred lokalom Cen-

tral's v Sevnici: silvestrova-
nje za najmlajše s predstavo 
»Škratka na delu« in priho-
dom dedka Mraza

• od 22.00 dalje v središ-
ču Brežic: silvestrovanje na 
prostem z Letečimi potepuhi

• od 22.00 pred lokalom Cen-
tral's v Sevnici: silvestrova-
nje na prostem z Ansam-
blom Dori

Ponedeljek, 4. 1.
• ob 17.00 v Lončarskem ate-

ljeju Bernhard v Mencinger-
jevi hiši Krško: šola lončar-
stva za otroke

Torek, 5. 1.

• ob 18.00 v Lončarskem ate-
ljeju Bernhard v Mencinger-
jevi hiši Krško: šola lončar-
stva za odrasle

Sreda, 6. 1.

• ob 10.00 v Knjižnici Sevni-
ca: slikarska razstava Dani-
ce Hočevar (na ogled do 2. 
februarja 2016)

kam v posavju

2016Jazz.etno.worldmusic.akustika

Vabilo k Vpisu abonmaja   
                                            
abonma zaobjema 12 koncertov različnih 
nekomercialnih glasbenih zvrsti. Na novo 
združuje 7 koncertov Jazzetno cikla, ki se v 
kulturnem domu izvaja od leta 2007, ter 5 
koncertov iz cikla Akustika, ki se izvaja od 
leta 2010. 
Glasbeni abonma je cenovno zelo 
ugoden in dostopen publiki. V okviru 
programa kulturnega doma ima kulturno-
izobraževalni pomen predstavljanja v našem 
prostoru manj množično obiskanih ter 
zapostavljenih umetniških glasbenih zvrsti. 
V programu abonmaja se bodo predstavili 
vrhunski glasbeniki s svojih področij in 
z različnih glasbenih zvrsti - jazza, etna, 
svetovne glasbe, v raznolikih glasbenih 
izrazih in interpretacijah. 
Koncerti se bodo zvrstili od januarja do 
decembra 2016, v Klubu KDK, v veliki 
dvorani Kulturnega doma Krško, v atrijih 
Mestnega muzeja Krško ali na Gradu 
Rajhenburg.  
Vpis abonmajev bo potekal od 7. 1. do 15. 1. 
na blagajni Kulturnega doma Krško. t:  
07 4880194, e: blagajna@kd-krsko.si. 
Cena abonmaja je 60 €. S kreditno kartico NLB 
je možno plačilo v 2 obrokih.  

• masCaRa QuaRTET fado
•	JAKA	KOPAČ	KVARTET	jazz
•	BIG	BAND	RTV	SLOVENIJA	&	

baRT Van liER  jazz
•	KARIN	ZEMLJIČ	SEKSTET	 

soul- jazz
•	DRUYD world music
•	GAŠPER	BERTONCELJ	

kVaRTET  jazz
•	VID	JAMNIK	KVARTET jazz
•	KATICE	&	JANI	KOVAČIČ etno
•	YANU	TRIO  world music
•	MATIJA	DEDIĆ	IGRA	ARSENA	 

jazz
•	SEDEF sevdah
•	DOVČ-GOMBAČ-KRMAC	TRIO	

etno
   Datumi koncertov bodo 

objavljeni naknadno.

GRAD
RAJHENBURG

GRAD
RAJHENBURG

GRAD
RAJHENBURG

CMYK 100 4 87 18

program

Lepo vabljeni k vpisu in obisku koncertov!

BOŠTANJ - Ženski pevski zbor Azalea, ki si je nadel ime po 
botanični posebnosti kraja, je 21. novembra obeležil 15-le-
tnico delovanja s prijetnim pevskim večerom v domači kul-
turni dvorani.

ŽPZ Azalea iz Boštanja, ki ga danes sestavlja 18 pevk in spremlje-
valni ansambel - harmonikar Maks Zupanc, klarinetist Stane 
Marolt in kitarist Joško Živic, je imel svoj prvi nastop 8. marca 
2001. Pevke v svoje nastope zelo rade vključijo poleg petja slo-
venskih ljudskih in umetnih pesmi ter pesmi »njihove mlados-
ti« tudi prikaze starih ljudskih običajev, med katerimi še pose-
bej navdušijo s prikazom lovljenja rib z velikimi predpasniki v 
reki Mirni. »Pred petnajstimi leti smo se članice Aktiva žena Bo-
štanj družile ob večerih pri peki kruha, izdelavi čestitk, poslika-
vi steklenic in zraven smo zapele tudi kakšno pesem,« je deja-
la predsednica zbora Marica Jonozovič ter se zahvalila Manci 
Polanc, ki je zbor vodila v njegovih začetkih, ter sedanji zbo-
rovodkinji Mimi Šuster in vsem tistim, ki podpirajo delovanje 
zbora. Članice zbora so prejele tudi mnogo iskrenih čestitk dru-
štev, glasbenih skupin, podžupana sevniške občine Janeza Kuk-
ca in predsednika KS Boštanj Jožeta Udovča ter sliko z azalejo 
domačega slikarja Toneta Zgonca, Aktiv žena Boštanj pa jim je 
spekel veliko torto. 
V zaključnem delu glasbenega dogodka je predsednik ZKD Sevni-
ca Jože Novak »Azalejkam« za dolgoletno ljubiteljsko negovanje 
glasbene dejavnosti podelil posebno priznanje, posameznicam 
pa še jubilejne Gallusove značke za 5, 10, 15 in večletno glasbeno 
delovanje. Častno Gallusovo značko so prejeli Cirila Sporar, Pa-
vla Zupanc, Maks Zupanc, Marica Jonozovič in Mimi Šuster. 
Na jubilejnem koncertu, ki ga je povezovala Jelka Bec, so poleg 
jubilantk nastopili še Ljudski pevci Boštanj, vokalna skupina Tri-
ola s citrarko Anjo Drstvenšek, otroški pevski zbor OŠ Boštanj 
pod vodstvom Tadeje Krnc in mladinski pevski zbor A Vista bo-
štanjske šole pod vodstvom Mateje Repovž Lisec in mladi pe-
vec Maj Orešek.  S. Radi

DOLENJA VAS – Lepo okrašena dvorana Večnamenskega doma 
v Dolenji vasi je 12. decembra poleg domačnosti dobila še pose-
bej praznični lesk, ki so ga s svojim koncertom pripravile pev-
ke Ženskega pevskega zbora Prepelice. Kulturno društvo Žarek 
Dolenja vas in omenjena sekcija je po tradiciji v ta čas, ko leto 
zapira svoja vrata, razveselilo s povabilom na pevsko kulturno 
druženje, ki so ga tokrat poimenovali »Čudovit je ta svet«. S po-
mlajeno vrsto pevskih moči so Prepelice pod taktirko Mire Der-
nač Hajtnik obiskovalce in obiskovalke popeljale skozi pester 
glasbeni izbor, v goste pa so povabile basista Matijo Bizjana in 
pianistko Ano Češnjevar. Zbrane je uvodoma pozdravil predse-
dnik domače Krajevne skupnosti Goran Udovč, program pa je 
povezoval Samo Hajtnik.  M. Hrvatin 

15 let boštanjskih Azalejk 

Ženski�pevski�zbor�Azalea�je�obeležil�15-letnico�delovanja.

»Čudovit je ta svet«

Zapete�pesmi�so�bile�tudi�času�primerno�praznično�obarvane.

Želimo vam prijetne 
in vesele praznike ter 

srečno novo leto 2016!
Kolektiv podjetja GKI d.o.o.
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Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130 – 14P999004 je Regionalna razvojna agencija 
Posavje 17.12.2015 objavila
 

javni poziv za vključitev 10  udeležencev v instrument
Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2016

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet 
podjetništva za občino Radeče 2016«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti 
in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018

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

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

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

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo 
trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, 
ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo 
vključili predvidoma 1. februarja 2016.

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje www.rra-posavje.
si. Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani PVSP Radeče in na spletni strani 
www.rra-posavje.si, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, 
CKŽ 2, Krško; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Danica Kramžar, koordinatorka projekta, 
07 488 10 52.

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

občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

Priznanje za 15-letno nepre-
kinjeno opravljanje obrtne 
dejavnosti so prejeli Jurij Sa-
lamon, Jože Ratajc, Tomaž 
Krnc, Miroslav Mirtelj, Fran-
ci Mrgole in Boštjan Tratar, 
bronasto plaketo za 20 let 
neprekinjenega opravljanja 
obrtne dejavnosti Igor Ha-
naček, Polona Kozinc, Sreč-
ko Lipar, Alojz Rak, družin-
sko podjetje Sava avto, Jože 
Župevc, Anton Gračner in 
Željko Žajber, srebrno pla-
keto za 25 let pa Bojan Jaz-
binšek, Avgust Mavrič, Jože 
Repovž, Monika Vozel, Leo-
poldina Weiss in Anton Ja-
nežič. Zlato plaketo za 30 let 
so prejeli Herman Radej, Ed-
vard Trbovc in Lojze Vid-
mar. Prejemnik biserne pla-
kete za 35 let neprekinjenega 
opravljanja obrtne dejavnosti 
je postal Zvonko Tuhtar, dia-
mantno plaketo za 40 let pa je 
prejel Zvonimir Kadilnik. Le-
tošnji dobitnik najžlahtnejše-
ga priznanja Območne obrtno-
-podjetniške zbornice Sevnice, 
ki povezuje članice in člane 
z območja sevniške in dela 
škocjanske občine, je pričel z 
obrtno dejavnostjo 1. januar-
ja 1975. Njegovo vztrajanje na 
poslovni poti se je razvilo v so-
dobno družinsko podjetje Ka-
rodi d. o. o., ki ga od leta 2005 

Obrtnikom jubilejna priznanja 
SEVNICA - 4. decembra je Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica v sevniški kultur-
ni dvorani pripravila prednovoletno srečanje članic in članov z ogledom gledališke pred-
stave, podelili pa so tudi jubilejna priznanja posameznicam in posameznikom za dolgole-
tno, neprekinjeno opravljanje obrtne dejavnosti.

vodi skupaj z obema sinovo-
ma, Markom in Sandijem. 

Številne zbrane na že tradici-
onalnem prednovoletnem sre-
čanju, ki je namenjeno druže-
nju članic in članov, povezanih 
v organizacijo, ki prostovoljno 
združuje obrtnike in podjetni-
ke, so nagovorili predsednik 
sevniške območne obrtno-
-podjetniške zbornice Drago 
Krošelj, sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk in podpredsednik 
Upravnega odbora Obrtno-
-podjetniške zbornice Slove-
nije Ivan Meh. »Obrtniki in 
podjetniki smo v očeh politi-
kov in oblasti premalo pošte-
ni, zato nas bodo nagradili z 
davčnimi blagajnami, names-

to da bi ustvarili boljše pogoje 
za naše delo,« je dejal Krošelj, 
s čimer se je strinjal tudi Meh, 
ki je dodal, da država nima 
posluha zanje, a da bodo z de-
lom pokazali, kaj znajo in ko-
liko so vredni; Ocvirk pa je po-
udaril, da je obrtništvo temelj 
sevniškega gospodarstva.

Podelitvi priznanj in nago-
vorom je sledila gledališka 
predstava z naslovom Jezič-
ni dohtar v Sevnici v izvedbi 
amaterske gledališke skupine 
KD Pekre Limbuš, ki jo je reži-
ral priznani slovenski pisatelj, 
dramatik in scenarist Tone 
Partljič.
  S. Radi, 
� foto:�J.�Železnik

Prejemniki�letošnji�jubilejnih�priznanj�OOZ�Sevnica�s�pred-
sednikom�sevniške�zbornice�Dragom�Krošljem�in�sekretar-
ko�Anito�Pečnik
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Montaža turbinske opreme stroj-
nice poteka hitreje od predvide-
nih rokov v terminskem planu, 
saj so zmontirani že vsi predvo-
dilniki vključno z oblogami tur-
binskih jaškov. V proizvodnji se 
zaključuje izdelava gonilnikov, ki 
se bodo vgrajevali v pomladnih 

mesecih leta 2016. 

Na delu hidromehanske opreme 
sta vgrajeni radialni zapornici na 
5. in 4. prelivnem polju, v sesta-
vljanju pa je radialna zapornica 3. 
prelivnega polja. Po montaži za-
pornic sledi še montaža mostne 

konstrukcije z vsemi potrebnimi 
instalacijami.

V strojnici so se začela izvajati 
montažna dela na elektro opremi, 
v mesecu februarju 2016 sledi 
še montaža mostnega dvigala in 
portalnih dvigal. Dela na mostu 
čez potok Struga so v glavnini za-
ključena, v prihodnjem letu bodo 
izvedena le še zaključna dela.

Na akumulacijskem bazenu, kjer 
je naročnik družba Infra d.o.o., so 
v izvajanju zemeljska dela. Glede 
na intenzivnost del, se v poletnih 
mesecih leta 2016 pričakuje pre-
usmeritev reke Save iz obtočne-
ga kanala na prelivna polja, zasip 
obtočnega kanala in konec leta 
polnitev akumulacijskega bazena 
za potrebe zagonskih preizkusov 
agregatov in opreme HE Brežice.

Izvajanje del na gradbišču HE Brežice
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Gradnja energetskega dela HE Brežice poteka v okviru predvidenega terminskega pla-
na. Na gradbenih delih je realiziranih že 75 % vseh del, vgrajenih 77.000 m3 betona 
in 5.200 ton armaturnega železa. Največja intenziteta del se trenutno izvaja na iz-
gradnji montažne dvorane strojnice, aneksa, krilnih zidov in iztočne rampe. Na pre-
livnih poljih se še izvajajo dela z abrazivnimi betoni. 

Pogled na gradbišče HE Brežice iz zraka

KRŠKO - V Klubu Kulturnega doma Krško je posavska televizi-
ja Ansat TV 16. decembra pripravila krajšo slovesnost, na kate-
ri so s pomočjo video posnetka predstavili novo storitev - mul-
timedijski portal www.ansat-tv.si. Ta bo krško televizijo še bolj 
utrdil kot posavski medij, dostopen prav vsem kadar koli in kjer 
koli. Letos so na Ansat TV predvajali več kot 300 oddaj, do kon-
ca meseca novembra so tako predvajali že 10 % več oddaj kot v 
celem lanskem letu skupaj, pripravili so več kot 100 ur informa-
tivnega programa, poleg tega pripravljajo še druge programske 
vsebine lastne produkcije. V letu 2015 so pripravili kar 550 ur 
programa. V teh dneh so posneli že tisočo oddajo, ki je v treh le-
tih in pol obstoja Ansat TV nastala v njihovi lastni produkciji. Od-
ločili so se, da vse svoje vsebine zberejo na enem mestu in ustva-
rijo spletni video arhiv. V ta namen je nastal nov multimedijski 
portal www.ansat-tv.si, na katerem osrednjo pozornost namenja-
jo aktualnemu dogajanju v Posavju in tudi širše. Na portalu lah-
ko najdete najnovejše novice s področja gospodarstva, občinske-
ga dogajanja, kulture in drugih področij. Direktor in odgovorni 
urednik Tomi Horvat se je obenem zahvalil celotni ekipi, novi-
narkama Vernesi Sadulai in Katarini Prelesnik ter snemal-
cu in vodji produkcije Robertu Sajovcu, ki po njegovem v svo-
je delo vlagajo nadčloveške napore, ter vsem prisotnim zaželel 
»spletno 2016«. Predstavitev nove storitve so hkrati izkoristili 
tudi za družabni dogodek ob koncu leta, na katerega so povabi-
li posavske župane, direktorje ustanov in podjetij ter ostale po-
slovne partnerje, s katerimi sodelujejo in o delu katerih sezna-
njajo posavsko javnost.  R. R.

Nov portal Ansat TV

Direktor�Ansat�TV�Tomi�Horvat�(drugi�z�leve)�v�pogovoru�s�
povabljenimi�gosti

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.

VRBINA - Fakulteta za energetiko  s sedežem v Krškem je 
18. decembra v Vrbini slovesno odprla prizidek k Inštitu-
tu za energetiko, s katerim so pridobili 127 m2 površin, kar 
jim z obstoječimi prostori inštituta zagotavlja skupnih 628 
m2 površin za znanstveno-raziskovalne potrebe fakultete.

Potem ko so avgusta letos podpisali pogodbo z izbranim izva-
jalcem gradbenih del, podjetjem Kostak d.d., so septembra s po-
ložitvijo temeljnega kamna stekla dela, ki so jih dokončali že po 
dobrih treh mesecih. »Bilo je zelo naporno, ampak najbolj po-
membno je, da so naši sodelavci uspeli kvalitetno doseči ta izje-
mno kratek rok. Še enkrat smo dokazali, da smo to sposobni,« je 
povedal predsednik uprave podjetja Kostak d.d. Miljenko Muha. 
Fakulteta je s prizidkom pridobila devet polno opremljenih labo-
ratorijev s skupno 700 enotami raziskovalne opreme, spremlja-
joči raziskovalni objekt ter zunanje polje obnovljivih virov ener-
gije. Projekt je bil vreden 5,2 milijona evrov, od tega je šlo več 
kot 4 milijone evrov za raziskovalno opremo. 85-odstotno je bil 
financiran iz evropskih sredstev. 
»Za Fakulteto za energetiko in za lokalno okolje je to izrednega 
pomena predvsem zato, ker bomo s tem omogočili našim študen-
tom zelo dobre osnove za študij, znanstveno-raziskovalno delo 
ter za sodelovanje z gospodarstvom,« je ob tem dejal dekan Fa-
kultete za energetiko, izr. prof. dr. Bojan Štumberger, ki je sku-
paj z rektorjem mariboske univerze red. prof. dr. Igorjem Tičar-
jem, Muho in direktorico občinske uprave Občine Krško Melito 
Čopar prerezal otvoritveni trak. Prostori so že v uporabi, na fa-
kulteti pa že snujejo 3. fazo projekta, v kateri želijo predvsem iz-
boljšati pogoje za raziskovalno delo na področju jedrske energe-
tike in obnovljivih virov energije. � P.�Pavlovič

Inštitut dobil še prizidek

Slovesna otvoritev prizidka

 

15.12.1997 – 15.12.2015

najbolj domač časopis!
 Že 18 let 
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Celotna Slovenija (v Krškem 
so bile televizijske kamere) je 
lahko spremljala, kako so Kr-
čani po hitrem vodstvu lju-
bljanskih nogometašev - v 8. 
minuti je zadel Rok Kronave-
ter - in igralcu manj - David 
Poljanec je v 32. minuti pre-
jel rdeči karton - v drugem pol-
času napravili preobrat ter po 
golih Luke Volariča (70.) in 
Luke Žinka (74.) iz enajstme-
trovke (priigral jo je še en njun 
soimenjak - Štefanac) poskr-
beli za odmevno zmago, ki jo 
bodo tako igralci kot navijači, 
ki se jih je po uradnih podatkih 
zbralo 650, zagotovo še dolgo 
pomnili. Po tekmi je bilo seve-
da veselje veliko, najzvestejši 
navijači Nuclear Power Boysi 
so med drugim vzklikali »Pe-
trovič, Petrovič«. Hvalospeve 
so namenili krškemu trener-
ju Tomažu Petroviču, ki je na 
novinarski konferenci po tek-
mi trenerskemu kolegu Ma-
rijanu Pušniku - poraz proti 
Krškemu je bil kaplja čez rob 

ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Krka : Dobova 
34:25, Sevnica : Izola 29:21, 
Gorenje : Sevnica 36:20, Do-
bova : Ribnica 27:27
Lestvica – 1. Gorenje Velenje 
28, 10. Dobova 8, 13. Sevnica 4

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Krško : Rade-
če 32:30, Brežice : Železniki 
33:27, Drava : Brežice 33:24, 
Železniki : Krško 29:41, Rade-
če : Šmartno 22:32
Lestvica – 1. Krim-Olimpija 23, 
5. Brežice 17, 6. Krško 15, 10. 
Radeče 11

ČLANICE 1. SRL
Rezultati – Brežice : Zagorje 
14:47, Krka : Brežice 29:21
Lestvica – 1. Zagorje 21, 12. 
Brežice 0

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Krško : Celje 19:28, 
Koper : Sevnica 31:27
Lestvica – 1. Celje 18, 4. Krško 
16, 12. Sevnica 2

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultat – Krško : Olimpija 2:1
Lestvica – 1. Olimpija 46, 10. 
Krško 19

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SML – Krško : Domžale 1:6; Le-
stvica SML - 1. Domžale 44, 14. 
Krško 15
SKL – Krško : Domžale 2:0; Le-
stvica SKL - 1. Krško 43
Skupna lestvica - 1. Domžale 
81, 9. Krško 58

MALI NOGOMET

MLADINA U19
Rezultat – Sveta Trojica : Sev-
nica 5:2
Lestvica – 1. Sveta Trojica 15, 
3. Sevnica 12

ODBOJKA 

ČLANI - ZAHOD
Rezultati – Portorož : Kosta-
njevica 3:0, Kostanjevica : Tri-
glav Kranj II 3:2
Lestvica – 1. Kostanjevica na 
Krki 22

ČLANICE - CENTER
Rezultati – Brestanica : Dom-
žale 3:0, POK Krško : Bresta-
nica 0:3
Lestvica – 1. Šentvid 23, 4. Kos-
tak Elmont Brestanica 15, 9. 
POK Krško 1

KADETI – skupina E
Rezultati - Črnuče : Kostanje-
vica 0:2, Kostanjevica : Brezo-
vica 0:2
Lestvica - 1. Brezovica 14, 3. 
Kostanjevica na Krki 8

KADETINJE – skupina H
Rezultati – Novo mesto : Bre-
stanica 0:2, Brestanica : Voll-
leyball Ljubljana 0:2
Lestvica - 1. Grosuplje 16, 3. 
POK Krško 8, 4. Kostak-Elmont 
Brestanica 4

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL - VZHOD
Rezultati – Janče : Krško 70:79, 
Krško : Bistrica 73:56
Lestvica – 1. Helios Suns ml. 
14, 3. Posavje Krško 15

ČLANI 4. SKL - VZHOD
Rezultati – Blanca : Vran-
sko 101:84, Zagorje : Brežice 
78:88, Brežice : Ježica 42:60
Lestvica – 1. Ježica 18, 4. Po-
točje Blanca 16, 5. Brežice 16

MLADINCI 1.B SKL – skupi-
na BV
Rezultati – Krško : Dravograd 
82:68, Rogaška : Krško 88:56
Lestvica – 1. Rogaška 9, 3. Po-
savje Krško 8

V ta namen so zadnjo sobo-
to v avgustu na brestaniškem 
bazenu pripravili celodnevno 
prireditev, nanjo pa povabili 
predstavnike stanovskih klu-
bov, aktivne in nekdanje pla-
valce ter vse, ki so delovali v 
klubu v dobro številnih gene-
racij, k doseganju rezultatov in 
prepoznavnosti kluba, mesta 
in občine znotraj in izven slo-
venskih meja. Kilometri in ki-
lometri narejenih plavalnih za-
mahov pa so tudi letos obrodili 
sadove, četudi so, kot je pove-
dal predsednik, novo sezono z 
najmlajšimi selekcijami pričeli 
z zamikom zaradi sanacije ba-
zena v videmski osnovni šoli, 
na podlagi doseženih rezulta-
tov in uvrstitev si je namreč v 
letošnjem letu priplavalo ka-
tegorizacijo Olimpijskega ko-
miteja Slovenije kar 11 pla-
valk in plavalcev kluba, in sicer 
Nika Bizjak, Lara Jambriško, 
Karmen Zorič, Anže Kozole, 
Špela Grilc, Aljaž Bogolin, 
Andraž Dostal, Tjaš Žvar, 
Marko Mišanović in Nastja 
Sevšek. Zato je bilo predno-
voletno srečanje tudi prilož-
nost, da so ob predstavitvi in 
obdaritvi plavalcev, teh je v 

Za »Celulozarji« uspešno leto
KRŠKO - 8. decembra se je velika družina, kot je zbrane člane Plavalnega kluba Celulozar nagovoril pred-
sednik Borut Mlakar, zbrala v leskovški šoli na zaključku leta. Slednje pa je bilo ne le plavalno, temveč tudi 
slavnostno, saj so v klubu dopolnili jubilejnih 60 let delovanja.

klubu kar okoli 90, ki trenira-
jo pod vodstvom trenerjev Bo-
štjana Bajca, Alenke Jevšnik, 
Blaža Šunte, Krešimirja Ra-
dunovića in Davida Grilca, 
nagradili tudi dobitnike skup-
no sedmih medalj na državnih 
prvenstvih - Andraža Dostala, 
Laro Jambriško, Karmen Zorič, 

Žano Maruša in Tima Bizja-
ka. Ob zaključku uradnega 
dela je predsednik Borut Mla-
kar navzočim še zagotovil, da 
si bo vodstvo kluba prizadeva-
lo tudi v prihajajočem letu za-
gotavljati čim boljše pogoje za 
vadbo, najboljšim plavalcem 
dodatne treninge in priprave 

v objektih z ustreznimi pogoji, 
v letu 2016 pa bodo tudi orga-
nizator dveh večjih tekmovanj, 
in sicer že 45. mednarodnega 
plavalnega mitinga Krško ter 
državnega prvenstva mlajših 
deklic in dečkov. 

 Bojana Mavsar

Velika�plavalna�krška�družina�ob�zaključku�leta�(foto:�Erazem�Šribar)

Jesen končali z odmevno zmago
KRŠKO - Prvi del sezone 1. SNL so začeli in končali sanjsko, bi lahko dejali za nogometaše NK Krško, ki so 
12. decembra v tekmi 22. kroga na svojem stadionu gostili jesenskega prvaka Olimpijo in z zmago 2:1 prip-
ravili prvovrstno presenečenje, ki je »odneslo« gostujočega trenerja Marijana Pušnika. 

njegovi zamenjavi v naslednjih 
dneh - čestital za zaslužen na-
slov jesenskih prvakov in de-
jal, da so Krškemu uspeli me-
njave, prodori in zadetka tistih 
igralcev, ki si s trdim delom to 
tudi zaslužijo. 

Prvega moža krške stroke smo 
prosili tudi za oceno prvega 
dela sezone. Po njegovih be-
sedah so resnici na ljubo vsi 
pričakovali, da bodo jesenski 

del krški nogometaši konča-
li na zadnjem mestu, saj je po 
njegovem glede na vložke to 
tudi realnost. Začeli so sanj-
sko, sledilo pa je bolj klavrno 
nadaljevanje. »Sam sem že tak-
rat, ko smo imeli po dveh tek-
mah šest točk in zasedali vrh 
lestvice, napovedal, kaj bo sle-
dilo, ker preveč poznam nogo-
met in vem, kaj se lahko zgo-
di,« je izjavil Petrovič in dodal, 
da veliko stvari v krškem klu-

bu ni na takšnem nivoju, da 
bi lahko konkurirali ostalim 
prvoligaškim klubom. »Kon-
kurenčni smo samo zaradi iz-
jemnih igralcev in navijačev. V 
prvem delu sezone smo tako 
v strokovnem štabu kot igral-
ci dali svoj maksimum. Mar-
sikdo na tribuni vidi, da bi 
morali dati še več od sebe. Iz 
celotne Slovenije dobivam ve-
liko pozitivnih opazk, po drugi 
strani pa smo še najbolj nega-
tivni tu v Krškem. Rečem lahko 
samo: vsa čast fantom za teh 
19 točk,« je še dejal in zaklju-
čil, da bo treba za nadaljevanje 
sezone sesti in analizirati ve-
liko stvari. Krško je po 22 od-
igranih krogih zbralo 19 točk 
(štiri zmage, sedem remijev 
in 11 porazov) z razliko v za-
detkih -26 (11:37), vendar za 
6. mestom zaostaja samo šti-
ri točke. Sezona se bo nadalje-
vala konec februarja 2016, ko 
bodo Krčani gostovali pri Ru-
darju v Velenju.
 Rok Retelj

Nogometaši in strokovno vodstvo Krškega so se po tekmi zah-
valili�zvestim�navijačem,�ki�so�jih�ponesli�do�štirih�zmag�v�
prvem�delu�sezone.�

BRESTANICA - 18. decembra 
so plezalci Posavskega alpinis-
tičnega kluba tradicionalno, že 
šestič zapored, priredili božič-
no-novoletno srečanje na bres-
taniški steni. V popoldanskem 
programu so se v balvanskih 
problemih preizkušali najmlaj-
ši, predšolski in osnovnošol-
ski otroci. Po končanih nasto-
pih jih je obiskal dedek Mraz in 
navdušenim malčkom razdelil 
prek 50 daril in diplom. Sledi-
lo je druženje članov, ki so ime-
li na voljo za poskušanje raz-
novrstnih balvanov dve uri 
časa, najbolj močni in spretni 

Božično-novoletno srečanje plezalcev

pa so si priplezali še nastope v 
finalu. Pred spektaklom se je 
odvilo še enourno predavan-
je s pregledom klubskih ak-
tivnosti in najpomembnejših 
dosežkov minulega leta. V po-

znem večeru so na steni bles-
teli finalistke in finalisti, ki jim 
je probleme (kot vsako leto do 
sedaj) začinil Nejc Pozvek. Pri 
dekletih se je najbolje znašla 
Tjaša Trošt, pri fantih pa sta 
bila Aljaž Motoh in Andrej 
Trošt izenačena. Za vrhunsko 
vzdušje je poskrbela navduše-
na publika, ki je glasno spod-
bujala nastope vseh nastopajo-
čih. Posavski alpinistični klub 
se za podporo pri izvedbi sre-
čanja in še nekaterih drugih je-
senskih akcij zahvaljuje Zava-
rovalnici Triglav.
� Vir:�PAK

Mlade�plezalce�je�obiskal�de-
dek�Mraz�(foto:�Andrej�Trošt).

Mladinska speedway šola v Krškem
Brez zavor, brez prestav, 500 kubikov, pospeški primer-
ljivi z dirkalnikom formule 1, hitrosti do 120 kilometrov 
na uro, 10-tisoč glava množica. Speedway! Novoustano-
vljena Mladinska speedway šola, organizirana v sklopu 
izkušenega organizatorja dirk serije Grand Prix in kluba 
z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, Avto Moto Društva Kr-
ško, išče mlade voznike. Ob močno motivirani strokovni 
ekipi in dobro pripravljenih motorjih bomo skupaj osva-
jali nove naslove! Vabimo vse ambiciozne in adrenalina 
željne fante (zaželena starost je do 16 let), da se vpišejo 
v program vzgoje mladih voznikov. Prijavite se lahko na 
e-mail naslov mss.amdkrsko@gmail.com 
ali preko tel. 040-750-365 (Boštjan). 

Prijave zbiramo do 31.12., 
nakar vas bomo skupaj s starši 
povabili na predstavitveno srečanje.



Posavski obzornik - leto XIX, številka 26, sreda, 23. 12. 2015 35ŠPORTNO POSAVJE

MT Senovo
Srečno novo leto 2016Srečno novo leto 2016

Program za december
Sobota, 26.12.2015, ob 19.00
KIFL FEŠTA POSAVJE
Organizator: KPŠ in MC Krško

Ponedeljek, 28.12.2015, ob 18.00
OTVORITEV RAZSTAVE v sklopu delavnice
FINE ART FOR EVERYONE

Četrtek, 7.1.2016, ob 17.00
Info sestanek: NADALJEVALNI TEČAJ ŠPANŠČINE

Ponedeljki in četrtki, ob 17.00
TURNIR V NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Četrtek, 24.12.2015, ob 15.00
ZIMSKE IGRE

Četrtek, 7.1.2016, ob 15.00
IZDELOVANJE SNEŽAKA

Petek, 8.1.2016, ob 17.00
KARAOKE

Petek, 9.1.2016, ob 9.00
PLESNA DELAVNICA & JOGA CHALLENGE

Španski jezik govori že skoraj 600 milijonov ljudi po celem svetu 
in tudi v Posavju nas je vedno več. Januarja bomo začeli z 
nadaljevalnim 30 - urnim tečajem, ki bo potekal v prostorih 
Mladinskega centra Krško. Pridružite se nam lahko vsi, ki so vam 
abeceda, številke in ostale začetne snovi že znane. Tečaj bo 
vodila Tamara Žinko Jaklič, ki ima vrsto izkušenj na področju 
izobraževanja tujih jezikov. Skupaj bomo oblikovali prijetne in 
zanimive ure. Vabljeni! Več informacij in informativne prijave na 
tamara.zinko@gmail.com.

Kotizacija: 65,00 € (do 30. leta starosti), 
100,00 € (nad 30. letom starosti)

Info sestanek: četrtek, 7.1.2016, ob 17.00 v MC Krško.

NADALJEVALNI TEČAJ ŠPANŠČINE

KRŠKO 
V občini Krško so športne dvo-
rane na voljo pri vseh osmih 
osnovnih šolah ter pri krškem 
srednješolskem centru. »Dvo-
rane so dostopne vsem klubom 
in ostalim zainteresiranim v 
skladu z razpoložljivostjo. Pri-
javitelji na javni razpis za sofi-
nanciranje programov športa 
imajo prednost pri najemu,« 
pojasnjuje vodja oddelka za 
družbene dejavnosti Občine 
Krško Andrej Sluga. Kot pravi 
Sluga, se izvajalci letnega pro-
grama športa precej borijo za 
najboljše termine v osrednjih 
dvoranah, termini, ki ostanejo, 
pa so na voljo rekreacijskim 
skupinam, tako da so dvora-
ne, z izjemo dela poletnih šol-
skih počitnic, zasedene skozi 
celo leto. 

Cene najema za izvajalce le-
tnega programa športa se med 
dvoranami precej razlikujejo, 
saj segajo od slabih pet evrov 
na uro v stari telovadnici OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško, brestani-
ški, koprivniški, raški in pod-
boški telovadnici preko sedmih 
oz. osmih evrov na uro v senov-
ški, leskovški in novi krški te-
lovadnici do dobrih 20 evrov v 
športni dvorani srednješolske-
ga centra. Nekateri klubi vadi-
jo v prostorih, ki so si jih najeli 
oz. uredili drugje, občina pa jim 

pri najemu priznava ceno pri-
merljivega športnega objekta v 
občini Krško. Cena za sofinan-
ciranje rekreacijskih skupin je 
povsod enotna: do 4,17 evra na 
uro. Cene za tržni najem špor-
tnih dvoran določa vsaka šola 
posebej, gibljejo pa se od 20 
do 30 evrov na uro. Tovrstne-
ga najema je sicer po podatkih 
šol od 30 do 45 %.

Andrej Kerin iz Kluba boril-
nih veščin Dren iz Leskovca 
pri Krškem pravi, da so s po-
goji za vadbo in s termini v mali 
telovadnici OŠ Leskovec pri Kr-
škem zadovoljni. »Treba pa je 
poudariti, da smo pred nekaj 
leti sami v sodelovanju s ple-
sno šolo Anika obnovili telo-
vadnico in jo uredili tako, da 
ustreza šoli in našim potrebam. 
Ves strošek smo krili sami s po-
močjo donatorjev, šola nam je 
dala le pogoje za obnovo in do-
voljenje,« dodaja. V Judo klubu 
Krško pa so se, ker niso naš-
li ustreznih pogojev za izvaja-
nje svojega programa, odloči-
li za najem prostorov. »Lahko 
povem, da smo v zadnjih letih 
delovanja našli skupni jezik z 
občino. Pri sofinanciranju pro-
storov nam pomagajo, kolikor 
le lahko. Si pa želimo, da neke-
ga dne tudi mi dobimo primer-
ne občinske prostore, kjer nam 
visoka najemnina ne bi pred-

stavljala bremena,« pravi prvi 
mož kluba Ivan Širola. 

BREŽICE
V občini Brežice je največji 
športni objekt večnamenska 
športna dvorana v Brežicah 
z veliko plezalno steno, gim-
nastično dvorano, streliščem 
in kegljiščem. Z njo upravlja 
brežiški Zavod za šport, ki 
ima pod svojim okriljem tudi 
nadkrito atletsko vadbišče 
- »Balon«, brežiška atletski 
in nogometni stadion, špor-
tno dvorano v Dobovi ter do-
bovske zunanje športne povr-
šine. Ostali športni objekti v 
občini so v upravljanju posa-
meznih šol oz. javnih zavodov. 
V dopoldanskem času jih ko-
ristijo učenci oz. dijaki, ob po-
poldnevih in večerih pa so re-
zervirane za športna društva, 
klube in neformalne rekrea-
tivne skupine. Kot pravi direk-
torica Zavoda za šport Breži-
ce Simona Zupančič, imajo 
prednost pri najemu objektov 
klubi, ki izvajajo športne pro-
grame v občini Brežice, v pro-
stih terminih pa so objekti na 
razpolago ostalim uporabni-
kom. Cena najema brežiške 
športne dvorane je pri nepro-
fitnih organizacijah odvisna od 
tega, ali gre za trening ali tek-
mo. Cena za vadbo tako znaša 
od 24 €/uro za uporabo tre-

tjine dvorane do 70 €/uro za 
uporabo cele dvorane. Pri na-
jemu dvorane za potrebe tek-
movanja se cena giblje od 30 
€/uro za uporabo 1/3 dvorane 
do 90 €/uro za uporabo cele 
dvorane. Za izvajalce športnih 
programov v občini Brežice ve-
lja paketna cena 300 €, kjer je 
vključena uporaba cele dvora-
ne za osem ur. Pri profitnih do-
godkih je cena najem odvisna 
od števila obiskovalcev. V letu 
2014 so bili objekti v upravlja-
nju Zavoda za šport na račun 
uporabe osnovnih šol, klubov 
javnega interesa in ostalih 
uporabnikov skupaj zasedeni 
11.303 ure, stroški vzdrževa-
nja vseh objektov pa so znaša-
li skupaj približno 116.000 €. 

Cena tržnega najema športnih 
dvoran pri šolah je različna, od 
14 €/uro pa vse do 40 €/uro. 
Za izvajalce programov športa 
je cena prav tako različna, npr. 
telovadnico pri ZPTM Brežice 
lahko izvajalci v ta namen na-
jamejo za štiri €/uro. 

Po besedah predsednika Ro-
kometnega kluba Brežice Sta-
neta Tomšeta imajo rokome-
taši več kot odlične pogoje za 
trening in tekme, saj imajo vse 
na razpolago, tudi sodelovanje 
z Zavodom za šport je na viso-
kem in zelo korektnem nivoju.

SEVNICA
Tudi v sevniški občini je veči-
na športnih objektov del šol-
skih stavb, v katerih poteka v 
času pouka športna vzgoja za 
šolarje, v popoldanskem času 
pa v telovadnicah potekajo tre-
ningi različnih športnih klubov 
ter rekreacija za starejše. Med 
javne športne objekte sodita 
tudi športna dvorana pri OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, ki je bila 
zgrajena v letih 1993/1994, in 
športni dom pri sevniškem ba-
zenu, ki je bil zgrajen leta 2006 
kot nadomestni objekt za nek-
danji TVD Partizan. »Omenje-
na objekta sta dostopna tako 
klubom kot tudi ostalim upo-
rabnikom, ki pa se morajo pri-
javiti na naš javni poziv, ki ga 
objavimo vsako leto v maju, 
tako da potem lahko načrtuje-
mo vadbe za vse zainteresirane 
v naslednji sezoni, ki poteka od 
septembra do avgusta,« pove 
Mojca Pernovšek, direktori-
ca javnega zavoda KŠTM Sev-
nica, ki upravlja z obema špor-
tnima objektoma. Ob tem doda, 
da z vsemi uporabniki podpi-
šejo pogodbo in določijo višino 
najemnine, v katero so zajeti le 
obratovalni stroški. Uporaba 
športne dvorane za nepridobi-
tno dejavnost znaša 30,50 €/
uro, za pridobitno pa 45,80 €/
uro. Uporaba velike dvorane v 
športnem domu za nepridobi-

tno rabo znaša 15,90 €/uro, 
za pridobitno pa 23,90 €/uro. 
Od 1. marca letos pa plačuje-
jo društva in klubi, ki so regi-
strirani v občini Sevnica in iz-
vajajo nepridobitno dejavnost, 
uporabnino le v višini 5 % urne 
postavke, 95 % delež za pokri-
vanje obratovalnih stroškov pa 
zagotovi Občina Sevnica. »Stro-
ški vzdrževanja za posamezni 
objekt znašajo na letnem nivo-
ju okoli 35.000 evrov,« navaja 
sogovornica. 

»Kot klub, ki se ukvarja z 
vrhunskim športom in igra v 
prvi slovenski rokometni ligi, 
ne moremo biti zadovoljni s 
športno dvorano, v kateri tre-
niramo in tekmujemo. Dvorana 
je stara več kot 20 let in že tak-
rat ni bila funkcionalna,« pravi 
predsednik Rokometnega klu-
ba Sevnica Vojko Švab in na-
daljuje, »imamo samo tri sla-
čilnice, ni sobe za fizioterapijo, 
kjer bi po pravilih lahko posta-
vili masažno mizo, oddaljenost 
sten od črt igrišča je minimal-
na. Manjka tudi prostor, kamor 
bi lahko spravili športne rekvi-
zite. Najbolj pa bi potrebovali 
pregradne stene, da bi lahko 
dvorano razdelili na dva ali tri 
dele in s tem povečali število ur 
vadbe,« pojasnjuje Švab, a to je 
že dolgo znan problem.
� P.�Pavlovič,�R.�Retelj,�S.�Radi

Dostopnost posavskih športnih dvoran
POSAVJE - Za Posavje bi težko rekli, da nima dokaj bogate športne infrastrukture, predvsem novejših športnih dvoran. Ker se v družbi spet bolj poudarja pomen 
redne obšolske vadbe za otroke in rekreativne vadbe za odrasle, smo preverili, pod kakšnimi pogoji so dvorane dostopne tako klubom kot ostalim najemnikom.
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Na podlagi 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - 
ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 
in 76/14-odl. US) in 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na 
Krki (Uradni list RS, št. 49/14) Občina Kostanjevica na Krki s tem 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni objavi predloga 

Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu 
obrtna cona Kostanjevica na Krki.

I.
Javno se objavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki. 

Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu obrtna 
cona Kostanjevica na Krki se nanašajo na območje načrtovanih 
stavb št. 7 in 8, ki zajema območje parcelne številke 823/6-del 
(po novem 823/8), k.o. Kostanjevica. 
Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo le na 
oblikovne pogoje in velikost stavb, ki se nahajajo na vizualno 
neizpostavljeni lokaciji. 

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno objavljeno med 30. 
decembrom 2015 in 17. januarjem 2016 na oglasni deski Občine 
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na 
Krki ter na spletni strani Občine: www.kostanjevica.si. 

III.
V skladu z 61.b členom Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - 
ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 
in 76/14-odl. US) je v času javne objave javnosti omogočeno 
dajanje pripomb na objavljeno gradivo, in sicer po pošti na 
naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 
Kostanjevica na Krki ali po elektronski pošti na naslov: obcina@
kostanjevica.si. Vse pripombe na objavljeno gradivo morajo v 
naslovu/zadevi vsebovati ključno besedo »Pripombe na Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
obrtna cona Kostanjevica na Krki«. 

IV.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine 
Kostanjevica na Krki in v Posavskem obzorniku. 

Številka: 3500-3/2015-2
 ŽUPAN 
 Občine Kostanjevica na Krki
 Ladko Petretič l.r.

Odgovor na Odgovor Ljudske iniciative 
(Posavski�obzornik�št.�24,�26. 11. 2015)
Odgovor v tokratnem Odgovoru Ljudske iniciative Kostanjevica na 
Krki (LiK) je na povsem drugačen način interpretiral članek, ki je 
bil objavljen v Posavskem obzorniku št. 19, dne 17. 9. 2015 z nas-
lovom »Skupnost želijo spet povezati«. 

Občinska uprava se do trenutka objave tega članka ni vključe-
vala v nobene polemike v medijih, vezane na politično dogajan-
je v Kostanjevici na Krki. Ko pa smo bili s strani LiK-a izpostavlje-
ni kot arogantna uprava z navedbo, »da bodo začeli vršiti pritisk 
na občinsko upravo, da prekine z arogantnim odnosom do ljud-
stva, ker uprava ni izvoljena od ljudstva«, smo na to primerno od-
govorili. Zaprosili smo jih za konkretni primer ali primere arogan-
ce, vendar smo namesto odgovora prejeli njihovo razlago, kaj so si 
oni mislili, da smo mi mislili, ko smo jim postavili to jasno in ned-
voumno vprašanje. Mi ne potrebujemo nikogar, da nam razlaga, 
kaj si mi mislimo, ampak smo pričakovali odgovor na konkretno 
vprašanje. Saj če nekdo nekoga nečesa obtožuje, bi za odgovorne 
ljudi v demokraciji pričakovali, da imajo za to konkretne podla-
ge. Pravica govora v demokraciji pomeni tudi veliko odgovornost 
za to, kar izrečeš, česar pa se v teh časih, žal, marsikdo ne zaveda.

Glede povabila direktorice občinske uprave na razpravo o odpi-
ranju dialoga med občani na eni in občinskimi avtoritetami na 
drugi strani pa odgovarjamo, da le-tega nismo prejeli. Vabilo po-
meni, da se določi datum in kraj ter predmet razprave, na občini 
pa s takim vabilom s strani LiK-a ne razpolagamo. Občinska upra-
va ni v svojih člankih nikoli blatila nikogar in to tudi ni njen na-
men, medtem ko je sama temu večkrat izpostavljena. V duhu član-
ka, na katerega odgovarjamo, pa pričakujemo in verjamemo, da 
temu ne bo več tako.  
� Občinska�uprava�Občine�Kostanjevica�na�Krki�����

prejeli smo

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU -  Na svojem domu v Loki, ka-
mor so se njeni predniki preselili v času med obema vojna-
ma iz zaselka Vitovec v sevniški občini, je 8. decembra praz-
novala 90. rojstni dan Marija Gorišek, znana gostilničarka 
ter podpornica kulturnega in družabnega življenja v kraju.

Njen oče je odločil, da bo prvorojenka Marija ostala doma ter 
vodila domače posestvo in gostilno, mlajši brat in sestra pa bos-
ta nadaljevala šolanje v gimnaziji. Brat Jakob Jež (rojen l. 1928) 
je postal znan in priznan slovenski skladatelj, sestra Anica (roje-
na 1927, umrla leta 1995) pa profesorica matematike v Zagrebu. 
Marija, ki je enkrat tedensko obiskovala gospodinjsko šolo v Cel-
ju, je pomagala očetu v vaški gostilni in na kmetiji. Ježevi so ime-
li na levem bregu Save njive, ki so jih obdelovali tudi s pomočjo 
konj, ob gostilni pa so imeli še hlev, saj je imela takrat skoraj vsa-
ka hiša v Loki vsaj eno kravo zaradi mleka in tudi Ježevi so imeli 
svojo. Ena izmed tistih, ki je k njim prihajala po mleko, ko je bila 
še otrok, je pisateljica Zora Tavčar, ki je ohranila stik s sokra-
janko do današnjih dni. 

Marija ali, kot ji pravijo domačini, Mici, se je poročila in po očeto-
vi smrti prevzela vodenje gostilne, v kateri so bili ena najbolj cen-
jenih jedi vampi. Ima dva sinova, Andrej je žal že pokojni, Bojan 
Gorišek pa je znan pianist. »Naša slavljenka je v prostem času 
zelo rada pela, zato je bila članica Mešanega pevskega zbora Pri-
mož Trubar, rada je zaigrala tudi v kakšni gledališki predstavi ter 
še v pozni starosti z veseljem obiskovala kulturne in druge pri-
reditve v kraju, gostujočim glasbenikom in drugim umetnikom 
pa je nudila tudi brezplačna prenočišča,« je dejal Janez Zupan, 
ki je ponosen na sokrajanko, in prav tako njena snaha Suzana, 
ki živi z njo v skupnem gospodinjstvu. Vse najboljše sta slavljen-
ki voščila tudi predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti Janko 
Metelko in sevniški župan Srečko Ocvirk.  S. Radi, foto: P. P.

90 let Marije Gorišek

V�Loki�je�praznovala�90.�rojstni�dan�Marija�Gorišek.

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Jasmina Žnideršič, Brežice 

- deklico,
• Maja Kmetič, Drenovec pri 

Bukovju - dečka,
• Gabrijela Volk, Brežice - 

dečka,
• Ines Semenič, Obrežje - 

deklico,
• Polona Železnikar, 

Studenec - deklico,

rojstva

ZLATA�POROKA�-�Na�božični�dan�pred�50�leti�sta�stopila�v�za-
konsko�zvezo�Marjeta�Martinčič�iz�Svetega�Križa�(danes�Pod-
bočje)�in�Milan�Belinc�iz�Ljubljane.�Ljubezen�sta�potrdila�na�
ljubljanskem�magistratu�in�v�cerkvi�sv.�Cirila�in�Metoda�v�Lju-
bljani.�Sliko�nam�je�bralec�poslal�iz�Nemčije.

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših do-
godkov v življenju. Če ste se poročili pred kratkim ali vsaj 
v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fotografijo, 
in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Mati-
je Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali po 
e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodajte ime in 
priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj 
in kje je bila fotografija posneta ter ime in priimek fotografa.

Andrej�Beuc�iz�Pleterij�pri�Zdolah�in�Tijana�Sekulov�iz�Kragu-
jevca�(Srbija),�28.�november,�grad�Brežice�(foto:�Jure�Urek)

moja poroka

 
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.

• Martina Terner, Trebče - 
deklico,

• Janja Grubič, Cerina - 
dečka,

• Andreja Bevc, Veniše - 
dečka,

• Amela Mešić, Krško - 
dečka, 

• Urška Duh, Dolenja vas pri 
Raki - deklico,

• Karmen Polovič, Veliki 
Obrež - deklico.

ČESTITAMO!

KRŠKO - Kulturni dom Krško vabi k vpisu v abonma »Jazz.etno.
worldmusic.akustika 2016«, ki bo vseboval 12 koncertov različ-
nih nekomercialnih glasbenih zvrsti. V abonmaju bodo združi-
li sedem koncertov Jazzetno cikla, ki ga v KD Krško izvajajo od 
leta 2007, in pet koncertov iz cikla Akustika, ki se izvaja od leta 
2010. Cena abonmaja je 60 €, vpis pa bo potekal od 7. do 15. ja-
nuarja 2016. Več informacij na str. 31. P. P.

Jazzetno-akustični abonma
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Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

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 sez-
nanite 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 živ-
ljenje, 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

METKA HUDOKLIN

SPOMIN

29. decembra bo minilo žalostno leto, odkar nas je zapustila naša 
draga žena, mamica, sestra, teta in vnukinja

iz Artič.

Sonce�tvoj�dom�obseva,�
žarek�išče�tvoj�obraz,�

dnevi�žalostno�minevajo,�
ker ti si prezgodaj šla od nas. 

Nihče�ne�sliši,�kadar�jočem,�nihče�me�
nežno�ne�poboža�in�vse�molči,�odkar�te�ni.�

Le�kako�naj�svojo�bol�zatrem,�
le�komu�naj�vse�to�iz�duše�izpovem.

Hvala vsem, ki postojite pri njenem grobu in prižigate svečke.
Žalujoči: vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo 

JOŽE RIBIČ

SPOMIN

Izgubili smo dobrega prijatelja in stanovskega kolega.

Dajal�si�neomajno�zvestobo�svoji�stanovski�organizaciji
in s ponosom deloval v njej.

Po težki bolezni nas je zapusil

Območna obrtno–podjetniška zbornica Sevnica

upokojeni obrtnik
in v obdobju 1979–1983 predsednik OOZ Sevnica. ANE BREČKO

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se prišli poklonit njenemu 
spominu in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage

iz Gabrja 7

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate, mama,
spomin�bo�vedno�ostal.

DANIJEL MIŽIGOJ

ZAHVALA

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in krajanom 
za izrečeno sožalje. Hvala govorcem, pevcem, župniku in vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

V 81. letu starosti 
nas je zapustil naš dragi

MILOŠ KOJIĆ

ZAHVALA

V želji za ozdravitev si se neutrudno boril, vendar si bitko izgubil. Od 
tebe smo se 8. decembra poslovili na pokopališču v Pišecah. 
Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od njega ali ste na kakšen drug 
način izrazili zadnje slovo. Prav lepa hvala vsemu bolniškemu osebju 
Splošne bolnišnice Brežice – Interna II, ki ste mu lajšali bolečine in 
pomagali.

Vsi njegovi

iz Brežic

VINKA DIMCA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za tolažilne besede, izrečena pisna in ustna sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče, svete maše in darove za cerkev.
Zahvaljujemo se vsem zdravnikom in ostalemu zdravstvenemu 
osebju, ki ste mu pomagali v času njegove bolezni in mu lajšali 
bolečine. Hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju za obiske na 
domu v času njegove bolezni in lepo opravljen pogrebni obred, 
pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, pevcem za zapete 
žalostinke in trobentaču za zaigrano Tišino.
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste se mu poklonili, z nami 
sočustvovali in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega

iz Brezja pri Senušah

Kogar imaš rad,
ta�ti�v�srcu�nikoli�ne�umre,

samo�daleč,�daleč�je.

JOŽEFA ŠERBEC

ZAHVALA

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
tolažilne besede, izrečena pisna in ustna sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče, svete maše. 
Za vso pomoč v najtežjih trenutkih se najlepše zahvaljujemo 
patronažni sestri Vasji Hrastovšek. Hvala gospodu župniku Milanu 
Kšeli za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in 
gospodu Arhu za zaigrane skladbe. Hvala vsem, ki ste jo v tako 
velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

V 97. letu nas je zapustila naša draga mama, 
babica, prababica, tašča, teta, botra 

in dobra soseda

iz Gornjega Lenarta.

Veseli�s�teboj�smo�živeli,
žalostni,�ker�te�več�ni�...�
Ostali�so�živi�spomini.��

Z�nami�potuješ�vse�dni�…

MAJDA KRAGELJ

ZAHVALA
Draga�mama,

obljubljamo�(vsi�štirje�otroci),
da�ne�boš�nikoli�pozabljena�...

izgubila bitko za življenje, ki jo je bojevala 26 dni v bolnišnici Brežice   
in umrla 27. dan, v nedeljo, 20. 12. 2015, ob 8.32 uri zjutraj!

»bolnik�upa,�dokler�diha«�...�lat.:�Aegroto�dum�anima�est,�spes�est!

Vsi štirje otroci smo naši ljubljeni, cenjeni mami ves čas in v izmenah  
(vseh 27 dni) stali ob strani v tej izjemni bitki in ji poskušali 
pomagati ali vsaj olajšati njene bolečine, njeno osamljenost, dvome, 
razočaranost, obup in smo ji dvigovali pogum, ji vlivali zaupanje, 
da bo jutri nov dan, ko se bo spet lahko vrnila v svoj dom, kar si je 
najbolj želela!

»za�dušo,�ki�pričakuje,�ni�nič�dovolj�hitro«�...�lat.:�Animo�cupienti�
nihil�satis�festinatur!

Naš boj za pomoč pri ozdravitvi gospe Kragelj, naše mame, ni imel 
medicinske podlage, saj tudi sedanja medicina tretjega tisočletja v 
omenjeni bolnišnici ni imela v tej borbi končnih pozitivnih učinkov  
(rezultatov), smo se pa zavedali, da »s smrtjo ugasnejo vse pravice  
umirajoče gospe Kragelj« (lat.: Mors omnia lura solvit), predvsem 
pravica do življenja.

Ivo Andrić, Nobelov nagrajenec, je v svoji knjigi Most na Drini (Na 
Drini ćuprija) v 15. poglavju zapisal modrost, ki je vredna pokojne 
gospe Majde Kragelj in se glasi takole: 

»vsaka�luč�kmalu�dogori�in�vsaka�slovesnost�mine«�

De�moris�nihil�nisi�bene�oziroma:�»o�mrtvih�vse�najboljše«�in�še�
mnogo,�mnogo�več.�

Danes pokojna Majda Kragelj je bila namreč izjemna borka za 
poštenost, enkratna sogovornica visokega intelekta, pa vendar 
preprosta gospodinja, ki je svoje otroke ne samo lepo vzgojila, ampak 
jih tudi vzajemno spoštovala.

Naj ti bo tvoj odhod iz zemeljskega sveta v onostranstvo prijeten 
z željo in v upanju, da si zagledala tisto svetlobo, ki osrečuje, in si  
odpotovala v povsem drugačen, prijetnejši svet.

Naj�ti�bo�mirna�zemlja.
Vsi žalujoči

Po izjemno hudi borbi za življenje je v 85. letu življenja cenjena, 
spoštovana gospa, mati štirih otrok

doma z Rozmanove 18, Krško,

IVAN JAZBEC

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. 
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje, sveče in sv. maše.

Hvala govornikoma za ganljive besede slovesa. Posebna hvala 
gasilcem PGD Orešje na Bizeljskem, Lovski družini Bizeljsko, vsem 
praporščakom, pogrebni službi, gospodu župniku za lepo opravljen 
obred ter vsem, ki ste pokojnika pospremili na njegovi zadnji poti.

Spominjali se ga bomo kot plemenitega človeka in še enkrat hvala 
vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Bizeljske vasi 7 na Bizeljskem.

Prazen�dom�je�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče,�
ni�več�tvojega�smehljaja,

utihnil�je�tvoj�glas,�
bolečina�in�samota�sta�pri�nas.

Zato�pot�nas�vodi�tja,
kjer sredi tišine spiš,
a�v�naših�srcih�ti�živiš.

V 61. letu starosti nas je zapustil naš dragi sin, mož, oče,
dedi, tast in brat

V zadnjem delu Almanaha objavljamo prispevek 
Polone Brenčič, ki je na osnovi razpoložljivega gradiva 
in pogovorov z nekaterimi sodobniki poskušala vsaj v 

glavnih obrisih odstreti življenje in delo še enega 
izmed vodilnih mož občine Krško - Nika Kurenta, ki je 

predsedoval občinski skupščini v letih 1974 in 1975.  

Izšel je Almanah občine Krško 2015
Tudi iztekajoče se leto 2015 je bilo polno dogodkov na 

področju politike, gospodarstva, kulture, športa in 
drugih dejavnosti. V največji možni meri smo jih 
skušali zbrati in predstaviti v tradicionalni izdaji, 
ki nastaja v sodelovanju uprave Občine Krško in 

Zavoda Neviodunum.

Naročila: 040 634 783 / marketing@posavje.info
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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 
... PIS biro Damjan Žibert s.p., 
Glavni trg 27, Sevnica. 
Tel.: 031 431 315

Prodam vikend z vinogradom 
na lepi sončni legi. Okolica Kr-
škega. Tel.: 031 431 681

Oddam vinograd na ravni legi 
na Bučerci, 500 trt. 
Tel.: 031 282 397

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

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

KMETIJSTVO
Prodam kosilnico BCS z no-
vim motorjem in motor Acme 
za kosilnico ali motokultivator. 
Tel.: 040 295 510

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

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 070 709 767

Prodam koruzo, ječmen, ajdo 
in oves ter jedilni krompir. 
Tel.: 031 431 681

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

Prodam cca. 250 bal sena za 
250 €, teža kocke 22-25 kg. 
Tel.: 031 519 566

Prodam bukova drva za štedl-
nik ali centralno kurjavo, mo-
žna dostava na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino chardonnay, 
modri pinot, rumeni muškat 
(polsuhi). Cena po dogovoru, 
Bizeljsko. Tel.: 040 781 444

Prodam vino modra frankinja, 
l. 2015. Tel.: 041 832 024

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

ŽIVALI

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

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

Prodam teličko lim/ls, staro 
12 tednov. Tel.: 041 899 231 

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

Prodam kravo LS, brejo 8 me-
secev, 2 prašiča, težka 150-
170 kg, vino frankinjo in cvi-
ček. Tel.: 051 870 909

Prodam kravo ČB, brejo 9 me-
secev, 2 telici, stari 8 mesecev, 
2 bikca, stara 20 in 10 dni. 
Tel.: 031 868 337

Prodam starejšo kravo, težko 
okoli 750 kg, lepo rejeno, za v 
klavnico. Tel.: 07 49 67 173, 
041 973 074

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece, za nadaljnjo 
rejo, in mešana kalana drva, 
bukev-hrast. Tel.: 07 49 56 
236, 041 380 075

Prodam prašiča, cca. 150 kg, 
hranjen z domačo hrano, pre-
točno pumpo Rover 25 in pre-
točne cevi. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 657 524

Prodam purane, črne. 
Tel.: 041 314 067 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

IZREZAN OGLAS VELJA KOT KUPON ZA 10 % POPUST

Alojz Kržan s.p., Zaloke 8, 8274 RAKA
T: 07/497 51 22; M: 041/646 944
E: akrzan10@gmail.com 
www.keramika-krzan.info

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

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Nataši Krupenko, Globočnikova 19, 
1000 Ljubljana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-

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

Lestvica tega tedna: 
 1. (4.) Ans. PETKA - Življenje je popotnik
 2. (3.) Ans. POGUM - Pojem ti z zaprtimi očmi
 3. (2.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Ajdov kolač
 4. (1.) Ans. MLADI UPI - Ta noč bo najina 
 5. (9.) Ans. VESELI DOLENJCI - Neskončni večeri s teboj
 6. (5.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD - Domov
 7. (8.) Ans. ŽARGON - Kdor jo rad ima 
 8. (10.) Ans. FRANCA MIHELIČA in Ans. ROKA ŽLINDRE -  
   Nasmehni se
 9. (6.) Ans. JURČKI - Srčne rane
 10. (-.) Ans. VIHARNIK - Brez hlač

Predlog tega tedna za glasovanje:
Fantje z vseh vetrov - Si rekla, da ne smem 

 
Kupon št. 290

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

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...PRŠUTIJADA
Odhod: 15. 1. 2016
Trajanje: 3 dni
Cena: od 125 € dalje

TEČAJ SMUČANJA
Odhod: 22. 2. 2016
Trajanje: 1 dan
Cena: 50 € 
(prevoz, karta, tečaj, čaj, malica)

SMUČARSKI IZLETI
Odhod: januar 
Trajanje: 1 dan
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Prodam prašiča za zakol, tež-
kega 200 kg, hranjen z domačo 
hrano. Zakol lahko opravite pri 
nas. Tel.: 051 338 819

Prodam prašiča, težkega okoli 
170 kg, hranjen z domačo hra-
no. Tel.: 07 49 77 259

Prodam 2 prašiča, težka 130-
150 kg, okolica Blance. 
Tel.: 040 304 032

Prodam svinjo, težko okoli 
300 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Prodam prašiča, cca. 150 kg. 
Hranjen z domačo hrano in 
krmnim grahom. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 594 443

Prodam prašiča, težkega okoli 
150 kg, ter prašiča, 200 kg, za 
zakol, oba hranjena z domačo 
hrano, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 56 716

Prodam prašiče, težke do 120 
kg. Cena 1,80 - 2,10 €/kg. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodamo pujske, do 30 kg, ter 
ječmen in ajdo letošnje žetve v 
refuzi. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam svinjo, težko cca. 250-
300 kg, in prašiče, težke 60-
100 kg. Domača reja. 
Tel.: 051 422 161

Prodam odojke (35 kg) in svi-
nji (250 kg in 150 kg), krmlje-
ni z domačo hrano. 
Tel.: 040 345 693

Prodam prašiče, do 100 kg, 
hranjene z domačo hrano. Mo-
žen zakol. Tel.: 031 492 837

RAZNO
Prodam kamin z možnostjo 
priklopa na centralno kurjavo. 
Tel.: 031 452 800

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

Očistim in pospravim vam 
podstrešje in klet. 
Tel.: 030 344 977

Prodam stružnico za les z dle-
ti. Cena 90 €. Tel.: 070 730 952

Prodam leseni hram 4,50 x 
3,50 m (kostanjeve brune 7 
cm). Tel.: 031 288 901

STIKI

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

Moški, star 48 let, s svojo hišo, 
iščem žensko za resno zvezo. 
Naj bo novo leto lepše za oba. 
Tel.: 051 743 901

42-letni moški, invalid, ne-
žen, spoštljiv, čustven, iščem 
žensko za skupno prihodnost. 
Tel.: 041 774 734, Sebastijan

Sem urejen, blizu abrahama. 
Želel bi spoznati resno pri-
jateljico, zaželena resna veza. 
Tel.: 051 828 541

Prodam 2 prašiča, hranjena z 
domačo hrano, odojke in koru-
zo. Vse po ugodni ceni. 
Tel.: 031 768 569

Prodam prašička, okoli 150 
kg, hranjen z domačo hrano, 
možen zakol. Tel.: 041 870 738

Prodam dva prašiča, težka 100 
kg in 120 kg, hranjena z doma-
čo hrano, možen zakol (okoli-
ca Brežic). Tel.: 041 560 136 

Prodam prašiča, težkega 
okoli 180 kg, hranjen z do-
mačo kuhano hrano, mo-
žen zakol. Tel.: 07 49 51 382 

Prodam prašiče, 140-150 kg, 
cena 1,80 €/kg, in krožno bra-
no s 24 diski. Tel.: 031 762 872

Prodam 2 prašiča, težka cca. 
240 kg in 160 kg. 
Tel.: 040 933 911

Prodam prašiče, 140-150 kg, 
cena 1,80 €/kg, okolica Dobo-
ve. Tel.: 041 848 740

Prodam prašiče, težke okoli 
180 kg, in orehe po 10 €/kg. 
Tel.: 07 49 59 175

Prodam prašiče, od 25 do 60 
kg, in od 100 do 180 kg, okoli-
ca Dobove. Tel.: 040 628 535

Prodamo prašiče, težke oko-
li 200 kg, eden tudi za salame. 
Tel.: 031 452 476

Prodam prašiče, težke od 
160–230 kg, in jedilni krom-
pir. Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Podarim 4 mlade mucke, 2 sta 
dolgodlaka, vsi vajeni mačjega 
stranišča. Tel.: 040 858 734

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 (1/2016) bo izšla v 
četrtek, 7. januarja 2016.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 31. december 2015.

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam več 
zanimivih možnosti 

oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

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

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.

OSEBNA 
PRIPOVED 

O ŽIVLJENJSKI 
IZKUŠNJI

Naročila 
in informacije:

13,00€
NOVA KNJIGA

040 302 809 zalozba@posavje.info

Marija Hrvatin - Diagnoza, ko zastane dih

KRMELJ – 10. decembra so se članice in člani Ilco društva Po-
savje zbrali na prednovoletnem srečanju v gostišču Barbara v 
Krmelju, kjer je zbrane uvodoma nagovoril predsednik društva 
Alojz Zorko. Povedal je, da je ponosen na društvo, ker še ved-
no diha kot enotna družina, čeprav jih je v letošnjem letu zapus-
til dosedanji predsednik in še nekaj članov. »Ohranili jih bomo v 
lepem spominu,« je dejal ter nato predstavil delovanje društva 
v bodoče in v zaključku nagovora vsem zaželel lepo praznovanje 
bližajočih se praznikov ter veliko zdravja v prihajajočem novem 
letu. Navzoče je pozdravila tudi Sonja Druks, direktorica podje-
tja INN iz Celja, ki je za članice in člane društva v letošnjem letu 
pripravilo kar dve srečanji. V nadaljevanju je sledilo kratko pre-
davanje o negi kože višje medicinske sestre in enterostomalne 
terapevtke Lidije Gašpir, kar je za stomiste zelo pomembno, še 
zlasti v zimskem času. V zaključnem delu so sledila še obdaro-
vanja ter po kosilu zabava s petjem in plesom. 
 S.�R./vir:�Ilco�društvo�Posavje

Prednovoletno srečanje Ilco 
društva Posavje

Ilco�društvo�Posavje�za�svoje�članice�in�člane�redno�priprav-
lja�družabna�srečevanja.�
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MAŽORETNI� DEFILE� S� SPOMINI� NA� FRANCIJO� -� Mažore-
te�Društva�Trg�Sevnica�so�21.�novembra�v�sevniškem�špor-
tnem�domu�pripravile� tradicionalni�koncert,� t.� i.�»defile«.�
Osrednja�tema�večera,�ki�ga�je�povezovala�Bernarda�Žarn,�
so�bili�trenutki,�ki�so�jih�sevniške�mažorete�v�svojih�petih�le-
tih�doživele�na�nastopih�v�Franciji�skupaj�s�sevniško�godbo,�

z�obiskovalkami�in�obiskovalci�pa�so�delile�tudi�svoja�občut-
ja�ob�osvojenem�tretjem�mestu�na�letošnjem�evropskem�pr-
venstvu�v�francoskem�Albiju.�Vrhunec�večera�je�bila�izroči-
tev�pokala�z�evropskega�prvenstva�v�čast�in�ponos�županu�
občine�Sevnica�Srečku�Ocvirku�ter�s�tem�tudi�vsem�ostalim�
občankam�in�občanom�občine�Sevnica.�Mažorete�so�poveda-

la,�da�ima�ta�pokal�zanje�zlat�sijaj.�Predstavile�so�tudi�svoj�
prvi�mažoretni�spot,�ki�so�ga�posnele�na�različnih�lokacijah�
v�Sevnici.�Sevniške�mažorete�so�v�teh�dneh�pričele�s�pripravo�
na�koncert�Tanje�Žagar�in�s�pripravami�na�državno�prven-
stvo�2016,�kjer�se�bodo�znova�borile�za�najžlahtnejša�mesta. 
Vir:�Društvo�Trg�Sevnica,�foto:�J.�Teraž


