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Zadnji dojenček v 2015 
in prvi v 2016 iz iste vasi

Na prvega letošnjega novorojenčka v brežiški porodnišnici je 
bilo treba počakati cel dan in še skoraj uro za povrhu, ko je 
na svet prijokala Neža ter osrečila mamico Janjo Hafner (na 
fotografiji) in očka Stanka Škofa iz Bojsnega. Zanimivo je, da 

iz iste vasi v KS Globoko v brežiški občini izhaja tudi Barbara 
Krnulc, ki je nekaj dni prej, 29. decembra zvečer, povila Fili-
pa, zadnjega novorojenčka v lanskem letu. Sicer pa so v Bre-
žicah v lanskem letu zabeležili 532 porodov oz. 536 rojstev 
(štirikrat so imeli dvojčke). Podrobneje o tem ter o drugih 
zanimivostih in novostih pa lahko preberete v tradicional-
ni novoletni reportaži iz brežiške porodnišnice na strani 17. 
  P. P.

AKTUALNO
Z vidika enotnosti 
smo nazadovali
Slavnostni govornik Tomaž Režun je na regijski 
slovesnosti ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
v Krškem med drugim dejal, da smo se kljub 
temu, da je Slovencem pogum očitno zapisan 
v DNK, na do sedaj prehojeni poti odmaknili od 
začrtanih ciljev, ki smo si jih zadali pred 25 leti, 
saj smo razvojno naredili nekaj korakov naprej, z 
vidika enotnosti naroda pa žal nazaj.
 Stran 3

Igor Zorčič, poslanec DZ:

Za Posavje se 
potegujem in sem
pri tem tudi 
uspešen
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Franc Bogovič, 
evropski poslanec (SLS/EPP)

Pismo iz Bruslja
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Raziskovalna vnema še narašča

V ospredju je vsestranski razvoj

Želijo ohraniti ortodonta

Migrantskemu toku 
še kar ni videti konca
Še pred pričetkom zime so vsi ugibali, ali bodo 
nizke temperature in sneg vplivali na begunsko–
migrantski tok, da bi se ta zmanjšal ali celo 
ustavil. Izkazalo se je, da tudi zimske razmere 
migrantom ne pridejo do živega, saj jih v Dobovo 
še vedno prihaja povprečno okoli 4000 na dan.

 Stran 2

POSAVJE - Leto 2016 so tudi nekateri Posavci pričakali na organiziranih silvestrovanjih na prostem 
v Brežicah in Sevnici. Brežičani so zadnje ure lanskega leta odštevali skupaj z Letečimi potepuhi, ki 
so skrbeli za dobro razpoloženje v mestnem središču, ko je ura odbila polnoč, pa je številne občane 
pozdravil in jim zaželel veliko dobrega župan Ivan Molan. V središču Sevnice so že popoldne pripravili 
silvestrovanje za najmlajše z gledališko predstavo in obiskom dedka Mraza, sledilo pa je večerno 
silvestrovanje na prostem z ansamblom Dori. Zbranim je ob vstopu v novo leto voščil župan Srečko 
Ocvirk. Sneg, na katerega so mnogi nestrpno čakali, pa je tako kot večji del Slovenije tudi našo 
pokrajino pobelil šele tretji dan v letu in poleg za nekaj standardnih težav v prometu poskrbel tudi 
za idilične zimske prizore, kot je tale iz Brežic.  Foto: Silvester Mavsar

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Najboljši okusi 
zime

Iz pogovorov v Posavskem obzorniku

V letu 2015 
so nam povedali 

 str. 24
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December 1997 je bil rojstni čas tiskanega medija, katerega 
novo številko, prvo v letu 2016, pravkar prebirate. Torej lah-
ko rečemo, če seveda uporabimo človeške vatle, da je nedav-
no doživel svojo polnoletnost.

Osemnajst let je bilo nekoč, ko so bili tiskani mediji najbolj 
množično sredstvo obveščanja javnosti, razmeroma kratka 
življenjska doba. V časih velike konkurence in množice dru-
gih informacijskih sredstev, predvsem pa nenehne grožnje 
z izumrtjem papirnatih oblik komuniciranja, dosežena leta 
posavskega časopisa najbrž pomenijo že lepo starost. Tako 
vsaj pravijo tisti, ki se na to dejavnost spoznajo, to pa so slo-
venski tiskarji, založniki, uredniki in pa predvsem novinarji, 
ki prav zadnje mesece na svoji koži občutijo padanje naklad 
in umiranje nekdaj uspešnih revij in časopisov.

Tudi našemu časopisu ni vedno z rožicami postlano in nje-
gova zgodovina ni brez brazgotin. Pa ni šlo za konkurenco, 
pač pa največkrat za politične ali pa kvazipodjetniške mo-
tive. Kako so se podobni primeri končali za posavsko medij-
sko krajino, je moč razbrati iz usode kar treh radijskih po-
staj. Nekaj poskusov pritlehnega ogrožanja našega medija se 
je dogajalo tudi v letu 2015. 

K sreči pa je Posavski obzornik prerasel leta nebogljenosti 
in je zaradi poštenega odnosa do tukajšnjih ljudi in pred-
vsem poslanstva, ki si ga je zastavil, postal nepogrešljiv del 
življenjskega utripa regije. To najbolje potrjujejo podatki o 
njegovem dosegu, ki znaša preko 50.000 bralcev, s čim takim 
pa se ne more izkazati noben drug medij v regiji. Naj ponov-
no tudi zapišem, da je Posavski obzornik - ne glede na svo-
jo brezplačnost za bralce in številne oblike sodelovanja s po-
slovnimi partnerji - eden najbolj neodvisnih medijev v državi! 

Vse to pa nas ne uspava, pač pa si v okviru svojih možnosti pri-
zadevamo za nadaljnji razvoj. Lahko rečemo, da je t. im. tretja 
prenova časopisa, ki smo jo v oblikovnem in vsebinskem pog-
ledu opravili pred poldrugim letom, dala dobre rezultate. Res 
nas, kljub povečanemu številu strani, še vedno pestijo težave s 
prostorom, a to po drugi strani pomeni, da so objave na stra-
neh Posavskega obzornika zelo zaželene in težko pričakovane.

Predvsem pa se ob tej priložnosti želim zahvaliti vam, drage 
bralke in bralci, ki nas iz številke v številko berete. Prav tako 
velja zahvala vsem velikim in majhnim, organizacijam in po-
sameznikom, ki po svojih možnostih in volji podpirate časo-
pis, ker veste, da s tem podpirate tudi skupno posavsko stvar, 
katere odločen in vztrajen protagonist ter zagovornik je Po-
savski obzornik.

In tak bo tudi v svojem devetnajstem letu. Srečno!

uvodnik

Piše: Silvester Mavsar

Posavski obzornik – 
že polnoleten …

SEVNICA - V Zdravstvenem domu Sevnica je od sredine av-
gusta 2015 do konca leta delovala ordotontska ordinacija 
za otroke in mladostnike z nepravilno raščenim zobovjem 
do 16. leta starosti. Storitev je opravljal dr. dent. med., spe-
cialist zobne in čeljustne ortopedije Matjaž Zupančič, ki pa 
se je upokojil, zato se storitev seli v ZD Krško.  

Omenjeno zdravstveno storitev bo do 30. junija 2016 v soglasju 
z Ministrstvom za zdravje začasno opravljal dr. dent. med., spec. 
čeljustne in zobne ortopedije Damijan Blatnik v prostorih Zdra-
vstvenega doma Krško, in sicer do izbire nadomestnega konce-
sionarja, ki bo izbran na osnovi objave razpisa.

Na prenos opravljanja zdravstvene storitve iz sevniškega zdra-
vstvenega doma v Krško se je s posebnim dopisom odzvala Ob-
čina Sevnica. V njem je omenjeno »usklajeno nedelovanje siste-
ma: nerazumna organizacija otrodontske dejavnosti v Posavju«, 
ki po njihovem mnenju ne dosega ciljev enakomerne dostopnos-
ti in sorazmerne obravnave ter enakosti v zdravstvenem varstvu. 
»Občina Sevnica je v svoji skrbi za zdravje občanov že večkrat 
izpostavila nerazumevanje do sistematičnega zavračanja preno-
sa koncesije za izvajanje ortodontske dejavnosti iz Brestanice v 
občini Krško, na območju katere delujejo vsi trije obstoječi po-
savski timi zobne in čeljustne ortopedije, v Sevnico, kjer so naši 
občani kljub velikim potrebam celoten čas brez te storitve. In to 
kljub odločbi Ministrstva za zdravje z dne 12. 8. 2015, ki omo-
goča premestitev ortodontske ordinacije g. Matjaža Zupančiča, 
dr. dent. med., iz Brestanice v Zdravstveni dom Sevnica, kjer so 
omogočeni prav vsi pogoji za delo,« so zapisali v dopisu, ki so ga 
poslali na Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije in Zdravniško zbornico Slovenije.

Občina Sevnica in ZD Sevnica pričakujeta pojasnila v zvezi z or-
ganizacijo ortodontske dejavnosti v Posavju, ki je obema usta-
novama nerazumljiva. 
 S. Radi

V Sevnici želijo ohraniti 
ortodontsko ordinacijo KOSTANJEVICA NA KRKI - Svetniška skupina občine Kostanjevi-

ca na Krki, ki jo sestavljajo Andrej Rajar, Jožica Lešnjak, Anton 
Zagorc, Andrej Kerin, Lovro Metelko in Mateja Jurečič, se je 
odzvala na izjavo za javnost, ki jo je župan občine Kostanjevica 
na Krki Ladko Petretič sredi decembra posredoval v javnost kot 
odgovor na sodbo Upravnega sodišča, ki je po njihovem mnenju 
»v neskladju s sodbo« in »osebno žaljiva do svetnikov občinske-
ga sveta občine Kostanjevica na Krki ter njihovega dela«. Sve-
tniki menijo, da je s sodbo odpravljen samo sklep o imenova-
nju članov delovne komisije, sprejet na izredni seji 29. 12. 2014 
(ker vanjo poleg svetnikov niso bili imenovani tudi drugi obča-
ni in ker predloga za imenovanje članov ni pripravila Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja), ne pa tudi osta-
li sklepi, ki jih je na tej seji sprejel občinski svet, in sicer sklep o 
ustanovitvi delovne komisije in sklep o določitvi nalog delovne 
komisije. Županu očitajo zavajanje ter izogibanje odgovornosti 
in odpravi napak, ki mu jih nalaga odločba o prekršku z dne 20. 
3. 2014, ki jo je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, v kateri je jasno opredeljeno, da so bili finančno oškodo-
vani upravičenci, denar pa zadržan in porabljen tudi za delova-
nje občinske uprave ter se jim izreka ukrep odvzema protiprav-
no pridobljene premoženjske koristi. »In to je bistvo, zakaj smo 
svetniki občinskega sveta predlagali ustanovitev delovne sku-
pine za pregled izvedenih postopkov Komisije za vračanje vla-
ganj v JTO,« so zapisali. Ker je Petretič vložil tožbo zoper Občin-
ski svet občine Kostanjevica na Krki, kot zavajajočo in žaljivo 
ocenjujejo tudi njegovo navedbo, da stroški postopka bremeni-
jo svetniško skupino. Zoper sodbo Upravnega sodišča, ki jo, kot 
so zapisali, spoštujejo, bodo vložili revizijo kot izredno pravno 
sredstvo. »Glede na dosedanji odnos je očitni cilj župana  onemo-
gočati delo svetnikom v občinskemu svetu in svetniški skupini 
pri odpravi nezakonitosti in vračilu sredstev tistim upravičen-
cem, ki so bili oškodovani pri vračila vlaganj v JTO na območju 
občine,« menijo člani svetniške skupine in dodajajo, da si želi-
jo »medsebojnega spoštovanja, konstruktivnega dela, ki bo ra-
zvojno naravnano, brez medsebojnega obtoževanja ter medij-
skega obračunavanja«. 
 P. P.

Svetniki odgovarjajo županu

LJUBLJANA - Časopisna hiša 
Delo je 4. januarja v ljubljanski 
Narodni galeriji slovesno razgla-
sila Delovo osebnost leta 2015. 
Ta naziv je prejel zobozdrav-
nik in prostovoljec humanitar-
nega društva ADRA Slovenija 
Jure Poglajen, ki ima zobno or-
dinacijo v Brežicah, doma pa je v 
Krški vasi. Poglajen se je lansko 
poletje skupaj s partnerjem Da-
vidom Zorkom, ki je veterinar, 
odpravil na grški otok Lezbos, 
kjer sta želela predvsem uživa-
ti v dopustniških dneh, s sabo 
sta vseeno vzela tudi kovček za 
begunce, na koncu pa sta s pozi-

vom v domovino zbrala deset ton pomoči za begunce, ki dnevno 
prihajajo na omenjeni grški otok. Kot je Poglajen povedal Delove-
mu novinarju Janošu Zoretu, sta najprej želela pomagati samo 
nekaj ur na dan, ko pa sta videla, da primanjkuje prostovoljcev, 
še posebej zdravnikov, sta delala tudi po 16 ur na dan. »Ne mo-
reš pustiti človeka, ki potrebuje oskrbo, in reči: 'Oddelal sem dve 
uri, grem na plažo, saj je to moj dopust',« je dejal Poglajen, ki je 
avgusta lani preko živih javljanj v poročilih vse Slovence pozival, 
naj pomagajo beguncem, kar je pri rojakih naletelo na velik od-
ziv. Poglajen in Zorko sta se na tretji največji grški otok drugič 
odpravila novembra, načrtujeta pa tudi že tretji obisk Lezbosa. 
Poleg tega kot prostovoljca ADRE redno pomagata tudi v spre-
jemnem centru v Dobovi.  R. R.

Poglajen Delova osebnost leta

Jure Poglajen (foto: arhiv PO)

Po zdravstveni in humanitar-
ni oskrbi so jih policisti z vla-
ki in avtobusi pospremili proti 
Avstriji. V nastanitvene centre 
in v smeri Avstrije je od 16. ok-
tobra skupaj odpeljalo že 1736 
avtobusov in 318 vlakov. Od 
16. oktobra do 6. januarja do-
poldne je na območju Posav-

ja preko mejnih prehodov in 
zelene meje v Slovenijo vsto-
pilo že več kot 324.000 mi-
grantov. Od oktobra vsak dan 
v povprečju v Slovenijo prispe 
okoli 4000 migrantov. Kot je 
za naš časopis povedala Zden-
ka Močnik, vodja brežiške iz-
postave Uprave RS za zaščito 
in reševanje (URSZR) ter pred-
stavnica civilne zaščite (CZ), 
zadolžena za usklajevanje in 
koordinacijo z vsemi ostalimi 
strukturami, ki se vključujejo v 

Zaradi zime zaenkrat k nam 
ne prihaja nič manj migrantov
DOBOVA - Mediji begunski krizi v zadnjem času namenjamo veliko manj pozornosti, kljub temu pa še ved-
no na tisoče tujcev vsakodnevno prečka našo državo, tudi zima njihovega števila ne zmanjšuje. Kot so spo-
ročili s PU Novo mesto, je v letu 2016 do 6. januarja do 10. ure na železniško postajo v Dobovi prišlo že več 
kot 15.400 tujcev. 

aktivnosti sprejema in oskrbe 
migrantov (policijo, nevladni-
mi organizacijami, zaposleni-
mi preko javnih del in civilno 
zaščito), so na dobovski žele-
zniški postaji za oskrbo mi-
grantov zadolženi prostovolj-
ci iz humanitarne organizacije 
ADRA Slovenija in Karitas, ki 

se tedensko izmenjujejo v 12-
urni dnevni in nočni izmeni. 
V sprejemnem centru Dobo-
va pa migrantom pomagajo 
predstavniki Rdečega križa in 
Slovenske filantropije. Na obeh 
lokacijah in v skladišču v bivši 
tovarni Beti se vključujejo tudi 
javni delavci, ki jih je zaposli-
la URSZR (občasno pridejo 
pomagat tudi zaposleni pre-
ko javnih del iz Ljubljane in 
Celja). Zaradi zimskih razmer 
gredo migranti ob prihodu na 

postajo takoj na avtobuse, ki 
jih odpeljejo do sprejemnega 
centra, kjer v ogrevanih pro-
storih najprej sledi oskrba s 
hrano (nanje čakajo priprav-
ljeni paketi in higienski pripo-
močki) ter nato še varnostni 
pregled in evidentiranje. Dok-
ler jih z vlaki oz. avtobusi od-
peljejo proti Avstriji, počakajo 
na toplem v sprejemnem cen-
tru. Sicer pa ob prihodu vlaka 
na dobovsko železniško posta-
jo tako policisti kot prostovolj-
ci migrantom, predvsem otro-
kom, ženskam in onemoglim, 
pomagajo pri izstopu iz vago-
nov, humanitarni delavci pa 
jim ponujajo topla oblačila in 
odeje.

Kot je še dejala Močnikova, v 

eni izmeni tako na postaji kot 
v centru pomaga med 60 in 80, 
tudi 90 prostovoljcev. »Vodja 
CZ je v nenehnem stiku s poli-
cijo. Ko slednja dobi informa-
cijo, da je na poti nov vlak ali 
da migrante čakajo avtobusi in 
vlaki za pot proti Avstriji, pra-
vočasno javi vodji CZ, ki poskr-
bi, da humanitarni delavci zač-
nejo čistiti šotore, pripravljati 
prostor za novo skupino, pake-
te hrane in oblačila ter da se iz 
skladišča Beti pravočasno pri-
peljejo nove zaloge,« je sodelo-
vanje med varnostnimi organi 
in CZ opisala Močnikova, ki je 
še omenila, da jim je humani-
tarna organizacija iz Švice za 
skladišče donirala viličar.

 Rok Retelj

Migrantom na pomoč priskočijo tako policisti kot prostovoljci.

Prihod vlaka z migranti na železniško postajo Dobova
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Najbrž bo težko kakšen pregled preteklega leta minil brez 
omembe begunsko–migrantskega vala, ki je jeseni z (ne)pri-
čakovano silovitostjo butnil proti Evropi ravno skozi ozka 
vrata, ki v njo vodijo preko naših krajev. Množice ljudi iz nam 
daljnih dežel, drugačnega jezika in navad, večinoma dru-
ge vere, a vendar z isto osnovno življenjsko željo – najti sre-
čo, so si želele le čim prej prečkati tako našo pokrajino kot 
državo na svoji poti proti severu, a so vsaj v prvih tednih ne-
sodelovanja slovenskih in hrvaških varnostnih organov mo-
rale pri nas prebiti kakšno uro ali celo dan več, kot so si žele-
le. To je zanje pomenilo mučno zadrževanje, ki je eskaliralo v 
nekaj odmevnih incidentih, za naše policiste, vojake, gasilce, 
zdravstvene delavce, pripadnike civilne zaščite in predvsem 
številne prostovoljce humanitarnih organizacij pa preizkuš-
njo, ki je v niti najbolj pesimističnih scenarijih niso pričako-
vali. Tudi vsi ostali, ki s(m)o spremljali dogajanje, s(m)o bili 
šokirani. 

V tednih in mesecih, ki so sledili, je bilo veliko povedanega in 
napisanega o našem odzivu na tako maso prišlekov - o so-
čutnosti in solidarnosti na eni ter nestrpnosti in celo sov-
raštvu na drugi strani. Prepričan sem, da je Posavje vendarle 
pokazalo veliko več prvega kot drugega, a se vedno najdejo 
takšni, ki iz udobja pisarn in kabinetov solijo pamet tistim, ki 
se z razmerami bojujejo na terenu. Najbrž tudi zavoljo te iz-
kušnje zloglasna ograja pri nas ni zbudila toliko odpora kot 
drugje. Z nekaj časovne distance in razmisleka pa moramo 
iz vsega skupaj potegniti zlasti ugotovitev, da vendarle ne ži-
vimo v nekem od svetovnih kriznih žarišč, ki jih gledamo na 
TV, izoliranem koščku Zemlje, ampak da globalni veter lah-
ko (in tudi je) njihove posledice kaj hitro prinese neposredno 
na naša dvorišča. Torej nam tudi za to, kaj se dogaja v »ekso-
tičnih« državah Azije in Afrike, ne more in ne sme biti vseeno.

Pa si bomo minulo leto kljub temu lahko zapomnili tudi po 
kakšni manj travmatični, domači zgodbi. Kot ljubitelj špor-
ta bi izpostavil dve. Prva je tekmovalno slovo Primoža Koz-
musa, športnika, kakršnega v naših krajih najbrž še lep čas 
ne bomo več imeli. Človeka, ki je v sicer pogosto odrinjeni na 
rob, a vseeno zelo zahtevni disciplini kraljice atletike osvo-
jil sam svetovni vrh, vključno z naslovom olimpijskega in sve-
tovnega prvaka. Mimogrede: bomo znali njegove izkušnje, 
znanje in poznanstva izkoristiti za tolikokrat omenjeni ra-
zvoj regije? In druga: nogometna »pravljica« v Krškem, ki je 
kot »avtohtona« športna zgodba osvojila številna srca ne le 
pri nas, ampak širom po Sloveniji. Verjamem, da njeno naj-
lepše poglavje še vedno ni napisano. Pa tudi, da bomo v letu 
2016 priča še kakšni, na katero bomo lahko ponosni.

Leto, ko je svet 
potrkal na naša 
vrata

komentar

Piše: Peter Pavlovič

Pred 25 leti, je dejal Tomaž 
Režun, so se na slovenskih 
tleh odvijali zgodovinski tre-

nutki, saj je slovenski narod, 
delaven, pošten in, kot se je 
zdelo, preveč poslušen, da bi 
postal gospodar svoje usode, v 

Enotni Posavci v boljši jutri

pravem trenutku zbral dovolj 
poguma, da se je na plebisci-
tu v decembru 1990 soočil z 
zgodovinskim vprašanjem in 
se nanj opredelil z do tedaj ni-
koli doživeto enotnostjo, da 
krene na pot samostojnosti 
in neodvisnosti: »Enotnost, 
ki je dala del imena današ-
njemu prazniku, in enotnost, 
kakršno bi si vsak narod ved-
no želel, a je v demokratičnih 
družbah skoraj nikoli ni moč 
doseči. Skupaj smo zakora-
kali na pot, o kateri so sanja-
le generacije naših prednikov. 
Uresničili smo tisočletne sanje 
in izkazali pogum, za katere-
ga smo vedno vedeli, da je za-
pisan v slovenskem DNK. Tudi 
zelo resne, celo usodne izzive, 
ki so se nam zgodili v sledečih 
mesecih, smo premagali od-
ločno, pogumno in samozave-
stno ter končno dobili to, kar 

smo si vedno želeli - samostoj-
nost in neodvisnost odločanja 
o lastni usodi v okviru lastne 
države.« 

Žal pa smo se, kot je kritično 
dejal v nadaljevanju, na do se-
daj prehojeni poti odmakni-
li od začrtanih ciljev, saj smo, 
četudi razvojno stopili nekaj 
let naprej, naredili z vidika 
enotnosti korake nazaj, izgu-
bili kompas, ukrivili hrbteni-
co in se vdali v usodo, ki na-
rodu ne prinaša nič dobrega: 
»V 25 letih smo prišli do toč-
ke, ko se naša razklana država, 
z njo pa tudi njeni sprti pre-
bivalci, ni več sposobna spo-
padati z izzivi sedanjega časa 
in se, medtem ko ljudstvo gri-
ze referendumske kosti, na 
milost in nemilost prepušča 
mednarodnim gospodarskim 
in političnim tokovom ter pri-

tiskom hegemonističnih sil.« 
Zato naj nas praznik opomi-
nja, da še vedno premore-
mo pokončnost in čut za pra-
vičnost, predstavlja kažipot 
v smer boljše in uspešnejše 
družbe pa tudi tvornega so-
delovanja in enotnega nasto-
panja, kot ga premorejo posa-
vske občine: »Prepričan sem, 
da bo tako tudi v prihodnje, 
zato verjamem, da je naša re-
gija na pravi poti.« 

Poleg številnih občanov posa-
vskih občin, predstavnikov za-
vodov, podjetij, organizacij in 
društev so se slovesnosti ude-
ležili tudi župani mag. Miran 
Stanko, Ivan Molan in Sreč-
ko Ocvirk, evropski poslanec 
Franc Bogovič, poslanec v Dr-
žavnem zboru Igor Zorčič in 
svetnik v Državnem svetu Jože 
Slivšek. Kot gostitelj se je na 

navzoče ob tej priložnosti 
obrnil krški župan Stanko, ki 
je poudaril, da smo Slovenija 
njeni ljudje, ki »imamo v rokah 
ključ, ki odpira nova vrata na 
njeni poti«, zato naj novo leto 
predstavlja novo priložnost, 
»da z zaupanjem prisluhne-
mo drug drugemu in stopimo 
skupaj ter ustvarimo pogoje 
za boljši jutri. Samostojno in 
enotno«. 

Slovesnost, ki jo je povezovala 
Monika Gabrič, je pod taktir-

ko dirigenta Petra Gabriča z 
instrumentalnim programom 
obogatil Simfonični orkester 
Krško s solisti, pianistom Lu-
cijanom Cetinom, harmo-
nikarjem Tomažem Rožan-
cem ter trobentači Matjažem 
Kaučičem, Žanom Vraneti-
čem, Jernejem Rostoharjem 
in Davidom Žarnom, po ura-
dnem delu pa je v avli doma 
sledila še tradicionalna pred-
novoletna pogostitev.

 Bojana Mavsar

Slavnostni govornik Tomaž 
Režun

Regijske slovesnosti so se poleg vodstev občin udeležili tudi 
številni občani in občanke.

KRŠKO - 26. decembra so številni Posavci v Kulturnem domu Krško na osrednji regijski slovesnosti počas-
tili dan samostojnosti in enotnosti. Ta nam predstavlja, kot je dejal slavnostni govornik, radeški župan in 
predsedujoči Svetu regije Posavje, Tomaž Režun, kažipot v smer boljše in uspešnejše družbe.

KRŠKO - V Nuklearni elektrarni Krško so 29. decembra popoldne 
dosegli načrtovano letno proizvodnjo 5330 GWh električne ener-
gije. »Doseženi rezultat, ki mu ob zanesljivosti delovanja dodat-
no vrednost dajejo izpolnjeni varnostni kazalci, visoka zaneslji-
vost jedrskega goriva in dosledno upoštevanje vseh upravnih in 
okoljskih omejitev, so odraz odločenosti, da bomo zgled jedrske 
varnosti in odličnosti na globalni ravni, kot smo opredelili našo 
vizijo,« so ob tem sporočili iz elektrarne. Kot so še dodali, je NEK 
tudi v minulem letu zagotovila pomemben delež električne ener-
gije in sooblikovala stabilnost obeh elektroenergetskih sistemov, 
s konkurenčno proizvodno ceno pa prispevala k vzdržnosti cene 
električne energije za gospodinjstva in konkurenčnosti gospo-
darstva. »Nizkoogljičnost, ki je ena od prednosti jedrskih elek-
trarn, dobiva v luči razvoja v smeri trajnostne energetike in tudi 
nedavno sprejetega novega podnebnega sporazuma vedno več-
ji pomen,« so poudarili v zaključku sporočila.  P. P.

V NEK presegli načrt za 2015

Župan Ladko Petretič je v 
pozdravnem govoru dejal, da 
je bilo leto, ki se izteka, tudi za 
našo državo leto preizkušenj, 
saj je begunski val odprl šte-
vilna vprašanja o solidarnosti, 
enotnosti in sočutju, pa tudi 
o naši strpnosti in pripravlje-
nosti, da sprejmemo druga-
če misleče in verujoče, ljudi 
z drugačnimi navadami. Poe-
notiti se bomo morali o tem, 
ali bodo meje, ki smo jih pred 
25 leti rušili, ponovno postale 
naša stalnica ter ali smo prip-
ravljeni na spremembe, ki jih 
bodo prinesle selitve narodov, 
je še dodal, nato pa spomnil, da 
bo kostanjeviška občina v letu 
2016 praznovala 10. obletni-
co. »29. 1 .2006 smo se namreč 
prebivalci KS Kostanjevica na 
Krki na referendumu s skoraj 
90 % glasov odločili za samos-
tojno občino, ki je začela ura-
dno delovati 1. 1. 2007. Tako 
kot država smo bili takrat pol-
ni optimizma in načrtov, ven-
dar je bila naša samostojnost 
kaj hitro soočena z gospodar-

Pred desetletjem odšli na svoje
KOSTANJEVICA NA KRKI - V najmlajši posavski občini so dan samostojnosti in enotnosti že tradicionalno 
obeležili z božično-novoletnim koncertom domačega pihalnega orkestra. Zlato listino za posebne dosežke 
na področju športa je prejel Polde Bučar, slavnostna govornica pa je bila Nicole Kuplenik.

sko krizo, ki se odraža tudi na 
lokalni ravni,« je povedal. Opo-
zoril je, da država občinam kar 
naprej nalaga nove dolžnos-
ti, hkrati pa jim krči sredstva, 
a po njegovem mnenju kljub 
vsemu ne bi smeli dvomiti o 
pravilnosti odločitve za samo-
stojnost.

Zlato listino za dosežke na po-

dročju športa je Petretič pode-
lil Poldetu Bučarju za večlet-
no organizacijo teka ob Krki, ki 
so ga letos v Kostanjevici prip-
ravili že 30. leto. Slavnostna 
govornica pa je bila domačin-
ka Nicole Kuplenik, ki živi in 
dela v Luksemburgu kot pre-
vajalka in lektorica v Evrop-
skem parlamentu. Spregovo-
rila je o samobitnosti, ki se, 

kot je dejala, nujno prične v 
domači skupnosti. »K sreči ži-
vim v okolju, ki tudi prišlekom, 
ekonomskim in političnim mi-
grantom, dopušča, da ostaja-
mo to, kar smo … In ker mi je 
dopuščena ta svoboda, zlahka 
spoštujem identiteto in kultu-
ro svojih drugih. Učim se tudi, 
da sožitje ne pride samo od 
sebe, zanj so potrebni odloče-
nost, potrpežljivost, pogum. 
In časa nam pravzaprav ni od-
merjenega toliko, da bi ga trati-
li za strah, ogroženost in razpr-
tije,« je med drugim povedala 
sokrajanom.

Pihalni orkester se je pod tak-
tirko Tonija Homana predsta-
vil s pestrim programom, od 
priredb znanih filmskih do 
Avsenikovih skladb in popevk, 
kot gost večera pa ga je pope-
stril še Šentjernejski oktet. Z 
aktualno kritičnim in duho-
vitim veznim besedilom ga je 
»začinila« povezovalka Meli-
ta Skušek.
 Peter Pavlovič

Prejemnik zlate listine Polde Bučar, v ozadju povezovalka Me-
lita Skušek

KRŠKO - 20. novembra 2015 se je iztekel rok, do katerega so mo-
rali pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo vsaj 0,1 ha vino-
gradov, in tisti, ki obdelujejo manjšo površino, pa tržijo pridelek, 
na upravno enoto prijaviti pridelek letnika 2015, a je prijavo do 
sedaj oddalo le dve tretjini pridelovalcev. Zato na Upravni eno-
ti Krško pozivajo preostale zavezance, da to nemudoma storijo, 
vključno s prijavo pridelka, namenjenega lastni porabi, saj glo-
ba za nepriglasitev podatkov znaša med 650 in 6.500 evri. Pri-
java pridelka sicer ni zavezujoča za vinogradnike, ki celoten pri-
delek grozdja prodajo vinski kleti, zadrugi oz. registriranemu 
odkupovalcu, če to obveznost v njihovem imenu opravijo odku-
povalci, sicer pa morajo prijavo pridelka oddati tudi tisti pride-
lovalci, vodeni v registru pridelovalcev grozdja in vina, ki zaradi 
določenega razloga nimajo pridelka vina, pa obdelujejo vsaj 0,1 
ha vinogradov, pri čemer morajo na upravno enoto prijaviti raz-
log izpada pridelka.  B. M., vir: UE Krško

Zamudniki pri prijavah vina
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PRI VZRATNI VOŽNJI PODRL PEŠKO - Brežiški policisti so 
bili 2. 1. v popoldanskih urah obveščeni o prometni nesreči 
v Stari vasi pri Bizeljskem, kjer je 31-letna voznica zaradi ne-
pravilne strani vožnje izgubila oblast nad vozilom in trčila v 
zapornico na mejnem prehodu. Ker je odklonila opravljanje 
alkotesta, so jo policisti odpeljali v prostore za pridržanje.  5. 
1. okoli 19. ure je na Dalmatinovi ulici v Krškem voznik oseb-
nega vozila pri vzvratni vožnji trčil v peško, ki so jo reševalci 
NMP Krško  na kraju oskrbeli in prepeljali v brežiški urgentni 
center. Ker je bila peška v času nesreče na sprehodu s psom, 
so skrb nad njim prevzeli dežurni v zavetišču za živali pri Ve-
terinarski bolnici Brežice. 

ORGANIZIRAN POHOD VLOMILCEV - V zadnjih dveh tednih 
minulega leta so policisti obravnavali na širšem območju Kr-
škega več vlomov v stanovanjske hiše. Vlomilci so pri tem iz-
koristili odsotnost lastnikov, v več primerih so vlomili med 16. 
in 19. uro, zaradi česar na policiji sklepajo, da so delovali orga-
nizirano in pred podvigom opazovali gibanje in navade stano-
valcev, saj so v nekaj primerih izkoristili tudi krajšo odsotnost 
lastnikov. V hiše so vlamljali skozi okna, v koliko hiš in kakšna 
materialna škoda je bila pri tem povzročena, pa nam s PU Novo 
mesto niso sporočili. Pač pa so sporočili, da je vlomilec, ki je 
v noči na 31. 12. vlomil v lokal v Loki pri Zidanem Mostu, iz 
njega odnesel 20 zavojčkov cigaret in za okoli 150 € gotovine. 

MANJŠI PRED- IN POPRAZNIČNI POŽARI - 29. 12. je okoli 2. 
ure zjutraj v naselju Zgornji Obrež izbruhnil požar na 6x5 m 
veliki leseni drvarnici. Hitro posredovanje gasilcev PGD Spo-
dnja Pohanca, Brežice okolica in Dečno selo je preprečilo ši-
ritev ognja na bližnji stanovanjski in gospodarski objekt. Na 
prvo januarsko jutro je nekaj po 5. uri zjutraj na Žejnem zago-
rela obloga kamina v objekta. Posredovali so gasilci PGD Ceri-
na in PGD Sobenja vas. Dopoldne, malo pred 11. uro, pa je priš-
lo do požara v stavbi z elektro omaricami v hladilnici podjetja 
Sadjarstvo Blanca. Požar je uničil tri in poškodoval pet elek-
tro omaric, gasilcem PGD Blanca in Sevnica pa je uspelo pred 
ognjem rešiti sončno elektrarno, ki se nahaja na strehi objek-
ta. 2. 1. je malo po 15. uri zagorela lesena stena ob kaminski 
peči v stanovanjski hiši na Kovinarski ulici v Krškem. Gasilci 
PGE Krško so požar pogasili in odstranili del lesene stene. 5. 
1. zjutraj je zagorelo tudi v kurilnici hiše na Studencu. Pravo-
časno so ga pogasili tamkajšnji gasilci. Zbrala: B. M.

Antonija Lavrenčič, Bučerca: Zasneženi pra-
zniki so sicer lepi, vendar je treba odmetava-
ti sneg, zato raje vidim, če je vreme takšno, 
kakršno je bilo med minulimi prazniki, ker ni 
bilo z zimo nobenega dela. Tudi okrasitve so v 
takšnem vremenu prav lepe, ker je čas tisti, ki 
naredi praznike. Pomembno je vzdušje v druži-

ni, na vreme pa tako in tako ne moremo vplivati.  

Tina Gerjevič Rupar, Krško: Praznični decem-
brski dnevi s snegom bi bili zagotovo bolj pra-
vljični, a bolj kot zunanja belina smo pomemb-
ni ljudje, ki ustvarjamo praznično vzdušje ob 
toplem ognjišču s toplino besed in dobrih želja 
v prijetni družbi. Sneg je samo dodatek vsemu 
naštetemu in če ni razumevanja v družini ali če 

nimamo prijateljev, nam pri tem niti narava ne more pomagati. 

Zorica Salmič, Krško: Osebno snega ne pogre-
šam, bi bilo pa vsekakor lepše, če bi bil, in prijet-
nejše vzdušje v zadnjih dneh starega leta, pred-
vsem za božič, ko se zbere cela družina. Sicer mi 
snežne razmere ne predstavljajo težave, saj ne 
vozim, pri  hoji pa je potrebno le paziti, da ti ne 
zdrsne. Že zaradi narave pa tudi, ker so na po-

hodu različni virusi, pa je prav, da zapade.  

Petrija Stojanović Škul, Brežice: Tudi brez 
snega se da spodobno praznovati, vendar smo 
ga seveda pogrešali, saj ga res že dolgo ni bilo. 
Predvsem otroci, ki so imeli počitnice, bi se radi 
kepali in delali snežake. Lepo je, če je božič bel 
in s streh visijo ledene sveče. Zimska idila nare-
di povsem drugačno vzdušje, tudi lučke pridejo 

bolj do izraza, če so prižgane, ko je sneg.

Še eni božično-novoletni prazniki so minili brez snežne 
odeje, saj nam jo je narava podarila šele ob njihovem iz-
teku. Ali so naši sogovorniki pogrešali sneg v prazničnem 
času, bi jim ga snežna odeja naredila bolj »pristnega« ali 
so lahko doživeto praznovali tudi brez njega?

anketa

Sneg šele ob koncu praznikov

Katere so prednosti in po-
manjkljivosti, ker niste 
bili prej aktivni v politiki? 
Vam je bilo zato kaj težje in 
kakšne izkušnje ste do sedaj 
pridobili?
Politiko spremljam že od ma-
lih nog, mogoče malo več dr-
žavno kot lokalno. Ko se je 
predlani začelo govoriti o na-
stanku nove politične stran-
ke, me je zanimalo, kdo bodo 
njeni kandidati na lokalni rav-
ni. Tudi sam sem se angažiral, 
da bi poiskal tiste, ki bodo so-
delovali pri nastanku stranke 
v Posavju oz. občini Brežice. 
Nato pa sem dobil dva klica, 
če bi tudi sam kandidiral na 
lokalnih volitvah. Nisem veli-
ko okleval glede na to, da sem 
si želel, da se na državni rav-
ni nekaj spremeni. Hitro sem 
se aktiviral, vstopil v kampa-
njo in nato doživel uspeh na 
volitvah v DZ. 
Do danes sem si že nabral 
kar nekaj izkušenj tako na dr-
žavni kot lokalni ravni in lah-
ko rečem, da so si precej po-
dobne, tako da se lahko učiš 
od enih ali drugih. Razlika je 
mogoče ta, da na lokalni rav-
ni ni jasno izrisane koalicije, 
ki jo ima župan, in se ta včasih 
tudi podre. Na državni ravni je 
koalicija precej jasna. Imamo 
koalicijski dogovor, v skladu s 
katerim se je treba pred spre-
membo zakonodaje ali drugih 
aktov znotraj stranke in koa-
licijskih partnerjev uskladiti. 
Dela je morda nekoliko več na 
državni ravni, ker je potrebne-
ga več usklajevanja, da prideš 
do večine, ki jo potrebuješ za 
sprejem aktov. Glede vsebine 
je razlika ta, da so v občinskem 
svetu zadeve, ki jih bolj obču-
timo na svoji koži, na državni 
ravni pa so bolj abstraktne in 
dolgoročne.

Na občinskem svetu vas 
predvsem poslanci iz vrst 
SDS velikokrat napadajo, 
češ da niste v tem času, kar 
imate poslansko funkcijo, še 
ničesar konkretnega storili 
oz. se niste potegnili za ob-
čino in regijo Posavje, ko je 
bila za to možnost. Kakšen 
je vaš komentar na to?
Očitki letijo predvsem s stra-
ni enega svetnika, bivšega 
poslanca. Seveda moram to 
demantirati, saj so stvari, za 
katere sem se potegoval in 
sem bil pri tem tudi uspešen, 
kar se tiče lokalnega nivoja. 
Pri očitkih ne gre za nič dru-
gega kot politično držo politič-
nih konkurentov. Mislim, da ni 
težko ugibati, čemu so name-
njeni, to je politični diskredita-
ciji. Ampak to je del politike, to 

sprejemam in imam na občin-
skem svetu odgovore na očit-
ke. Sam pri sebi sem pomirjen, 
ker kot poslanec dejansko de-
lam v okviru svojih zmožnos-
ti, ko gre za Posavje in Brežice.
Naj naštejem nekaj zadev, za 
katere sem se uspešno pote-

goval. Kot uspeh vidim zgod-
bo z jedrsko rento, saj tudi po 
moji zaslugi brežiška in še ne-
katere druge posavske občine 
še naprej prejemajo skorajda 
enak znesek kot v preteklih le-
tih. Lahko rečem, da gre zaslu-
ga izključno meni, ko je šlo za 
zakon o ionizirajočih sevanjih 
in jedrski varnosti, katerega 
osnutek je predvideval, da se 
jedrska renta ne izplačuje več 
mesečno. Ko sem to ugotovil, 
sem se šel posvetovat s koali-
cijskimi partnerji in s pomočjo 
amandmaja smo ohranili eno-
mesečno plačevanje rente. Naj 
dodam, da sem pri tem malce 
pogrešal odziv posavskih žu-
panov, da bi skupaj opozorili 
na problem. Nadalje sem ukre-
pal, ko je bilo govora o ukinit-
vi oddelka Delovnega in soci-
alnega sodišča v Brežicah. Šel 
sem do ministra, ki mi je za-
gotovil, da se to ne bo zgodi-
lo. Na mojo pobudo se je vrnila 
tudi možnost opravljanja izpi-
tnih voženj v Brežicah. Zadnja 
zadeva, s katero se ukvarjam, 
je, da bi medmestno poveza-
vo med Brežicami in Krškim 
uvrstili čim višje na priorite-
tni lestvici za pripravo držav-
nega prostorskega načrta.

Menite, da brežiški občin-
ski svet dobro dela? Kako 
vidite položaj vaše svetni-

ške skupine v njem? S sed-
mimi svetniki ste namreč 
druga najmočnejša svetni-
ška skupina.
Občinski svet dobro dela, prav 
tako naša svetniška skupina. 
Imamo relativno veliko sve-
tnikov, ki redno sodelujejo v 

razpravah na občinskem sve-
tu. Veliko aktov, ki jih predla-
ga župan, potrdimo, smo pa 
pri nekaterih, ki smo jim na-
sprotovali, zavzeli opozicijsko 
držo. V preteklosti brežiški 
občinski svet namreč ni imel 
neke opozicije. Verjamem pa, 
da smo konstruktivna opozici-
ja. Nasprotujemo samo tistim 
zadevam, ki so po naši oceni 
bodisi potratne za občinski 
svet bodisi neprimerne, vsem 
ostalim, ki so operativne nara-
ve, pa ne nasprotujemo, kar se 
je tudi že izkazalo.

Že večkrat ste v vaši svetni-
ški skupini pripomnili, da 
pogrešate razvojno strate-
gijo občine. Kako bi se lahko 
občina Brežice še bolj razvi-
jala? Kje vidite njene pred-
nosti in pomanjkljivosti?
Naši predlogi so usmerje-
ni predvsem v to, da občina 
potrebuje strategijo razvoja 
turizma. Imamo namreč po-
membne akterje na področju 
turizma v slovenskem meri-
lu, kot so Terme Čatež, po no-
vem tudi Terme Paradiso, in 
ostale možnosti s področja 
turističnih kmetij, zidaniške-
ga turizma ipd., na drugi stra-
ni pa imamo tudi Fakulteto za 
turizem, ki jo financirajo ob-
čani. Ocenjujemo, da je treba 
vse to povezati v neko strate-

gijo z namenom, da se določi, 
kam občinska sredstva name-
njati v prihodnje. Če nimamo 
neke strategije, se lahko hitro 
zgodi, da denar namenjamo za 
med sabo nepovezane stvari, 
če pa imamo jasno začrtano 
strategijo, lahko določimo, da 
se na primer investira čim več 
denarja v razvoj kolesarskih 
stez - kar je tudi naša ambi-
cija -, ki bodo povezale Terme 
Čatež z brežiškim mestnim je-
drom in s tem spodbudile tudi 
razvoj turizma v samem mes-
tu. Hkrati to pomeni tudi večjo 
ponudbo za Terme Čatež, vse 
skupaj pa predstavlja siner-
gijske učinke in pripomore k 
boljšemu razvoju občine. V to 
strategijo bi zato morali vklju-
čiti tudi brežiško fakulteto.
V svetniški skupini smo ime-
li tudi pripombe glede reorga-
nizacije občinske uprave, saj 
smo mnenja, da ne bo pripo-
mogla k racionalizaciji, temu 
odloku smo tudi nasprotova-
li. Prav tako bi se morala ob-
čina bolj strateško lotiti pro-
jektov izgradnje oz. obnove 
infrastrukture. Verjamem, da 
je čisto vsak župan v prece-
pu, saj ima v občinskem sve-
tu svetnike, med katerimi vsak 
predlaga izgradnjo določene-
ga odseka ceste, pločnika ipd., 
kar ne nazadnje potrebujemo, 
vendar se moramo v časih, ko 
sredstev nimamo na pretek, 
obnašati racionalno in dvak-
rat premisliti, kam bomo in-
vestirali vsak evro.

Letos je bil sprejet zakon, 
ki podaljšuje končni rok iz-
gradnje verige HE na spo-
dnji Savi na leto 2020, kar 
po mnenju posavskih župa-
nov pomeni tudi odlašanje 
protipoplavne zaščite, zato 
so zakonu ostro nasprotova-
li. Vi ste zakon podprli, kako 
to utemeljujete?
Zakon je bilo treba spremeni-
ti, ker je bil rok izgradnje veri-
ge spodnjesavskih HE določen 
za leto 2015, kar je seveda ne-
realno. Kasneje so ga podalj-
šali na 2016, vendar je vsem 
jasno, da letos HE Mokrice ne 
bo mogla biti zgrajena. Rok za 
izgradnjo celotne verige HE 
je bil nato podaljšan na 2019 
oz. s pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja do 2020. Ta spre-
memba je bila povsem upra-
vičena. Določitev roka so pri-
lagodili razmeram na terenu. 
Pomisleki županov so bili ne-
upravičeni zaradi tega, ker 
so namigovali na to, da se bo 
do 2020 zgradila HE Brežice, 
kar seveda ne drži. Slednja se 
mora zgraditi do konca tega 
leta, sledijo še protipoplavne 

Igor Zorčič, poslanec Državnega zbora:

Za Posavje se potegujem in sem 
pri tem tudi uspešen
BREŽICE – Ko je brežiški odvetnik Igor Zorčič, ki bo čez dva dneva dopolnil 38 let, poleti 2014 prvič kandi-
diral na državnozborskih volitvah, je bil optimističen - kot je vselej. S 3565 glasovi občanov je bil izvoljen za 
poslanca takrat povsem nove Stranke Mira Cerarja, ki se je kasneje preimenovala v Stranko modernega cen-
tra (SMC). Zorčič je predsednik odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, član odbora za pravosodje ter 
mandatno-volilne in ustavne komisije, na občinskem nivoju pa je svetnik in predsednik statutarno-pravne 
komisije. Z družino biva na Velikih Malencah, v prostem času, ki ga sicer nima veliko, pa rad kolesari in teče.

Igor Zorčič



Posavski obzornik - leto XX, številka 1, četrtek, 7. 1. 2016 5UTRIP REGIJE

ureditve. Seveda bi si želel, 
da je že zgrajena, ampak gle-
de na finančne zmožnosti je 
bilo treba zakon prilagoditi 
dosedanjemu toku financira-
nja. V proračunu 2016 imamo 
za izgradnjo HE Brežice zago-
tovljenih nekaj čez 30 milijo-
nov, moramo pa jih za to leto 
zagotoviti še približno 50 mi-
lijonov evrov. Skupina, ki jo je 
oblikovala ministrica za oko-
lje, sedaj dejavno dela na tem, 
da zagotovimo vsa sredstva, 
da se gradnja akumulacijske-
ga bazena pri HE Brežice ne bi 
ustavila v letu 2016. Ko bo to 
dogovorjeno, bodo dela stekla 
dalje, ne morem pa definirati 
točnih rokov, ker se te zade-
ve še vedno financirajo iz pro-
računa. To je morda največ-
ji izziv za našo državo - kako 
te infrastrukturne projekte fi-
nancirati iz nekega drugega 
vira, ki ni državni proračun. 
Tudi zato se ponavadi roki za 
izgradnjo podaljšujejo.

Tudi sicer je Posavje, ki ga 
zastopa Svet regije, neneh-
no v sporu z vlado ali posa-
meznimi ministrstvi, naj bo 
to zaradi HE, reorganizaci-
je urgentne mreže in dru-
gih državnih ustanov itd. V 
kolikšni meri sami zaznava-
te ta nasprotja in kako lah-
ko kot poslanec vladajoče 
stranke pripomorete k nji-
hovi blažitvi in razreševa-
nju?
Splošno znano dejstvo je, da 
SMC nima nobenega župana v 
Sloveniji in si je tekom svoje-
ga dela skozi sprejem določe-
nih zakonov, ki so naravnani 
predvsem z namenom varče-
vanja na državni ravni, nako-
pala jezo županov, ki je sicer 
v določeni meri upravičena, 
vendar tudi politično pogoje-
na. Tak primer je zakon o iz-
vrševanju proračuna, ki do-
loča povprečnino. Kar se tiče 
organizacije NMP, je zadeva 
drugačna. Bili smo priča situ-
aciji, v kateri imajo Brežice ur-
gentni center, pa je bilo med 
zdravniki kljub temu določeno 

nezadovoljstvo zaradi bodoče 
ureditve dežurstev. Po moji 
oceni gre tule za cehovski boj 
med družinskimi zdravniki in 
novonastajajočim cehom ur-
gentnih zdravnikov, kar ne za-
deva samo naše regije, ampak 
celotno Slovenijo. Prav zaradi 
teh pomislekov, kako v bodo-
če urediti omenjena ceha, je 
ministrstvo sprejelo kompro-
misni pravilnik o službi NMP, 
ki obstoječe stanje podaljšu-
je do leta 2019, hkrati pa daje 
podlago za morebitno drugač-
no ureditev po tem letu, ki je 
po oceni ministrstva bistve-
no bolj sodobna kot sedanja. 
Pravilnik med drugim dolo-
ča tudi vzpostavitev dispečer-
skih centrov, ki bodo izboljšali 
dostopne čase za prvo pomoč. 

Verjetno imajo tudi v dru-
gih regijah težave s spreje-
manjem odločitev na nivo-
ju države, ali smo v Posavju, 

kar se tega tiče, kaj poseb-
nega?
Osebno ne čutim, da bi bilo Po-
savje glede tega izjema. Če se 
govori o tem, da župani pri-
tiskajo na državno politiko, 
poslance, so v drugih regijah 
ti pritiski bistveno večji kot pri 
nas. To zaznavam pri kolegih 
iz Maribora, Koroške, Primor-
ske. Daleč od tega, da bi bili v 
Posavju na okopih, saj se neka-
terih zadev lotevamo skupaj.

Posavski politiki so v pre-
teklosti kljub različnim 
strankam in nazorom zna-
li stopiti skupaj pri obram-
bi interesov regije, danes 
tega sodelovanja, razen žu-
panov v okviru Sveta regije, 
ni toliko videti ... Kako sicer 
sodelujete z ostalima posa-
vskima poslancema Liscem 
in Hanom?
S tem se ne bi povsem stri-
njal. Naj omenim samo zadnji 
primer, ko smo morali stopi-
ti skupaj. Gre za podporo no-
vim programom srednjih šol, 
konkretno programa predšol-
ske vzgoje na ETrŠ Brežice in 
športnega oddelka na Gimna-
ziji Brežice, ko sem šel do osta-
lih dveh posavskih poslancev 
Matjaža Hana in Tomaža Lis-
ca, ki sta s podpisom zagoto-
vila, da prav tako podpirata 
uvedbo novih programov na 
obeh brežiških srednjih šo-
lah. Strankarsko pripadnost 
smo torej dali v ozadje. Tudi 
drugače je moje sodelovanje z 
njima korektno in ne predsta-
vlja nobenih težav.

(Posavska) energetika pra-
vi, da je drugi blok nuklear-
ke nujen projekt, nekatere 
(okoljevarstvene) organi-
zacije svarijo pred poten-
cialnimi nevarnostmi te 
tehnologije in tudi stroški 
investicije, politika z odlo-
čitvijo odlaša ... Kakšno je 
vaše stališče do tega?
O tej zadevi bi se morali ljud-
je izreči na posvetovalnem re-
ferendumu, saj je izredno po-
membna za državo, ker po eni 

strani prinaša določeno stro-
škovno posledico. Smo na-
mreč v situaciji, ko še ne vemo 
točno, kako se bo razpletlo po-
slovanje projekta TEŠ 6. Lah-
ko se zgodi, da bo unovčeno 
poroštvo in bo zaradi tega iz 
državnega proračuna šlo prek 
400 milijonov evrov. Po drugi 
strani predvidena gospodar-
ska rast pomeni tudi poveča-
nje potrebe po zagotavljanju 
električne energije. Vedeti pa 
moramo tudi to, da ko bo ne-
kega dne NEK prenehala obra-
tovati, bomo morali rešiti pro-
blem z visoko radioaktivnimi 
odpadki, ki bodo ostali radio-
aktivni še tisoče let. Kar se tiče 
srednje radioaktivnih, zadevo 
urejamo v okviru odlagališča. 
Skratka, v tej kalkulaciji se zdi 
zelo priročna prav izgradnja 
drugega bloka NEK, ki bi poleg 
proizvodnje električne energi-
je pomenil tudi finančno reši-
tev varstva visoko radioaktiv-

nih odpadkov. Potreben pa bo 
razmislek o tem, kako vse to 
financirati.

V Posavju ni zaznati toliko 
odpora do bodeče žice kot 
v nekaterih drugih okoljih. 
Čemu to pripisujete, morda 
temu, da ima tukajšnje pre-
bivalstvo neposredno izku-
šnjo z nekontroliranim pre-
hajanjem meje? Kakšno je 
vaše osebno stališče do (ne)
potrebnosti te ograje?
Odpor v drugih okoljih pripi-
sujem ravno temu, da tisti ljud-
je niso imeli neposredne izku-
šnje z begunci in migranti, kot 
so jo imeli naši občani. Skrat-
ka, gre za kraje, ki se jih begun-
ska kriza do sedaj v nobenem 
pogledu ni dotaknila. Dejstvo 
pa je, da vsi podatki medna-
rodnih organizacij in novice v 
medijih kažejo na to, da migra-
cijski tok ne bo pojenjal, am-
pak se bo v tem letu še okrepil. 
Če se bodo velike evropske dr-
žave odločile, da omejijo vstop 
migrantom na svoje ozem-
lje, bo treba ustrezno ukrepa-
ti, tako da bomo zapirali meje. 
Prihod migrantov pa lahko 
omejimo samo na način, da 
kontroliramo svoje meje, za-
radi česar mislim, da so teh-
nične ovire potrebne.

Prihajate iz periferije Slo-
venije, kako gledajo na vas 
kolegi iz centra? Kakšen je 
pogled na jug oz. vzhod, na 
Posavje nasploh, koliko ga 
poznajo in po čem?
Našo regijo bi lahko bolje poz-
nali, kot jo dejansko pozna-
jo. Naj navedem primer, da je 
na vrhuncu begunske krize 
v našo občino prišla skupina 
poslancev iz poslanske skupi-
ne SMC in smo celo noč poma-
gali v begunskem centru v Do-
bovi. Še prej sem jim razkazal 
Brežice in so bili preseneče-
ni, ker so mislili, da je to zelo 
majhen kraj in bistveno manj 
razvit. Res pa je, da tudi mi 
prav dobro ne poznamo osta-
lih slovenskih krajev. Bolj bi-
stveno kot to, koliko poznajo 
sam kraj, pa je, koliko se zave-
dajo pomena, da se Slovenija 
razvija policentrično. Se pra-
vi, da ne gredo vsa sredstva v 
Ljubljano. Glede na to, da ima-
mo tak ustroj države z razvi-
timi občinami in poseljenim 
podeželjem, je prav, da se to 
obdrži in se temu nameni tudi 
ustrezna politična teža. V zad-
njem obdobju se je sicer v par-
lamentu večkrat slišala bese-
da Posavje, predvsem zaradi 
begunske krize, spremembe 
pravilnika NMP, financiranja 
HE Brežice, koncesnin za rabo 
vode itd. Imam občutek, da se 
vsi poslanci, ki nismo iz Lju-
bljane, borimo za svoje regije, 
moramo pa seveda izhajati iz 
ustavnih načel, da smo poslan-
ci vseh državljanov. 

Kdaj bo Vlada RS predvido-
ma obiskala Posavje in na 
kaj jo bo treba še posebej 
opozoriti?
Zaenkrat to še ni znano. V 
zadnjem obdobju smo imeli 
kar nekaj obiskov ministrov, 
predvideva se, da bo v začet-
ku leta prišel na obisk gospo-
darski minister, verjamem pa, 
da bo tudi vlada kmalu prišla 
v Posavje, saj že obiskuje re-

Naj vam tokrat v uvodu voščim zdravo, 
srečno in veselo leto, v katerega smo za-
korakali. Naj bo uspešno na osebnem, 
družbenem in poslovnem življenju.

Kljub decembrskemu »predpraznične-
mu« vzdušju se je tudi na političnem pri-
zorišču kar veliko dogajalo, imelo pa bo 
posledice tudi v letu 2016. Ne bom govo-

ril o referendumu glede zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih, kjer bi pametna vlada slab zakon predelala tako, da 
do referenduma sploh ne bi prišlo. A (kljub porazu) je očitno 
nekdo hotel, da se gremo spet ZA in PROTI, da se izgubi ostala 
(politična) vsebina. Ali pa gre s strani vlade za hvaljenje neče-
sa, kar v praksi ne deluje, vsaj optimalno ne. Tu imamo vsaj dva 
primera. Prvi je veliko pričakovanje vlade glede uvedbe davč-
nih blagajn (o njihovi uvedbi sem enkrat že pisal). In vse bolj se 
kaže isti efekt, kot je bil pri uvedbi vrednotnic glede začasnega 
dela: veliko PR pričakovanje, ki mu sledita slab (finančni) izplen 
in prestrašeni ljudje. Na eni strani obrtniki in gospodarstveniki, 
ki se jih namesto kot ustvarjalce dodane vrednosti prikazuje kot 
lopove in izkoriščevalce, ter na drugi strani ljudje, ki bodo lahko 
kaznovani, če ne bodo pridni državljani, ker ne bodo pridno zbi-
rali računov. In se bodo bali, da jih zna naročilo kave ali nakup 
časopisa stati od 20 do 40 evrov kazni. Se pa spodbuja njihovo 
tožarjenje konkurence državnim organom. In ukinja šolske ba-
zarje. Drugi je »begunska« kriza, ki ne pojenja. Še več, evropske 
države spreminjajo (zaostrujejo) migrantsko zakonodajo, mi pa 
se delamo, kot da migrantov sploh ni. Tako sta bila zavrnjena 
dva SDS-ova predloga zakonov, ker vlada še preučuje in razmi-
šlja. Vmes pa je namesto humanih ograj postavila ljudem in ži-
valim nevarno bodečo žico. In vlada se ob tem še hvali, kako je 
human(itarn)a in spoštuje t. i. Schengen. 

Marsikaj pa se dogaja tako potiho, da javnost niti opazi ne. Da je 
naročnik bodeče žice podjetje, ki ima fiktivni naslov in ima »po 
naključju« naslov tam, kjer je eden izmed lokalnih odborov SMC? 
Da poslanci SMC glasujejo proti temu, da bi se razpravljalo o 
sumljivem (nezakonitem?) financiranju njihove volilne kampa-
nje? Da državni zbor zavrne predlog SDS, ki želi (ker vlada tega 
noče) uveljaviti ustavno odločbo glede financiranja programov 
v osnovnih šolah? In še bi lahko našteval. Včasih so skrite malen-
kosti v spremembi zakona, uredbe ali pravilnika uvedene čisto 
potihem, ko pa nas udarijo po žepu, je že prepozno.

Ali veste, da je vladna koalicija podaljšala koncesije na podro-
čju dimnikarstva vsaj do 1. 1. 2017? Oktobra 2013 smo spreje-
li zakon o varstvu okolja, ki je dimnikarsko službo s 1. 1. 2016 
»dalo na trg«. Ker se v dveh letih (namerno!) ni naredilo nič na 
področju nadzora, cen in evidenc, je vlada ne dopisni (!) seji spre-
jela zakon, ki ga je DZ obravnaval po nujnem (!) postopku, brez 
medijskega obveščanja in predhodne razprave. Ker ministrica 
in zaposleni na ministrstvu (v sodelovanju z dimnikarskim lobi-
jem) načrtno niso naredili ničesar, bomo račune še naprej pla-
čevali državljani. V SDS smo predlagali amandmaje, da se s 1. 1. 
2016 na tem področju uvede prosti trg. A smo bili preglasovani. 
Noben argument, nobeno poročilo Računskega sodišča in mne-
nja civilnih iniciativ niso pomagala. Tudi predlaganih sklepov 
s strani SDS (1. Ministrstvo do 30. 6. pripravi nov zakon s pod-
ročja dimnikarstva; 2. Ministrstvo do 30. 9. 2016 pridobi popol-
ne evidence glede izvajanja dimnikarske službe; 3. Računsko so-
dišče do 31. 12. 2016 opravi pregled nad dosedanjim izvajanjem 
dimnikarske službe) vladni poslanci niso sprejeli. 

Sem pa v decembru predlagal sklic štirih nujnih sej različnih od-
borov: 1. Ureditev koncesijske dajatve za rabo termalne vode v 
RS; 2. Zmanjšanje prometne varnosti po sprejetju novega Pra-
vilnika o rednem vzdrževanju javnih cest; 3. Problematika de-
lovanja in upravljanja s sredstvi, ki jih zberejo kolektivne av-
torske organizacije; 4. Sporno izplačevanje dodatka za stalno 
pripravljenost na ljubljanskih fakultetah. Ja, leto 2016 bo poli-
tično pestro.

Pestro decembrsko dogajanje

Piše: Tomaž Lisec

gije po državi. Glavna proble-
matika, na katero opozarjam 
vlado, je ta trenutek financira-
nje izgradnje HE Brežice in po-
sledično začetek izgradnje HE 
Mokrice. Lahko se zgodi, da bo 
begunska kriza ponovno aktu-
alna tema v tem letu in bodo 
predstavniki vlade tudi zara-
di tega spet prihajali v Posavje.

Kako so sprejeti vaši pri-
spevki v rubriki Poslančeva 
beseda v našem časopisu? 
Kako vi dojemate Posavski 
obzornik?
Odzivi na moje pisanje so, za-
enkrat je bolj kot ne pozitivno 
sprejeto. Vaš časopis zelo rad 
prebiram, saj za razliko od dr-
žavnih medijev politiko pred-
stavlja v malo manjši meri in 
večstransko. Nimam občut-
ka, da bi bil časopis enostran-
ski, za razliko od kakšnih lo-
kalnih TV medijev, za katere 
imam občutek, da ne pokriva-
jo vseh spektrov politike ena-
komerno, pa ne mislim samo 
na strankarsko opredelitev, 
ampak bolj na institucionalno, 
se pravi, da so župani bis tveno 
bolj izpostavljeni kot poslan-
ci. Na to so me opozorili tudi 
poslanci iz drugih političnih 
strank. Posavski obzornik lju-
dem zelo približa dogajanje v 
Posavju, veseli me, da časo-
pis ni obremenjen s politični-
mi temami, ampak se v njem 
najde tudi veliko prispevkov z 
ostalih področij.

Kako pravzaprav poteka vaš 
delovni dan? Koliko vam pri 
poslanski funkciji koristijo 
profesionalne (odvetniške) 
izkušnje?
Pred nastopom poslanske 
funkcije sem v medijih uspel 
prebrati nekaj dejstev o po-
slancih in sem imel občutek, 
da se dela bistveno manj, pa 
temu ni tako. Ob ponedeljkih 
delujem na lokalnem nivo-
ju, ko imam tudi uradne ure 
v poslanski pisarni v Brežicah 
ali pa se z občani dogovorim 
individualno. Ta dan ponavadi 
izkoristim tudi za sestanek z 
županom, načelnikom uprav-
ne enote ali gospodarstveni-
ki. Od torka do petka moj de-
lovnik traja od jutra do poznih 
večernih ur. Udeležujem se za-
sedanja delovnih teles, zadnji 
teden v mesecu pa je vedno 
seja državnega zbora, ki traja 
cel teden in ponavadi kar cele 
dneve. Vmes pa, če le čas do-
pušča, s svojo navzočnostjo 
počastim tudi družabne do-
godke in prireditve.
Moja odvetniška funkcija, od-
kar sem postal poslanec, mi-
ruje. Nekateri poslanci iz-
koristijo možnost, da petino 
delovnega časa opravljajo do-
ločena dela, sam tega časa ni-
sem našel. Odvetniške izku-
šnje mi zagotovo koristijo, 
izobrazba pravne fakultete 
precej pripomore k razume-
vanju posameznih zakonov. 
Proces nastajanja zakona je 
namreč zelo zanimiv. Prepri-
čan sem, da se marsikdo med 
nami ob sprejemu težko zave-
da vseh posledic, ki jih bo za-
kon imel. Mogoče smo pravni-
ki pri tem v prednosti, pa še 
mi včasih ne vemo natančno, 
kakšne bodo posledice.

 Rok Retelj 

Po moji oceni gre pri novem pravilniku 
o službi NMP za cehovski boj med 

družinskimi zdravniki in novonastajajočim 
cehom urgentnih zdravnikov.

poslančeva beseda

SLOVENIJA, POSAVJE - 21. decembra je predsednik Skupnosti ob-
čin Slovenije dr. Ivan Žagar predal Tadeju Slapniku, državnemu 
sekretarju predsednika Vlade RS, podpisane izjave slovenskih 
županj in županov za razrešitev ministra za finance dr. Dušana 
Mramorja zaradi neupoštevanja določil Zakona o financiranju 
občin. Po navedenem zakonu bi morale slovenske občine preje-
ti povprečnino v višini 652,60 €, ne pa 522,00 €, kot je na pred-
log ministra vneseno v Zakon o izvrševanju proračunov za leti 
2016 in 2017. Pod zahtevo za razrešitev ministra se je podpisa-
lo skupno 144 županj in županov, med njimi, z izjemo krškega 
župana, župani vseh preostalih posavskih občin (Bistrica ob So-
tli, Kostanjevica na Krki, Radeče, Brežice in Sevnica).  B. M. 

Župani za Mramorjevo razrešitev
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MOJ DELOVNI TEDEN

Naj vam najprej predstavim 
moj delovni teden. Običaj-
no letim v Bruselj v ponede-
ljek z letalom ob sedmih zjut-
raj, vračam pa se v četrtek z 
zadnjim avionom ob pol enaj-
stih zvečer. En teden v mesecu 
je namenjen plenarnemu za-
sedanju EP in tisti teden smo 
v Strasbourgu. Petki so name-
njeni za delo v Sloveniji, ki ga 
organizira moja pisarna v Lju-
bljani ali pisarna EP v Sloveni-
ji, mnogokrat pa se odzovem 
tudi na različna vabila, od go-
spodarstvenikov pa vse do 
srednješolcev.

V EP se moj delavnik začne 
okoli pol devete ure, konča pa 
med šesto in osmo uro zvečer, 
čemur velikokrat sledi še kak-
šen večerni delovni dogodek. 
Poleg dela v odborih in med-
narodnih delegacijah je v EP 
veliko neformalnega dela na 
področjih, ki posameznega 
poslanca zanimajo. Zelo obi-
čajne oblike našega dela so 
tematski delovni zajtrki, kosi-
la ali delovne večerje. EP je za 
razliko od slovenskega parla-
menta veliko bolj odprta insti-
tucija, ki je pravo stičišče naj-
različnejših ljudi. Tako v EP 

srečujemo prvovrstne gos-
podarstvenike, znanstvenike, 
umetnike, sedanje in nekda-
nje politike najvišjega forma-
ta. EP je mesto dialoga in iz-
menjave najrazličnejših idej. 
Prav nič ni narobe, če se ude-
ležiš večerje, ki jo organizira 
velika mednarodna korpora-
cija ali pa tako in drugače ak-
tivna ter zainteresirana civil-
na družba. Dobiš prvovrstne 
informacije, srečaš ljudi, ki so 
ključni odločevalci na posa-
meznem področju. Pridobiš 
si informacije, ki so zelo po-
membne za tvoje odločitve, 
bodisi v parlamentarnem delu 
bodisi pri stvareh, ki se tako 
ali drugače tičejo Slovenije.   

Dovolite, da danes predstavim 
dve izmed mojih aktivnosti.

SODELOVANJE 
Z ZDRUŽENJEM UNIFE

V združenju so povezani tisti, 
ki v Evropi izdelujejo vlakov-
ne kompozicije, gradijo žele-
znice, metroje in podobno. S 
predstavniki združenja UNI-
FE sem se nekajkrat sestal 

med plenarnim zasedanjem 
EP v Strasbourgu. V združe-
nju so podjetja, ki zaposlujejo 
več kot 400.000 ljudi. Njihov 
ključni interes je razvoj že-
lezniškega omrežja v Evropi 
in podpora njihovim članom, 
evropskim izdelovalcem loko-
motiv, železnic, signalizacije in 
podobno. Name so se obrnili, 
saj so zainteresirani, da bi se 
katero od slovenskih podjetij 
pridružilo njihovemu združe-
nju, pripravljeni so pomaga-
ti slovenski vladi pri iskanju 
primernega modela za razvoj 
železniške infrastrukture v 
Sloveniji, naši evropski ko-
misarki Violeti Bulc pa želijo 
predstaviti svoj pogled na raz-
voj železniške infrastrukture 
v Evropi in vlogo evropske in-
dustrije na tem področju.

Veliko smo se pogovarjali o 
izgradnji drugega tira Diva-
ča–Koper. Po pogovorih z nji-
hovimi strokovnjaki, ki so za-
dolženi za investicije, smo 
prišli do zaključka, da se 
doslej še nobeno železniško 
omrežje v Evropi ni gradilo 
po principu javno–zasebnega 
partnerstva in da so to osnov-
ni infrastrukturni objekti, 
ki jih običajno gradijo drža-
ve, ki pa za takšno investicijo 
poleg proračunskih sredstev 
pridobijo nepovratna evrop-
ska sredstva ter ugodne dol-
goročne kredite.

Z zaključki naših pogovo-
rov sem seznanil slovenske-
ga ministra za infrastrukturo 
dr. Petra Gašperšiča ter jih 
povezal z njim. Predstavniki 
UNIFE so celo obiskali Slove-
nijo, a bili rahlo razočarani po 
pogovorih z državnim sekre-
tarjem na Ministrstvu za in-
frastrukturo RS, ki je govoril 

o vsem drugem, le o drugem 
tiru ne. Boljši vtis so odnesli 
po pogovorih z direktorjem 
Slovenskih železnic (SŽ), kot 
zelo pozitiven so ocenili tudi 
pogovor z našim posavskim 
slovenskim poslancem Igor-
jem Zorčičem, predsedni-
kom Odbora za infrastruktu-

ro v DZ RS. V pogovoru, ki je 
v Strasbourgu sledil po obi-
sku Slovenije, so predstavni-
ki UNIFE pokazali pripravlje-
nost, da skupaj s predstavniki 
Vlade RS, SŽ in Luko Koper or-
ganiziramo strokovno konfe-
renco s ciljem iskanja rešitev 
za posodobitev slovenskega 
železniškega omrežja, iskanja 
primernih modelov financira-
nja in kakovostne priprave na 
bodoče razpise za nepovrat-
na sredstva iz EU sklada CEF, 
znotraj katerega se konec le-
tošnjega ali v začetku nasled-
njega leta pričakuje še zad-
nji razpis za nepovratna EU 
sredstva.

Glede na dosedanje izkušnje s 
sedanjo vlado, glede na pogo-
vore tako z ministrom za in-
frastrukturo kot z ministrom 
za finance pa se bojim, da Vla-
da RS niti nima resne namere, 
da se investicija v drugi tir iz-
pelje, kaj šele, da bi imela raz-
delan koncept, kako se te in-
vesticije, ki bi pomenila veliko 
konkurenčno prednost za slo-
vensko pristanišče in sloven-

sko gospodarstvo nasploh, lo-
titi. Sam sem v neki izjavi že 
komentiral, da če bi se v Av-
stro-Ogrski pred cca. 150 in 
100 leti (kolikor je okvirno 
trajala ta dualistična država) 
odločali na tak način, ne bi ni-
koli povezali Dunaja, Ljublja-
ne in Trsta z železnico.

Na tem mestu lahko dodam 
še to, da v kolikor bi v Posav-
ju v zadnjih 15 letih delali na 
tak način, nikoli ne bi zgradi-
li hidroelektrarn na Savi in za-
gotovili protipoplavne zaščite 
ob Savi. Mimogrede, s tremi v 
tem času zgrajenimi hidroe-
lektrarnami: HE Boštanj, HE 
Blanca, HE Krško, proizvede-
mo več zelene električne ener-
gije, kot jih proizvedejo vse 
subvencionirane proizvajal-
ke zelene električne energi-
je (sončne, vetrne elektrarne, 
bio plinarne, plinske kogene-
racije), ki bodo s strani slo-
venskih porabnikov električ-
ne energije subvencionirane s 

150 milijoni evrov na leto nas-
lednjih 15 let.

Omenjeni primer delovanja 
v EP kaže, kako raznoliko in 
hkrati za Slovenijo zelo aktu-
alno je lahko naše delo v EP.

AKTIVNOSTI V 
PODPORO SRBIJI NA 
POTI V EU
Kot član Delegacije EP pri 
stabilizacijsko-pridružitve-

nem parlamentarnem odboru 
EU–Srbija sem letos štirikrat 
obiskal Srbijo, pri čemer sem 
imel službena srečanja tako s 
srbsko vlado kot srbskim par-
lamentom (Narodno skupšti-
no Srbije), ombudsmanom, 
predstavniki civilne družbe in 
medijev v Srbiji, srbskimi go-
spodarstveniki pa tudi s Slo-
venskim poslovnim klubom v 
Beogradu, ki združuje sloven-
ske podjetnike in menedžer-
je v Srbiji. 

V minulem letu sem večkrat 
opozoril, tako v Sloveniji kot 
v EU in Srbiji, da je evropska 
perspektiva za države Zahod-
nega Balkana zelo pomemb-
na, kot je to pomembno za 
EU.  Nemirnega Balkana si 
nihče ne želi, ne ljudje, ki v 
tem delu Evrope želijo živeti 
v miru, ne Evropejci, ki želijo 
sodelovati in deliti mir tudi s 
svojimi sosednjimi državami, 
kandidatkami za vstop v EU.  
V zadnjem letu nas je v EU in v 

državah Balkana zelo zatresla 
begunsko–migrantska kriza 
in videli smo, kako lahko tudi 
tak problem ponovno zviša 
tone v dialogu med država-
ma, kot je to bilo predvsem 
med Srbijo in Hrvaško, še po-
sebej v času lanskih hrvaških 
parlamentarnih volitev. Srbija 
je po mojem prepričanju po-
rok za stabilnost v tem delu 
Evrope, zato me veseli, da je 
EU decembra lani dala zele-
no luč Srbiji za odprtje prvih 

pogajalskih poglavij in da se 
bo lahko tudi srbska družba 
začela reformirati v evropsko 
družbo.  

Kot nekdanji dolgoletni žu-
pan občine Krško, ki je od leta 
1975 poobratena s srbsko ob-
čino Bajina Bašta, pa sem na-
vezal stik tudi z mojim te-
danjim srbskim županskim 
kolegom te občine Bobanom 
Tomićem, ki je danes profe-
sor v Beogradu ter aktiven na 
področju sodelovanja in pove-
zovanja v JV regiji. Veliko ak-
tivnosti, izmenjave znanj ter 
izkušenj nas v Krškem pove-
zuje z občino Bajina Bašta, 
zato načrtujem, da bomo to 
sodelovanje okrepili tudi z 
EU perspektivo. 

V SODELOVANJU 
JE MOČ
Najboljše zgodbe, projekti in 
uspehi nastajajo s povezova-
njem in sodelovanjem. Tega 
se v Posavju zelo dobro zave-
damo in to tudi znamo uresni-
čevati, kar smo dokazali že na 
mnogih razvojnih projektih v 
naši regiji, denimo z izgra-
dnjo hidroelektrarn na spo-
dnji Savi ter s hkratno proti-
poplavno zaščito območij ob 
tej naši reki. 

V tem duhu delujem tudi nap-
rej in z mesta evropskega pos-
lanca poskušam na eni strani 
iz EU prenesti v Slovenijo ne-
katere dobre zglede in prakse, 
recimo s področja povezova-
nja kmetov, saj se evropski 
kmetje uspešno povezujejo 
med seboj, tudi v organiza-
cije proizvajalcev (t. i. OP-je), 
medtem ko v Sloveniji žal še 
vedno prevladuje individuali-
stičen pristop. Zato poskušam 
na določenih področjih, kjer 
je veliko priložnosti, povezati 
znanje in dobre prakse iz EU z 
gospodarstvom, kmetijstvom 
in drugimi področji v Sloveniji 
in Srbiji. Vidim veliko izzivov 
v tem sodelovanju in povezo-
vanju ter vam bom o njem z 
veseljem poročal v svojih nas-
lednjih pismih.

Vesel pa sem tudi vseh vaših 
pisem, ki jih prejemam bodi-
si v svojo pisarno v Bruslju 
bodisi v pisarno v Ljubljani 
in tudi na svoj Facebook ali 
Twitter profil. S pobudami, 
predlogi in vprašanji ste ved-
no zelo dobrodošli. Vam ter 
vsem nam želim, da bomo v 
letu 2016 še naprej in še in-
tenzivneje vsak posamezno in 
skupaj delovali povezovalno. 

 Franc Bogovič, 
 evropski poslanec (SLS/EPP)

Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP)

Pismo iz Bruslja
Spoštovane bralke in bralci! Želim vam, da boste v letu 2016, v katerega smo vstopili, prebrali veliko dob-
rih informacij v našem Posavskem obzorniku. Leto in pol je že od takrat, ko sem predvsem na osnovi glasov, 
zbranih v Posavju, postal poslanec v Evropskem parlamentu (EP). V Posavskem obzorniku je bilo večkrat 
zapisano o mojem evropskem delu, kljub temu pa vam želim v današnjem pismu predstaviti še drugo plat 
mojega dela, saj v EP poleg sprejemanja različnih direktiv, uredb delamo še mnogo drugih stvari.

S slovenskimi pridelovalci sladkorne pese na obisku v Evropskem parlamentu

Med razglasitvijo Krškega za Evropsko mesto športa

S komisarjem za širitev 
Johannesom Hahnom

Med zasedanjem Evropskega parlamenta
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NEMŠKA VAS - Med prazničnimi zadnjimi dnevi v letu, ko jutra-
nja in večerna zarja s posebno rožnatimi prsti odpira in zapira 
nebo, Krško gričevje slavi god sv. Štefana, prvega mučenca. Tudi 
letos se je v Nemški vasi v prelepem sončnem dnevu zbralo nad 
300 ljudi, enajst rejcev pa je k blagoslovu pripeljalo svoje konje. 
Praznik tradicionalne narave k tej cerkvi pripelje ne samo doma-
čine, ampak tudi odseljeno sorodstvo in skupine iz okoliških so-
sesk. Tako so se na Štefanov pohod, tretji po vrsti, odpravili tudi 
pohodniki iz Leskovca pri Krškem in pohodniki iz Velike in Go-
renje vasi. Sv. mašo je daroval g. župnik Ludvik Žagar. Misli je 
zbranim usmeril v vprašanje nasprotja dveh zaporednih dni: ve-
selja ob spominu na Kristusovo rojstvo 25. decembra in žalost 
ob mučeništvu sv. Štefana 26. decembra. Praznik sv. Štefana je 
tudi dan samostojnosti in enotnosti Slovencev, spomin na 26. 12. 
1990, ko je bil uradno razglašen rezultat plebiscita za samostoj-
no Slovenijo. Mašne prošnje so zato izzvenele tudi v poglobitev 
vrednot, ki so skozi čas klena značilnost Slovencev: jezik, dom 
in družina, kultura ... Obred je spremljal župnijski mešani pevski 
zbor pod vodstvom Kristine Lovšin Salmič, berilo je bral Iztok 
Starc, dva Jožeta Božiča s sodelavci pa sta skrbela za pripravo, 
da so konji v blagoslovu sv. Štefana prejeli varstvo za prijazno 
ravnanje z njimi ter pred boleznimi in poškodbami. Podeljen je 
bil tudi blagoslov za vodo in sol, slovesnost pa so spremljali tudi 
streli iz 'štuka', donenje zvonov, rdeče cvetje in zelene spletene 
verige, venčki, visok mlaj, stojnica s kuhanim vinom in praznič-
na voščila.  Ljudmila Šribar

Praznik sv. Štefana v Nemški vasi

Blagoslov je konjem podelil leskovški župnik Ludvik Žagar.

BRESTANICA - Celjski škof dr. Stanislav Lipovšek je baziliko 
Lurške Marije v Brestanici razglasil za svetoletno svetišče in 13. 
decembra s posebnim obredom blagoslovil svetoletno kapelo 
Usmiljenega Jezusa, svetoletni zvon in na novo urejeno okolico 
cerkve Marije Lurške ter odprl sveta vrata (na fotografiji, foto: 
M. S.). Ob tej priložnosti je poudaril, da je potrebno v teh hudih 
časih zreti v skrivnost usmiljenja, v vir veselja, vedrine in miru. 
Po njegovih besedah je usmiljenje temeljni zakon, ki biva v srcu 
vsakega človeka, da bomo vedno ljubljeni, ne glede na meje ali 
raso. Po končani slovesnosti je ob pogostitvi sledilo prijetno dru-
ženje. Posebni svetoletni shodi v baziliki bodo od 1. januarja da-
lje vsak prvi petek v mesecu.  M. H. 

Bazilika je svetoletno svetišče

CERKLJE OB KRKI - V dvorani gasilskega doma v Cerkljah ob 
Krki se je dan pred božičem v organizaciji OŠ Cerklje ob Krki od-
vila prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Cerkljan-
ski učenci so se na zanimiv način spomnili dogodkov izpred 25 
let. Predstavili so namreč vsako pokrajino, njene znamenitosti, 
znane osebnosti, tradicionalne plese in pesmi, odigrali dialog v 
narečju posamezne pokrajine, ob tem pa je nastajal obris naše 
države, vsem pokrajinam pa je bilo skupno, da so se odločile za 
samostojno državo. Učence je nagovorila ravnateljica dr. Stanka 
Preskar in jim zaželela, da bi bil spomin na Slovenijo vedno v nji-
hovih srcih. Obenem jim je v svojem imenu kot v imenu učiteljev, 
vzgojiteljev in tehničnega osebja zaželela, da v naslednjih dneh 
lepo praznujejo v krogu svojih domačih in delajo dobra dela, v 
letu 2016 pa si naj še bolj pomagajo med sabo in skrbijo za to, da 
bodo vsi uspešno zaključili šolsko leto. Nato je sledilo še prese-
nečenje – učence je prišel obiskat dedek Mraz, ki je vsem zaželel, 
naj bodo tudi v tem letu tako pridni in uspešni, učiteljem in vzgo-
jiteljem pa, naj se zavedajo svoje izjemno pomembne vloge, saj 
imajo najodgovornejšo nalogo – naučiti in tudi vzgajati. Obljubil 
je, da se prihodnje leto ponovno vrne v Cerklje. Dedek Mraz je s 
sabo prinesel tudi darila, ki jih je dobil vsak učenec šole.  R. R.

SENOVO - Na Senovem so godbeniki pod vodstvom dirigenta Ha-
lida Tubeishata (na fotografiji) z dvema solistkama pred pol-
no dvorano poslušalcev 25. decembra izvedli prijeten koncert. 
Nina Berger je čutno zapela nekaj tujih in domačih uspešnic, ci-
trarka Jasmina Levičar pa skupaj z orkestrom zaigrala Cvetje v 
jeseni ter skladbo Ljubezen in pomlad domačega avtorja Mirana 
Kozoleta. Godbenike in občinstvo je nagovoril ravnatelj Osnov-
ne šole XIV. divizije Senovo in podpredsednik društva DKD Svo-
boda Senovo Vinko Hostar. Lepe misli je tudi letos povezovala-
Tatjana Uduč.  Vir: PO Senovo

DOBOVA - Na božični dan so se na travnati površini za cerkvijo 
Marijinega imena v Dobovi petič odvile žive jaslice, ki jih orga-
nizira Kulturno društvo Zvezda Dobova v sodelovanju z različ-
nimi društvi in lokalno skupnostjo. Evangelijsko uprizoritev Je-
zusovega rojstva – od prikazanja nadangela Gabriela Mariji do 
prihoda svetih treh kraljev k novorojenemu Jezusu – so si ogle-
dali številni obiskovalci. Vlogo svete družine je imela letos dru-
žina Kajtna, Marijo je odigrala Darja, Jožefa Christian, Jezusa 
pa Mia. Ostali nastopajoči so bili: Benjamin Bogovič (bobnar), 
Maks Davidovič, Jan Hosta, Tadej Furlan (vojaki), Janez Mar-
čun (klicar), Marko Jurman (pisar), Blaž Škoflek, Andrej Pin-
terič (krčmarja), Dominik Pavlović (kovač), Luka Krivec (kova-
čev sin), Miha Krivec, Tadej Cizl, Damir Šetinc (pastirji), David 
Hribar (nadangel Gabriel), Karmela Marčun (angel), Miran Še-
tinc, Marko Vašcer, Gorazd Vašcer (sv. trije kralji), Aleš Šavrič 
(bralec) in še nekateri drugi. Za glasbeno spremljavo so poskr-
bele članice Vokalne skupine Aria. Režiser in vodja projekta je 
bil Jaka Krivec, ki je bil skupaj s predsednico KD Zvezda Dobo-
va Darinko Cvetko Šegota tudi scenarist.

Pri organizaciji prireditve so pomagali še Občina Brežice, Kra-
jevna skupnost Dobova, Turistično društvo Dobova, PGD Mihalo-
vec, Konjeniško društvo Dobova, Društvo kmečkih žena Dobova 
in Vokalna skupina Aria. Na začetku je zbrane pozdravil dobovski 
župnik Matej Užmah ter jim ob božično-novoletnih praznikih 
zaželel veliko blagoslova in miru. Za obiskovalce, ki so se zaradi 
»spomladanskega« vremena še nekaj časa zadržali na prizorišču, 
so bile na voljo tudi stojnice s čajem, kuhanim vinom in pecivom. 
 R. Retelj

Obeležili dan samostojnosti

Učenke med petjem tradicionalnih pesmi vsake pokrajine

Peta uprizoritev Jezusovega 
rojstva v Dobovi

Sveti trije kralji pri sveti družini

Božično-novoletni koncert 
senovskih pihalcev

BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 30. decembra 
s koncertom v Viteški dvorani, ki so ga odigrali trije odlič-
ni mladi glasbeniki iz širše družine Zevnik s Čateža ob Savi, 
sklenili uspešno leto 2015.

Množico okoli 280 prijateljic in prijateljev Posavskega muzeja 
je nagovorila direktorica Alenka Černelič Krošelj ter spomni-
la na pomembne obletnice oziroma dogodke, ki so sooblikova-
li muzejsko leto: obeležili so pol tisočletja največjega slovenske-
ga kmečkega upora, ki je potekal pod okriljem projekta Le vkup 
1515–2015; opominjali so na vojne, ki so zaznamovale 20. sto-
letje, v projektu pod imenom Pot domov so se spominjali usod 
različnih pričevalcev; obeležili so 100-letnico začetka soške fron-
te ter 70. obletnico konca druge svetovne vojne in vrnitve iz iz-
gnanstva ter spomnili na 40 let razglasitve 8. marca za medna-
rodni dan žena. Kot je dejala Černelič Krošljeva, so se v muzeju z 
različnimi programi in dogodki trudili, da so bili obiskovalci vsak 
dan dobrodošli ter da bi se k njim radi vračali.
Po samostojnem klavirskem koncertu, ki ga je 5. decembra prip-
ravila Mitra Kotte, ki se je rodila leta 1995 na Dunaju in je naj-
mlajša potomka znane brežiške trgovske družine del Cott, je 
muzej na predzadnji dan leta 2015, v zahvalo za naklonjenost 
obiskovalcem, organiziral drugi novoletni koncert klasične glas-
be, ki so ga sooblikovali in vrhunsko odigrali klarinetist Tomaž 
Zevnik, sopranistka Kristina Bitenc in pianistka Hana Bitenc. 
Mladi glasbeniki so ponosni, da izhajajo iz družine, v kateri so 
odraščali z glasbo. Tako so si bratranec, sestrični in sestri prvič 
delili glasbeni oder, upajo in verjamejo pa, da jih bodo družin-
ske vezi še kdaj povezale na odru.
Župan Ivan Molan je kolektivu Posavskega muzeja, izvajalcem 
koncerta in obiskovalcem muzeja zaželel še vrsto uspehov in vse 
dobro v novem letu. N. Jenko Sunčič

Gala koncert ob koncu leta

DOBOVA - Občina Brežice je OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova ku-
pila nov šolski kombi, ki so ga uradno predali v uporabo 23. de-
cembra pred vhodom v dobovsko šolo. Po besedah ravnateljice 
Ivane Baškovič je bil 12 let star Citroenov kombi dotrajan, zato 
je dobovska šola dobila čisto nov kombi znamke Volkswagen. Kot 
je dejala, so zelo veseli te pridobitve, saj kombi uporabljajo tako 
za vsakodnevno vožnjo hrane iz centralne šole v vrtec in podru-
žnično šolo Kapele kot tudi za prevoze učencev – nekajkrat na 
teden se prevozi izvajajo za tiste učence, ki so od šole oddaljeni 
več kot štiri kilometre in jim več ne morejo zagotoviti šolskega 
avtobusa, kombi pa učence prevaža tudi na tekmovanja v Brežice 
in druge oddaljenejše kraje. »Šele sedaj, ko ga nekaj časa nismo 
imeli, smo ugotovili, koliko dejansko kombi pomeni za šolo,« je 
še povedala in izrazila upanje, da ga bodo lahko uporabljali nas-
lednjih deset let. Župan Ivan Molan, ki je ravnateljici simbolič-
no predal ključe kombija, je pojasnil, da občina vsako leto kupi 
kombi eni izmed osmih šol v brežiški občini, letos je bila tako na 
vrsti dobovska. »To je zagotovo najlepše božično in novoletno da-
rilo vaši šoli in vam,« je učencem, ki so pripravili tudi kratek kul-
turni program, še dejal Molan. Ravnateljica je nato ključe preda-
la hišnikoma šole Bojanu Počku in Romanu Kunšku, ki bosta 
vozila nov kombi. R. Retelj

Nov šolski kombi za darilo

Predaja ključev med ravnateljico in hišnikoma

Nastopajoči glasbeniki iz širše družine Zevnik
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Nora je misel, Med iskrenimi 
ljudmi, Poletna noč, Zato sem 
noro te ljubila, Dan ljubezni, 
Vsak je sam ... je le nekaj na-
slovov zaigranih in odpetih 
skladb, s katerimi so nastopa-
joči navdušili ter vedno zno-
va poželi močan aplavz. Pri-
kupna primorska pevka, ki je 
prvič nastopala v Sevnici, pa 
je obljubila, da se še vrne, saj 
je bil nastop tudi zanjo poseb-
no doživetje.

V zaključnem delu koncerta, ki 
ga je povezovala Tanja Žibert, 
sta navzoče nagovorila župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk 
in nekdanji predsednik sevniš-
ke godbe in njen sedanji častni 
član ter predstavnik glavnega 
pokrovitelja prireditve Andrej 
Štricelj. Oba sta izrekla čestit-
ke za enkraten večer ter vošči-
la srečno in zdravo novo leto 
2016. Župan je ob tem spom-
nil še na dan samostojnosti in 
enotnosti ter med drugim de-
jal, da potrebujemo razumne 
odločitve na vseh ravneh od-
ločanja, saj je od teh odločitev 
odvisen nadaljnji razvoj lo-
kalnega in regionalnega oko-
lja. Pohvalil je še občinstvo, ki 
s svojim množičnim obiskom 
vsako leto znova daje prizna-

RADEČE - V športni dvorani v Radečah se je 25. decembra od-
vijal božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra radeških 
papirničarjev pod vodstvom dirigenta Matica Titovška.

Odlični godbeniki in godbenice so v svojo sredo povabili še iz-
jemne vokaliste iz domačih logov. Duet, ki sta ga sestavljali Ja-
cinta Doberšek Mlakar in Klara Mlakar, je prisotne popeljal 
v zlate čase slovenske popevke s skladbama Lastovka in Dan lju-
bezni, Miha Strniša je navdušil s skladbama 30 let in Vrača se 
pomlad, mlada in obetavna pevka Gaja Prestor se je predstavi-
la s skladbama Na vrhu nebotočnika in Nora misel, Jernej Bevk 
pa je zapel Mati, bodiva prijatelja in Silvestrski poljub. V zaključ-
ku so se predstavile še članice skupine »senior« radeških mažo-
ret in prazničen večer obarvala s tradicionalno oranžno barvo. 

Za duhovito, nagajivo, sproščeno in presenečenj polno povezo-
vanje zelo dobro obiskane glasbene prireditve je skrbela Urška 
Klajn, ki je veznemu tekstu dodala še ščepec gledališke igre na 
temo javnega razpisa za delovno mesto Božička, tako da se je 
na prireditvenem prostoru večkrat pojavila v različnih preoble-
kah. Občinstvo je nagovorila predsednica radeške godbe Mar-
jetka Lipec, ki je članicam in članom godbe, ki so se ji pridružili 
v letošnjem letu, podelila tudi posebne violinske ključke. Pre-
jeli so jih Marko Hiršelj, David Mavrič, Nika Medved, Ajda 
Podlesnik, Ana Štruclin, Luka Gnidovec, Dušan Lazar, Špe-
la Zupanc, Tjaš Lavrinec, Nina Dolšek, Viviana Germ in Tim 
Kavšek. Številno občinstvo je pozdravil tudi radeški župan To-
maž Režun ter pohvalil prireditev.  S. R.

Večer slovenskih popevk
SEVNICA - Na tradicionalnem božično-novoletnem koncertu se je v sevniškem športnem domu zadnjo ne-
deljo v minulem letu predstavila Godba Sevnica pod vodstvom dirigenta Matica Nejca Kreče, ki je s solistko 
Leo Sirk prisotne popeljala v prekrasen svet slovenske popevke.

nje delovanju sevniške godbe, 
ki je pred dvema letoma pra-
znovala 105-letnico delovanja. 

Ponosen na godbenice in god-
benike, ki zelo dobro sode-
lujejo tudi s sevniškimi ma-
žoretami, je predsednik KD 
Godba Sevnica Jani Šerjak 

po pozdravnem nagovoru po-
delil v letošnjem letu vključe-
nim članicam godbe, Lei Ivan-
dič, Alji Možina in Niki Puc, 
spominske knjižne nagrade, 
dirigent Matic Nejc Kreča pa 
je za slovo dejal: »Ljubezen je 
bila osrednja tema nocojšnjega 
koncerta in naj vas druži tudi v 

letu, ki je pred nami.«

Po koncertu, ki so ga zaključili 
s skladbo Ne, ni res, je sledilo 
še druženje na prostem ob ko-
zarčku kuhanega vina in dob-
rotah Aktiva kmečkih žena Za-
bukovje. 
 S. Radi, foto: L. M.

Na božično-novoletnem koncertu KD Godba Sevnica je kot solistka nastopila mlada primor-
ska pevka Lea Sirk.

Koncert zimzelenih melodijKoncert Blanških vinogradnikov
BLANCA - Na dan samostojnosti in enotnosti se je v lepo 
okrašeni telovadnici OŠ Blanca odvijal 15. božično-novo-
letni koncert  KD Godba Blanški vinogradniki pod vodstvom 
dirigenta Martina Marka, ki so se preizkusili v preigravan-
ju Straussovih melodij.

Blanški godbeniki in godbenice pa so v svojo sredo, tako kot vsa 
leta doslej, povabili tudi glasbene goste - nekaj znanih in manj 
znanih imen iz slovenske narodno-zabavne in zabavne glasbe. Po 
odpeti slovenski himni, ki jo je interpretiral baritonist Jure Kle-
novšek, se je na odru prva predstavila 7-letna Ajda Lednik na 
harmoniki, nato pa so se na odru zvrstili Trio M, pomlajeni dru-
žinski ansambel Jasmin, ansambel Jesen, Godbeni kvintet Bošt-
jana Povšeta in ansambel Potep. Osrednji gosti večera so bili 
člani zasedbe Štajerskih 7, ki v slovenskem glasbenem prostoru 
navdušujejo že 30 let. Na harmoniko je dvakrat zaigral tudi po-
vezovalec prireditve Miro Klinc, ki je v vlogi Klobasekovega Pe-
pija večkrat nasmejal občinstvo.

Navzoče v športni dvorani so pozdravili podžupanja občine Sev-
nica Danica Božič, poslanec v DZ RS Tomaž Lisec, predsednik 
KS Blanca Marjan Ločičnik, ravnatelj OŠ Blanca mag. Vincenc 
Frece in predsednik  blanške godbe Roman Kragl, ki je med 
obiskovalci pozdravil tudi nove častne člane Godbe Blanški vi-
nogradniki, ki so bili vse do letošnjega leta dejavni v godbi. To 
so Albin Mirt, Boris Omerzu, Jelko Hvala in Franci Ameršek. 
Za pogostitev po koncertu so poskrbele članice Aktiva kmečkih 
žena Blanca.  S. R. 

Pihalni orkester radeških papirničarjev je pripravil glasbeni 
večer z izjemnimi solisti in radeškimi mažoretami.

Godba Blanški vinogradniki je navdušila skupaj z glasbenimi 
gosti iz sveta narodno-zabavne in zabavne glasbe. 

V čast dnevu samostojnosti in enotnosti kot slovenskemu državne-
mu prazniku je v soboto, 26. 12. 2015, v radeškem parku potekala 
tradicionalna slovesnost pod okriljem Občine Radeče in v sodelo-
vanju z Gledališkim društvom Radeče ter Moškim pevskim zborom 
Papirničar Jagnjenica. Slavnostni govornik Slavko Kočevar, povelj-
nik radeške civilne zaščite, je ob spomeniku v čast akterjem vojne 
za svobodno Slovenijo izpostavil pogum in enotnost slovenskega na-
roda v času osamosvajanja, a se obenem kritično ozrl na prehojeno 
pot mlade slovenske države v letih po osamosvojitvi.
Ob zaključku slovesnosti je delegacija na čelu z županom občine Ra-
deče Tomažem Režunom na spomenik spomina na vojno za samos-
tojno Slovenijo položila venec in sveče v čast vsem žrtvam vojne, 
ki je Slovencem in Slovenkam dala svobodno in neodvisno državo. 
� Foto:�KTRC�Radeče

Druženje na Radeški tržnici

V sredo, 23. decembra, je bila Radeška tržnica še zadnjič v letu 2015 
praznično obarvana. Na dogodku »Druženje na Radeški tržnici«, 
ki sta ga organizirala Občina Radeče in KTRC Radeče, je svoje delo 
predstavilo 23 ponudnikov, društev in organizacij iz občine Radeče 
in regije Posavje. Za popestritev dogajanja so ob glasbi zborčka Vrtca 
Radeče ter solistov mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Mar-
jana Nemca Radeče Val Jelenski in Naceta Naja Slakonje poskrbe-
li tudi Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče z razstavo slik 
»Starograjska ulica na platnu«, Drago Kozinc z razstavo jaslic ter Gle-
dališko društvo Radeče s pripovedjo Dobre vile pravljice za otroke. 

Potop penin v Savo

Pri radeškem Savusu je na predbožični dan že tretje leto zapored po-
tekal potop penin v Savo. Pred očmi številnih obiskovalcev je v po-
sebni kletki v reki Savi končalo 300 steklenic penine Valvasor Vinske 
kleti Mastnak, ki bodo v vodi zorele do naslednjega poletja, nato pa 
postale cenjeno protokolarno darilo. Kot je poudaril radeški župan 
Tomaž Režun, postaja dogodek iz leta v leto bolj odmeven in kot tak 
predstavlja lepo promocijo našega kraja.

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
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vedno bolj odmevajo in tako 
so v slovenske prostoru že za-
čeli povezovati besedi „Breži-

ce“ in „jamarstvo“. Člani so na 
primer na podelitvi nagrade 
Viljema Puticka za najboljši 
jamarski dosežek v letu 2014 
dosegli zavidljivo drugo mes-
to s predstavitvijo jame Lisi-
čina pri Veliki Dolini, o kateri 
smo že pisali in se njeno razi-
skovanje še nadaljuje: „Po za-

Jamarski klub Brežice z vidnimi uspehi tudi v 2015

Raziskovalna vnema še narašča
BREŽICE - Za člani Jamarskega kluba Brežice je že več kot 900 ur neumornega raziskovanja našega podze-
mlja. Dosežkov, ki jim z odobravanjem prikimavajo tudi kolegi jamarji iz drugih regij in držav, je tako vsa-
ko leto več, leto 2015 pa bo ostalo v spominu tudi zaradi odkritja Jame v Dovčku nad Kostanjevico na Krki.

Podzemni svet je poln izzivov in hitrih odločitev, tako na su-
hem kot v vodi. Takole je potekal potop v Ajdovski jami pri Kr-
škem (foto: Roman Zakšek).

BLANCA - Dan samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 25. 
decembra, so s skupnim glasbenim projektom »Pojmo naši do-
movini« obeležili na OŠ Raka in OŠ Blanca. Priprave na skupen 
koncert dveh mladinskih pevskih zborov omenjenih osnovnih 
šol so v decembru intenzivno potekale pod vodstvom Jelke Gre-
gorčič Pintar in Bernardke Božič. Vložen trud in čas za vaje je 
ponudil na pevskem dogodku, ki je na Raki potekal 18. decem-
bra in na Blanci 24. decembra, bogat glasbeni repertoar, ki je se-
gal od uvodne Zdravljice do slovenskih narodnih in umetnih ter 
sodobnih pop skladb ob spremljavi na različne glasbene inštru-
mente, na katere so igrali tako učitelji kot učenci. Petju so dodali 
še prijetno govorjeno besedo in plesni gib. Nastopajočim sta se 
zahvalila za posebno predpraznično glasbeno doživetje ravna-
teljica OŠ Raka Milvana Bizjan in ravnatelj OŠ Blanca mag. Vin-
cenc Frece.  S. R.

Predpraznični glasbeni projekt

V skupnem glasbenem projektu sta se predstavila mladinski 
pevski zbor OŠ Blanca in OŠ Raka.

BREŽICE - Brežiški lionsi tudi v letošnjem prazničnem mesecu 
niso pozabili na dobrodelnost. Tokrat so pomoč namenili dese-
tletni Juliji, ki se je rodila s prirojeno sivo mreno. Julija, ki se že 
štiri leta računalniško opismenjuje na Zavodu za slepo in slabo-
vidno mladino v Ljubljani, je za svoje nadaljnje šolanje potre-
bovala prenosni računalnik z raznimi prilagoditvami in progra-
mi. Lions klub Brežice je Juliji doniral računalnik v sodelovanju 
s podjetjem Fuks maziva LSL d.o.o. Omenjeno podjetje je doni-
ralo za nakup računalnika, podjetje Protan d.o.o. pa za program-
sko opremo. Brežiški lionsi tako nadaljujejo akcijo Otrokom pot 
do znanja, hkrati pa sledijo enemu izmed osnovnih poslanstev 
– pomagati slepim in slabovidnim. L. Z.

Lionsi Juliji polepšali december

Da Dovček skriva vsaj 316 me-
trov dolgo in 54 metrov globo-
ko jamo, ki jo sestavlja več med 
seboj povezanih dvoran, med 
katerimi največja dvorana meri 
veličastnih 40 metrov v dolžino 
in 20 v širino, si na površju se-
veda nihče ni niti predstavljal. 
Prijetno odkritje je postalo še 
osupljivejše, ko so spoznali, da 
velike dvorane krasi na stoti-
ne kapniških oblik. Kot nam 
je zaupal Jure Tičar iz Jamar-
skega kluba Brežice: „Nekate-
ri kapniki presegajo višino 10 
metrov, njihovo raznovrstnost 
pa dopolnjujejo številne ka-
pniške zavese, sigasti slapo-
vi, manjša jezerca s kalcitni-
mi kristali ipd. Jamo smo sicer 
povsem nepričakovano odkrili 
na novoletnem zimskem poho-
du, kjer nam je naš član Andrej 
Olovec pokazal eno izmed sta-
rih in zapuščenih lovišč za pol-
he, ki so pogosto na vhodih v 
brezna in jame. Na tem mestu 
smo odkrili za ped široko špra-
njo, ki je ob nizkih temperatu-
rah srkala hladen zrak v jamo, 
zaradi česar smo sklepali, da 
bi lahko tu raziskave obeta-
le kakšno globoko brezno. A 
namesto nadaljevanja v brez-
nu smo se navdušeni znašli na 
robu velike dvorane. Zagotovo 
je bila to ena izmed tistih ak-
cij, ki se zgodijo le nekajkrat v 
življenju in poplačajo ves do-
sedanji trud. V naših koncih 
smo sicer vajeni majhnih, oz-
kih in blatnih jam, skozi ka-
tere se je potrebno postopno 
prebijati in garati za rezultate, 
zato je takšno odkritje zago-
tovo balzam za dušo.“ Dosež-
ki Jamarskega kluba Brežice 

ključenih raziskavah bomo 
jamo Lisičina po dolžini lah-
ko zagotovo postavili ob bok 

Kostanjeviški jami, verjetno 
pa jo bomo uradno celo pre-
segli.“ Tako bo ta postala naj-
daljša jama na Gorjancih.

VARNOST IN ZNANJE
Za vsakršno raziskovanje je 
potrebna popolna zbranost 
in izjemna psihična in fizična 
pripravljenost. Oboje je ključ-
nega pomena tudi, ko gre za 
reševanje življenj, zato je toli-
kanj bolj dragoceno, da sta se 
člana brežiškega kluba uspeš-
no vključila v sistem Jamar-
ske reševalne službe in op-
ravila izpit za pripravnika za 
jamarskega reševalca. „Pred-
nost takšnega izobraževanja 
je predvsem v povezanosti 
jamarjev ter prenosu tehnik 
in znanj, ki so uporabne tudi 
pri raziskovanju v podzemlju. 
Obenem lahko tudi v Posavju 
zagotovimo večjo varnost in 
preventivno delovanje. Zdrsi 
v jame so sicer redki, vendar 
zelo nevarni, zato bralce pozi-
vamo, da v primeru, da naletijo 

na brezno ali jamo zaradi listja, 
mokre podlage in vejevja, ki se 
skriva pod listjem, ne pristopa-
jo k vhodu in raje o najdbi ob-
vestijo člane Jamarskega klu-
ba Brežice (tel.: 040 170 694),“ 
opozori Tičar. 

Velja omeniti še, da je poleg 
že znanega jamarskega tabora 
na Gorjancih klub svoje moči 
usmeril tudi v jamarsko šolo 
na novo odkriti naravni ste-
ni v kraju Kostanjek, primer-
ni za učenje jamarskih vrvnih 
tehnik. Dosegli so dogovor z 
lastniki zemljišč na tej idilič-
ni lokaciji nad dolino potoka 
Brestanica ter pričeli z opre-
mljanjem prvih smeri. V čistil-
ni akciji so uredili okolico, zato 
zdaj stena, ki je lahko dostop-
na, omogoča, da lahko tako in-
štruktorji kot mladi jamar-
ji spremljajo tehnike plezanja 
od blizu.

KAKO DO LASTNEGA 
PROSTORA?
Po hudi prostorski stiski, ko so 
izgubili svoje prostore zaradi 
obnove prizidka KS Jesenice 
na Dolenjskem, so člani kluba, 
ki ga vodi Aleš Orešar, mrz-
lično iskali rešitve. S pomočjo 
občine so pridobili dovoljenje 
za uporabo zaraščenega zem-
ljišča, ki ga že čistijo in ureja-
jo – tu bodo postavili poseben 
bivak. Začeli bodo z odsluže-
nim bivalnim kontejnerjem, 
vendar si za potrebe ureditve 
prostorov želijo še enega. Tičar 
opiše idejo: „Bivalna kontej-
nerja bomo obnovili in zdru-
žili ter nanju postavili streš-
no konstrukcijo. V bivaku bo 
dovolj prostora za organiza-
cijo sestankov in manjših pre-
davanj ter skladišče jamarske 
opreme. V zunanjo ureditev 
želimo vključiti še prostor za 
šotorišče, bližnji gozd pa bomo 
izkoristili za učenje tehnik ple-
zanja in reševalnih manevrov. 
V prihodnosti lahko z uresni-
čitvijo tega projekta pričakuje-
mo tudi kakšen tabor prežive-
tja v naravi za mlade.“

Ob takšni zagnanosti in ide-
jah in s primernim posluhom 
okolice se ni bati, da bodo bar-
ve Brežic in Posavja člani od-
lično zastopali na najvidnejših 
jamarskih podvigih.
 Maruša Mavsar

Jama v Dovčku se je razkrila kot pravi naravni biser (foto: 
Peter Gedei).

Tudi brezno z ne preveč vabljivim imenom Pekel na Gorjan-
cih je bilo deležno nadaljnjega raziskovanja. Opremili, razi-
skali in izrisali so 529 metrov rovov do globine 137 metrov.

Vlaganje v znanje in varnost morata biti na prvem mestu. 
Na posnetku reševalna vaja iz jame na Dobenem (foto: Sa-
nja Hribar).

KRŠKO - December je čas pra-
znovanja in obdarovanja. Vsak 
otrok si želi, da ga v božičnem 
času pod božično jelko pričaka 
darilo, ki si ga je želel vse leto, pa 
naj bo to igrača, barvice ali slad-
karije. Darila podarimo tistim, ki 
nam veliko pomenijo in vemo, 
da jih bomo razveselili. Ker se v 
Študentskem svetu Fakultete za 
energetiko zavedamo, da obstaja 
veliko družin, ki si zelo težko pri-
voščijo obdarovanje najmlajših, 
smo se odločili, da za njih zberemo dobrine, ki jih več ne potre-
bujemo in družine v prazničnem času malo razveselimo. Dobri-
ne smo zbrali v knjižnici fakultete s pomočjo zaposlenih na fakul-
teti ter Študentskega sveta Fakultete za energetiko. Zbrali smo 
predvsem igrače, šolske potrebščine, pripomočke za osebno hi-
gieno ter sladkarije. Alen Krošelj, Miran Zupan in Franc Rihl 
smo se odpravili v Brestanico, Bizeljsko ter Brezje pri Podbočju, 
kjer smo razdelili darovane dobrine mladim družinam, s tem pa 
smo otrokom podarili tudi veselje, zadovoljstvo in srečo. Ves naš 
trud je bil na koncu poplačan z otroškim nasmehom in iskricami 
v očeh.  Alen Krošelj

Obdarovali mlade družine
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KRŠKO - Od 1. januarja 2016 so podjetniki ob registraciji svoje-
ga podjetja deležni dodatnih preverjanj v zvezi z njihovim do-
sedanjim delovanjem. Danes s.p. ne more registrirati oseba, ki 
je bila javno objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali ne-
predlagateljev davčnih obračunov, ali so bile na seznamu obja-
vljene družbe, v katerih ima oseba delež višji od 25 odstotkov. 
Omejitev je veljala že doslej, novost je, da se izpolnjevanje pogo-
jev nanaša na podatke zadnjih 12 mesecev in ne več le na zad-
nji objavljen seznam. 
Novo je tudi, da s.p. ne more postati oseba, ki ji je bila v zadnjih 
treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS ali z odločbo 
Finančne uprave RS najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekr-
ška v zvezi s plačilom za delo ali prekrška v zvezi z zaposlova-
njem na črno. Prav tako s.p. ne more postati oseba, ki je imela več 
kot 50 odstotni neposredni delež v d.o.o., ki je bil v zadnjem letu 
izbrisan iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju. Omejitve so odgovor na vse več nepoštenih poslov-
nih praks, kot so izogibanje pri plačilih zaposlenim tako z vidika 
plače kot tudi dajatev, zaposlovanje na črno, veriženje podjetij in 
izogibanje drugim pravnim in podjetniško naravnanim normam.
 Vir: AJPES Krško

JELŠE - Ko nas cesta za-
pelje proti naselju Jel-
še v občini Krško, nas 
najprej pozdravi velika 
čreda posavskih konj in 
jata raznovrstne perut-
nine. To sta dve značil-
nosti, po katerih prepo-
znamo domačijo Jožefa 
Packa, ki je prejemnik 
nagrade za rejca leta 
2015 v konjereji, ki jo 
vsako leto podeljuje Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 
Pacek je ustanovni član 
Slovenskega združenja 
rejcev konj pasme posavec in se vsa leta aktivno udeležuje raz-
stav, ki jih organizira združenje. Je eden izmed prvih na krško-
-brežiškem območju, ki ima od leta 1974 registrirano pripust-
no postajo za konje. V hlevu ima svoje linije kobil, ki so vzrejene 
doma. Veliko moških žrebet je prodal v žrebetišče in s tem pri-
pomogel k ohranjanju in širjenju posavskega konja v Sloveniji. Za 
nadaljevanje konjereje se pri Packovih ni bati, saj vajeti že prev-
zema njegov sin Damjan, ki je tudi velik ljubitelj posavskih konj.
Nagrado je predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano svečano podelil na sejmu AGRA v Gornji Radgoni.  
 Petra Simonišek

Ob registraciji podjetja odslej 
nove omejitve

Jožef Pacek, rejec leta 2015

Pri Packovih se s konji ukvarjajo tri 
generacije.

Nove uradne ure Krajevnega 
urada Kostanjevica na Krki 
KOSTANJEVICA NA KRKI - Iz Upravne enote Krško so sporo-
čili, da bodo od 1. januarja 2016 dalje uradne ure Krajevnega 
urada Kostanjevica na Krki vsak prvi in tretji četrtek v mese-
cu med 7. in 12. uro ter med 13. in 15. uro. 

BREŽICE - Člani Koronarnega kluba Brežice in njihovi svojci 
smo se 11. decembra udeležili že tradicionalnega prednovole-
tnega srečanja in tako zaključili deveto leto svojega delovanja. 
Vsako leto se člani kluba in njihovi svojci zberemo v enem iz-
med sedmih krajev, kjer čez leto poteka rehabilitacijska vadba 
koronarnih bolnikov. Letošnje srečanje so organizirali člani vad-
bene skupine Krško v gostišču Kunst v Krškem. Pozdravil nas 
je vodja vadbene skupine Andrej Petan, nam zaželel lep večer, 
prijetne praznike v krogu svoje družine, predvsem pa je pou-
daril, naj s ponosom praznujemo dan samostojnosti in enotno-
sti naše domovine in obenem zaželel vse dobro, predvsem pa 
zdravja v novem letu, ki prihaja. Člani vadbene skupine Krško 
so nas presenetili s prijetnem zborovskem petjem slovenskih 
ponarodelih pesmi.
Prisotne je pozdravila tudi strokovna vodja kluba Mojca Savnik 
Iskra, dr.med., specialistka interne medicine, strokovna direkto-
rica Splošne bolnišnice Brežice. V svojem govoru je poudarila, da 
se bliža deseta obletnica delovanja Koronarnega kluba Brežice, 
kjer se izvaja zdravstvena in socialna rehabilitacija koronarne-
ga bolnika po zaključenem bolnišničnem zdravljenju. Zahvalila 
se je vsem aktivnim članom kluba, posebej pa vaditeljicam, vod-
jem vadbenih skupin ter nenazadnje predsedniku Alojzu Braj-
koviču kot glavni niti kluba in tajnici–blagajničarki Metki Kr-
žan. Vsem je zaželela prijetno druženje ta večer ter varno vadbo 
in prijetno druženje v sklopu vadbenih skupin v letu 2016.
Prav tako je predsednik kluba Alojz Brajkovič pozdravil prisotne 
in z veseljem povedal, da so se klubu pridružili novi člani, saj je 
v mesecu novembru pričela z delovanjem nova vadbena skupina 
v Velikem Podlogu. Zahvalil se je članom vadbene skupine Krško 
za organizacijo prednovoletnega srečanja, ki je namenjeno dru-
ženju članov, ki je ena od oblik sproščanja koronarnih bolnikov. 
Ob prijetnem druženju je večer neverjetno hitro minil in že sta 
nas čakala avtobusa, ki sta nas po megleni poti varno pripelja-
la domov: v Veliki Podlog, Kostanjevico na Krki, Brežice, Dobo-
vo ter Krško, Senovo in Bistrico ob Sotli.
 Metka Kržan, 
 Koronarni klub Brežice

TRŽIŠČE - 10. decembra je v gostišču Ulčnik v Tržišču potekalo 
srečanje prostovoljk in prostovoljcev ter koordinatoric in koor-
dinatorjev sevniške občine, ki sodelujejo v vseslovenskem pro-
jektu Starejši za starejše. Srečanja, ki je potekalo v prijetnem in 
sproščenem druženju, se je poleg sevniškega podžupana Janeza 
Kukca udeležila tudi koordinatorica za Posavje Ida Križanec, ki 
je predstavila rezultate omenjenega projekta za leto, ki se počasi 
izteka. »V Posavju živi 11.129 starejših od 69 let, od tega v Sevnici 
2.684 oseb. V projekt Starejši za starejše je v Posavju vključenih 
8.987 oseb, v sevniški občini 2.191 oseb omenjene ciljne skupi-
ne. V letu 2015 smo načrtovali za celotno Posavje 4.800 oziroma 
za sevniško območje 1.347 obiskov na domu, napravili pa smo jih 
5.906 v Posavju oziroma 1.891 v občini Sevnica,« je nizala podat-
ke Križančeva in dodala, da potekajo redni mesečni sestanki ko-
ordinatoric in koordinatorjev ter redni sestanki s prostovoljka-
mi in prostovoljci na društvenem nivoju. Poleg sestankov imajo 
tudi redna izobraževanja in enkrat letno srečanje vseh prosto-
voljk in prostovoljcev Posavja, ki jih je trenutno 172. Prostovolj-
kam in prostovoljcem iz DU Sevnica, Tržišče, Krmelj in Razbor, ki 
obiskujejo starejše na domu, se z njimi pogovarjajo in zapišejo vse 
odgovore v anketni vprašalnik ter lastna opažanja, pa tudi Obči-
ni Sevnica za finančno podporo, se je zahvalila sevniška koordi-
natorica in predsednica DU Sevnica Marijana Kralj. »Brez vas, 
danes tukaj zbranih, in tistih, ki jih ni, projekta Starejši za starej-
še ne bi bilo. Prvi ste v projektu že osmo leto, nekateri manj. V 
okviru Zveze društev upokojencev Slovenije smo manjša regija, 
izkazujemo pa najboljše rezultate – letos smo opravili 20 odstot-
kov več obiskov oseb, starejših od 69 let,« je poudarila Kraljeva. 
 S. Radi

Dobri rezultati projekta 
Starejši za starejše

Na prednovoletnem srečanju so se zbrali prostovoljci in pro-
stovoljke iz sevniške občine, ki delujejo v vseslovenskem pro-
jektu Starejši za starejše.

Prednovoletno srečanje 
koronarnih bolnikov 

KRŠKO, BREŽICE - V društvu Zdravje za Posavje so presrečni in 
globoko hvaležni, ko jim na pomoč priskočijo dobri ljudje. V zad-
njih dneh leta 2015 so se kot dobri ljudje pokazali tudi lastniki 
in sodelavci podjetja Evrosad, ki so ob svoji 20-letnici delovanja 
podjetja darilo podarili vsem Posavcem in Posavkam. Odločili so 
se namreč za izjemno gesto in namesto novoletnega obdarova-
nja sredstva v višini 1000 evrov namenili društvu za nakup ma-
mografa. V društvu so iskreno hvaležni za to dobrodelno gesto 
in upajo, da se bo za podoben korak odločilo še katero od posa-
vskih in morda celo slovenskih podjetij. Kot pravi predsednica 
društva Diana Kosar, je namreč lepo vedeti, da še obstajajo pod-
jetja, ki jim je mar za okolje, družbeno odgovornost in predvsem 
za ljudi. V društvu Zdravje za Posavje se bodo tudi v tem letu kot 
že nekaj let doslej trudili zbrati še kakšen evro in končno zbra-
ti dovolj sredstev za nakup digitalnega mamografa za posavske 
žene. Njihovo osnovno vodilo je še vedno želja, da zagotovijo čim 
hitrejšo diagnostiko raka na dojki. Zavedajo se namreč, kako zelo 
pomembno je odkriti to bolezen dovolj zgodaj, da se konča le kot 
premagljiva prepreka na poti življenja in ne kot smrtna obsod-
ba ali diagnoza, ki v črno zavije družino in prijatelje. »Še vedno 
se borimo za življenje - za zdravje Posavk in Posavcev,« še doda-
ja Kosarjeva.  R. R.

Evrosadova dobrodelna gesta

BOHOR - Konec leta 1943 so kozjanski borci naredili v Travnem 
lazu na Bohorju večji bunker, ki bi lahko služil tudi za oskrbo 
ranjencev. Objekt je začel služiti svojemu namenu po prihodu 
XIV. divizije na Bohor, ko so se vanj naselili prvi ranjeni parti-
zani omenjene divizije. Prvi dnevi bivanja v bolnišnici so bili za 
ranjence izjemno težki: hud mraz, pomanjkanje zdravil in hrane. 
Ob pomoči krajevnih aktivistov so se razmere kmalu izboljšale. 
10. aprila 1944 je bila bolnišnica izdana. Vodstvo bolnišnice je 
bilo o tem pravočasno obveščeno. Ranjene so rešili z evakuacijo. 
Nemci so bolnišnico popolnoma uničili. Leta 1966 so s pomočjo 
osebja nekdanje bolnišnice našli kraj, kjer je bila stara bolnišni-
ca in prav tam zgradili nov objekt, enak prejšnjemu.  
Po dobrih dvajsetih letih je bila bolnišnica obnovljena, vendar je 
narava spet opravila svoje: streha je začela puščati, pozimi je bur-
ja nanjo nanesla kupe snega. Bolnišnico je bilo potrebno ponov-
no obnoviti. Ko je občina preko razpisa za sofinanciranje obno-
ve kulturnih spomenikov zagotovila ustrezna sredstva (obnova 
2.000 €), je akcija hitro stekla. Združili so se Združenje borcev 
za vrednote NOB Krško, Veterani vojne za Slovenijo Krško, Poli-
cijsko veteransko društvo Sever in Območno združenje sloven-
skih častnikov Krško. Strokovna delaje opravil Jože Požun, d. o. o. 
Senovo, obsežna vzdrževalna dela pa člani zgoraj omenjenih or-
ganizacij. Bolnišnica je v glavnem obnovljena, nekaj del je osta-
lo za pomladni čas.
 Vir: OZSČ Krško

Obnovili partizansko bolnišnico

Sodelujoči v akciji obnove

KAPELE - Društvo konjerejcev Kapele je 26. decembra, na dan 
svetega Štefana, zavetnika konj, organiziralo tradicionalno, že 
22. žegnanje konj na Kapelskem placu. V prelepem sončnem vre-
menu se je povorke, ki je krenila iz Podvinj, udeležilo 68 konjev. 
Posebnost povorke je bila štirivprega, ki so jo vpregli člani po-
bratenega Konjerejskega društva Šentjur. Tudi letos so se prire-
ditve udeležili člani sosednjih društev iz Dobove in Artič. Lepo 
množico obiskovalcev so nagovorili predsednik Društva konje-
rejcev Kapele Robi Stanič, župan občine Brežice Ivan Molan in 
predsednik sveta KS Kapele Urek Ivan. Žegnanje je opravil žu-
pnik Vlado Leskovar in konjem razdelil blagoslovljen kruh in 
sol. Kakor že vsa leta do sedaj, so tudi letos za veselo razpolože-
nje poskrbeli člani Pihalnega orkestra Kapele.
 Vir: Društvo konjerejcev Kapele

V Kapelah znova žegnali konje

Konjerejci so k blagoslovu pripeljali 68 konj.

BREŽICE - Združenje cerebrovaskularnih bolnikov, bolnikov po 
možganski kapi, ima svoje klube po regijah. V Posavju deluje klub 
pod naslovom Čatež, predseduje mu Vera Tucovič. Vsako prvo 
soboto v mesecu imajo srečanje v prostorih hotela Čatež, kjer or-
ganizirajo razna predavanja in delavnice. Na srečanjih si izme-
njujejo informacije in izkušnje, da predvsem težji bolniki začuti-
jo, da so še vedno sestavni del javnega življenja. December je bil 
še posebej pester. Najprej so se udeležili 10-dnevne fizioterapi-
je, 18. decembra pa so imeli zaključek terapij in novoletno kosi-
lo pri Štefaniču v Brežicah, kjer jih je obiskal tudi Božiček. Raz-
delil jim je darila, ki so jih sicer sami prinesli, toda veselja je bilo 
kljub temu veliko.  I. U. / M. H. 

Bolnike po možganski kapi 
obiskal Božiček
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BREŽICE – Člani Društva likovnikov Brežice in keramično-kipar-
ske sekcije so 8. decembra v avli in sejni sobi Upravne enote prip-
ravili tradicionalno novoletno razstavo. S tem so zaključili delov-
no, ustvarjalno in tudi izobraževalno leto. Izobraževali so se pod 
mentorstvi likovnega pedagoga Vlada Cedilnika, akad. slikar-
ja Gregorja Smukoviča in akad. slikarke Nevenke Ruškovič. 
Kot je dejala predsednica Kristina Bevc, so v društvu sodelova-
li z drugimi likovnimi društvi, razstavljali na različnih lokacijah, 
posamezno so se člani z deli predstavljali na dogodkih izven ob-
čine, na državni in mednarodni ravni so nekateri za svoja dela 
prejeli nagrade in pohvale in še: »Sicer nam jo je čez leto zagod-
la tisoč in ena reč, a uspeli smo ponovno obuditi in izpeljati tudi 
likovno kolonijo na gradu Bizeljsko.« Delo predsednice Bevče-
ve in ustvarjalnost članov društva je pohvalila vodja brežiške iz-
postave JSKD Simona Rožman Strnad, rekoč da ti bogatijo naš 
kulturni prostor.
Prostore UE krasijo dela Andreje Komočar, Tanje Kržan, Ma-
rije Kukovica, Marinke Oštir, Olge Piltaver, Vladke Sumrek, 
Metke Vimpolšek, Antona Zorka, Marka Zupančiča, Mije 
Baškovč, Kristine Bevc, Branke Ereš, Helene Frešer, Sonje 
Kostanjšek, Ane Mamilovič, Mihaele Prevejšek, Alenke Ve-
nišnik, Branke Benje, Edith Lukež, Mihelce Prah, Tanje Pre-
vejšek, Olge Rožman in Zlatke Vučinić. Otvoritev so s plesom 
popestrile članice skupine Hip hop PD Imani v koreografiji Jer-
neje Rožman. N. J. S.

Direktorica muzeja Alenka 
Černelič Krošelj je dogodek 
označila kot poseben dan v 
prazničnem decembru, ko mu-
zej obeležuje tudi drugo uspeš-
no sodelovanje z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine Slo-
venije, Območno enoto Novo 
mesto (ZVKDS OE NM), kar je 
sicer nadaljevanje sodelova-
nja med omenjenima instituci-
jama iz septembra 2014, ko se 
je novomeška enota predstavi-
la z razstavo v galeriji brežiške-
ga muzeja, svoje delo pa so mu-
zejski sodelavci konservatorji 
in restavratorji predstavili tudi 
na predavanjih. Kot je poveda-
la Černelič Krošljeva, so se tak-
rat zavezali, da bo to sodelova-
nje trajnostno naravnano ter 
da je med PMB in ZVKDS OE 
NM obsežna in zahtevna nalo-
ga prevzemanja arhivov arhe-
oloških najdišč z območja de-
lovanja PMB. 

Avtor razstave mag. Uroš Ba-
vec je razložil, da so večino hi-
šastih žar našli predvsem v 
okolici Novega mesta na Do-

V polni dvorani hotela Toplice 
v Termah Čatež se je prireditev 
pričela s pozdravno skladbo pi-
halnega orkestra in nastopom 
kadetske skupine mažoretk. 
Gasilski pihalni orkester Loče 
je skozi cel večer pod taktirko 
dirigenta mag. Daniela Ivše 
muziciral skladbe različnih av-
torjev, sledil izvrstnim solistom 
Katji Bogovič, Tomažu Zevni-
ku, Mitji Hribarju, Urošu Po-
lancu in Damjanu Škalerju 
ter spremljal združene zbo-
re OŠ dr. Jožeta Toporišiča Do-
bova in PŠ Kapele z zborovod-
kinjo Matejo Rožman. Prvič 
so z orkestrom nastopili novi 
člani: Nika Stopinšek (flav-
ta), Reja Dorija Bergant (kla-
rinet), Vid Furlan (trobenta) 
in Gašper Koritnik (tolkala). 
Orkester je že 15 let izjemno 
ponosen na mažoretno skupi-
no, katere mentorica je Laura 
Pavlovič in je vedno z velikim 
veseljem glasbena podlaga za 

Prevzeli arhiv najdišča Dvorce
BREŽICE – V prostorih stalne arheološke zbirke Posavskega muzeja Brežice je 15. decembra potekala sveča-
na predaja in prevzem arhiva arheološkega najdišča Dvorce pri Čatežu ter odprtje mednarodne arheološke 
razstave »Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik davnega religioznega doživetja«.

lenjskem, Beli krajini, v Posav-
ju pa na Drnovem pri Krškem, 
najdene pa so tudi v obmej-
nem delu Hrvaške, v Žumber-
ku. Posamične dele so odkrili 
v Ljubljani, Šempetru, Zagrebu, 
Eitzersdorfu v Avstriji in men-
da celo na eni izmed nekro-
pol antične Savarije pri Szom-
bathelyju. Vzhodno od Čateža, 
nedaleč od antične Romule (Je-
senice na Dolenjskem), je bilo 
v 90. letih 20. stoletja odkrito 
arheološko najdišče s kar peti-

mi, za ta prostor značilnimi hi-
šastimi žarami. Šlo je za zad-
nje ostanke manjše obcestne 
nekropole preko Emone mimo 
Neviodunuma (Drnovega) in jo 
povezovala s Siscio (Siskom), 
središčem rimske province 
Panonije. Kot je dejal mag. Ba-
vec, se znotraj iste grobne par-
cele hišaste žare pojavljajo so-
časno s pokopi v stekleni urni, 
kar se mogoče nakazuje na me-
šane religiozne predstave znot-
raj iste skupnosti. Nagrobniki 

in vidni deli arhitekture se niso 
ohranili, zaradi globokega ora-
nja in strojnega posega pa je 
bilo izkopano gradivo precej 
poškodovano. Čeprav je večina 
najdenih primerov res z ome-
njenega področja, gre vendar-
le za čas močnega priliva pre-
bivalstva z vzhoda in izrazitega 
verskega sinkretizma ob koncu 
1. in zlasti v času 2. in 3. stole-
tja. In morda smemo žare prav 
zato povezovati z veliko bolj 
poduhovljeno gnostično-ma-
gično atmosfero, verjetno po-
vezano z ljudmi, o katerih go-
vore antični pisci.

Pri postavitvi razstave gre 
zahvala mnogim, »skupno za-
hvalno darilo« pa je Martinu 
Pungerčarju izročila arheolo-
ginja Jana Puhar, ki je posta-
la skrbnica arhiva in razstave 
ter v PMB skrbnica nadaljnje-
ga prevzemanja arhivov arheo-
loških najdišč. Razstavo sta od-
prla Alenka Černelič Krošelj in 
generalni direktor ZVKD Slove-
nije Jernej Hudolin.
 N. Jenko Sunčič, foto: PMB

Jana Puhar, Martin Pungerčar, Uroš Bavec in Alenka Černe-
lič Krošelj

Od slik do keramike in kipcev

Že 95 let pišejo knjigo
ČATEŽ OB SAVI - Slavnostni koncert ob 95-letnici delovanja KD Gasilski pihalni orkester Loče in 15-letnici 
Mažoretk Dobova je še eno izmed poglavij, ki so ga 12. decembra z velikimi črkami zapisali v knjigo o živ-
ljenju in delu ločkega orkestra. 

njihove uspešne nastope. Na 
prireditvi so se predstavile 
vse mažoretne skupine z va-
diteljicami Loriano Bogovič, 
Lauro Pavlovič in Lucijo Kel-
her. Posebna stran v knjigi je 
namenjena prejemnikom Gal-
lusovih značk, ki so jih na pri-
reditvi prejeli članice in člani 
orkestra ter dekleta iz mažo-
retne skupine. JSKD OI Breži-

ce je skupaj podelil 11 brona-
stih, pet srebrnih, 25 zlatih in 
šest častnih značk. 

Ob visokem jubileju kulturne-
ga društva so spregovorili žu-
pan Ivan Molan, ki je ob če-
stitki med drugim poudaril 
»bogastvo« tako številčnega in 
»pomlajenega« društva tako za 
domači kraj kot občino, pred-

sednik sveta KS Dobova Miha-
el Boranič, dobovski župnik 
Matej Užmah ter predsedniki 
dobovskih turističnega in kul-
turnih društev. Slavnostni kon-
cert je s povezovanjem - »bra-
njem odstavkov« še neizdane 
knjige in napovedovanjem ču-
dovitih melodij v izvedbi orke-
stra, ki sta jih je dopolnjevala 
ples mažoretk in petje zbo-
ra, vodila Janja Rostohar. Ob 
koncu glasbenega večera se je 
skrbna zapisovalka, s knjigo v 
rokah, zahvalila vsem prisot-
nim, tako nastopajočim kot šte-
vilnim poslušalcem, da so sku-
paj zapisali še eno poglavje v 
knjigo, ki bo zagotovo izdana 
ob 100-letnici društva. Članice 
in člani KD Gasilski pihalni or-
kester Loče so slavnostni kon-
cert ponosno zaključili s ko-
račnico Oj, Dobova, oj, Dobova, 
najlepši kraj si ti!
 R. Retelj/D. Krošelj, 
 foto: Foto Rožman

Prejemnice Gallusovih značk med mažoretkami

Vpišite otroka v Brainobrain
Razvijamo intelekt in osebnost pri otrocih, 
izboljšujemo koncentracijo, spomin, vizualizacijo, 
matematične veščine, spodbujamo ustvarjalnost 
in olajšamo učenje. Vpisi že potekajo!

Blaž Špiler, s. p., CKŽ 49a, Krško

Več informacij:
alenka@brainobrain.si, 051 88 13 13.

ki ostanejo za vedno.

miselne in 
življenjske 

veščine,

Izjemne

KRMELJ - V Kulturnem domu Krmelj je bila do 13. decem-
bra na ogled slikarska razstava Ines Zgonc, grafične obliko-
valke, ki so ji bili papirji, barvice in raznovrstna pisala naj-
ljubša igrala že v njenih ranih otroških letih.

»Osnovno šolo je obiskovala v 
Krmelju in že takrat se je veli-
ko udeleževala različnih ustvar-
jalnih aktivnosti v sklopu šole. 
V višjih razredih se je kmalu od-
ločila, da bo šolanje nadaljeva-
la na Srednji šoli za oblikova-
nje in fotografijo v Ljubljani, ki 
jo je zaključila z odliko, s sploš-
no maturo in poklicem grafič-
ne oblikovalke. Za ustvarjalki-
no navdušenje nad ilustracijo 
je najbolj zaslužen Blaž de Gle-
ria, profesor in akademski sli-
kar, ki je Ines Zgonc poučeval 
pri predmetu oblikovanje v tret-
jem in četrtem letniku. Pod nje-
govim mentorstvom je pripravi-
la svojo prvo slikarsko razstavo 
v Mali galeriji Dijaškega doma Ivana Cankarja v Ljubljani, razsta-
va je nato gostovala še na sevniškem gradu. Ines je šolanje nada-
ljevala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na oddelkih za umetno-
stno zgodovino in zgodovino, oboje pedagoške smeri,« je tekla 
predstavitev avtorice na otvoritvi 27. novembra, ki jo je povezo-
vala Renata Mlinarič. Ustvarjalka, ki je danes samostojna pod-
jetnica, z družino pa živi na Mirni, je ponovno našla stik z do-
mačim krajem z udeležbo na likovnih kolonijah v organizaciji 
likovne sekcije DŠKD Svoboda Krmelj. Njen najljubši likovni iz-
raz je ilustracija z uporabo grafike, akvarela in mešanih tehnik. 

Otvoritev razstave so popestrili domača ženska vokalna skupi-
na Lokvanj, citrarka Sabina Zaman, violinistka Nina Pavlin ter 
recitatorki Ines Metelko in Sara Podlogar. Navzoče v dvorani 
je nagovorila predsednica likovne sekcije DKŠD Svoboda Krmelj 
Ana Hočevar.  S. R., foto: N. Flajs

SEVNICA - Na dan rojstva pesnika Franceta Prešerna, ki je name-
njen »ta veselemu dnevu kulture«, se je na čitalniškem oddelku 
Knjižnice Sevnica odvijal zaključek jesenske literarne ustvarjalni-
ce, ki je potekala pod vodstvom Marije Hrvatin. Prijeten večer so 
oblikovali sodelujoči v literarni delavnici ter poseben gost – Maks 
Starc iz Novega mesta, ki se je predstavil z zaigranimi skladba-
mi na harmoniki ter z recitacijo lastne pesmi v ribniškem nare-
čju. Dogodek je obogatil še nastop Blaža Hrvatina, ki je zaigral 
na piščal, za dekoracijo prostora pa sta poskrbeli Tanja Košar z 
ročnodelskimi umetninami ter Zdravka Brečko s slikami. Zbra-
ne je pozdravila direktorica knjižnice Anita Šiško, ki se zahvali-
la vsem nastopajočim s cvetom ter z brošuro, v kateri so literar-
ni prispevki sodelujočih v literarni ustvarjalnici.  S. R., foto: P. P.

Najraje ustvarja ilustracije

Grafičarka Ines Zgonc se v 
prostem času zelo rada pre-
pusti umetniškemu izraža-
nju skozi ilustracijo.

Moč besede v ustvarjanju

Sodelujoči v literarnem večeru ob zaključku četrte sezone li-
terarne ustvarjalnice v sevniški knjižnici
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

DARUJMO KRI-REŠUJMO ŽIVLJENJA!
Spoštovani,
tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, 
ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, preprečevanje 
posledic in preprečevanje smrti. To omogočajo krvodajalci, 
saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med 
seboj. Krvodajalstvo je odsev človečnosti, ki temelji na načelih 
prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Da zadostimo 
potrebam zdravstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.

Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za 
krvodajalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 
65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri 
vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

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

SREDO, 20. JANUARJA 2016, z vpisom od 8.00 do 13.00 ure in
ČETRTEK, 21. JANUARJA 2016, z vpisom od 8.00 do 12.00 ure

V MLADINSKEM CENTRU BREŽICE -  GUBČEVA ULICA 10/A

Vljudno vabljeni!

DECEMBRA je bila podpisa
na pogodba za izgradnjo nove 
OŠ Cerklje ob Krki, ponovno je 
začel�delovati�brežiški�kino,�na�
novoletnem sprejemu je plake
to�Občine�Brežice�prejela�Zden
ka�Močnik�v�zahvalo�in�prizna
nje� za� izjemno� požrtvovalnost�
ter�osebno�angažiranost�pri�za
gotavljanju�pomoči�ob�naravnih�
nesrečah�in�begunski�krizi�v�obči
ni�Brežice.�Občina�je�bila�ponov
no�uspešna�na�razpisu�Evropske�
komisije in pridobila sredstva za 
mednarodni�projekt�»Začuti�svo
bodo�vode«,�namenjen�športne
mu udejstvovanju ljudi z invalid
nostjo.

Leto 2015 v občini Brežice 
Na začetku novega leta se ob popotnici dobrih želja ozremo na prehojeno pot in se spomnimo tistih dogodkov, ki so 
zaznamovali preteklo leto. V občini Brežice so leto 2015 zaznamovali različni dogodki in posamezniki, ponosni smo 
bili na dosežke naših občanov in društev, veselili smo se novih pridobitev, posebno preizkušnjo pa je predstavljala mi-
grantska kriza, ki je vrhunec dosegla v mesecu oktobru. Verjamemo, da nam bodo pretekli uspehi in izkušnje spodbu-
da za nadaljnje sodelovanje in ustvarjanje življenja v naši občini, občini Brežice.

JANUARJA�so�prejeli�priznanja�udeleženci�tečaja�Migam�za�raču
nalnikom,�ki�je�namenjen�računalniškemu�opismenjevanju�starej
ših�in�ga�s�proračunskimi�sredstvi�podpira�Občina�Brežice.�Pote
kala�je�tudi�1.�izredna�seja�Občinskega�sveta�Občine�Brežice,�na�
kateri�so�svetniki�izrazili�nasprotovanje�znižanju�sredstev�t.�i.�je
drske�rente�občini,�za�katero�se�je�samovoljno�odločila�Vlada�RS.��

FEBRUARJA�so�se�otroci�OŠ�Maksa�Pleteršnika�Pišece�razveselili�
novega�kombija�za�prevoz.�Župan�občine�Brežice�Ivan�Molan�je�za�
teden�dni�oblast�predal�županu�dobovskega�Fašjenka�dr.�Stresu,�
prevzemu�oblasti�pa�so�se�upirale�občinske�»cuprance«.�

MARCA�je�Občina�Brežice�v�sodelovanju�s�čebelarji�in�učenci�posa
dila�medoviti�drevesi�v�parku�pri�'kosah'�in�pri�OŠ�Brežice.�Podjet
niški�center�ZPTM�Brežice�je�uspešno�zaključil�s�1.�start�up�šolo,�v�
prostorih�Občinskega�sveta�Občine�Brežice�je�potekal�otroški�par
lament,�člana�DBV�Katana�Jan�Zupančič�in�Krištof�Strnad�sta�osvo
jila�naslov�svetovnih�prvakov�v�duo�sistemu�med�kadeti�na�svetov
nem�prvenstvu�za�kadete�in�mladince�v�Atenah.�

APRILA�so�občino�in�župana�obiskali�stanovalci�Doma�upokojen
cev�Brežice,�izbrano�je�bilo�novo�županovo�vino,�zakonca�Bruder
man�pa�sta�obeležila�diamantno�poroko.�Obiskovalci�so�si�prvič�
ogledali�kulturno�prireditev�v�obnovljenem�Prosvetnem�domu�Ar
tiče,�občina�je�organizirala�1.�mednarodno�konferenco�o�zaščiti,�
reševanju�in�pomoči.

MAJA�je�bil�namenu�predan�novi�most�čez�potok�Močnik,�ki�pove
zuje�kraja�Zgornji�Obrež�in�Pesje�ter�brežiško�in�krško�občino.�Ga
silska�zveza�Brežice�je�praznovala�60�let�uspešnega�delovanja�in�
ob�tej�priložnosti�prejela�plaketo�Občine�Brežice.�Staro�mestno�je
dro�je�oživelo�s�sobotnimi�prireditvami�pod�skupnim�imenom�»Maj�
v�mestu«.

JUNIJA�je�festival�»Brežice,�moje�mesto«�privabil�številne�obiskoval
ce�na�koncerte�in�različne�dogodke,�župan�je�v�Viteški�dvorani�spre
jel�najuspešnejše�osnovnošolce.�OŠ�Dobova�je�po�30�letih�dobila�zu
nanja�igrišča,�v�Brežicah�je�potekala�tudi�vseslovenska�proslava�ob�
500letnici�kmečkega�upora�1515��Le�vkup,�le�vkup,�uboga�gmajna.

JULIJA�so�na�OŠ�Velika�Dolina�dobili�novo�kotlovnico�kot�nadgra
dnjo�energetske�sanacije�iz�leta�2014.�Po�krajih�občine�so�občani�
telovadili�na�brezplačnih�vadbah�pod�vodstvom�usposobljenih�va
diteljev�v�sklopu�projekta�Šport�za�zdravo�starost.�

AVGUSTA je diplomiral prvi di
plomant Fakultete za turizem 
Univerze�v�Mariboru�v�Brežicah.�
Pišece�je�obiskal�minister�za�Slo
vence�v� zamejstvu� in�po� svetu,�
kjer se je seznanil s projektom 
»Moja�hiša�je�tvoj�dom«.�Ob�90.�
rojstnem�dnevu�je�župan�obiskal�
oktobrsko nagrajenko in starosto 
brežiškega�planinstva�ter�častno�
predsednico�Planinskega�društva�
Brežice�Marijo�Veble.�

SEPTEMBRA�je�50�let�delovanja�praznovala�Občinska�turistična�
zveza�in�ob�jubileju�prejela�plaketo�Občine�Brežice.�Ob�svetovnem�
dnevu�brez�avtomobila�je�bila�namenu�predana�prva�električna�
polnilnica�za�vozila�v�mestu.�Otroci�iz�OŠ�Cerklje�ob�Krki�so�se�z�no
vim�šolskim�letom�preselili�v�nadomestne�prostore�v�objektu�vo
jašnice�Cerklje�ob�Krki,�na�prvi�šolski�dan�jih�je�v�novih�učilnicah�
obiskal�župan.�

Meseca�OKTOBRA,�ki�ga�je�močno�zaznamovala�migrantska�kri
za,�ta�je�za�nekaj�dni�ohromila�življenje�v�krajih�ob�meji,�obeležu
je�občina�svoj�praznik.�Na�svečani�seji�je�bil�za�častnega�občana�
proglašen�Dragutin�Križanić.�Občina�je�uspešno�zaključila�večmi
lijonski�infrastrukturni�projekt,�namenjen�zagotavljanju�oskrbe�s�
kakovostno�pitno�vodo,�Hidravlične�izboljšave.�Potekal�je�Podjet
niškoobrtni�in�kmetijski�sejem,�veseli�smo�bili�naziva�slovenska�
kmetica�leta�2015,�ki�je�šel�v�roke�brežiške�občanke�Lee�Babič.�Žu
pan�je�imenoval�novega�podžupana�Jureta�Pezdirca.�

NOVEMBRA�so�brežiške�šole�in�vrtci�pripravili�slovenski�zajtrk,�žu
pan�je�sprejel�uspešni�mladi�športnici��karateistki�Nastjo�Galič�in�
Kajo�Budič,�ki�sta�se�uvrstili�na�9.�svetovno�mladinsko�in�kadetsko�
prvenstvo�v�karateju�v�Indoneziji.�Občina�Brežice�je�uredila�tudi�na
domestni�habitat�za�živali�v�IPC�Brezina.�
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Osrednja posavska slovesnost ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti v Krškem
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je 26. decembra v krškem kulturnem domu potekala osrednja posavska slove-
snost s koncertom Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško. Kot je ob 25. obletnici odločitve za samostojno pot 
naše države dejal slavnostni govornik Tomaž Režun, župan občine Radeče in predsednik Sveta regije Posavje, smo Slo-
venci takrat dokazali, da premoremo tako enotnost kot pokončnost in čut za pravičnost, zato nam praznik predstavlja 
kažipot v smer boljše, pravičnejše in uspešnejše družbe. 

»Ob vsem tem pa me zelo vese-
li, da je vsaj na ravni posavske 
regije sodelovanje med občina-
mi, pa tudi ostalimi družbenimi, 
gospodarskimi in političnimi ak-
terji v duhu doseganja skupnih 
razvojnih in političnih ciljev izje-
mno dobro. Sposobni smo eno-
tnega nastopanja, ko je to pot-
rebno, hkrati pa se zavedamo, 
da smo skupaj lahko še moč-
nejši in sposobni doseganja ci-
ljev, katerih brez sodelovanja 
ne bi mogli doseči. Prepričan 
sem, da bo tako tudi v prihod-
nje, zato verjamem, da je naša 
regija na pravi poti,« je pouda-
ril Režun. Tudi župan občine Kr-
ško mag. Miran Stanko je izra-
zil prepričanje, da ima Slovenija 

Občina Krško objavlja v skladu s Pravilnikom o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, Uradni list RS, št. 
50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13)), ki se smiselno 
uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o 
proračunu Občine Krško za leto 2016 (Uradni list RS št. 11/15 
in 88/2015); Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. List 
RS št. 93/2005), Zakona o zaščiti živali Ur. List RS št. 43/07-UPB) 
in Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Ur. List RS št. 51/2009)

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov 

in mačk v letu 2016

Vsebina in pogoji razpisa:

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in 
kastracije lastniških psov in mačk v letu 2016. 

3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 6.000,00 EUR. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško, na PP-
5005.

4. Lastnikom živali sofinanciramo storitev sterilizacije ali 
kastracije v višini 25,00 EUR bruto cene storitve na žival. In 
sicer do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se javni 
razpis zaključi.

5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in 
mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo stalno ali začasno bivališče na območju občine 

Krško,
• posedujejo do pet odraslih živali na stanovanje oziroma 

hišno številko,
• sterilizacija ali kastracija živali je opravljena v obdobju 

od 01.01.2016 do porabe sredstev.
6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali 

morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
• za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega 

lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o 
lastniku živali,

• za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki o 
lastniku živali.

7. Vloge s prilogami za dodelitev sredstev prosilci oddajo v 
vložišče Občine Krško ali po pošti na naslov:  Občina Krško, 
Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. 
Vse dodatne informacije, vezane na javni razpis, lahko 
občani dobijo v času uradnih ur pri Magdaleni Krošelj. 
Razpisni obrazec je na voljo na vložišču Občine Krško ali 
spletni strani Občine Krško.

8. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu bo 
odločeno z ODLOČBO občinske uprave. Odločba bo 
prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.

LUČ�MIRU�TUDI�NA�OBČINI�KRŠKO��Skupina�krških�skavtov�je�tik�
pred�prazniki,�22.�decembra,�luč�miru�iz�Betlehema�prinesla�tudi�
med�zaposlene�na�občinski�upravi.�Skavti�so�predstavili�letošnjo�
poslanico�»Se�samo�zdi�ali�res�gori?«,�ki�pravi:�»Imam�majhen�
problem.�Tvoj�dar�še�vedno�gori,�a�se�bojim,�da�brez�prave�stras
ti.«�»Pomisli,�ni�vse�odvisno�samo�od�tvoje�moči.�Pomembno�je,�
da�je�tvoje�dejanje�dejanje�ljubezni.�To�šteje,�to�greje.«�Župan�ob
čine�Krško�mag.�Miran�Stanko�se�jim�je�ob�tem�zahvalil�ter�pou
daril�pomen�miru�in�medsebojnega�razumevanja�ter�vsem�zaže
lel�mirne�praznične�dni.

PRAZNIČNI�POZDRAV�NAJMLAJŠIH�IZ�VRTCA�PRAVLJICA��Najmlaj
ši�iz�krškega�vrtca�Pravljica�so�tudi�letos,�kot�vsako�leto,�s�pesmijo�
in�plesom�voščili�zaposlenim�občinske�uprave,�ki�so�jih�nagradili�
z�aplavzom�in�sladkimi�dobrotami.�Podžupanja�občine�Krško�Ana�
Somrak�pa�je�tudi�njim�in�njihovim�vzgojiteljicam�zaželela�vesele�
praznične�dni�in�vse�dobro�v�novem�letu.

Osrednja�posavska�slovesnost�ob�dnevu�samostojnosti�in�enotno
sti�je�bila�tudi�letos�dobro�obiskana.

Simfonični�orkester�Glasbene�šole�Krško�pod�vodstvom�Petra�Gab
riča�je�s�svojim�programom�navdušil�polno�dvorano�krškega�kul
turnega�doma.

Slavnostni�govornik�Tomaž�Re
žun,� župan� občine� Radeče� in�
predsednik�Sveta�regije�Posavje

Župan�občine�Krško�mag.�Mi
ran�Stanko

Člani�Turističnega�društva�Samostan�Studenice�božično�zgodbo�
uprizarjajo�že�18.�leto�zapovrstjo.

Številni�obiskovalci,�predvsem�najmaljši,�so�si�hlevček�ob�zaključ
ku�božične�zgodbe�z�zanimanjem�od�blizu�ogledali.

svetlo prihodnost. »Mi imamo v 
rokah ključ, ki odpira nova vra-
ta na njeni poti. Naj bo prehod 
v novo leto nova priložnost, da 
z zaupanjem prisluhnemo drug 
drugemu in stopimo skupaj, ne 
glede na vse, ter ustvarimo po-
goje za boljši jutri«.

Praznični večer, ki ga je vodi-
la Monika Gabrič, so s koncer-
tom zaključili člani Simfonične-
ga orkestra Glasbene šole Krško 
pod vodstvom Petra Gabriča. 
Kot solisti pa so se predstavili 
na harmoniki Tomaž Rožanec, 
na klavirju Lucijan Cetin ter na 
trobenti Matjaž Kaučič, Žan Vra-
netič, Jernej Rostohar in David 
Žarn. O željah za Slovenijo v pri-

hajajočem letu so spregovorili 
učenke in učenci OŠ dr. Mihaj-

la Rostoharja, OŠ Koprivnica in 
OŠ Podbočje. 

27. decembra je tudi v starem mestnem jedru Krškega oživela bo-
žična zgodba, ki so jo prikazali člani Turističnega društva Samostan 
iz Studenic, ki že 18. leto z živimi jaslicami gostujejo po Sloveniji, 
tokrat pa so prvič gostovali tudi v Krškem. Turistično društvo Samo-
stan iz Studenic pri Poljčanah, ki deluje že vse od leta 1997, sicer 
šteje več kot sto članov, žive jaslice pa so tokrat uprizorili z več kot 
30-člansko zasedbo vseh generacij.

Žive jaslice tudi v Krškem 

Simfonični�orkester�Glasbene�šole�Krško�je�k�sodelovanju�povabil�
tudi�solista�na�harmoniki�Tomaž�Rožanca.
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Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za Stanovanjsko sosesko Boštanj–Sv. Križ
Javna razgrnitev poteka do 25. januarja 2016 v prostorih Oddelka 
za okolje in prostor Občine Sevnica in v prostorih Krajevne skup-
nosti Boštanj, v času uradnih ur. Gradivo je v času javne razgrnitve 
objavljeno tudi na spletnem portalu www.obcina-sevnica.si. Jav-
na 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 osnu-
tek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organi-
zacije 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.

Sevniški december in vstop v novo leto
Praznovanje decembrskih dni je Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica združil 
pod imenom »Čudežni december«, program pa je povezal več kulturno-družabnih dogodkov za različne generacije in 
okuse. 

Med aktivnostmi so se v Mla-
dinskem centru Sevnica zvrsti-
le razne praktične delavnice, od 
izdelave adventnih venčkov in 
namiznih aranžmajev v začetku 
meseca do ustvarjanja novole-
tnih voščilnic in okraskov. Grad 
Sevnica je med drugim gostil tra-
dicionalni Radogost večer v zbir-
ki Ogled Rudija Stoparja z gostjo 
Tatjano Dvornik pa tudi odprtje 
likovne razstave Tine Konec. 

Ob sobotah je bilo pestro na tr-
žnici v središču Sevnice, saj so 
ponudniki pripravili povečano 
predpraznično ponudbo, KŠTM 

Sevnica pa razne družabne, tudi 
za najmlajše zanimive program-
ske vsebine. Na tržnici je sicer z 
novimi stojnicami dobro poskr-
bljeno tako za infrastrukturo kot 
tudi tehnične zmožnosti, dobro 
namreč deluje vzpostavljena 
javna brezžična širokopasovna 
omrežna povezava, tudi v kom-
binaciji z omogočanjem delova-
nja davčne blagajne.

Decembrsko praznovanje se 
je v središču Sevnice zaključi-
lo s tradicionalnim silvestro-
vanjem, v popoldanskem času 
najprej posvečeno najmlajšim s 
predstavo v izvedbi Družinske-
ga gledališča Kolenc in obiskom 
dedka Mraza. Sledilo je večer-
no silvestrovanje na prostem s 
kvintetom Dori. Zbranim je ob 
vstopu v novo leto voščil župan 
Srečko Ocvirk.

Razstava�v�oknu�Radogost�(Foto:�Rok�Petančič,�KŠTM�Sevnica)

Razstava�Tine�Konec�je�v�Mos
conovi�Galeriji�Gradu�Sevnica�
odprta�do�17.� januarja� (Foto:�
Rok�Petančič,�KŠTM�Sevnica).

Praznično�obarvana�tržnica�v�Sevnici (Foto:�Občina�Sevnica)

Silvestrovanje�za�otroke�z�obiskom�dedka�Mraza�in�predstavo�Dru
žinskega�gledališča�Kolenc�(Foto:�Petra�Biderman,�KŠTM�Sevnica)

Konec leta je čas, ko se ozremo nazaj, naredimo zaključke in se zah-
valimo vsem in vsemu, kar se nam je dobrega zgodilo. Prav temu je 
bil namenjen tudi zaključni dogodek celomesečnega dogajanja, ki 
so ga v sodelovanju z drugimi krajevnimi društvi, institucijami in po-
samezniki v sklopu projekta Vencember organizirali v Turističnem 
društvu Loka pri Zidanem Mostu.

Predzadnji dan leta se je tako zdel pravi za pregled kar sedemnajstih 
dogodkov, ki so se od konca novembra do konca decembra zvrsti-
li pod geslom povezovanja, druženja ter aktivnega in kakovostne-
ga preživljanja prostega časa v lokalnem okolju, s sokrajani. Predse-
dnik Turističnega društva Loka Milan Culetto se je ob tej priložnosti 
zahvalil vsem, ki so kakor koli prispevali in omogočili izvedbo Ven-
cembra. Projekt sta ob koncu pohvalila in pozdravila tudi župan ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik Krajevne skupnosti Loka 
pri Zidanem Mostu Janko Metelko. Sproščenost in prazničnost ve-
čeru so s svojim petjem dodali člani Okteta Jurij Dalmatin. Druže-
nje se je zaključilo v dobri želji, da se podobni dogodki in druženja 
zvrstijo tudi v novem letu.� Vir:�Annemarie�Culetto

V prazničnih dneh so se po celotnem območju občine zvrstili števil-
ni glasbeno obarvani družabni dogodki. Na božični dan je v Šentjan-
žu potekal 8. tradicionalni božično-novoletni koncert, zaradi gradnje 
nove telovadnice tokrat v praznično okrašeni župnijski cerkvi. God-
ba Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta se je pod taktirko Franci-
ja Lipovška predstavila v različnih manjših sestavih, pevsko obarvan 
del koncerta pa je izvedel Zagorski oktet. Koncert sta povezovala Jo-
žica Pelko in Boštjan Repovž ter obiskovalce ob zaključku povabila 
pod lipo na trgu, kjer je zaigrala še celotna godba. 

Zaključni dogodek Vencembra

Annemarie�in�Milan�Culetto�ter�župan�Srečko�Ocvirk

Nastop�Okteta�Jurij�Dalmatin

VABILO NA PONOVITVENA
BOŽIČNO–NOVOLETNA KONCERTA

KD GODBA SEVNICA
Dirigent: Matic Nejc Kreča

Gostje: Vokalna skupina Vilinke

Sobota, 9. januarja 2016, ob 18. uri
v dvorani TVD Partizan Boštanj

in
sobota, 16. januarja 2016, ob 18. uri
v Večnamenskem domu Zabukovje.

Vljudno vabljeni, vstop je prost.
Dogodka potekata pod okriljem tamkajšnjih 

krajevnih skupnosti.

Božično-novoletni koncert v Šentjanžu

Koncert�v�šentjanški�cerkvi�(Foto:�Brigita�Blas)

Silvestrovanje�na�prostem�s�kvintetom�Dori�(Foto:�Petra�Biderman,�
KŠTM�Sevnica)

Zbiranje predlogov za dobitnike priznanj 
in Prešernovih plaket

Do 15. januarja 2016 je odprt javni poziv zbiranja predlogov za 
podelitev priznanj in Prešernovih plaket za dolgoletno uspešno 
in odgovorno delo ter posebne dosežke na različnih področjih lju-
biteljske kulturne dejavnosti.
Razpisna dokumentacija in obrazci so dostopni na sedežu Zveze 
kulturnih društev Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, kjer lah-
ko predloge tudi oddate. Razpis je objavljen še na spletnih stra-
neh Občine Sevnica. 
Zveza kulturnih društev Sevnica bo priznanja in Prešernove plake-
te podelila na osrednji občinski slovesnosti ob kulturnem prazni-
ku, ki bo 4. februarja 2016 v Kulturni dvorani Sevnica.
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Četrtek, 7. 1.

• ob 15.00 v MT Senovo: izde-
lovanje snežink

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

• ob 17.00 v MC Krško: nada-
ljevalni tečaj španščine - info 
sestanek

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Brezmejne 
zgodbe: moč - večer pripo-
vedovanja ljudskih pravljic 
za odrasle

• ob 18.00 v dvorani A Ob-
čine Krško: predavanje Iva-
na Navoja »Stopiti v lastne 
hlače« – za zdravje, zado-
voljstvo in uspeh, vstop 
prost

• ob 18.00 na OŠ Brežice: ve-
čer angleške literature

Petek, 8. 1.

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: berem kužku

• ob 17.00 v MT Senovo: ka-
raoke

Sobota, 9. 1.

• ob 9.00 v igralnici MC Bre-
žice: otroški živ žav - vesolje 

• ob 9.00 v MT Senovo: plesna 
delavnica & joga challenge

• ob 18.00 v dvorani TVD Par-
tizan Boštanj: ponovitveni 
božično–novoletni koncert 
KD Godba Sevnica, gostje: 
Vokalna skupina Vilinke 

• ob 18.00 v športni dvora-
ni Gimnazije Brežice: košar-
karska tekma 11. kroga 4. 
SKL - vzhod med KK Breži-
ce in KK Jelša Šmarje

• ob 19.00 v Domu Svobode 
Brestanica: gostovanje gle-
dališke skupine iz Vnanjih 
Goric s komedijo »Kurbe«

• ob 19.30 v KD Krško: komič-
na drama »Menjava straže«, 
za zeleni abonma in izven

• ob 20.00 v MC Brežice: fran-
coski večer - Carte Blanche à 
la France

Nedelja, 10. 1.

• ob 17.00 v župnijski cerkvi 
v Leskovcu pri Krškem: kon-
cert božičnih pesmi

Torek, 12. 1.

• v avli MC Brežice: fotograf-
ska razstava Larise Žibert 
»Beautiful life«

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična urica

• ob 19.30 v KD Krško: glas-
bena komedija »Trio« (nado-
mestna predstava za odpad-
li Pašjon), za zeleni in modri 
abonma ter izven

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: romantična kome-
dija »Dokler naju seks ne 
loči«, za abonma in izven

Sreda, 13. 1.

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 17.30 v MC Sevnica: pre-
davanje »Skrivnosti vedske 
modrosti«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Roka Mitića 
o bioterapiji, bioenergiji po 
metodi Zdenka Domančića 

Četrtek, 14. 1.
• ob 15.00 v MT Senovo: dru-

žabne igre
• ob 17.00 v dvorani MC Bre-

žice: otroška gledališka 
predstava »Po sledeh dino-
zavrov«

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predavanje 
Rožleta Verhovca »Etiopija«

• ob 18.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: odprtje go-
stujoče razstave Slovenske-
ga etnografskega muzeja 

kam v posavju

Bleščice in lučke, ki so privihrale z menoj iz trgovin, 
ki so se kar ponujale, da se otovorim z njimi, vedno 
bolj postajajo skoraj neustavljiva strast. Nič manj, 
ali še bolj tiste, ki so z božički, dedki mrazi, angelč-
ki, piškoti, čokoladnim vinom, potico, knjigo, svinč-
nikom prišle v dom kot darilo dragih ljudi. Dragih 
ljudi, ki so bleščice, ki so lučke. Je že sedmi dan tega 
leta in še vedno mislim, da bleščic in lučk ne bom kar 
tako kmalu varno zložila za naslednji december. Naj 
še traja bleščeče vzdušje, ki budi in pestuje razigra-
nega otroka v duši. Naj se prižigajo lučke, ki za tre-
nutke ustavijo čas. Ko se ob pogledu na bleščavo us-
taviš in si vzameš čas. Zase, da se umiriš in doženeš 
v sebi, da čas odteka. Da si minljiv in da si po vseh 
ovinkarjenjih lahko tudi sam majcena lučka, malo 
večja luč ali bleščica, ki svetijo v temo in jo razgradi-
jo v nevidne delce. 

Omamljeni, prevzeti smo od težko preštetih lučk in 
bleščic v muzeju, ki je postal naš in je dobesedno 
vzniknil iz teme. Je botrovala domišljija ali čisto za-
res nad arkadami vse te luči nakazujejo sani, ki nas 
pod sivino neba tiho, tiho peljejo čez oblake? Je mo-
čan dotik male nočne muzike, ki je prelepa melodi-
ja. Za sanje, za odmik. Za čisto tiho željo, da bi tudi 
nebo lahko za kratek čas poslalo nekaj bleščic. Za do-
tik neke davne vznesenosti, ko so se nebesne bleščice 
topile na ogretih licih in si drznice dovoljevale vme-
šavanje med tople poljube. Dajmo no, saj si vendar 
smemo privoščiti vsaj nekaj bežnih in sladkih trenut-
kov romantike! Nežnosti, prosim lepo! In zato, da bi 
v romantičnem duhu videli goreti luči v svojem mes-
tu, ko se drevesa z lučmi zdijo kot bela sladka pena. 

Dobrota je bleščica, je biser. Ki se dotakne. Mogoč-
no. Kot sta dejala biserna poročenca Simončičeva za 
snaho Zdenko. Neprecenljiva bleščica je bila fantku, 
ki je želel po angelih v nebesa poslati punčko sestri-
ci, ki je umrla v prometni nesreči. Sestrica je imela 
punčke rada. Dodala mu je manjkajoči denar, da jo 
je lahko kupil. Punčko si je privijal k mali dušici in 
prosil, naj Bog ne bi poklical k sebi še mamice, ko je 
še tlelo krhko upanje. Kdo ve, zakaj mu prošnja ni 
bila uslišana. Zdenka se je šla poklonit mamici. Na 
njenih prsih je ležala punčka, ki jo je mamica v nebe-
sa odnesla sestrici. Dotik, ki zlomi. Življenje ni ved-
no bleščica. So bleščice, ki v sebi nosijo poseben sijaj. 
Mnoge neimenovane, ki polnijo košare in vozičke s 
hrano tistim, ki so na robu preživetja. Ne iščejo pri-
znanj. Niti zato ne pričakujejo posebnih kolajn. Mor-
da niti ne razmišljajo, da so bleščice.

To je življenje. Ko se moraš, moraš iz sanj spustiti v 
resničnost. Ko veš, da je kilogram moke in liter olja 
za nekoga bleščica. In kar ne morem verjeti, da nebo 
v času tega pisanja na zemljo pošilja svoje bleščice. 
Ki za mnoge to niso …

Bleščice.»Rojstvo, izkušnje Rominj«

Petek, 15. 1.

• ob 17.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predstavitev 
knjige filozofinje Katarine 
Majerhold »Ljubezen skozi 
zgodovino«

Sobota, 16. 1.
• ob 15.00 v kulturnem domu 

na Velikem Trnu: prireditev 
»Ocvirki in vino« - degusta-
cija različnih jedi z ocvirki 
in vina okoliških vinograd-
nikov

• ob 18.00 v Večnamenskem 
domu Zabukovje: ponovit-
veni božično–novoletni kon-
cert KD Godba Sevnica, go-
stje: Vokalna skupina Vilinke 

Nedelja, 17. 1.
• ob 18.00 v klubu KD Krško: 

fado koncert Mascara quar-
teta, za Jazz.etno.worldmu-
sic.akustika abonma 2016 
in izven 

Ponedeljek, 18. 1.
• ob 18.30 v Knjižnici Sevni-

ca: srečanje bralnega krož-
ka za odrasle 

Torek, 19. 1.

• ob 18.00 v KD Krško: plesna 
predstava »Juri Muri v Afriki 
pleše«, 5+, za rumeni abon-
ma in izven

• ob 19.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predavanje Jerne-
ja Rihterja »Ustno izročilo o 
naseljih na območju Drno-
vega« 

Sreda, 20. 1.

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: predstavitev knjige 
Vesne V. Godina »Zablode 
postsocializma«

Mestno gledališče ljubljansko:
MENJAVA STRAŽE

komična drama
za ZELENI abonma in izven

sobota, 9.1., ob 19.30 uri

Gledališče Koper:
TRIO

glasbena komedija - nadomestna 
predstava za odpadli Pašjon

za ZELENI in MODRI abonma ter izven
torek, 12.1., ob 19.30 uri

MASCARA QUARTET
koncert iz 

Jazz.etno.worldmusic.akustika 2016 cikla
nedelja, 17.1., ob 18. uri

Plesni Teater Ljubljana:
JURI MURI V AFRIKI PLEŠE

plesno-glasbeno-gledališka predstava
za RUMENI abonma in izven

torek, 19.1., ob 18. uri

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

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

BREZMEJNE ZGODBE: MOČ - 
večer pripovedovanja ljudskih pravljic za odrasle

• četrtek, 7. januar, ob 18.00 – Osrednja knjižnica

V hladnem januarskem večeru se bomo ponovno zbrali 
ob zgodbah ljudskega izročila. Tokrat bomo prisluhnili 
tistim, v katerih junaki iščejo svojo moč, si z njo poma-
gajo ali jo izrabljajo. Pripovedovali bodo Katarina Na-
htigal, Lan Vošnjak, Marina Gradišnik, Tadeja Pun-
gerčar in Katja Puntar.

LJUBEZEN SKOZI ZGODOVINO – 
predstavitev knjige

• petek, 15. januar, ob 18.00 – Osrednja knjižnica 

Katarina Majerhold, filozofinja, v svoji knjigi osvetlju-
je temeljne zahodne koncepte ljubezni, in sicer kako so 
različni misleci temo ljubezni predstavljali skozi zgodo-
vino. Pri tem se ne omejuje zgolj na filozofijo, ampak se 
mestoma dotika tudi umetnosti in sodobnega znanstve-
nega pojmovanja ljubezni, kakor jo pojmujeta na pri-
mer evolucijska biologija in medicina

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

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

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

PREDSTAVITEV ELEKTRONSKIH BAZ 
PODATKOV

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

Z individualno predstavitvijo vam želimo predstavi-
ti uporabo elektronskih baz, do katerih naša knjižnica 
omogoča dostop. Za izobraževanje je potrebna predho-
dna prijava (07 490 40 00).

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V JANUARJU

LISCA - V okviru društva Univerza za tretje življenjsko ob-
dobje Sevnica pod vodstvom Vinka Šeška deluje tudi krožek 
z imenom Spoznavanje naravnih vrednot, ki je namenjen re-
dnim tedenskim pohodom in odkrivanjem naravnih danosti 
v sevniški občini. Doslej so članice in člani odkrili in spoznali 
marsikateri kotiček, ki je ostal zabeležen tudi skozi fotograf-
ski objektiv, pogosto pa nastane tudi skupinska slika. Ena iz-
med decembrskih je nastala na vrhu Lisce, ki se je »kopala« 
v zimskem soncu, savsko dolino pa je prekrivala gosta meg-
la. Foto: Vinko Šeško  
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Geslo križanke pošljite do četrtka, 14. januarja, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

GOSTIŠČE SENICA, 
MIHA SENICA S.P., TITOVA CESTA 89, 8281 SENOVO

1. nagrada:   nedeljsko kosilo za 2 osebi
2. nagrada:  družinska pica
3. nagrada:  2 uri bowlinga

Geslo 26/2015 številke: 

NAJBOLJ BRAN TISKANI MEDIJ 
V REGIJI POSAVJE

KNJIGA JE VEDNO VREDNO DARILO

NAGRAJENCI VELIKE NAGRADNE 
PRAZNIČNE KRIŽANKE:

1. nagrada:  obisk v Oazi savn z večerjo za dve osebi v 
Termah Paradiso v Dobovi; Vida Petelinc, Artiče

2. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Stari gostilni 
»Krulc« na Mostecu; Betka Habinc, Anovec

3. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Stari gostilni 
»Krulc« na Mostecu; Tatjana Račič, Brežice

4. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Žolnir 
v Kostanjevici na Krki; Zvonka Žveglič, Senovo

5. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Žolnir 
v Kostanjevici na Krki; Andrej Švab B., Krško

Selfi Modrijanov iz Krškega, novonastale posavske 
glasbene zasedbe, Fantje izpod Lisce odlični na festi-
valu v Dolenjskih Toplicah. Tokrat preberite:

Začnimo še s preteklim letom, ko je sredi decembra 
praznično dogajanje v Krškem očitno doseglo svoj vrhu-
nec. V dveh dneh se je namreč na Prazničnem vikendu, 
tako so ga poimenovali, v starem mestnem jedru zbralo 
več tisoč obiskovalcev, ki so se na ulicah srečali z boga-
to sejemsko ponudbo in pestrim kulturnim dogajanjem. 

Predvsem glasbeni del večera so med drugim zaznamova-
li koncerti Nine Pušlar, posavskih Uranium Pills Project 
in posebej Modrijanov (na fotografiji). »Suuuuper je bilo 
v Krškem! Se kdo najde?« so slednji zapisali na facebook 
profilu in objavili selfi kar z odra. Poslušalci so bili več kot 
navdušeni. »Dragi Modrijani! Niste kar tako najboljša glas-
bena skupina pri nas, ker ste res fantastični!!! Hvala vam 
za prečudovit večer,« se je glasil eden mnogih komentar-
jev na sobotni večer.

Skupina Grizl (foto: Tina Vareško) iz Brežic je v začetku 
decembra izdala svojo prvo ploščo z naslovom 17 mečev. 
Štiričlanska zasedba nastopa v sestavi: Zoran Zlatič (ki-

tara), Tomi Gregel 
(bas), Ivan Gregel 
(bobni) in Matjaž 
Predanič (klavia-
ture). Fantje so ma-
terial za ploščo za-
čeli snemati konec 
leta 2014, v času 
do izdaje pa izdali 

tudi dva singla z naslovoma Lovec in plen ter Dotik je dovolj. 
Na plošči boste sicer našli 11 pesmi, ki poslušalca prepriču-
jejo s primarnim rock zvokom in besedili, ki spodbujajo k 
razmisleku tako posameznikov kot celotne družbe.

Ansambel Fantje izpod Lisce (na fotografiji) smo v naši 
rubriki že predstavljali, tokrat pa je navdušil na festivalu v 
Dolenjskih Topli-
cah. Fantje so se 
namreč predsta-
vili z valčkom z 
naslovom Če bi 
me zapustila ter 
prejeli nagrado za 
najboljšo inštru-
mentalno izved-
bo in se uvrstili 
na skupno tretje mesto. Besedilo in melodijo za skladbo 
je napisal Igor Pirkovič, aranžma je delo članov ansam-
bla Fantje izpod Lisce. Valčku že lahko prisluhnete in se 
tudi zavrtite ob njem na uradni facebook strani ansambla.

Za konec vam še predstavljamo dve dokaj novonastali glas-
beni skupini s posavskim pridihom. Static Age je posavska 
skupina, ki se obrača po modernejših alternativah rocka, 
post-punka ter noisa. Nastopa v sestavi: Rok Bohorč, Rok 
Povhe, Matic Benjamin Strojanšek, Haris Lisić in Mar-
tina Cikač. »Prinašamo glasne in melodične zvoke, aktu-
alna besedila in avtorske komade. Z željo, da se ustvarja 
pristna, a vselej brezkompromisna glasba, skupina zrcali, 
raje kot obljublja,« so nam še zaupali fantje in dekle. Med-
tem pa band Kariot simbolizira srečanja različnih oseb iz 
različnih krajev po Sloveniji, ki so se našli na enem mestu, 
z željo po ustvarjanju in vplivu. V njem sta se znašla tudi 
glasbenika iz Posavja, kitarist Greg Markovski in preka-
ljeni Andrej Jeličič – Šerif na vokalu. Omenjeni rocker-
ji ustvarjajo, po njihovih besedah, drugačno, svobodnejšo 
in bolj dinamično rock glasbo. Že v prvem tednu novega 
leta so se odpravili v studio in posneli skladbo Schizo, ki 
bo postala prvi singel novega projekta. Obe omenjeni sku-
pini boste lahko slišali 22. januarja v Krškem.

Vam, dragi bralci, pa v novem letu želimo čim več 
zdravja, sreče, osebnih uspehov in seveda obilo glas-
benih užitkov!

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

GOSTILNA  SEN ICA

• DNEVNO SVEŽE MALICE IN KOSILA

• PIZZE

• NEDELJSKA KOSILA

• MEHIŠKA KUHINJA

• CATERING IN DOSTAVA HRANE

Brezžični
internet

tel.: 041 682 885
www.gostilna-senica.si

6. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Kunst 
v Krškem; Vesna Kržičnik, Kostanjevica na Krki

7. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Kunst 
v Krškem; Ivan Molan, Arnovo selo

8. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Hotelu 
Ajdovec v Sevnici; Lidija Dobovšek, Šmarčna

9. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Hotelu 
Ajdovec v Sevnici; Toni Kralj, Vrhek

10. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni in 
pizzerii Oštirka v Radečah: Neva Starc, Sevnica

11. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni in 
pizzerii Oštirka v Radečah; Anica Borštnar, Krmelj

12. nagrada:  bon za pico v Stari krški pizzeriji, Sonja 
Volčanjk, Ljubljana

13. nagrada:  bon za pico v Stari krški pizzeriji; Zdravko 
Pilipovič, Pristava pri Leskovcu

14. nagrada:  knjiga Krško – stoletje na razglednicah 
(Založba Neviodunum); Melita Sumrak, Ravne pri Zdolah

15. nagrada:  knjiga Krško – stoletje na razglednicah 
(Založba Neviodunum); Martin Frankovič, Leskovec pri 
Krškem

16. nagrada:  komplet otroških slikanic Brinove zgodbe 
(Založba Neviodunm); Rezika Petan, Oklukova Gora

17. nagrada:  komplet otroških slikanic Brinove zgodbe 
(Založba Neviodunm); Danica Pohar, Sevnica

18. nagrada:  komplet otroških slikanic Brinove zgodbe 
(Založba Neviodunm); Lucija Bosina, Brunška Gora

19. nagrada:  zbrana dela Viktorja Tillera (Založba 
Neviodunum); Marija Jordan, Sajevce

20. nagrada:  zbrana dela Viktorja Tillera (Založba 
Neviodunum); Dragica Lorber, Brežice
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Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Tatjana Zorko Pesrl, Straža 
pri Krškem - dečka,

• Marta Kozole, Podgorje pri 
Pišecah - deklico,

• Janja Opravž, Krško - dečka,
• Xhyzide Bislimaj, Krško - 

dečka,
• Teja Škulj, Dobrava ob Krki 

- dečka,
• Kristina Rešetar, Mali Pod-

log - deklico,
• Sergeja Grabnar, Kočarija 

- deklico,
• Fata Grošić, Krško - deklico,
• Petra Frankovič, Nemška 

vas - deklico,
• Nina Kovač, Dolenja vas - 

deklico,
• Barbara Krnulc, Bojsno - 

dečka,

rojstva

poroke

moja poroka

• Saša Smiljanić iz Orahovi-
ce (Hrvaška) in Nataša Kr-
njić iz Brežic,

• Đuro Gregurević z Okluko-
ve Gore in Bahira Kulić iz 
Devetaka (BiH),

• Gregor Božič iz Krškega in 
Sonja Haler iz Sevnice.

ČESTITAMO!

• Janja Hafner, Bojsno - de-
klico,

• Andreja Jankovič Deržič, 
Senovo - deklico,

• Nataša Budna, Kališovec - 
deklico,

• Suzana Mirt, Hinjce - dečka,
• Špela Mrakič, Gorenje Sko-

pice - dečka,
• Maja Beuc, Kostanjek - de-

klico.

Gregor Božič iz Krškega in Sonja Haler iz Sevnice, 24. 
december 2015, grad Sevnica (Foto: Nika Kink in Gre-
ga Vavtar)

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 16. decembra so se praznovanju 90-le-
tnice Franca Vakslja iz Leskovca pri Krškem pridružili tudi pod-
županja krške občine Ana Somrak, predsednik in podpredse-
dnik sveta KS Leskovec pri Krškem, predstavniki Rdečega križa, 
Društva izgnancev in PGD Leskovec pri Krškem. Vakselj se je ro-
dil 16. 12. 1925 v Leskovcu pri Krškem, v času vojne pa je bila nje-
gova družina tako kot večina ostalih izseljena v Nemčijo, kjer je 
delal v štirih taboriščih. Po končani vojni se je preko Srbije in Hr-
vaške vrnil domov, se do konca izučil za urarja in si po odsluže-
ni vojski ustvaril družino. Poklic urarja mu je pomagal, da je do-
bil zaposlitev v Cerkljah, kasneje pa v Tovarni celuloze in papirja, 
kjer je delal do pokoja. Vsi navzoči so mu obljubili, da se povabi-
lu na njegovo stoletnico z veseljem zopet odzovejo.  V. H.

KRŠKO - V Domu starejših občanov Krško je 90-letnico rojstva 
praznovala Marija Arh, svoj praznik pa je delila tudi s predstav-
niki RK in izgnancev ter podžupanjo občine Krško Ano Somrak. 
Rodila se je 24. 12. 1925 v Libelju, a so se preselili v Veniše, kjer 
so kmetovali do maja 1942, ko so bili izgnani v Avstrijo, kjer je na-
redila gospodinjsko šolo in prisilno delala v župnijski stavbi. Leta 
1958 se je poročila z Jankom Arhom in se preselila v Leskovec pri 
Krškem ter mu pomagala vzgajati pastorka Marjana in Francija, 
leta 1974 pa je ovdovela. Ko ji je pričelo primanjkovati zdravja in 
moči, je bila prisiljena oditi v dom. Najprej je tri mesece bivala v 
Brežicah, od 8. decembra 2014 pa je v Krškem, kjer je zelo zado-
voljna. Tudi njej so obiskovalci obljubili, da se čez deset let zopet 
snidejo in skupaj z njo obeležijo stoto obletnico.  A. H.

90 let Franca Vakslja Marija Arh obeležila 90 let

Slavljenka z obiskovalci v DSO KrškoSlavljenec z obema sinovoma

Janja Hafner je kot prva po-
rodnica v letošnjem letu ro-
dila v brežiški porodnišnici 
deklico Nežo, ki je ob rojstvu 
tehtala 2.750 gramov in je 
merila 48 centimetrov. Njen 
očka je 32-letni Stanko Škof. 
Mlada družinica ima dom na 
Bojsnem. Po mamici se dru-
žinskega prirastka veselita se-
stra Tea in brat Klemen, babi-
ca Karmen in dedek Karli ter 
prababica, ki ima enako ime 
kot njena pravnukinja. Po oč-
kovi družinski veji pa se na-
raščaja veselijo sestra Mojca s 
hčerko Majo ter pradedek An-
drej. Oba sta v pogovoru deja-
la, da si v prihodnje želita, da 
Neža ne bi ostala edinka, ni-
kakor pa si nista mislila, da bo 
rojstvo njune hčerke prvi po-
rod v letu 2016, saj naj bi Neža 
zagledala luč sveta celo kakšna 
dva tedna kasneje. 

V brežiški porodnišnici so ime-
li zadnji porod v letu 2015 v 
torek, 29. decembra, ko je ob 
20.10 22-letna Barbara Krnu-
lc rodila sinka Filipa. Deček je 
bil ob rojstvu težak 3.900 gra-

Na obisku v brežiški porodnišnici

Z Bojsnega tako zadnji lanski 
kot prvi letošnji novorojenček 
BREŽICE - Porodna soba v brežiški porodnišnici je prvi novoletni dan samevala. Prvega novorojenčka so 
dočakali 2. januarja, ko je minila skoraj cela ura, da je medicinska ekipa porodničarja dr. Zorana Šehovića, 
babice Tee Zakšek in otroške sestre Katarine Nemec pomagala pri porodu 25-letni Janji Hafner, ki je rodi-
la prvorojenko Nežo. 

mov in velik 52 centimetrov, v 
domačo oskrbo pa sta se z ma-
mico podala 1. januarja. Na-
ključje je hotelo, da sta tako 
prvi kot zadnji novorojenček 
iz brežiške občine, pa celo iz 
iste vasi – Bojsnega. Vključno 
z njim je bilo v minulem letu 
532 porodov in 536 rojstev, od 
tega 275 dečkov in 261 deklic, 
štirikrat pa so se rodili dvojčki. 
Pri 347 porodih so bili priso-
tni očetje, med njimi tudi očka 
zadnjega novorojenčka, 20 po-

rodov je bilo epiduralnih, 83 s 
carskim rezom, pri štirih po-
rodih pa je bila prisotna dou-
la (dula) oz. t. i. spremljeval-
ka. Najmlajša porodnica, ki je 
rodila v lanskem letu, nosi le-
tnico rojstva 2001, najstarej-
ši dve, obe sta rodili deklici, 
pa letnico 1972, od tega je ena 
izmed obeh porodnic rodila 
mesec dni pred svojim 43. roj-
stnim dnevom, druga pa je bila 
ob porodu stara 42 let in pol.

Nekaj dodatnih zanimivih sta-
tističnih podatkov iz minulih 
let sta ob prijetnem pogovo-
ru, kako je potekal tudi dru-
gi dan v brežiški porodnišnici, 
podali dr. Mateja Vukmanič 
Pohar in otroška sestra Mija 
Novak, ki sta bili poleg babice 
Bernarde Vidmar v medicin-
ski ekipi na drugi dan v letu, 
ko je na svet privekal že tudi 
drugi novorojenček, za tretje-
ga pa je bilo le še vprašanje tre-
nutkov, kdaj bo zapustil toplo 
materino zavetje. Pogovor je 

tako tekel o novosti, ki je priš-
la v našo državo pred leti in se 
je v zadnjem obdobju razširila 
že tudi na našem območju - to 
je prisotnost spremljevalke, ki 
jo želijo imeti nekateri pari ob 
sebi v času nosečnosti pa tudi 
med porodom ter v poporod-
nem obdobju, da se nanjo obr-
nejo ob morebitnih strahovih 
in težavah, ki jih sami ne mo-
rejo rešiti. T. i. doula ni nujno 
medicinske stroke niti ni pot-
rebno, da bi že rodila, je pa izo-
bražena v to smer, da zna nudi-
ti ustrezne nasvete ter bodoči 
mamici stati ob strani, ko ta 
pomoč potrebuje, vendar je 
storitev plačljiva. Skrajšali so 
tudi bivanje porodnic v porod-
nišnici, tako da ostanejo v njej 
le tri dni, v primeru carskega 
reza pa pet dni, vendar lahko 
ostanejo tudi kakšen dan dlje, 
če mlada mamica izrazi takšno 
željo. 

Ko sem tako prvo soboto le-
tošnjega leta štela korake od-
hoda iz brežiške porodnišnice 
in razmišljala o trenutkih, ki 
sem jih preživela med pogovo-
rom in v sobah, kjer sta prve 
zemeljske občutke doživljala 
prva posavska prebivalca, ter 
sem srečnima družinicama za-
želela veliko lepega v prihod-
nje, se je iz porodne sobe ogla-
sil odmev nežnega joka novega 
bitja. S pogledom sem poiskala 
znanilce časa na koncu hodni-
ka, ti so prikazovali pet do pe-
tih in celo snežinke, ki so se zu-
naj letos prvič svetlikale, so v 
spuščanje mraka kakor žarele. 

 Marija Hrvatin

Mamica Janja, očka Stanko in novorojenka Neža

Statistika zadnjih let
Leta 2011 se je 1. 1. ob 5.30 rodil deček, zadnja pa se je 31. 
12. ob 17.58 rodila deklica, skupno so zabeležili 482 porodov. 
Leta 2012 se je 1. 1. ob 0.10 rodila deklica, zadnji porod je bil 
30. 12. ob 2.50, ko je leto prav tako zaključila deklica, poro-
dov pa je bilo 521. Leta 2013 so v brežiški porodnišnici do-
bili prvega novorojenčka v državi, rodil se je 1. 1. ob 0.13, bil 
je deček, zadnja se je rodila deklica 31. 12. ob 18.01, porodov 
je bilo 539, največ v vseh letih od osamosvojitve Slovenije. V 
letu 2014 je leto začela deklica 1. 1., rodila se je ob 15.57, prav 
tako je bila zadnja deklica, ki se je rodila 29. 12. ob 13.30, po-
rodov pa je bilo 468. 

VELIKI TRN - 14. decembra so na Velikem Trnu uradno ustano-
vili Župnijsko Karitas Sveti Duh. Na ustanovnem srečanju je bilo 
kar 14 udeležencev, ki so prevetrili svoje želje, poiskali vzroke 
za karitativno poslanstvo, iskali zmožnosti, sposobnosti in ta-
lente, s katerimi lahko priskočijo na pomoč ljudem v stiski. Ugo-
tovili so, da premorejo prav pisano in raznovrstno zakladnico 
sposobnosti, ki so jih pripravljeni podeliti s pomoči potrebnimi. 
Na ustanovnem srečanju je bil prisoten tudi generalni tajnik ško-
fijske Karitas, ki jih je seznanil z nekaj osnovami delovanja sode-
lavcev Karitas ter jih opozoril tudi na nekaj pasti in na situacije, 
ki so lahko neprijetne. Izvolili so tudi vodstvo, ki je pripravlje-
no koordinirati delovanje članov. Skupina Karitas bo imela re-
dna srečanja enkrat mesečno, in sicer vsak drugi četrtek v me-
secu v Župnijskem domu.

Župnijska Karitas Sveti Duh
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KRŠKO - Triatlon klub Krško je 19. decembra pripravil že 8. no-
voletni tek po ulicah Krškega, ki je privabil skoraj 170 tekačev 
vseh starosti. Znova je bilo posebej poskrbljeno za otroke, ki so 
lahko ustvarjali na delavnicah Mladinskega centra Krško, preden 
so se podali na start svoje discipline. Na najdaljšem, 10-kilome-
trskem teku sta bila najhitrejša Boštjan Vimpolšek in Helena 
Bučar, s 4-kilometrsko progo pa sta najhitreje opravila Breda 
Škedelj in Mark Mandič. Prireditve se je udeležilo tudi lepo šte-
vilo gledalcev, kar potrjuje, da novoletni tek postaja vedno bolj 
prepoznaven dogodek v predprazničnem času v občini Krško. 
 Vir: Triatlon klub Krško

170 tekačev na novoletnem teku

Dobra udeležba je bila tudi na otroških tekih.

TOKIO, RADEČE - V organizaciji japonskega združenja za speed 
badminton je med 11. in 13. decembrom potekal zadnji letošnji 
turnir ISBO Masters serije ISBO Speedminton Japan Open 2015, 
katerega so se udeležili tudi radeški športniki omenjene pano-
ge. V Tokiu so slovenske barve zastopali člani Speed badminton 
kluba Radeče Jasmina Keber, Danaja Knez, Lori Škerl, Rebe-
ka Škerl in Matjaž Šušteršič. Svetovna prvakinja Jasmina Ke-
ber je v odsotnosti najboljših evropskih igralk brez težav napre-
dovala vse do finala, v katerem se je spopadla z domačinko Ayo 
Udagawa in si z zmago 2:0 priigrala svojo 29. zmago na turnir-
jih najvišje ravni. V moški konkurenci je slovenske barve branil 
le Matjaž Šušteršič in izpadel v četrtfinalu proti domačinu Junji-
ju Yoshidi, v turnirju mešanih dvojic pa sta svetovna podprva-
ka, par Keber/Šušteršič, v finalu izgubila proti domačemu paru 
Aketa/Nishimura. Za dodatno veselje v slovenskem taboru so 
poskrbeli uspehi na mladinskem turnirju - Danaja Knez je na-
mreč osvojila turnir v kategoriji do 18 let, Lori Škerl pa je prav 
tako premagala vse tekmice v kategoriji do 14 let. Hkrati je bil to 
tudi zadnji turnir, na katerem se je njihov šport imenoval speed 
badminton - po novem je namreč s 1. 1. 2016 uraden naziv pre-
imenovan v krosminton (ang. crossminton).  D. J.

Trikratna zmaga v Radeče

Judo klub Krško je leta 2009 
ustanovil Ivan Širola, ki se je 
od malih nog zanimal za bo-
rilne športe, v času študija v 
Ljubljani pa je treniral v tek-
movalni skupini Judo kluba 
Bežigrad ter kmalu začel delati 
tudi kot trener otrok v ŠD Mala 
šola juda in voditi rekreativno 
skupino odraslih. Po vrnitvi v 
domače okolje je leta 2009 za-
čel poučevati judo na OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško, kasneje 
pa je t. i. judo krožke ustanovil 
tudi na brestaniški in senovski 
šoli, tako da je vanje vključe-
nih že 55 otrok. Širola, ki se mu 
je kot trenerka pridružila še 
nekdanja uspešna tekmoval-
ka v ju-jitsu Tamara Strnad 
iz Novega mesta, želi tovrstne 
krožke razširiti tudi na preos-
tale osnovne šole v občini Kr-
ško, najprej na leskovško.

Ker ni našel primernega pros-
tora v obstoječih športnih dvo-
ranah, je Širola skupaj s člani 
kluba in ob pomoči sponzorjev 
leta 2012 uredil primerno te-
lovadnico v najetih prostorih 
poslovne stavbe Kubus v Kr-
škem. V t. i. Judo centru Krško 
poteka več judo programov: 
judo vrtec za predšolske otro-
ke (30 otrok), mala šola juda 
za otroke od šestih do desetih 
let (20 otrok), judo šola za ot-
roke od desetih do 15 let (20 

Judo klub Krško

V ospredju je vsestranski razvoj
KRŠKO - Športno-rekreativno ponudbo v Posavju že dobrih šest let bogati Judo klub Krško, ki je v tem času 
razvil pester nabor programov tako za otroke kot za odrasle, zasnovan po kanadskem modelu vseživljenj-
ske vadbe LTAD (Long-Term Athlete Development), ki temelji na dolgoročnem razvoju športnikov.

otrok) ter rekreativna skupi-
na za odrasle, ki vadijo judo 
in brazilski ju-jitsu (parterna 
borba). Skupno je v vse pro-
grame, vključno z judo vrtcem, 
vključenih krepko prek 100 ot-
rok, kar je zavidljiva številka, 
upoštevajoč konkurenčno po-
nudbo v bolj popularnih in 
tudi medijsko podprtih špor-
tih. Širola, ki sicer ne poudar-
ja japonskih korenin športa, 
meni, da je prednost juda v pri-
merjavi z drugimi športi v tem, 
da otroci (šport je tako kot za 
fante primeren tudi za dekle-
ta) delajo na elementih, ki jih 
pri drugih športih ni – kotalje-
nje, obračanje, plazenje, skrat-
ka, razne gibalne spretnos-
ti. »Poleg tega imaš partnerja, 
s katerim sodeluješ. Pri tem 

prihaja do socializacije, dela-
jo tudi fantje s puncami, sta-
rejši pomagajo mlajšim,« do-
daja. Kot dopolnilne vadbe se 
juda poslužujejo tudi v nekate-
rih drugih športnih klubih, npr. 
nogometaši in kanuisti. 

Čeprav se otroci že od male 
šole juda dalje udeležuje-
jo (prilagojenih) tekmovanj, 
v klubu niso usmerjeni v tek-
movalnost in zgodnjo specia-
lizacijo, ampak se zavzemajo 
predvsem za celosten razvoj 
otrok, cilj pa so zadovoljni, 
srečni in športno motivirani 
otroci. V ta namen poudarjajo 
tudi zabavo, druženje in spro-
stitev, zato redno organizirajo 
številne izvenklubske dejavno-
sti, zanimive izobraževalne de-

lavnice, izlete in učenje drugih 
športov. Prav tako se jim zdi 
pomembno, da otrok naučijo 
reda, spoštovanja lastnine in 
skupnih klubskih prostorov, 
zato mesečno skupaj očistijo 
telovadnico, blazine, gardero-
bi in kopalnici. »Kasneje pa se 
lahko odločijo, ali bodo šli na 
tekmovalno pot ali bodo osta-
li rekreativni športniki,« pravi 
gonilna sila krškega juda, ki se-
veda ne bi imel nič proti, če bo 
iz kluba kdaj izšel tudi uspešen 
tekmovalec. Sicer pa je njego-
va največja želja, da bi prišli do 
občinskih prostorov za vadbo, 
saj jim najemnina kljub sofi-
nanciranju občine predstavlja 
kar veliko breme.

 Peter Pavlovič

Skupini male šole juda in judo šole na lanskem polaganju pasu (foto: arhiv Judo kluba Krško)

KRŠKO - Članska rokometna reprezentanca Slovenije se vneto 
pripravlja na evropsko prvenstvo na Poljskem, ki se začne 15. 
januarja. V sklopu priprav bodo rokometaši odigrali tudi štiri 
pripravljalne tekme, prva pa je bila 4. januarja v športni dvorani 
ŠC Krško-Sevnica, ko so se pomerili z izbrano vrsto Makedonije. 

Slovenski rokometaši so se po enajstih letih ponovno predsta-
vili krški publiki (leta 2005 so v sklopu priprav na SP v Tunizi-
ji premagali Nemčijo). Nabito polna »leteča dvorana«, kot ji pra-
vijo Krčani, je videla na trenutke zelo zanimivo srečanje, ki se je 
na koncu končalo s prijateljskih 28:28, prvi polčas pa je Slovenija 
dobila za tri (13:10). Slovenski strateg Veselin Vujović je nekaj 
nosilcev igre pustil na klopi, med drugim tudi vratarja Gorazda 
Škofa, za katerega je bila to tako rekoč domača tekma, saj pri-
haja iz Brežic. Priložnost za igro pa je dobil drugi Posavec v re-
prezentanci, Brestaničan Klemen Cehte, ki je svojo rokometno 
kariero začel v krškem klubu. Slovenci so sicer večji del tekme 
vodili, vendar so na koncu z neodgovorno igro Makedoncem, ki 
bodo prav tako igrali na evropskem prvenstvu, dopustili, da so 
jih ujeli. Najboljša strelca pri Slovencih sta bila s petimi zadet-
ki David Miklavčič in Matej Gaber, pri Makedoncih, ki jih vodi 
znano ime s slovenskih rokometnih igrišč Hrvat Ivica Obrvan, 
pa je sedemkrat zadel zvezdnik Kiril Lazarov. Slovenija bo na 
prihajajočem EP igrala v zahtevni skupini, v kateri so še Švedi, 
Španci in Nemci.  R. R.

Krško videlo remi Slovenije

V sklopu projekta želijo dvig-
niti število lastnih projektov 
z namenom trženja, delova-
ti v smeri dviga proračunskih 
sredstev za šport ter izobliko-
vati novo strategijo na podro-
čju športa v občini, ki bi opre-
delila razvojne smernice na 
področju športa vse do leta 
2030.  

Športna zveza Krško v občini 
deluje z namenom povezova-
nja športnih društev, dogovar-
janja o vseh za šport pomemb-
nih vprašanjih ter delovanja 
v smeri oblikovanja razvoj-
no naravnane športne politi-
ke. Želijo postati vsestransko 
razvita športna občina in kot 
taka zgleden model za ostale 
slovenske občine. Prav tako 
želijo vsem generacijam obča-
nov dati možnost sposobnos-
tim prilagojenenega aktivnega 
in organiziranega ukvarjanja 
s športom za dostopno ceno 
ter spodbujati kakovosten in 
vrhunski šport mladih. Želijo 
se opreti tudi na lastne spo-
sobnosti in z novimi projek-
ti poudarjeno iščejo poti do 
uspešne prijave na razpise 
za športne dejavnosti, tehnič-

Za občino športnih priložnosti
KRŠKO – Športna zveza Krško je v oktobru 2015 doživela kadrovsko in idejno prevetritev.  Zaključek leta je 
prinesel tudi projekt »Krško – občina športnih priložnosti«, od katerega si lahko športna društva v občini 
obetajo pozitivne spremembe v povezavi s potrebnim povečanjem lastnih aktivnosti. 

ne pripomočke in športno-re-
kreativno infrastrukturo. Pou-
darek bo na razpisih lokalnih 
skupnosti, Fundacije za šport 
RS, panožnih športnih zvez in 
Evropske unije.  

Olimpijski komite Sloveni-
je, ki v Republiki Sloveni-
ji predstavlja krovno organi-
zacijo na področju športa, je 
za leto 2014 izdal pregledni-
co sredstev, s strani lokalnih 
skupnosti (občin) namenje-
nih za namene športa in špor-
tnih dejavnosti. Posavske ob-
čine so nekako v zlati sredini, 
vendar s precejšnjim zaostan-
kom v namenskih sredstvih 
za športne dejavnosti na po-
sameznega prebivalca za slo-
venskim povprečjem. Podrob-
neje o tem lahko preberete v 
članku na spletni strani www.
posavje.info.

Športna zveza Krško bo 
tako delovala v smeri dviga 
sredstev za športne dejavno-
sti na letni ravni za 170.000 
€ v primerjavi z letom 2014, 
ob tem pa v sklopu proračuna 
namenjati stalna sredstva za 
sofinanciranje gradnje špor-

tnih objektov v primeru pri-
dobitve sredstev Fundacije za 
šport v višini 60.000 €.  Dvig 
sredstev za športne dejavno-
sti bo namenjen povečanju so-
financiranja programov vadbe 
in materialnih stroškov špor-
tnih društev, sofinanciranju 
zaposlitev trenerjev in sku-
pnega fizioterapevta ter so-
financiranju delovanja zveze. 
Posledično bo prišlo do izbolj-
šanja kakovosti organizaci-
je dela in vadbe, trajnostnega 
razvoja kadra, stabilne politi-
ke vadnin, izboljšane rehabili-
tacije po poškodbah, povečane 
varnosti ob prevozih, moder-
nizacije in tehničnih izboljšav 
pri športni opremi idr. 

V iskanju poti do poveča-
nja sredstev se naslanjajo na 
sredstva, ki jih Občina Krško 
prejema iz naslova nadomesti-
la zaradi omejene rabe pros-
tora (NORP) kot posledice 
prisotnosti jedrskega objek-
ta. Prejemanje teh sredstev 
lokalno skupnost zavezuje, 
da s ciljem višje kakovosti živ-
ljenja v občini Krško učinko-
vito vlaga prejeta sredstva. 
Društva, ki v občini združuje-

jo prek 2.500 aktivnih članov, 
so bila v preteklosti deležna 
zgolj zanemarljivih sredstev 
iz nadomestila. Delovanje 
športnih društev predstavlja 
pomembno dodatno kakovost 
življenja in vzpodbuja aktivno 
preživljanje prostega časa ob-
čanov, kar je tudi osnovni na-
men ustreznega koriščenja 
sredstev iz NORP. 

Krško je za leto 2016 pridobilo 
laskavi naziv »Evropsko mes-
to športa«. V sklopu projekta 
bo v sodelovanju med občino 
in športno zvezo v Krškem po-
tekalo 600 športnih prireditev 
v enem letu, županov sprejem 
športnikov in prireditve, veza-
ne na »Evropski teden športa«, 
kot so Športofešta, predstavi-
tve športnih društev po šolah 
... Občina bo ponovno podprla 
projekt skupnega obiska špor-
tnih društev občine Krško na 
mednarodni prireditvi »Uni-
ted world games«, namenje-
ni športnikom za aktivno dru-
ženje in zabavo, v avstrijskem 
Celovcu, kjer se srečujejo mla-
di iz celotnega sveta.

 Luka Šebek 
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Vabljeni gostinski, nastanitveni in ostali turistični ponudniki, ki v kolesarskem turizmu 
vidijo svojo priložnost, ter predstavniki lokalnih skupnosti, regionalnih društev in 
organizacij, kolesarji in kolesarski zanesenjaki. 

Kolesarstvo je poleg pohodništva in tudi konjeništva v zadnjih letih vse bolj priljubljena 
športno-rekreativna dejavnost in vedno bolj pomemben turistični segment. Naša regija 
ima vse možnosti, da postane prepoznavna evropska kolesarska destinacija. 
KŠTM Sevnica se je kot sodelujoči partner aktivno pridružil projektu »Ride&Bike«, s kate-
rim so trije slovenski in trije hrvaški partnerji uspešno kandidirali na javnem razpisu Ope-
rativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013, in je sofinanciran iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Motiv za projekt je bila želja povezati različne oblike turistične ponud-
be na obeh straneh izginjajoče meje v celovit turističen produkt, ki bo povečal prepoznav-
nost čezmejnega območja ter ponudil turistom in lokalnim prebivalcem možnost aktivne-
ga preživljanja prostega časa. 

Program posveta:

PRVI DEL POSVETA OD 11:00 DO 13:00: DELAVNICA 
»Razvojne možnosti kolesarskega turizma v Posavju«

Prvi del posveta je namenjen v prvi vrsti gostinsko-turističnim ponudnikom Posavja in šir-
še regije, ki jim bodo predstavljene uspešne prakse kolesarskega turizma iz Slovenije in tu-
jine. Osrednji predavatelji delavnice: 

• Turistična agencija Helia 
• Tadej Valjavec - nekdanji profesionalni kolesar in sedanji turistični ponudnik 

Predstavljena bo raznovrstnost kolesarstva in zvrsti kolesarskega turizma, kot so izletniški, 
družinski, potovalni, skupinski, gorski in rekreativni ter specifike prilagoditve gostinsko–tu-
ristične ponudbe s primeri dobrih praks. Dobrodošli tudi vsi kolesarski navdušenci, organi-
zacije in predstavniki lokalnih skupnosti. 

Spodbuditi želimo pripravljenost za prilagoditev ponudbe potrebam in željam obiskoval-
cem kolesarjem ter spodbuditi povezovanje turističnih ponudnikov.

DRUGI DEL POSVETA OD 13:30 DO 15:00: 
okrogla miza na temo »Posavje in Obsotelje ter priložnosti za razvoj čezmejnega 

kolesarskega turizma tudi s pomočjo projekta Ride&Bike«

Naše okolje ponuja številne možnosti in prednosti, ki jih je potrebno na ustrezen način po-
nuditi kolesarjem kot posebnem segmentu turizma. Poudariti in spodbuditi je potrebno so-
delovanje različnih interesnih skupin ponudnikov na širšem območju Posavja in Obsotelja 
za prepoznavnost kolesarske destinacije in pridobivanje kolesarskih obiskovalcev. Na okrogli 
mizi bomo skušali izmenjati mnenja tudi o nujnosti vlaganja v infrastrukturo kolesarskih in 
rekreativnih poti ter o ostalih smereh razvoja turizma na našem področju. 
Okrogla miza bo ponudila vprašanja in odgovore glede stopnje pripravljenosti Posavja in 
Obsotelja za to vrsto turizma, takojšnje mogoče ukrepe za izboljšanje ponudbe ter smerni-
ce bodočega razvoja. 

TRETJI DEL POSVETA OD 16:30 DO 19:00: 
druženje in klepet s Tadejem Valjavcem  

Zadnji, tretji del posveta bo potekal v sproščenem klepetu z nekdanjim zelo uspešnim pro-
fesionalnim kolesarjem, ki je danes ponudnik turističnih vsebin za kolesarske turiste.

Organizator: Kolesarsko društvo Sevnica in KŠTM Sevnica
Udeležba brezplačna! Več informacij na www.kstm.si

VABILO NA POSVET »Posavje – polno kolesarskih priložnosti«
Torek, 19. 1. 2016, od 11:00 do 19:00, Grad Sevnica, Albert Felicijanova dvorana

MT Senovo

Program za januar
Četrtek, 7.1.2016, ob 17.00
Info sestanek: NADALJEVALNI TEČAJ ŠPANŠČINE

Sobota, 9.1.2016, ob 9.00
TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA (20 UR)
Prijave in info: 031 265 154 (Ana) 

Ponedeljek, 11.1.2016, ob 17.00
DELAVNICA ZA PRIPRAVO PRIJAVE NA 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV ZA OTROKE IN MLADINO 
IN TEHNIČNO KULTURO
Organizator: Občina Krško in MC Krško 

Ponedeljki in četrtki, ob 17.00
TURNIR V NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Četrtek, 7.1.2016, ob 15.00
IZDELOVANJE SNEŽINK

Petek, 8.1.2016, ob 17.00
KARAOKE

Sobota, 9.1.2016, ob 9.00
PLESNA DELAVNICA & JOGA CHALLENGE

Četrtek, 14.1.2016, ob 15.00
Družabne igre 

KONCERT: KARIOT, TOMCAT in STATIC AGE

Petek, 22.1.2016, ob 20.00 

MT Podbočje

Petek, 15.1.2016, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica

Sobota, 16.1.2016, ob 9.00
Frizerska delavnica
 
Četrek, 21.1.2016, ob 15.00
Kuharska delavnica (Tiramisu)
 
Petek, 22.1.2016, ob 17.00
Igre s sencami 

Sobota, 23.1.2016, ob 9.00
Zimske radosti 

Sobota, 9. 1.2016, ob 10.00
Snežne radosti
 
Petek, 15. 1.2016, ob 18.00 
Palačinke party

Sobota, 16. 1.2016,ob 10.00
Eksperimenti

Sobota, 23.1.2016, ob 10.00
Ustvarjamo zastavo

Petek, 29. 1.2016, ob 18.00
Filmski večer

Sobota, 30. 1.2016, ob 10.00
Športne igre
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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

ANICE NOVAK

ZAHVALA

se najtopleje zahvaljujemo vsem, ki ste darovali šopke, vence in sveče, 
izražali pisna in ustna sožalja; še posebej smo hvaležni Šolskemu 
centru Krško–Sevnica, kolektivu Okrožnega sodišča v Krškem, 
Osnovni šoli Preserje pri Radomljah, bivšim sodelavkam Laboda 
Krško, družinam Rožman, Babnik, Umek in Kostič, pogrebni službi 
Žičkar, govorniku Ivanu Deržaniču, pevcem za zapete žalostinke 
in zaigrano Tišino, Onkološkemu inštitutu Ljubljana za dolgoletno 
zdravljenje, gospodu župniku za lepo opravljen obred ter vsem 
prisotnim, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali, a ste vseeno 
žalovali in našo drago Anico v tako velikem številu pospremili k 
njenemu preranemu počitku.
Žalujoči: mož Franc, hčerki Maja in Mateja s svojimi ter vsi njeni

iz Zgornjega Obreža 33a

Če bi solza te zbudila,
te, draga Anica, črna zemlja ne bi krila.

IVAN UMEK 

SPOMIN

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in ga ohranjate v lepem 
spominu.

Vsi njegovi

iz Raven pri Zdolah.

Življenje celo si garal,
vse za dom, družino dal.

Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

31. decembra je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi mož, ati,

stari ata, brat, stric in tast

Ob boleči in prerani smrti naše drage 
žene, hčerke, mame, babice, sestre, 
sestrične, botre in dobre prijateljice

JOŽE ŠTARKL

SPOMIN

Žalujoči: vsi njegovi

11. januarja bo minilo žalostno leto,
kar se je poslovil naš dragi

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu 
in se poklonite njegovemu spominu.

Bralec Petar Juratovac z Drnovega je pozoren opazovalec 
svoje okolice in nam je poslal nekaj zanimivih fotografij s svo-
jih sprehodov. Tako je na cesti na Belem bregu fotografiral 
»izvirno« krpanje razpok v asfaltu s pomočjo starih jerme-
nov. Seveda bi bilo zanimivo ugotoviti, kdo je »inovator« to-
vrstnega krpanja cest … Nedaleč stran, ob cesti Drnovo - Beli 
breg, pa je med drugim zabeležil odvrženo bundo. »Pohod-
nikom je vroče pa bunde kar odvržejo. A ne bi zaposlili pre-
jemnikov pomoči, da bi malo počistili to lepo pokrajino?« je 
pokomentiral fotografijo. Tudi sicer opaža, da je ob cestah še 
vedno veliko odvrženih stvari, od oblek in gum do škropiv, 
zdravil, olj, plastike in »drugih stvari, ki jih politiki iz avta ne 
vidijo«, kot je zapisal. Pa recimo, da bo v novem letu, kar se 
tega tiče, bolje.

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

STANKO PEŠEC

SPOMIN

14. januarja bo minilo 10 žalostnih let,
odkar nas je zapustil naš dragi

 Vsi njegovi

iz Sevnice.

Hvala vsem, ki se ga še vedno spominjate.

Lepo s teboj smo živeli,
hudo nam je, ker več te ni,

ostali so nam le spomini,
zato boš z nami vedno ti.

META HABICHT
Umrla je

Kolektiv Osnovne šole XIV. divizije Senovo

Od drage nekdanje sodelavke smo se poslovili v petek, 11. 12. 2015, 
na pokopališču v Dovškem, njen grob je na ljubljanskih Žalah.

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

upokojena učiteljica Osnovne šole XIV. divizije Senovo.

Življenje je kot knjiga.
Za listom list, za dnevom dan,
nihče ne ve, kdaj bo ta roman

napisal zadnjo stran.

Spoštovani gospodje svetniki, gospod župan, občani, vaščani, kra-
jani in gospoda iz vlade naše države! Že dolgo časa se odločam na-
pisati in vas vse spodbuditi, da svoje zahteve, zaključke in odločbe re-
alno in objektivno presodite. Še vedno gre za pločnik Obrežje in še 
kup drugega.

Naša lepa domovina je ponosno postala del Evrope ter se z žarom vrgla 
na postavitev meja in mejnih prehodov. Zdaj vsi vedo za Obrežje, do 
takrat se niso v Ljubljani, Sloveniji, pa skoraj niti v Brežicah zmenili 
za zadnjo vas ob hrvaški meji, ki je postala največji mejni prehod Slo-
venije proti vzhodu. Kmetom so odkupili zemljo. Naenkrat je Obrež-
je zelo pomembno. Avtocesta, bencinska črpalka, cesta na cesto, most 
na most, priključki, navaža se nasip za nasipom. Zaradi zelo poveča-
nega prometa je treba zgraditi pločnike. Tu še vedno živijo ljudje, ki 
hodijo peš, voznikom pa se vedno mudi in vožnje s 50 km na uro ne 
poznajo. Pločnik je zgrajen v Novi vasi, Slovenski vasi, ki je poleg ploč-
nika dobila tudi novo ime (ker Bregansko selo ne zveni dobro, ker je 
to Slovenija, naj vsi vedo), od Jesenic proti Kalinu čez Obrežje pa do 
malega mejnega prehoda, pločnik je zgrajen samo do polovice Obrež-
ja, sredi vasi je konec.

Projekt za nadaljevanje pločnika Obrežje - Kalin - MMP Slovenska vas 
se je pričel leta 2003, potem pa je bil pet let molk. Leta 2008 sta bila 
za izvedbo pločnika Kalin - Obrežje izdelana samo geodetski posne-
tek in parcelacija. Leta 2009 je občina začela z odkupom zemljišč. De-
nar za leti 2008 in 2009 je ostal neuporabljen zaradi počasnega vo-
denja projekta, dela se pa nič. Ali na določena sredstva rastejo obresti, 
za vsa ta leta se je gotovo že kaj nabralo? Leta 2011 je bilo predvide-
nih samo nekaj malega sredstev. Promet pa se povečuje, leta 2015 je 
že konec, pločnika pa niti blizu.

Obrazložitev gospoda župana občine Brežice Ivana Molana, ki jo je 
dal in pri tem ni gledal v oči, ampak samo kot naučeno deklamiral: 
To je državna cesta, država mora svoj del financirati in dati sredstva, 
en del je na občini, projekt je drag, država ali vlada pa se ne udeležu-
je in ne zagotavlja sredstva. Občina Brežice je naredila proračun za 
leto 2016-2017 in pločnik ni zajet. Niti svetniki niti za to v občini do-
ločeni se niso vsa ta leta niti potrudili, da bi zahtevali, da se ta nes-
rečni pločnik naredi. Glede na to bi lahko rekli, da država sega samo 
do polovice Obrežja, tisti malo več kot kilometer naprej pa ni več Slo-
venija. Ali bi gospod župan lahko dokumentiral, kolikokrat je vprašal 
vlado in si prizadeval za odobritev sredstev za dokončanje tega pro-
jekta? A ni nikogar v vladi in na občini sram za tako ignoriranje in to-
liko let nedoslednega, nemarnega in nesramnega zavračanja izved-
be tega projekta? 

Ko ste dajali kredite in dovoljenja ter gradili Begrose, Jestvine, Hoferje 
in vrsto drugih trgovin, ki so pobrale denar in propadle, ni bilo vpra-
šanja. Že leta vse stoji prazno in tukaj zopet nimamo nič. Nekaj pri-
vatnikov je zdaj na območju Remontnega zavoda, a njihovi kamioni 
vozijo kar pogosto tu čez vas … Če ne bi bilo pekarne Suban, bi še po 
kruh morali v Brežice ali na Hrvaško. Nekoč smo imeli zdravnika in 
zobozdravnika. Občina, svetniki in vsi zadolženi pa si prizadevajo za 
štajersko stran Posavja ... 

Tisto, kar pa bi bilo potrebno, se ne dovoli. Golf Mokrice, to je prestiž. 
Nasipi so se navažali razvažali, gozdovi so se sekali za … ? Zdaj pa se 
je pokazala nova težava, to je VODA. Vse te ceste, mejni prehodi, ben-
cinska črpalka, nasipi so s strani izvajalcev, geodetov in geologov, če so 
sploh pregledali teren, nekorektno izvedeni. Vse površine so spremenje-
ne. Meteorne vode, ki so imele svoj tok, so prekinjene, in ker niso nare-
jeni kanali, so svoj odtok spremenile in po vsakem malo večjem dežju 
poplavljajo hiše in kleti, ki nikoli niso poplavljale. Mi pa naj mol čimo, 
ne smemo, nimamo pravice glasno povedati, da izvajalci nemar-
no opravljajo svojo gradnjo.

Sprašujem se, kaj bo, ko se zgradi HE Brežice, kdo bo pobral boljši del? 
Kaj pa še, ko zgradijo HE Mokrice? Nekaterih ne briga, kakšne so ne-
varnosti ali posledice. Nekdo bo zaslužil. In kaj bi moral biti moral-
ni pouk? Zdaj še ta grozna žica. Kaj je z divjačino in naravo? Tega mi 
ne rabimo.

A je to naša liberalna demokracija? Ali pa bi temu rekli demokratska 
diktatura, župan ima vso oblast in moč odločanja, bodisi pravilno bo-
disi po naklonjenosti in osebni izbiri. Morda je preutrujen in bi morali 
izbrati novega župana in svetnike, ker ima njihovo objektivno razsoja-
nje neke nove smeri, ki niso dostojne človekovih pravic. Ljubljana, vla-
da Slovenije, zelo so daleč od nas. Tam ne bo ne žice ne poplav ne HE, 
pločnike pa imajo zgrajene. Dajmo malo njim posoditi vse to, kar mi 
imamo, žično ograjo z razrezano divjadjo, poplave, begunce, Remon-
tni zavod, kolone na mejnih prehodih, eno pekarno, promet po cestah 
brez pločnikov, pa naj vidijo, kakšna je Slovenija. 
 D. K., Obrežje (naslov v uredništvu)

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Zdaj vsi vedo za Obrežje, toda …

ADE PAVLOVIČ 

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sosedom in sovaščanom, sostanovalcem, 
prijateljem in znancem za besede tolažbe, podarjene sveče, cvetje in 
svete maše. Posebna zahvala gospe Ani Nuši Masnik in sodelavcem 
DSO Krško, pogrebni službi Žičkar, sestram usmiljenkam, gospodu 
župniku Janezu iz Cerkelj in gospodu župniku Mitji iz Krškega za lepo 
opravljen obred in ganljive besede slovesa, praporščaku, pevkam, 
pritrkovalcem in izvajalcu Tišine. Hvala vsem in vsakemu posebej.

V globoki žalosti: hčerki Jožica in Marina s svojimi

z Gorenjih Skopic

Ob boleči izgubi naše najdražje mamice, 
nonice, pranonice
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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
Kupim gozd v Posavju in 
traktor Zetor. 
Tel.: 030 295 095

Prodam gradbeno parcelo 
v Koprivnici, 2184 m2, blizu 
cerkve in osnovne šole. 
Tel.: 041 598 577

Prodam gradbeno parcelo v 
izmeri 33 arov v vasi Rovišče 
pri Studencu. 
Tel.: 041 559 470

Prodam hišo z dvoriščem v 
centru Brežic na lepi sončni 
lokaciji, delno obnovljena. 
Tel.: 051 483 103

V vinski gorici Bojnik (Otav-
nik) oddamo v najem vino-

grad s cca. 1250 trtami. 
Tel.: 031 769 043

Oddam vinograd v najem, 500 
trt, v Piroškem vrhu. Tel.: 041 
823 389 ali 07 49 69 268

KMETIJSTVO
Kupim traktorski plato od 160 
do 180/100, ne na hidravliko. 
Tel.: 041 867 814

Prodam krožne brane, 20 dis-
kov, dobro ohranjene, kratko 
žagana drva in vsa žita. 
Tel.: 031 431 681

Prodam nove traktorske gume 
14.9/28 Cultor, po ugodni ceni. 
Tel.: 051 218 683

Prodam krmo, 150 kvadratnih 
bal, nerabljene radiatorje za 
centralno, različnih dimenzij, 
ter polovico prašiča. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 858 594

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

Prodam cepljena bukova, gab-
rova, hrastova ali kostanjeva 
drva. Možen razrez in dostava 
v občini Brežice. 
Tel.: 07 49 61 057

Prodam seno, 250 kosov, teža 
cca. 15 kg. Cena 1 €/kos. 
Tel.: 031 360 712

Prodam bukova drva. 
Tel.: 070 712 542

Prodam žagano kostanjevo 
kolje, 300 kosov, 1 €/kos, po-
darim himalajsko kozo. 
Tel.: 051 213 034

Prodam 120 kock sena ali ota-
ve, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 394 744

ŽIVALI
Prodam teličko križanko LS/
rj., staro 1 mesec. 
Tel.: 031 312 613 

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Polajžer Marjan s.p., Vidovica 
2, Pristava pri Mestinji. 
Tel.: 040 673 009

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

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

Prodam bikca sivca, starega 
3,5 meseca, ter teličko simen-
talko. Okolica Brestanice. 
Tel.: 041 836 515

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece, težko 160 kg, 
in sivega bikca, starega 3 me-
sece. Tel.: 07 49 56 236, 041 
380 075

Prodam telico, težko 300 kg, 
pašne reje. Tel.: 051 363 447

Ugodno prodam prašiče za 
koline in odojke, mesnati tip, 
hranjene z domačo kuhano 
hrano. Možen zakol. Kupci do-
bijo darilo. Tel.: 031 664 286

Prodam svinjo, staro 3 leta, 
težko 250-300 kg. 
Tel.: 051 275 249

Prodam prašiča, težkega okoli 
150 kg. Tel.: 041 858 998

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

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

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

041 726 071

040 753 911

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

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

Ponudba je 
na naši spletni strani.

Postavitev- Posavski obzornik 20.10.2014

Logotip… Oridom nepremičnine – lahko večji bolj poudarjen

www.oridom.si

Posredovanje in svetovanje pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si, 

gsm: 031/256-560  - večje številke

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

www. oridom.si

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

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) Valeriji Štraus, Zagorica 50, 8213 Ve-
liki Gaber. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 

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

Lestvica tega tedna: 
 1. (3.) Ans. FRANCA MIHELIČA in Ans. ROKA ŽLINDRE -
   Nasmehni se
 2. (1.) Ans. POGUM - Pojem ti z zaprtimi očmi
 3. (2.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Ajdov kolač
 4. (6.) Ans. VIHARNIK - Brez hlač
 5. (7.) Ans. MLADI UPI - Ta noč bo najina 
 6. (10.) FANTJE Z VSEH VETROV - Si rekla, da ne smem
 7. (4.) Ans. VESELI DOLENJCI - Neskončni večeri s teboj
 8. (5.) Ans. PETKA - Življenje je popotnik
 9.  (8.) Ans. ŽARGON - Kdor jo rad ima 
 10. (-.) Ans. KLATEŽI - Tu nekje

Predlog tega tedna za glasovanje:
Skupina Špica - Od snežaka do bedaka

 
Kupon št. 292

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, 9. januar, ob 17. uri

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...

Trdinova 1, 8250 Brežice
tel.: 07 499 22 33

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

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)

TARVISIO -TRBIŽ ViŠARJE
Odhod: 16. 1. 2016
Trajanje: 1 dan
Cena: od 46 € dalje
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Prodam prašiča, 130 kg. 
Tel.: 051 601 964

Prodam prašiče, težke 160-
230 kg, in jedilni krompir. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam prašiča, težkega cca. 
180 kg, hranjenega z domačo 
kuhano hrano. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 867 460

Prodam prašiče, 60 kg, krmlje-
ne z domačo hrano, primerne 
za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 040 865 655

Ugodno prodam 2 kastrirana 
merjasca, izločene svinje ter 
prašiče, 120 kg, mesnate pas-
me. Tel.: 031 751 324

Prodam več prašičev po 120 
kg, možen zakol, okolica Les-
kovca. Tel.: 041 680 358

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

Prodam svinjo za zakol. 
Tel.: 051 634 338 

Prodam prašiča, težkega okoli 
150 kg, mesnate pasme, hran-
jen z domačo hrano, možen za-
kol. Tel.: 07 49 56 262

Ugodno prodam dva praši-
ča nad 200 kg ter enega 150 
kg, možen zakol, in hruško-
vo žganje. Tel.: 068 658 236 

Prodam svinjo, težko 300 kg 
(okolica Brežic). 
Tel.: 041 560 136

Prodam odojke od 25 do 30 
kg. Tel.: 051 483 060

Prodam prašiče za zakol, tež-
ke okoli 200 kg. 
Tel.: 031 452 476

Prodam prašiča, težkega 200 
kg, hranjen z domačo hrano. 
Tel.: 031 346 625, 
07 49 67 250

RAZNO

Prodam okrogel smrekov les 
za ostrešje, cena 55 €/m3. 
Tel.: 040 341 254

Prodam 4 gobeline, primerne 
za darilo. Ugodna cena. 
Tel.: 040 394 412

STIKI

Ženitne ponudbe številnih 
osamljenih, raznovrstnih ljudi, 
različnih starosti, izobrazb, po 
vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

Fantje različnih let, poklicev, 
postav, z vse Slovenije, si želijo 
zvestih, prijaznih partnerk. 
Tel.: 031 836 378, www.zau.si 

Gospe, zakaj bi bile osamlje-
ne, ko je toliko raznovrstnih 
moških, ki si želijo trajne lju-
bezni. Tel.: 031 836 378, www.
zau.si 

Moški, 58 let, blond, modrih 
oči, 180 cm visok, težak 125 
kg, bi rad spoznal žensko, 130 
kg (poroka). Tel.: 051 803 241

Prodam prašiče, težke od 90 
do 150 kg. Cena 1,80 €/kg. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

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

Prodam prašiča, težkega cca. 
200 kg. Domača reja. 
Tel.: 041 396 301

Prodam prašiče, težke 90-120 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 683 518

Prodam dva prašiča, težka cca. 
130 kg, možen tudi zakol. 
Tel.: 041 538 237

Prodam plemensko svinjo. 
Tel.: 07 49 56 009

Prodam prašiče, 130-160 kg, 
cena 1,70 €/kg, ali menjam za 
teleta. Tel.: 041 848 740

Prodam prašiče, težke od 100 
do 200 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 628 535 

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 (2/2016) bo izšla v 
četrtek, 21. januarja 2016.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 14. januar 2016.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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

SODELUJTE V PUSTNIH NOVICAH!

Zbiramo članke, fotogra�je, karikature, vabimo 
sodelavce:

pustnenoviceinpika@gmail.com, 
Tel.: 041 329 239.

Pustne novice, poštno ležeče, 8251 Čatež ob Savi.

 
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.

KDAJ: 14.1.2016, ob 17. uri
KJE: Mladinski center Krško

( Cesta krških žrtev 105 )

Obvezna je prijava na:
 anja.bogovic10@gmail.com
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V  l e t u  2 0 1 5  s o  n a m  p o v e d a l i :
Franc Bogovič, poslanec v Evropskem 
parlamentu: Posavske občine imajo dob-
ra in stabilna vodstva. Prepričan sem, da 
bodo uspeli tako krmariti tudi v prihod-
nje in modro preveslati ta krizna obdobja.

Vitja Gričar, strokovnjak na področju 
varnosti: Neko dejanje, ki se lahko zgo-
di povsem drugje, ima lahko posledico 
tudi pri nas. Neko spontano dejanje lah-
ko sproži določen odziv, zato takšnih do-
godkov ne moremo povsem izključiti.

Matjaž Predanič, glasbenik, skladatelj, 
učitelj: Pojasnim jim (dijakom, op. p.), da 
če jim je neka skladba všeč le dva tedna, 
potem to pač ni dobra ali srčna skladba. 
Meni so določene skladbe všeč že cela de-
setletja.

Bojan Sumrak, ilustrator, glasbenik, 
ljubiteljski igralec in režiser: Še ved-
no se rad udeležim katerega izmed kul-
turnih dogodkov, zaigram na violino v go-
dalnem orkestru. Radeče so kraj, kjer sem 
pustil veliko nevidnih in vidnih sledi, ki 
pa jih sedaj puščam še drugje. Lepo je biti 
svoboden, a zavedati se moraš tudi svo-
jih korenin.

Jožica Pika Gramc, svetovalka na Zavo-
du za šolstvo: Rada se vračam v Posavje, 
rada imam našo vas in vaščane, Krka je 
tista, ki nas povezuje, imamo tudi kultur-
no-turistično društvo in smo lahko dober 
zgled mnogim, tudi mlajšim generacijam.

Martin Novšak, nagrajenec GZS: Sedaj 
bom še bolj odločen pri uresničevanju vi-
zije podjetja, investicij, ki jih izvajamo, in 
usmeritev, ki jih imamo. Ne bom pustil, da 
bi barantali z nami, pa tudi, da nekdo čez 
noč uniči, kar smo ustvarili v zadnjih letih.

Daniel Ivša, ravnatelj Glasbene šole 
Brežice: V glasbi in športu uspehov čez 
noč ni. To je dnevna in vztrajna vaja, veli-
ko ljubezni in veliko tlakovanja. Kot pra-
vim, nič ni na prvo žogo in to mladega člo-
veka steše na dolgi rok.

Janko Avsenak, zborovodja MoPZ Bre-
stanica: Zbor čutimo kot del naše druge 
družine in smo poleg tega, da smo sopev-
ci, tudi dobri prijatelji. Če tega ne bi bilo, 
mislim, da tudi zbora ne bi bilo.

Vinko Šeško, gozdarski inženir, plani-
nec in fotograf: Že od nekdaj menim, da 
ne moremo vsemu nasprotovati, moramo 
le skrbeti, da ostane dovolj neokrnjene-
ga naravnega okolja, po katerem je pre-
poznavna tudi Lisca, in prav bi bilo, da se 
v takšno okolje čim manj posega.

Marinka Preskar, dolgoletna sekretar-
ka OO ZZB NOV Krško: Gledam ljudi oko-
li sebe, ki so veliko manj trpeli kot jaz, pa 
so veliko bolj bolni in imajo več težav. Kaj 
je potem meni koristilo? Morda delo. Ne, 
ne vem.

Dr. Rudolf Ladika, nekdanji direktor 
ZD Krško: V Posavju se ni dalo dogovo-
riti, ker nihče ni igral z odprtimi kartami. 
V obdobju mojega direktorovanja sva se 
dogovorila s tedanjim brežiškim, sedaj že 
pokojnim direktorjem, da ne bomo hodili 
drug drugemu v zelje.

Melita Čopar, direktorica občinske 
uprave Občine Krško: Najpomembne-
je, kar sem se pri tem naučila, je, da mo-
ramo vseskozi komunicirati s svojimi ob-
čani, biti z njimi v stiku, jim pojasnjevati, 
zakaj delamo neko stvar, oz. delati v za-
vezništvu z njimi.

Franci Černelč, kulturni delavec in 
ustvarjalec: Živeti tu, kjer si odmaknjen, 
je po svoje prednost. To ni več tako groz-
no, kot je bilo nekoč, ko si bil odrezan od 
vsega. Zdaj se mi zdi, da je podeželje ne-
kaj lepega.

Dr. Martina Bavec, strokovnjakinja za 
ekološko kmetijstvo: Posavje je bilo „ini-
ciator“ ekološkega sadjarstva v gostih na-
sadih, z aktivnostmi posavske sadjarske 
zadruge konec 90-ih let, ko je pod vod-
stvom Koršiča prve ekološke sadike sorte 
topaz sploh pripeljala v Slovenijo.

Cvetka Jazbec, predsednica Turistične 
zveze občine Sevnica: Sevnica in posa-
vska regija imata vse možnosti za razvoj 
dobrega turizma. Na zelo majhnih razda-
ljah sta posuti z množico naravnih lepot, v 
katerih ne manjka dobrih, pridnih, gosto-
ljubnih in sposobnih ljudi.

Dr. Andrej Smrekar, častni občan obči-
ne Kostanjevica na Krki: Kostanjevičani 
galerijo jemljejo za svojo, ampak problem 
je v tem, da ta nima smisla, če bi morala 
služiti samo Kostanjevičanom. Vse te de-
javnosti so temeljile na regijskem in nad-
regijskem pokrivanju.

Henrik Omerzu, atletski trener in špor-
tni pedagog: Atletiko vidim kot neko pri-
pravo za življenje in mnogoboj to najbolj 
ponazarja: v življenju te bo čakalo veliko 
ovir, ki jih boš moral premagati. 

Miran Prnaver, nagrajenec občine Ra-
deče: Eno obdobje smo bili vezani na Za-
savje, eno na Savinjsko regijo, a moje mne-
nje je, da je bila odločitev za regijo Posavje 
pravilna. S preostalimi petimi posavskimi 
občinami lepo sodelujemo in vzpostavili 
smo enakovreden dialog.

Martin Dušič, nekdanji ravnatelj OŠ Pi-
šece in predsednik društva "Maks Ple-
teršnik": Pred učitelji je velika naloga, 
da otrokom ob izobraževanju na nevsiljiv 
način privzgojijo tudi ljubezen do narave, 
domačega kraja in svoje domovine.

Jernej Agrež, prostovoljec: Če nekomu 
pomagam, ne bom rešil sveta, morda sem 
včasih še verjel v to, še vedno pa mislim, 
da je pametno in prav pomagati sočlove-
ku, ne glede na to, kdo in od kod je, zakaj 
je zašel v stisko, ker je pač človek.

Primarij Marija Vegelj Pirc, dr. med.: 
Psihoterapija – v najširšem pomenu be-
sede – je lahko že prijateljski pogovor. Am-
pak pravi prijateljski pogovor je tisti, ko te 
nekdo vpraša: „Kako si?“ In če potem ta 
isti prijatelj dejansko tudi pričakuje od-
govor, te posluša. 

Lea Babič, kmetica leta 2015: Ženske se 
pogosto niti ne zavedajo tega, da so podre-
jene. To jim je nekaj samoumevnega. Šte-
vilne se ne znajo potegniti za svoje pravi-
ce. Poleg tega je beseda kmetica za tiste, 
ki mislijo, da hrana raste na trgovskih po-
licah, slabšalna, kot žaljivka.

Zvone Košmerl, direktor sevniške ob-
činske uprave: Menim, da v tem trenut-
ku ni potreb po dodatnem formaliziranju 
že ustaljenih oblik regijskega sodelovanja, 
ki je na dokaj visokem nivoju tudi v okvi-
ru regijskih inštitucij, kot je denimo RRA 
Posavje.

Urška Lobnikar Paunović, direktorica 
Valvasorjeve knjižnice Krško: Upam, da 
bo Krško dobilo novo knjižnico, kajti tren-
di v Evropi kažejo in tudi že mnoga mesta 
v Sloveniji se zavedajo pomena knjižnic, 
zato gradijo namenske, odprte, svetle pro-
store …

Ludvik Žagar, župnik v Leskovcu pri 
Krškem: Obdarovanje je močna tradici-
ja, to je lepo in ni nič slabega. Pa tudi si-
cer lahko rečem, da imajo ljudje, ko je pot-
rebno darovati in pomagati, odprta srca, 
to se vidi in tukaj smo Slovenci na zelo vi-
sokem mestu.

POSAVJE - Posavski obzornik na svojih straneh redno predstavlja ljudi, ki živijo in delajo v Posavju 
ali pa od tod prihajajo, hkrati pa so na področjih, s katerimi se ukvarjajo ljubiteljsko ali poklicno, 
dosegli širše pozornosti vredne rezultate. Pri izbiri sogovornikov skušamo biti čim bolj široki, glede 
na njihovo starost, spol, področje delovanja in krajevno pripadnost, s tem pa bralcem zagotoviti 
pestro paleto mnenj o različnih vidikih dogajanja v Posavju. Včasih jih povabimo k besedi bolj zaradi 
njihovih bogatih izkušenj, drugič spet zaradi vloge, ki jo imajo trenutno v gospodarski, politični ali 
kateri izmed družbenih dejavnosti. Tokrat se z odlomki spomnimo sogovornikov iz leta 2015.


