
Bo nova dvorana 
zgrajena v roku?

Na lokaciji nekdanjega zadružnega doma v 
Kostanjevici na Krki, ki so ga podrli v začetku leta 
2012, že skoraj tri leta »raste« nov objekt, v sklopu 
katerega naj bi bila tudi večnamenska dvorana za 
lokalno skupnost. Zasebni investitor naj bi jo zgradil 
do konca leta 2018.
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V Sevnico danes prihaja 
ameriški veleposlanik
Danes, 8. decembra, se bo na delovnem obisku v Sevnici mu-
dil veleposlanik ZDA v Republiki Sloveniji, 61-letni Brent Ro-
bert Hartley iz Oregona, ki je službeno prišel v Slovenijo v 
lanskem letu. Poklicni diplomat z več kot 30-letno kariero, 
ki ga je vodila od Afganistana prek Pakistana, Rima in Bru-
slja do položaja namestnika pomočnice zunanjega ministra 
za severni del Evrope, se bo na sevniškem gradu najprej ses-
tal s predstavniki Občine Sevnica. Delovnemu srečanju bo sle-
dil ogled grajskih prostorov in nato še obisk podjetja Siliko 
d. o. o. na Radni, kjer si bo ogledal proizvodni proces, na vo-
ljo pa bo tudi medijem. 
 S. R.
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Izak Šantej na speedway večeru

»Sever« je Beogradu rekel »ne«

Komunala rasla skupaj z mestom

Mladi pri iskanju prve zaposlitve

Knjižnica bo sodoben paviljon
Sevničani sprejeli proračun 2017
Tudi Radečani o proračunu

V Tržišču dobili 
novo šolo

Konec preteklega meseca so se v Tržišču razveselili 
odprtja nove šolske stavbe, ki so si jo v kraju želeli 
že dalj časa zaradi vse slabših pogojev vzgojno-
izobraževalnega dela. Slovesnega dogodka se je 
poleg številnih domačinov in gostov udeležil tudi 
predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.  
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VENEC ŽELJA V JOSIPININEM PARKU - Tudi v posavskih središčih so v minulih dneh prižgali praznične 
osvetlitve (več o tem na str. 13). Kot zanimivost prazničnih okrasitev izpostavljamo venec želja v t. i. 
Josipininem parku v Krškem, ki so ga izdelale članice Kulturnega društva Prostor vmes. Gre za skupino 
štirih študentk arhitekture in krajinske arhitekture (Lara Gligić, Teja Gorjup, Laura Klenovšek in Neža 
Krošelj), ki z ustvarjanjem manjših, začasnih urbanih intervencij ter sodelovanjem z lokalnimi prebivalci 
in organizacijami oživljajo pozabljene in zaspane mestne kotičke, zlasti v starem mestnem jedru 
Krškega. »Zapiši svojo željo v venec želja, pocingljaj zvonček in v novem letu se ti bo želja uresničila,« 
so zapisale ob omenjenem vencu. Velja poskusiti, morda pa deluje …  Foto: Peter Pavlovič 

w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Praznični meniji 
ob zaključku leta.

Pogoji in ostale informacije so objavljene na www.bozicna-drevesca.si 

Prodaja nordijskih jelk v DOBOVI, 
Ulica bratov Gerjovičev 38 

od 9. do 24. 12. 2016. 
Med tednom popoldne, 

sobota in nedelja ves dan.
Ob predložitvi tega bona ste upravičeni 

do 5€ popusta pri nakupu katerega koli drevesca. 
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povedali so - o razhajanjih v vladi

Breda Drenek Sotošek, Sevnica: Za podro-
čje lekarništva lahko rečem, da tako kot že 
vse dosedanje tudi ta vlada ni naredila do-
volj, da bi bil po več kot dvajsetih letih z vse-
mi usklajen in sprejet nov Zakon o lekarniški 
dejavnosti. Kljub ponovni gospodarski rasti 
je med nami še vedno veliko takih, ki živijo na 

pragu revščine, kar je zaskrbljujoče. Tej vladi želim, da izpelje 
mandat do konca in izpolni večino zadanih ciljev.

Miha Haler, Artiče: Trenutne razmere v 
vladi so posledica dolgotrajnih razhajanj v 
strankarski politiki. Čas bi že bil, da prevla-
dajo trezne glave, ki razmišljajo bolj o rešit-
vah za naš narod, ne pa samo o nabiranju vo-
lilnih točk. Zapleta se, ker smo majhni v naši 
miselnosti in imamo nešteto različnih pogle-

dov. Zapravili smo največji vrednoti - poštenost in delavnost. 
Karkoli se bo zgodilo s to vlado, bo ponovitev že videnega.

Andrej Božič, Kostanjevica na Krki: Mis-
lim, da bo koalicija zelo težko zdržala do kon-
ca mandata, saj imajo stranke v njej vsaka 
svoje poglede na posamezna področja, naj bo 
to zdravstvo, šolstvo ali gospodarstvo, tako 
da kompromisa ne bodo našli. Vsako stvar bi 
morali reševati celovito, ne pa tako parcialno, 

kot se zdaj dogaja. Menim, da bo spomladi prišlo do razkola v 
koaliciji in posledično do predčasnih volitev.

Četudi je bila s strani občinske-
ga sveta na 15. redni seji v ju-
niju že potrjena investicijska 
dokumentacija za širitev knji-
žnice, ki so jo pripravili v MV 
Biro iz Krškega, so na občini 
na podlagi pobude sveta za-
voda knjižnice naročili še eno 
idejno rešitev, ki so jo izdelali 
v Arhitekturnem Ateljeju Kle-
pej-Turnšek iz Celja. Ker so bili 
tako v svetu zavoda knjižnice 
kot Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine kot glavnemu sogla-
sodajalcu mnenja, da je idejna 
rešitev Arhitekturnega Atelje-
ja sprejemljivejša na območju, 
na katerem zaradi samosta-
na, nekdanjega pokopališča in 
mavzoleja družine Hočevar ve-
lja kulturni varstveni režim, so 
dobili svetniki v sprejem nov 
identifikacijski projekt knjižni-
ce. Po njem bo nov knjižnični 
trakt enoetažen, paviljonske 
izvedbe in bo zagotavljal več 
uporabnih tako notranjih kot 
zunanjih površin, saj bo poho-
dna tudi kaskadno oblikova-
na ravna streha. Novogradnja, 
v kateri se bodo nahajala knji-
žna gradiva za vse generacije, 
z dobrimi 1.600 m2 uporabne 
površine, bo povezana s samo-
stanskim kompleksom, s tem 

Knjižnica bo sodoben paviljon
KRŠKO - 24. novembra so krški svetniki na 18. seji občinskega sveta potrdili nov dokument identifikaci-
je investicijskega projekta za umestitev nove Valvasorjeve knjižnice v območje Kapucinskega samostana v 
Krškem. Zgrajena naj bi bila do leta 2020, investicija pa je ocenjena na 4,3 milijona evrov. 

da bo dobrih 1.000 m2 upo-
rabnih površin v tem delu na-
menjenih dejavnostim, ki so 
sekundarnega pomena, kot 
so izvedba prireditev in izo-
braževanj, za upravne in štu-
dijske prostore, domoznan-
ski oddelek, posebne knjižne 
zbirke idr. Navedena investi-
cija bo predvidoma izvedena 
v dveh fazah, pri čemer naj bi 
bila novogradnja izvedena v le-
tih 2018 in 2019, rekonstruk-
cija samostana pa v letu 2020, 
ko naj bi se dela tudi v celoti 
zaključila. Investicijo je svetni-
kom na seji predstavil vodja 
oddelka za družbene dejavno-
sti Andrej Sluga, v zaključku 
obravnavane točke pa je direk-

torica knjižnice Urška Lobni-
kar Paunović poudarila, da 
bo tako zasnovan objekt omo-
gočal delovanje in razvoj knji-
žnične dejavnosti še v prihod-
njih desetletjih.

Svetniki so sprejeli tudi sklep 
o določitvi vrednosti točke za 
izračun nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča na ob-
močju občine v letu 2017, ki pa 
ostaja na letošnji ravni, to je za 
območje starega mestnega je-
dra Krškega in Zatona 0,00209 
€/m2/mesec, za nezazidana 
stavbna zemljišča na območju 
zazidalnega načrta Videm-Pol-
šca (območje A) 0,00269 €/
m2/mesec ter za preostala ob-

močja občine 0,00150 €/m2/
mesec. Na seji so med drugim 
potrdili osnutek odloka o ure-
ditvi cestnega prometa v občini 
Krško in soglašali s spremem-
bami odloka o zazidalnem na-
črtu za Industrijsko cono Ža-
dovinek, ki ga je predstavila 
Ivanka Kraljić iz podjetja 
Proplan Krško. Obravnavano 
območje se nahaja pod naku-
povalnima centroma Hofer in 
Tuš v IC Žadovinek in se raz-
prostira na 3,5 ha, v pretež-
nem delu zaenkrat neurejenem 
in poraščenem zemljišču, ki bo 
ob ureditvi infrastrukture na-
menjeno za trgovske in storit-
vene dejavnosti.
 Bojana Mavsar

Maketa predvidene knjižnice ob Kapucinskem samostanu (vir: Občina Krško)

RADEČE - V prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Ra-
deče je 30. novembra potekala redna seja tukajšnjega ob-
činskega sveta, na kateri so svetnice in svetniki obravnava-
li tudi predlog proračuna za prihodnje leto.

Uvodna pojasnila o enoletnem proračunu v višini dobre štiri mili-
jone evrov in načrtovanih investicijah je podal župan Tomaž Re-
žun. Med drugim bo 10 tisoč evrov namenjenih za sofinanciranje 
izgradnje malih čistilnih naprav na območju Vrhovega, Jagnjeni-
ce in Svibnega, za kar bo izdelan poseben pravilnik o dodeljeva-
nju sredstev. Za spodbujanje malega gospodarstva v občini je v 
proračunu za prihodnje leto rezerviranih pet tisoč evrov, del fi-
nančnih sredstev pa bo namenjen tudi infastrukturnim uredit-
vam, kamor med drugim sodi gradnja razsvetljave na Svibnem 
ter urejanje avtobusnih postajališč in cestnih odsekov. Eden več-
jih projektov bo izgradnja pločnika v naselju Jagnjenica, kar naj 
bi potekalo v dveh fazah, in sicer od začetka obrtne cone do sta-
re šole ter v drugi fazi od stare šole do Brionov. V načrtu je tudi 
priprava projekta za ureditev varne poti do osnovne šole v cen-
tru Radeč ter nakup gasilskega vozila za PGD Vrhovo. »Plan za 
leto 2017 je, da se ne zadolžujemo,« je zaključil župan in predal 
besedo finančnici Marti Ašič. Slednja je predstavila višino pro-
računa za prihodnje leto, ki znaša 4.239.859,44 evra. V razpravi 
je nato občinska svetnica Helena Bregar Šramel postavila kar 
nekaj vprašanj, med drugim jo je zanimal prihodek od turizma, 
saj naj bi radeški KTRC promociji turizma namenil kar precej 
sredstev. Opozorila je še na večnamenski objekt na Jagnjenici, 
ki je nujno potreben obnove.  S. R.

SEVNICA - Na 18. redni seji se je 20. novembra sestal Občin-
ski svet občine Sevnica, ki je med 11 točkami dnevnega reda 
obravnaval in po razpravi sprejel proračun za leto 2017. 

V uvodnih pojasnilih je župan Srečko Ocvirk povedal, da je pred-
log proračuna realno načrtovan in izvedljiv v prihodnjem letu, 
njegova višina pa je primerljiva z zadnjimi leti in znaša 16 mili-
jonov evrov. »Realno načrtovanje proračuna daje primerne re-
zultate in ne prinaša presenečenj različnih rebalansov, predvsem 
navzdol, ampak upošteva dejstva, ki jih je v makroekonomskem 
okviru določila država. Žal so ti okviri takšni, kot so,« je pojas-
njeval in dodal, da razpisov za črpanje evropskih sredstev ni. 
»Na evropskih projektih so še neznanke, ki jih bomo skozi leto 
usklajevali v okviru rebalansov,« je dodal in predlagal občinske-
mu svetu sprejetje proračuna, kajti tudi začetek izvajanja prora-
čuna je pomemben zaradi številnih razpisov in tekočega finan-
ciranja različnih občinskih institucij. Za razvoj in napredek pa je 
ključna investicijska naravnanost in investicijski del predlaga-
nega dokumenta za prihajajoče novo leto povečuje investicije na 
področju komunalne infrastrukture in odpira začetek investicij 
v ureditev mestnega jedra v novem delu Sevnice ter v izgradnjo 
stadiona. Iz državnih sredstev je načrtovana gradnja pločnikov 
v Gabrijelah, mostu čez Kameniški potok, obnova ceste Poklek 
- Podvrh, Arto - Ponikve in Šentjanž - Kal ter dveh odsekov cest 
v Boštanju. V načrtu je še ureditev ploščadi ob Kvedrovi cesti v 
Sevnici ter gradnja prizidka k podružnični šoli na Studencu. Del 
sredstev v proračunu za leto 2017 je namenjenih tudi ureditvi 
pešpoti na Bregu, kolesarnice pri železniški postaji v Sevnici, jav-
ne razsvetljave od Šmarja do HE Boštanj, kanalizacije Dolnje Bre-
zovo, parkirne hiše pri Zdravstvenem domu Sevnica itd. Sredstva 
so zagotovljena tudi za delovanje krajevnih skupnosti, društev in 
organizacij. Za predlog proračuna je glasovalo 15 občinskih sve-
tnikov.  S. R. 

Tudi Radečani o proračunu

Sevničani sprejeli proračun 2017
BREŽICE - Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice je 
na predzadnji novembrski dan gostila konferenco o čez-
mejnem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško, ki je bila 
namenjena predstavitvi in razpravi o rezultatih, izkušnjah 
ter izzivih Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007–
2013 in aktualnega programa Interreg V-A Slovenija-Hrva-
ška 2014–2020. 

Dogodek je pripravila Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko v sodelovanju z Ministrstvom regionalnega 
razvoja in skladov EU iz Hrvaške. Sodelujoče na konferenci je v 
uvodnem delu nagovoril tudi župan občine Brežice Ivan Molan, 
ki je dejal, da prebivalci obmejnih območij upravičeno pričaku-
jejo, da bodo čezmejni projekti v aktualnem programu prilož-
nost za ublažitev posledic negativnih vplivov na obmejnih obmo-
čjih. Zbrane udeležence konference iz Slovenije in Hrvaške sta 
pozdravila ministrica za strateške projekte in kohezijo Alenka 
Smerkolj ter pomočnik ministrice za regionalni razvoj in skla-
de Evropske unije Republike Hrvaške Dragan Jelić, ki doseda-
nje čezmejno sodelovanje ocenjujeta kot uspešno. 

Kot je za naš časopis izjavila mag. Nina Seljak, vodja Organa 
upravljanja za oba omenjena programa čezmejnega sodelova-
nja, veliko ljudi niti ne ve, da obstaja konkreten program sode-
lovanja med Slovenijo in Hrvaško. »Smo na neki stopnji, ko smo 
to sposobni promovirati širši javnosti in pokazati tudi konkretne 
rezultate,« je dejala in dodala, da se brežiška občina zelo aktivno 
vključuje v njihove programe čezmejnega sodelovanja. Med dru-
gim so na konferenci predstavili sofinancirane projekte v okviru 
Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 Ride&Bi-
ke, Rojstvo Evrope in Živo! Za uvodni kulturni program na kon-
ferenci so poskrbeli učenci in učitelji Glasbene šole Brežice, ki 
letos praznuje 70 let delovanja.  R. Retelj

Sodelovanje že kaže rezultate

BREŽICE - Brežiški župan Ivan Molan je za 12. december skli-
cal še zadnjo sejo Občinskega sveta občine Brežice, sicer pa 15. 
v tem mandatu. Predvsem ena točka dnevnega reda že sedaj 
zelo odmeva, in sicer odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o proračunu Občine Brežice za leto 2017. Povedano dru-
gače, svetniki bodo glasovali o rebalansu proračuna za drugo 
leto, saj se namerava občina dodatno zadolžiti še za pol mi-
lijona evrov, da bo lahko nova OŠ Cerklje ob Krki končana in 
opremljena že v naslednjem letu, kar pomeni, da bodo otroci v 
šolske klopi v novi šoli sedli prej kot načrtovano, tj. s septem-
brom 2017. Svetniki bodo med drugim obravnavali še poslov-
ni načrt in program izvajanja GJS javnega podjetja Komunala 
Brežice, letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami za leto 2017, sklep o nasprotovanju Občine Brežice tr-
govinsko-investicijskim sporazumom TTIP, CETA in TISA, po-
ročilo Nadzornega odbora Občine Brežice za letošnje leto ter 
predlog plana dela in finančni načrt za naslednje. Občinski svet 
se bo soočil tudi s kar nekaj kadrovskimi in mandatnimi zade-
vami, saj ob koncu leta članom svetov zavodov v izobraževal-
nih ustanovah poteče mandat.  R. R.

Pred svetniki že prvi rebalans

KRŠKO - Predvidoma 19. decembra naj bi se na 19. seji, še zad-
njem zasedanju v tem letu, sestal krški občinski svet. Na seji 
bodo svetniki predvidoma obravnavali kar nekaj sklepov, kate-
rih osnutke so obravnavali in nanje podajali pripombe na minu-
lih sejah, kot so načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest med 
leti 2017-2020 in 2018-2021, odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu Kopriv-
nice, letni program športa v občini v letu 2017, med drugim pa 
tudi odloka o proračunih občine za prihodnje dveletno obdobje. 
 B. M. 

Na 19. december 19. seja

KOSTANJEVICA NA KRKI - Občina Kostanjevica na Krki ter Za-
vod obrtnikov in podjetnikov Posavje v ponedeljek, 12. decem-
bra, ob 17. uri vabita v OŠ Jožeta Gorjupa na pogovor »Poveza-
ni v turizmu v dolenjskih Benetkah«. Na njem bodo sodelovali 
predstavniki Slovenske turistične organizacije, Veleposlaništva 
RS v Zagrebu, hrvaškega turističnega portala Relaxino, Zavoda 
obrtnikov in podjetnikov Posavje in seveda domače občine. Med 
izhodišči pogovora je med drugim tudi Kostanjevica na Krki kot 
»dnevna soba« zagrebških in hrvaških turistov.  P. P.

Pogovor na temo turizma
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Naj za začetek malce osveži-
mo spomin. Gradnja nekdanje-
ga zadružnega doma v Kosta-
njevici na Krki se je začela leta 
1948, gradilo se je s prispev-
ki in 'udarniškim' delom kra-
janov. Konec leta 1950 je bila 
stavba pod streho, 1. avgusta 
1953 je bila v okviru prazno-
vanja 700-letnice mestnih pra-
vic otvoritev. Objekt, eden le-
pših tovrstnih na Dolenjskem 
in Posavju, je dolga leta služil 
kot osrednji kulturni prostor v 
kraju, pa tudi kot pomembno 
središče kulturnega življenja 
na širšem območju od Ljublja-

ne do Zagreba. V njem so po-
tekale številne prireditve, gle-
dališke predstave, koncerti 
ipd., zlasti v okviru Dolenjske-
ga kulturnega festivala, ki se je 
razvil po zaslugi 'tvorca kosta-
njeviškega kulturnega čudeža' 
Lada Smrekarja. Nepozabni 
so občni zbori Prforcenhausa 
na pustni ponedeljek, na kate-
rih se je trlo ljudi, zato so prip-
ravljali po dve predstavi. Z za-
družnim domom je dolga leta 
upravljala Galerija Božidar Ja-
kac, leta 1993 pa je z denacio-
nalizacijsko odločbo pripadel 
Zadružni zvezi, ki ga je dala 
v upravljanje Kmečki zadru-
gi (KZ) Kostanjevica na Krki. 
Čeprav so se v njem še odvijale 
prireditve, se vanj ni več vlaga-
lo in je propadal. Pustno gleda-
lišče je v njem zadnjič gostova-
lo leta 2009, ko je bil objekt že 
v tako slabem stanju, da se je 
vdrl del odra …

ZADRUŽNI DOM KUPIL 
(IN GA PODRL) ZASEBNIK

KZ Kostanjevica na Krki je 
dom leta 2008 prodala zna-
nemu slovenskemu poslov-

nežu in medijskemu mogot-
cu Martinu Odlazku, kar je 
v kraju dvignilo veliko pra-
hu, saj so mnogi menili, da bi 
objekt morala odkupiti občina, 
ki pa takrat, v začetku svojega 
delovanja, ni imela ne denar-
ja ne moči, da bi objekt zadr-
žala v javni lasti. Sporno pro-
dajo je večkrat obravnaval še 
povsem sveži občinski svet 
in pozival, naj občina poskusi 
popraviti nastalo škodo. Obči-
na je poskušala s tožbo spod-
biti odločbo iz leta 1959, ko je 
bil dom dodeljen KZ, čeprav ni 
nikoli služil kmetijski dejavno-

sti, zadruga je trdila, da so dom 
zgradili s prispevki zadružni-
kov in je torej njena last. Ob-
čina je po dveh letih umaknila 
tožbo in se odločila za izven-
sodno poravnavo z novim la-
stnikom. Tako je z Odlazkom 
5. junija 2009 podpisala spo-
razum o ureditvi premoženj-
skih razmerij, v katerem se je 
slednji zavezal, da bo na mes-
tu zadružnega doma, ki mu je 
bilo namenjeno rušenje, zgra-
dil novo večnamensko dvora-
no s 350 sedeži, ki bo na voljo 
tudi lokalni skupnosti, v roku 
petih let od pridobitve gradbe-
nega dovoljenja oz. najkasneje 
šest let od sklenitve sporazu-
ma. V nasprotnem primeru bo 
objekt oz. zemljišče brez od-
škodnine pripadel občini, po-
leg tega parcele ne sme breme-
niti s hipoteko. 

Načrte za novogradnjo večna-
menske dvorane s poslovni-
mi prostori in apartmajskim 
objektom so predstavniki in-
vestitorja (podjetja Euro-
fit d.o.o. iz Sela pri Radohovi 
vasi, Šentvid pri Stični, kate-
rega direktor je Odlazkov sin 

Domen) aprila 2010 tudi 
predstavili občinskemu svetu. 
Takrat so napovedali, da naj bi 
se gradnja pričela že nasled-
nje leto, torej leta 2011, a se to 
ni zgodilo. Objekt, ki že nekaj 
let ni več služil svojemu name-
nu, je bil pred očmi Kostanje-
vičanov, ki so dogajanje lahko 
le nemo opazovali, porušen v 
začetku januarja 2012. Novi la-
stnik Odlazek je dobil gradbe-
no dovoljenje šele 28. febru-
arja 2013 (pred tem je občini 
plačal komunalni prispevek v 
višini slabih 27 tisoč evrov), s 
čimer je začel teči prvotni rok 
za dokončanje novega objekta 
- do 28. februarja 2018. Grad-
bena dela za nov objekt so se 
pričela spomladi 2014 in kot 
že rečeno, so ga postopoma, 
večino del je bilo opravljenih 
v zimskih mesecih, spravili 
pod streho. 

ROK PODALJŠAN DO KONCA 
LETA 2018; NOVA LASTNICA 
MLADOLETNA

Drugi rok (5. junij 2015) zara-
di zamude pri začetku gradnje 
seveda nikoli ni bil realen in je 
že zdavnaj mimo, mnogi v kra-
ju pa se sprašujejo in opozarja-
jo, ali bo izpolnjen vsaj prvotni, 
to je leta 2018. Župan Ladko 
Petretič je v pisnem poroči-
lu, pripravljenem za 12. re-
dno sejo občinskega sveta, v 
povzetku dosedanjega doga-
janja v zadevi zapisal, da je 

Odlazek 3. junija lani na obči-
no naslovil dopis za podaljša-
nje roka izgradnje večnamen-
ske dvorane do 31. 12. 2018, 
kar so mu odobrili, saj je, kot 
piše župan, izpolnil zavezo iz 
sporazuma, da bo prva faza 
gradnje (objekt do strehe) za-
ključena do 31. 12. 2015. Žu-
pan sicer ugotavlja »nesporno 
dejstvo, da je bil rok 5. 6. 2015 
prekoračen, ravno tako v ZK ni 
bila vknjižena zakonita pred-
kupna pravica v korist Občine 
Kostanjevica na Krki, medtem 
ko zaveza o neobremenitvi oz. 
neodtujitvi ni bila predmet 
vknjižbe v ZK, ampak same-
ga obstoječega sporazuma z 
dne 5. 6. 2009«. Odlazek je na-
mreč ob preparcelaciji parcel 
mimo obstoječega sporazuma 
izvedel spremembo lastništva 
na obstoječih parcelah (pre-
nesel ga je na svojo mladole-

tno hčer), kar je, kot je zapisal 
Petretič v poročilu, občina iz-
vedela naknadno. Odlazek naj 
bi v pogovorih dal jasno vede-
ti, da brez prenosa lastništva, 
ob takih določilih sporazuma, 
gradnje ne bi nikoli začel, v 
primeru tožbe pa bi proti ob-
čini za zaščito svojih intere-
sov uporabil vsa razpoložljiva 
pravna sredstva. »Dejstvo je, 
da do sedaj za občino ni nas-
tala nikakršna premoženjsko-
-pravna škoda in ima občina 
dve možnosti: sprejeti zave-
zo g. Odlazka, da bo navede-
no investicijo zaključil do 31. 
12. 2018, ali vložiti tožbo za 
uveljavitev pravic iz sporazu-
ma o ureditvi premoženjskih 
razmerij.« Zaenkrat so izbrali 
prvo, čeprav bi bilo treba gle-
de na spremembo lastništva 
skleniti aneks k dogovoru iz 

leta 2009, ki bi zavezal tudi 
novo lastnico. Tu pa nastanejo 
težave, saj je slednja mladole-
tna (njen zakoniti zastopnik je 
seveda oče) in bi moral k temu 
dati soglasje center za socialno 
delo, ki bi odločil, ali ji je aneks 
v korist ali škodo, o čemer pa, 
kot že omenjeno, Odlazek noče 
slišati ... Kostanjevica ima tako 
zdaj le njegovo ustno obljubo, 
da bo sporazum izpolnil.

DRUŠTVA BREZ DVORANE

Kostanjevica na Krki, eno po-
membnejših kulturnih središč 
v tem delu Slovenije, je tako že 
skoraj desetletje brez kultur-
ne dvorane. Društva in ostali 
organizatorji se morajo tako 
znajti, kakor se lahko. Večje 
prireditve gostujejo v šolski 
telovadnici, ki seveda ni na-
menjena in zato tudi ni naj-

bolj primerna za tovrstne na-
mene, a pač služi kot 'izhod v 
sili'. Manjše prireditve gostuje-
jo v Lamutovem likovnem sa-
lonu, v nekdanji samostanski 
ali kateri drugi cerkvi, ki ima-
jo seveda tudi prostorske in 
druge omejitve. Glede na pro-
storsko stisko je opaziti, opo-
zarjajo nekateri, zmanjšano 
aktivnost kulturnih ustvar-
jalcev doma, oziroma njihovo 
večje udejstvovanje v bližnjih 
krajih. 

»Mesto kulture, z bogato zgo-
dovino amaterskega gledali-
šča, iz katerega je zrasel rod 
profesionalnih igralcev, ki na-
stopajo po slovenskih poklic-
nih gledališčih in na filmskem 
platnu, s potencialom mla-
dih, ki se izkazujejo v osnovni 
šoli, je brez primerne uprizo-
ritvene ali večnamenske dvo-
rane kot ptica z zlomljenim 
krilom,« pravi Mihaela Ko-
vačič iz Etnološkega društva 
Prforcenhaus, ki že omenje-
ni pustni občni zbor priprav-
lja v (premajhni) šolski jedil-
nici, v kateri so uredili dodatek 
k odru in s tem približali igro 
gledalcu. »Dejstvo, da že sko-
raj desetletje nimamo prave-
ga kulturnega središča, kul-
turno mesto postavlja v precej 
neprijeten položaj, društva pa 
vsako leto v veliko zadrego in 
množico organizacijskih težav, 
ki jih le s težavo rešujemo,« na 
vprašanje, kako shajajo brez 
dvorane, pravi predsednica 
Pihalnega orkestra Kostanje-
vica na Krki Anita Grubar. 
Pihalci vsako leto izvedejo 
dva velika samostojna kon-
certa: božično-novoletnega v 
šolski telovadnici, letnega pa 
pod milim nebom. »Ravno le-
tos smo se spopadli z organi-
zacijsko zagato, saj nam milo 
nebo kar naenkrat, v urah pred 
koncertom, ni bilo naklonjeno. 
Osnovna šola nam je prijazno 
odstopila prostore, čeprav za-
radi pomanjkanja časa nismo 
uspeli primerno zaščititi par-
keta telovadnice. Ni odveč po-
udariti, da telovadnica, priza-

devanjem navkljub, zvočno in 
ambientalno nikakor ni pri-
merljiva prireditveni dvora-
ni,« dodaja Grubarjeva.

V OSPREDJU BO DOBIČEK, 
NE INTERES LOKALNE 
SKUPNOSTI

Tudi glede nove dvorane v dru-
štvih, ki se trudijo ohranjati 
nivo kulturnega in družabnega 
življenja v kraju, niso najbolj 
optimistični. »Vsi pomisleki in 
strahovi, ki so se nam poraja-
li že takrat, ko smo bili postav-
ljeni pred dejstvo, da kulturni 
dom ne bo več v družbeni lasti, 
tako kaže čas, so bili upraviče-
ni. Še več, porajajo se novi, saj 
se že skoraj leto dni na grad-
bišču ni premaknilo nič. Žal 
uradnih informacij, kakšen je 
dogovor med investitorjem in 
občino, nimam, zato ga ne mo-
rem oceniti. Lahko le upam, 
da je v prid lokalni skupnos-
ti,« pravi predsednica Turi-
stičnega društva Kostanjevica 
na Krki Tatjana Petrič. »Gle-
de na to, da investitor ni lokal-
na skupnost, pa se bojim, da 
bo, ko seveda bo, zasledovana 
le dobičkonosnost. Kulturna in 
društvena dejavnost v javnem 
interesu, ki bogati življenje, 
vzgaja in prenaša tradicijo na 
mlajše rodove, utrjuje narodno 
zavest, krepi moralne vredno-
te ... pa zagotovo ni, zato priča-
kovanja niso več prav velika.« 
Podobnega mnenja je Grubar-
jeva: »O večnamenski dvorani, 
ki je v izgradnji, nimam veli-
ko podatkov, menim pa, da za-
sebnik težko zagotovi nemote-
no delovanje društev in ugodi 
potrebam članov lokalne skup-
nosti, saj je odvisen od lastne-
ga zaslužka in zato praviloma 
svoje interese postavlja pred 
potrebe drugega.« Kovačičeva 
pa zgodbo o zadružnem domu, 
ki so ga po njenem mnenju 
prodali tisti, ki niso nič prispe-
vali pri njegovi gradnji, ozna-
čuje za »eno najbolj žalostnih 
zgodb v Kostanjevici in najve-
čjo sramoto tistih, ki so vplete-
ni v to zgodbo«. In še: »Lastnik 
nove stavbe je pač podjetnik in 
gleda stvari drugače, in verje-
tno ne bo nič s tistimi 'dogovo-
ri', ki so bili najbrž slabo prip-
ravljeni.«

Za konec pa še to: v prispe-
vek (razen povzetka župano-
vega poročila) namenoma nis-
mo vključili lokalnih politikov, 
ki so zaradi znanih razprtij že 
dve leti vkopani vsak na svojem 
bregu, medtem ko za bodočnost 
kraja in občine pomembni pro-
blemi sploh ne pridejo na dnev-
ni red.

 Peter Pavlovič

Mesto kulture je brez - kulturne dvorane
KOSTANJEVICA NA KRKI – Na lokaciji nekdanjega zadružnega doma, ki so ga podrli v začetku leta 2012, se je v začetku leta 2014 pričela gradnja nove večnamen-
ske dvorane s poslovnimi prostori in apartmajskega objekta. Novogradnja je že od konca lanskega leta pod streho, a mnogi se sprašujejo, ali bo objekt, ki naj bi 
po sporazumu med občino in kupcem starega doma služil tudi kot nadomestna dvorana za nekdanji zadružni dom, dokončan v določenem roku.

Nekadnji kostanjeviški zadružni dom - samo še v spominih 
in na fotografijah.

Ko se je začelo govoriti o prodaji doma, so na enem zadnjih 
občnih zborov Prforcenhausa izobesili tale napis.

Nov objekt je že nekaj časa pod streho. Mnogi se sprašujejo, 
ali in v kolikšni meri bo na voljo lokalni skupnosti.

Kdo je Martin Odlazek?
Po pisanju slovenskih medijev je Martin Odlazek tvorec ti-
skarskega, papirnopredelovalnega in medijskega imperija, v 
katerem se nahajajo med drugim Salomon, TČR (nekdanja De-
lova tiskarna), Radio Glas Ljubljana, Kočevski tisk, tiskarna Set, 
Papir servis in Krater Media. Odlazek preko svoje družine ali 
drugih partnerjev obvladuje številne medije, med njimi regi-
onalni tednik Dolenjski list, dnevnik Svet24, radio in TV Ve-
seljak, revijo EkipaSN, radio Aktual in radio Kum, od letos pa 
tudi revijo Reporter in številne druge.
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NA UDARU VLOMILCEV SEVNIŠKI KRAJI - V kraju Vrh pri 
Boštanju je 27. 11. neznanec skozi okno vlomil v stanovanj-
sko hišo in ukradel nakit in denar, s čimer je lastniku povzro-
čil škodo v višini okoli 1.500 evrov. Še za enkrat več, za 3.000 
evrov, je bil istega dne z vlomom in tatvino oškodovan krajan 
Pavle vasi, prav tako v občini Sevnica, kjer mu je neznan zmi-
kavt iz gospodarskega poslopja ukradel ročno orodje. V prvih 
dneh decembra se je večja kraja osebnega premoženja pripe-
tila tudi v Sevnici, kjer je na Bohorski ulici vlomilec iz hiše od-
nesel zlatnino v višini kar za okoli 10.000 evrov. 

MED ILEGALCI TUDI OTROCI, PREPUŠČENI SAMIM SEBI - 
Policisti PU Novo mesto so letos obravnavali že 185 primerov 
nezakonitih prehodov državne meje, pri čemer so prijeli 537 
tujcev, ki so v Slovenijo prišli ilegalno ali pa so se skušali izo-
gniti mejni kontroli na mejnih prehodih. V 85 primerih ilegal-
nih  prehodov so na zeleni meji prijeli 263 oseb, ki so (ne)orga-
nizirano peš prečkale mejo, največ na širšem območju Obrežja 
in Rigonc. Podobno kot v času obvladovanja migrantskih to-
kov, ko je na območju Posavja vstopilo več kot 413.000 tujcev, 
tudi v teh primerih prevladujejo državljani Afganistana, Sirije 
in Pakistana, Turčije, Albanije in Kosova. Še 274 tujcev pa so 
prijeli policisti na mejnih prehodih Dobova in Obrežje, ko so 
se skušali izogniti mejni kontroli, skriti v vlakih, na podvozjih 
vlakov ali tovornih vozilih. Večino tujcev po zaključenem po-
stopku predajo hrvaškim varnostnim organom.

Večje število primerov je bilo tudi v zadnjih dneh novembra. 
28. 11. zvečer so pri naselju Jereslavec prijeli 5 državljanov 
Turčije, ki so prišli preko Sotle, med katerimi je bila tudi nose-
ča 26-letna Turkinja z enoletnim otrokom. Zaradi zdravstvenih  
težav je bila prepeljana v brežiško bolnišnico. Ob tem so odvze-
li prostost 34-letnemu državljanu Slovenije, ki jim je omogočil 
nezakonit prehod meje. V jutranjih urah naslednjega dne so 
policisti  v Rigoncah izsledili kar 12 državljanov Afganistana, 
od tega je bilo deset mladoletnih, štirje med njimi pa še otro-
ci. V državo so prišli s prečkanjem mosta čez Sotlo. V bližini 
so prijeli državljanko in državljana Madžarske ter Pakistanca, 
ki so tujcem pri prehodu nudili pomoč. Istega dne, prav tako 
v jutranjih urah, so dobovski mejni policisti med opravljanjem 
kontrole tovornega vlaka, ki je pripeljal iz Srbije, med hlodo-
vino odkrili štiri Afganistance. 
 Zbrala: B. M.

Andrej Dornik, Vrhovska vas: Pri nas doma 
vsako leto obdari Miklavž, Božiček in dedek 
Mraz pa bolj poredko. Dobri možje z darili raz-
veselijo tudi širše sorodstvo, so pa to darila 
manjše vrednosti, toliko da vsak dobi manjšo 
pozornost. Miklavževanj in obiskov dedka Mra-
za se udeležujemo, kolikor čas dopušča. Otroci 

sodelujejo tudi na prazničnih delavnicah v okviru šole in župnije.

Petra Cigole, Sevnica: Pri nas obdarujeta dva 
dobra moža, Miklavž in Božiček. Za darila ne po-
trošim pretirano veliko, rajši kaj izdelam sama 
in spečem piškote ter to podarim. Darila name-
nim svoji družini, fantu in prijateljicam. Orga-
niziranih javnih obdarovanj se ne udeležujem, 
sem pa včasih sodelovala pri organizaciji in iz-

vedbi le-teh.  

Anže Taborin, Stara vas: Pri nas je bil vselej 
poudarek obdarovanja bolj ob božiču, ko ima-
mo božično večerjo, na kateri se zbere družina, 
in se obdarujemo. Sedaj, ko bom tudi sam oče, 
lahko trdim, da se nameravamo udeleževati ja-
vnih obdarovanj in prireditev, saj je to za otro-
ka čaroben, zelo razigran in "poln" čas v letu, ki 

ga bo med množico drugih otrok še lažje občutil.

Marica Božičnik, Veliki Dol: Pomen dajem 
vsem trem dobrim možem, največ pa Miklavžu 
in Božičku. Imam vnuke in že pravnuke, ki ča-
kajo darila, zato jim kupim kakšno igračo. Ni-
kakor ne pretiravam, ker se mi zdi, da je najbolj 
pomembno ohranjanje tradicije. Otroke pa prak-
tično obdarim z doma narejenimi darili, kakšnim 

pecivom, zeliščnimi napitki, pa tudi z domačimi klobasami.

Vstopili smo v december, čas obdarovanj in treh dobrih 
mož. Kateri obdaruje pri vas doma, koliko namenite za 
darila in komu vse jih namenite? Se udeležujete tudi or-
ganiziranih javnih obdarovanj, kot so miklavževanja, obi-
ski dedka Mraza in Božička?

anketa

Kateri je vaš dobri mož?

V Brestanici ste že 34 let, kar 
je za duhovnika zelo dolg 
staž, kajne?
Ja, redki smo, ki smo tako dol-
go v eni župniji. To ima svoje 
prednosti, pa seveda tudi svo-
je pomanjkljivosti. Prednost je 
v tem, da lahko človek župni-
jo malo bolj spozna in potem 
lažje načrtuje določene stvari. 
Pomanjkljivost je, da se človek 
morda preveč navadi na vse, 
pa tudi ljudje se navadijo na 
neko rutino. Kompenzacija je 
v tem, da imamo vedno kapla-
ne, ki se menjajo bolj pogosto 
in prinašajo nekaj novosti v žu-
pnijo, da se kaj osveži.
Naša župnija je zelo obsežna, 
saj poleg območja KS Bresta-
nica obsega tudi območje KS 
Rožno-Presladol, del KS Blan-
ca in del KS Senovo. Poleg ba-
zilike Lurške Marije imamo še 
staro župnijsko cerkev sv. Pe-
tra in osem drugih podružnic, 
tako da je dušnopastirsko delo 
precej razdrobljeno, saj imamo 
nedeljske in praznične maše 
poleg v župnijski cerkvi še pri 
sv. Kancijanu na Rožnem in 
pri sv. Antonu v Gorenjem Le-
skovcu. Imamo kar štiri po-
kopališča, nekatere farane pa 
pokopavamo še na senovško 
pokopališče. Na območju žu-
pnije sta tudi dve šoli, bresta-
niška in blanška, in za obe ima-
mo organiziran verouk.

Najbrž ste se v tem času že 
udomačili v kraju?
Gotovo, saj tako je tudi prav, da 
duhovnik postane eno z župlja-
ni in krajani. Zdaj sem že tako 
dolgo tukaj, da sem verouk učil 
tako starše, ki sem jih tudi po-
ročil, kot njihove otroke, včasih 
pa sežem že do vnukov.

Kateri dogodki so se vam v 
tem času najbolj vtisnili v 
spomin? 
Zelo pomembno je bilo, da smo 
baziliko pokrili. Takoj, ko sem 
prišel sem, je bilo treba nada-
ljevati z deli, ki jih je začel že 
moj prednik, se pravi do kon-
ca pokriti zvonike in celot-
no streho, ki je velika kar 15 
arov, tako da je bilo to kar ve-
liko delo. Veliko delo smo na-
redili tudi z obnovo orgel leta 
2003, ki spet služijo tako, kot 
so ob umestitvi v cerkev in bla-
goslovu leta 1929. V tem času 
smo leta 2014 obeležili tudi 
100-letnico posvetitve naše 
bazilike, takrat smo posveti-
li tudi nov oltar, ki ga je z mo-
zaiki okrasil p. Marko Rupnik, 
svetovno znani slovenski jezu-
it in umetnik. Nekaj smo nare-
dili tudi v duhovnem pogledu, 
saj smo imeli tri svete misijo-
ne: leta 1984, 1996 in letos. To 
je duhovna prenova za župnijo. 
Z veseljem se spominjam pred-
vsem misijona leta 1984, ki je 
rodil lepe sadove, saj so neka-
teri mladi, ki so se ga udele-
ževali, postali steber naše žu-
pnije. Upam, da bo tudi letošnji 
misijon imel takšne sadove. 

V baziliki ste imeli edini na 
tem območju tudi t. i. sveta 
vrata v svetem letu usmil-
jenja. 
Obhajanje svetega leta nam je 
bilo še na poseben način v ve-
selje. V tem svetem letu je bilo 
v naši baziliki precej obiskoval-
cev, gotovo je bilo vsaj 30 sku-
pin, ki so prišle na romanje in 
tukaj opravile sveto mašo, po-
leg tega je bilo še vsaj toliko 
obiskovalcev, ki so želeli, da jim 
pokažemo cerkev in kaj pove-
mo o njej. Ob odpiranju sveto-
letnih vrat v lanskem letu smo 

blagoslovili tudi kapelo Us-
miljenega Jezusa, v kateri je v 
steklu narejen svetoletni znak.

Omenili ste že božjepotno 
cerkev, baziliko Lurške Ma-
rije, imenovano tudi sloven-
ski Lurd. Vemo, da je to pril-
jubljena romarska točka. 
Koliko so še živa in pogosta 
ta romanja, koliko in kod vse 
prihajajo romarji?
Romarji prihajajo iz vseh kon-
cev in krajev Slovenije. Radi 
prihajajo Primorci, Prekmurci, 
iz ljubljanske in mariborske 
nadškofije … Vsako soboto 
imamo vsaj eno ali dve, včasih 
tudi tri skupine obiskovalcev, 
ki jih je treba sprejeti. Najbolj 
smo veseli tistih, ki prihajajo z 
romarskim navdihom, z vese-
ljem pa sprejmemo tudi vse, ki 
prihajajo pogledat cerkev bolj 
s turističnega vidika. Romar-
stvo namreč ni samo turizem, 
ampak je pot, ki simbolizira 
pot našega življenja do cilja - 
večnega življenja pri Bogu. To 
ima romar v mislih, ko potuje 

v romarsko cerkev in na pose-
ben način doživi božje usmi-
ljenje. 
Bazilika je pomembno du-
hovno središče, na vsakega, 
ki vstopi vanjo, naredi zelo 
lep vtis. Od lanskega leta ima-
mo tudi lepo urejeno okolico 
cerkve, tako da je to postal res 
prijeten kraj, pogrešamo le še, 
da bi bila označena s smeroka-
zi in tablami, kot se spodobi. 
Romarji in drugi obiskovalci 
si gotovo ogledajo vsaj še raj-
henburški grad, ki ima po ob-
novi veliko obiskovalcev. 

V Brestanici so velik pečat 
pustili tudi trapisti, ki so 
desetletja živeli na gradu, 
zdaj pa se njihova dediščina 
spet obuja. Koliko je še čutiti 
njihov vpliv?
Starejši ljudje imajo še žive 
spomine nanje. Vse do dru-
ge svetovne vojne so trapisti 
dajali pečat takratnemu Raj-
henburgu, ne samo s tem, kar 
so delali, ampak predvsem s 
tem, kako so živeli in kako so 
bili navzoči med ljudmi. Hva-
ležni smo gospe Ireni Fürst, ki 
je pred leti v sodelovanju s še 
živečimi trapistovskimi brati 
in opatom Christolom pripra-
vila prvo razstavo o trapistih 
na gradu, ki je bila po obnovi 
gradu kot prva spet postavlje-
na nazaj in jo je odprl celjski 
škof dr. Stanislav Lipovšek.
Trapisti so bili prvi izgnanci, 
ki so jih izgnali Nemci, potem 
pa vemo, kaj je grad pomenil 
za zgodovino slovenskega na-
roda preko izgnancev in trplje-
nja, ki so ga ljudje prestali med 
drugo svetovno vojno.

Kako ocenjujete utrip v vaši 
župniji, sodelovanje župljanov 
v raznih skupinah?
Imamo farane, ki na tak ali 
drugačen način izredno ve-
liko sodelujejo. Posebej mo-
ram pohvaliti naše ključarje, 
ki skrbijo za naše cerkve, po-
sebej dragoceni so na podru-
žnicah. Tudi nekatere člane 
župnijskega sveta lahko po-
hvalim za lepo sodelovanje. V 
naši župniji imamo tudi zelo 
aktivno molitveno skupino in 
župnijsko Karitas Brestanica. 
Žal zadnji dve leti nismo ime-
li oratorija za mlade, prej pa je 
bil in so ga sami pripravili naši 
mladi. Zdaj so doštudirali in 
se zaposlili, pa je to malo tež-
je, a upam, da bo naš novi ka-
plan Gregor Majcen poskrbel 
za to, da bomo obnovili orato-
rij. Še vedno vztraja naš pev-
ski zbor, ki ga že od dijaških let 
vodi Monika Habinc Rostohar, 
čudovita osvežitev je tudi mla-
dinsko-otroški pevski zbor, ki 
ga vodi Tatjana Kukovičič. Ot-
roci nam ne le s petjem, am-
pak tudi z igranjem na glasbi-
la, včasih pripravijo prav lepo 
bogoslužje. 

Tako celjska, v kateri je vaša 
župnija, kot novomeška ško-
fija letos praznujeta deset-
letnico ustanovitve. Se je re-
organizacija cerkvenih enot 
izkazala za upravičeno?
Gotovo so iz tega izšli neki re-
zultati, lahko pa bi bili seve-
da boljši. Nekaj se premika, 
vendar so s tem, ko so škofije 
manjše, nastale tudi določene 
težave, ki pa se jih bo, upam, 
dalo rešiti. V celjski škofiji je 
velik problem premalo duhov-
niških poklicev, na drugi stra-
ni pa se je v novomeški škofiji 
z ustanovitvijo na tem podro-
čju malo bolj odprlo. Bog daj, 
da bi se tudi pri nas tako odpr-
lo. Desetletnico smo lepo ob-
hajali, najprej s slovesnostmi 
v stolnici in drugod, potem pa 
tudi z zahvalnim romanjem v 
Rim v letošnjem septembru. 

Kako kot župnik v podežel-
ski župniji, kjer je veliko 
dela z vzdrževanjem cerkva, 
gledate na razvpite denaci-
onalizacijske zgodbe v pove-
zavi s Cerkvijo, zlasti ljubl-
jansko nadškofijo, v katerih 
je Cerkev ponavadi prikaza-
na v slabi luči?
Pri tem je včasih veliko ma-
nipulacij. Spomnim se, kako 
je bilo pri nas, v Mačkovcih, 
ko je bilo treba vrniti gozdo-
ve trapistov. Veljala je prepo-
ved kakršnih koli posegov v 
gozdove, vendar se je v njih na 
veliko sekalo, tako da je škofi-
ja dobila izsekane gozdove, v 
katerih lahko 30 ali 50 let ča-
kaš, da bo spet kaj za poseka-
ti. Gozdovi imajo tako le vred-
nost zemljišča, ne pa tudi lesa 
v njih. Seveda bi škofija lahko 
zahtevala odškodnino in bi ji 
bilo nekaj prisojeno, vendar 

Jože Špes, župnik v Brestanici:

BRESTANICA - Župnijo Brestanica z eno najlepših, če ne kar najlepšo cerkvijo na našem območju, bazi-
liko Lurške Marije, imenovano tudi slovenski Lurd, že od leta 1982 vodi Jože Špes. Čeprav je malokrat 
izpostavljen, je v kraju in širše pustil pomembno sled svojega dela.

Zunanji blišč ne vabi k zbranosti

Jože Špes, letnik 1951, po rodu iz Vojnika pri Celju, se je po 
opravljeni gimnaziji v Celju odločil za študij teologije, ki ga je 
po tri leta opravil v Ljubljani in Mariboru. Leta 1974 je v doma-
čem kraju pel novo mašo, nato je bil osem let kaplan v Gornji 
Radgoni. Leta 1982 je prišel v Brestanico za župnijskega up-
ravitelja, od leta 1984 pa je župnik. Deset let je opravljal tudi 
funkcijo dekane dekanije Videm ob Savi, trenutno je nadde-
kan Savskega dekanata, ki združuje dekaniji Videm ob Savi in 
Laško. Leta 2014 je prejel srebrno priznanje KS Brestanica. 
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vsi niso tega naredili … S tem 
hočem povedati, da to ni tako 
neupravičeno, danes pa so tis-
ti, ki zahtevajo odškodnino za 
povzročeno škodo, v očeh ne-
katerih krivi. V Sloveniji pot-
rebujemo elementarno pošte-
nost, ki jo zahteva deset božjih 
zapovedi, in mislim, da ima tu-
kaj Cerkev še kaj povedati na-
šim ljudem. 

Duhovniki ste v življenja 
vernikov vpeti od rojstva do 
smrti, od krsta do pogreba. 
Katera generacija je danes 
najbolj potrebna vaše po-
zornosti?
Najbolj je 'nove evangelizaci-
je', kot reče Cerkev, potrebna 
aktivna generacija. Za otroke 
še nekako poskrbimo, starejši 
ljudje so bili tudi dobro pouče-
ni o teh stvareh, medtem ko ta 
aktivna generacija nima prave-
ga zanimanja zanje. Tu bi mo-
rali najti pravi način, kako priti 
s temi ljudmi v stik in kako jim 
učinkovito oznaniti Kristuso-
vo resnico, ki je osvobajajoča. 

Smo v pričakovanju božič-
no-novoletnih praznikov, ki 
ga zaznamuje blišč okraše-

nih ulic, trgovskih središč, 
nakupovalna in obdaroval-
na mrzlica … Kako naj člo-
vek v njem najde še kaj pros-
tora in časa za premislek o 
sebi, 'inventuro' iztekajoče-
ga se leta? 
Adventni čas je čas, ko priča-
kujemo rojstvo Odrešenika, to 
je veselo pričakovanje. Gotovo 
nas vse tisto, kar na zunaj za-
znamuje ta čas, ne vabi k neki 
notranji zbranosti, ampak nas 
raztresa in pušča prazne. Re-
šitev je v tem, da človek stopi 
vase, v tisto notranjo kamrico 
srca, kjer Bog govori človeku, 
in misli na to, kako bi osrečil 
svojega bližnjega, saj je za kri-
stjane poleg ljubezni do Boga 
bistvena ljubezen do bližnjega. 
Bralcem in bralkam Posavske-
ga obzornika želim, da bi vam 
prazniki prinesli veselje in sre-
čo, da bi našli notranji mir, ki 
so ga v božični noči oznanjali 
angeli in da bi v družinah zaži-
veli lepo življenje. Božični pra-
zniki so na poseben način tudi 
prazniki družine, saj je bož-
ji sin z rojstvom v Betlehemu 
vstopil v človeško družino.

 Peter Pavlovič

Po kratkem uvodnem glasbe-
nem delu učenk in učencev 
GŠ Sevnica je vsebino mono-
grafije, ki jo dopolnjuje boga-
to slikovno gradivo - okoli 180 
fotografij, razglednic in časopi-
snih člankov, predstavil avtor 
Oskar Zoran Zelič. »Knjiga s 
kratkim in jedrnatim naslo-
vom Komunala Sevnica pri-
naša celovit pregled razvoja 
komunalnega gospodarstva v 
občini Sevnica. Na prvi pog-
led ne ravno mikavna tema, a 
še kako pomembna in nepo-
grešljiva, saj si danes ne mo-
remo več predstavljati življe-
nja brez učinkovitega izvajanja 
komunalnih dejavnosti: oskr-
be z vodo, odvajanja in čišče-
nja odpadne vode, ravnanja z 
odpadki, urejanja javnih povr-
šin, vzdrževanja cest, pogreb-
ne in pokopališke dejavnosti,« 
je dejal raziskovalec sevniške 
preteklosti.

O nastanku in razvoju organi-
zirane komunalne dejavnosti 
v sevniški občini je spregovo-
ril tudi direktor podjetja Mi-
tja Udovč. »Vodovod je osnov-
na dejavnost, iz katere izhaja 
Komunala. Eden izmed pogo-
jev, da je Sevnica iz majhnega 
trškega naselja prerasla v mes-
to, je bilo zagotavljanje javne 
vodooskrbe. In tu se organizi-
rana dejavnost podjetja prav-
zaprav prične. Skupne ulične 
in individualne vodnjake so 
pričeli postopoma nadomeš-
čali cevovodi, polnjeni z vodo 
iz vodnih virov, katerih razpo-
ložljive kapacitete so le stež-
ka sledile pospešeni dinamiki 
industralizacije mesta, njego-
vi širitvi in rasti števila prebi-
valstva. Krediti, samoprispev-
ki, brigade, delovne skupine 

Komunala rasla skupaj z mestom
SEVNICA  - Komunala Sevnica je 60-letnico organizirane komunalne dejavnosti v sevniški občini obeleži-
la 30. novembra s slovesnostjo, na kateri so predstavili tudi poljudno-strokovno monografijo o nastanku in 
razvoju podjetja ter dokumentarni film o razvoju sevniškega komunalnega podjetja.

in celo pomoč vojske so bili 
potrebni, da je bila zgraje-
na osnovna infrastruktura in 
da so bili zagotovljeni ustre-
zni vodni viri,« je opisoval za-
četke govornik in dodal, da 
je podjetje postopoma zače-
lo izvajati še druge komunal-
ne dejavnosti. V zaključnem 
delu svojega govora je pouda-
ril, kar je v življenju in na de-
lovnem mestu pomembno: 
»Za uspešno opravljeno delo v 
desetletju in pol, kolikor sem 
že skoraj tudi sam prisoten v 
podjetju, se vsem sedanjim in 
bivšim sodelavcem za korek-
tno poslovno sodelovanje, za 
prenešena znanja in dragoce-
ne izkušnje, ki sem jih pri tem 
pridobil, res iskreno zahvalju-
jem. Hvala vsem generacijam, 
ki ste bile kadar koli del poti in 
rasti Komunale Sevnica. Vsak-
do v podjetju je pomemben. 
In ne glede na to, kakšno stop-
njo izobrazbe ima posameznik 
in kakšno delo opravlja, vsak-
do ima v podjetju svoje mes-
to. Pomembno mesto. Posame-
znik res da lahko naredi veliko, 
ampak za celovito delovanje in 

podobo podjetja smo potrebni 
vsi. Ostanite še naprej takšni, 
kot ste, in bodite najboljše, kar 
ste lahko.«

Kot dobro organizirano, zau-
panja vredno, odgovorno in 
strokovno je delovanje jav-
nega podjetja, ki je v 100-od-
stotni občinski lasti, opisal 
župan Srečko Ocvirk. »Ko-
munalne storitve se dotikajo 

potreb prav vsakega občana, 
zato občankam in občanom 
tudi v bodoče nudite sodobne 
in konkurečne storitve. Dobra 
popotnica je dosedanje dob-
ro delo, ki ga podjetju priz-
nava tudi lokalna skupnost, 
ki vam je ob letošnjem občin-
skem prazniku namenila naj-
višje občinsko priznanje - Grb 
Občine Sevnica,« je še dodal. 

V zahvalo za odlično izpeljan 
spremljevalni program se je 
direktor Komunale Sevni-
ca Mitja Udovč zahvalil z naj-
novejšim knjižnim delom ter 
izročil knjige za vse osnov-
ne šole v občini ravnatelju OŠ 
Blanca mag. Vincencu Fre-
cetu, ki vodi aktiv sevniških 
ravnateljev. Slovesnost, ki jo 
je povezovala Tanja Žibert, 
je popestril še dokumentarni 
film o razvoju sevniškega ko-
munalnega podjetja, ki ga je 
pripravil Bojan Kostevc. 

 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Upokojena delavka Komunale Sevnica Milena But je v zah-
valo za svoje dolgoletno prizadevno delo prejela šopek rož. 

RAZBOR - Folklorna skupina Blaž Jurko z Razborja pod Li-
sco je 26. novembra v domačem Domu krajanov pripravi-
la prijeten, živahen in zanimiv folklorni večer, s katerim so 
obudili še star ljudski običaj vasovanja, snubitve in poroke. 

Mladi folklorniki so skozi govorjeno besedo, petje, glasbo in ples 
oživili ljubezensko zgodbo o Blažu Jurku (o šolniku in pionir-
ju posavskega planinstva, v čigar spomin stoji na Lisci Jurkova 
koča) in prikupni domačinki Tonki Brečko, ki je osvojila srce mla-
dega učitelja, ko je le-ta prišel pred skoraj stoletjem poučevat v 
majhno hribovsko vas pod Lisco. Zgodba se je na majhnem odru 
začela odvijati, ko je oče zalotil svojo najstarejšo hčer v objemu 
mladega učitelja. Nadaljuje se z vasovanjem in s petjem podok-
nice, kar je bilo za mnoge v dvorani še posebno lepo doživetje, 
ter do snubitve v spremstvu mešetarja, zaključi pa se s poroko.

Besedilo je bilo povzeto po Jurkovi avtobiografiji ’Moje dogodi-
vščine’, prikaz običajev pa po knjigah ’Razbor pod koprenami 
spomina’ in ’Kar nej rejs se neč ne guvuri’ Razborčanke Brede 
Vidmar Mandič ter po knjigi ’Šege in pesmi pod lipo domačo’ 
zbirateljice ljudskega izročila Dušice Kunaver. Odrsko dogaja-
nje je potekalo pod budnim očesom Mojce M. Petrovčič, ki ob 
zaključku ni skrivala solza sreče, ki so ji spolzele po licu. »Ena iz-
med lepših slovenskih ljubezenskih zgodb je tudi zgodba o raz-
borskem učitelju Blažu Jurku in njegovi Tonki,« je dejala ponosna 
režiserka ter pohvalila vse nastopajoče, ki so delili del zanimive 
preteklosti z obiskovalkami in obiskovalci, ki so napolnili dvo-
rano na Razborju do zadnjega kotička.

Kulturni dogodek, na katerem so bili prikazani tudi stari ljudski 
plesi, kot sta ’špegutanc’ in ’povštertanc’, so prijetno dopolnili še 
člani ansambla Dolinarji in Ljudske pevke Šmarčanke.
  S. Radi

Blaž Jurko in Tonka

Prikupna Tonka Brečko, ki jo je upodobila članica FS Blaž Jur-
ko, se pripravlja na poroko z razborskim učiteljem Blažem 
Jurkom.

KRŠKO - S posvetom »Zdravje za Posavje - promocija zdrav-
ja na delovnem mestu« se je 10. novembra zaključil projekt 
GZS Območne zbornice Posavje, Krško, Aristotel, zdravstve-
nega centra Krško ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, ki je potekal v enajstih posavskih podjetjih v ob-
dobju 16 mesecev v letih 2015 in 2016. 

Projekt je bil namenjen zmanjšanju možnosti obolenj zaposle-
nih v urejenih, bolj varnih in stimulativnih delovnih okoljih. Na 
zaključnem posvetu, ki je potekal na sedežu družbe Kostak, ki je 
bila ena od sodelujočih v projektu, so se predstavitve in razprave 
predstavnikov Izobraževalno raziskovalnega inštituta Ljubljana, 
Finančnega urada RS, Inšpektorata RS za delo in ZZZS navezovale 
na izzive in tveganja delodajalcev pri obvladovanju stroškov dela 
v povezavi z izvajanjem programov promocije zdravja na delov-
nem mestu, obdavčitev ukrepov promocije zdravja na delovnem 
mestu, priporočila inšpektorata RS za delo za izvajanje promoci-
je zdravja na delovnem mestu, primere dobre prakse s področ-
ja promocije zdravja na delovnem mestu ter gibanje zdravstve-
nega absentizma v Posavju, ki ga je predstavila doc. dr. Tatjana 
Mlakar, direktorica novomeške in krške območne enote ZZZS.
Kot je razvidno iz gibanja zdravstvenega absentizma v Posavju, 
se ta kljub prizadevanju posameznih delodajalcev na našem ob-
močju ni izboljšal. V prvih osmih mesecih letošnjega leta je bilo 
na ta račun v posavskih podjetjih izgubljenih skupno kar 105.426 
delovnih dni v breme delodajalca (bolniška odsotnost do 30 dni), 
in 118.005 delovnih dni v breme ZZZS (bolniška odsotnost dalj-
ša od 30 dni), skupno pa 223.431 delovnih dni. V navedenem 
obdobju zabeleženega 2,77 % bolniškega staleža v breme delo-
dajalcev in 3,10 % bolniške odsotnosti v breme ZZZS, skupaj pa 
5,87 % bolniškega staleža (lani 5,82 %) predstavlja najvišji ab-
sentizem v državi (enak odstotek so imeli le v koroški regiji).  Na 
zadnji dan meseca avgusta letos je bilo na ZZZS zavedenih kar 
593 dolgotrajnih staležnikov, od tega 277 oseb, ki so bile na bol-
niškem staležu od 45 dni do 6 mesecev, 140 oseb, ki so bile z de-
lovnega mesta odsotne od 6 mesecev do enega leta, 176 oseb, ki 
so koristile bolniški stalež več kot eno leto, in 17 oseb, ki so bile 
v bolniškem staležu že več kot tri leta. Kot je zaključila doc. dr. 
Mlakar, »je nezmožnost za delo zaradi zdravstvenih razlogov v 
Posavju zelo odstopajoča navzgor od slovenskega povprečja in 
žal še ne kaže znakov stabilizacije«.
 Bojana Mavsar

Še vedno rekorderji po »bolniški«

vijaki@vijaki.si

Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916

z  vami  
že 30 let

VELIKA DOLINA
VIJAKI d.o.o.

PRAZNUJE!

1986 - 2016

Vsem poslovnim partnerjem
želi srečno, zadovoljno in 
uspešno novo leto 2017

kolektiv VIJAKI d.o.o.   

Za naslednjo številko, ki bo izšla 22. decembra,
 pripravljamo vsebinsko bogato prilogo z naslovom

 
PRAZNIČNO POSAVJE.

Vabljeni k objavi novoletnega voščila prebivalcem Posavja, 
vašim poslovnim partnerjem, sodelavcem in strankam,

s katerimi ste sodelovali skozi iztekajoče se leto.
Naročila sprejemamo na marketing@posavje.info in na tel.: 
07 49 05 780, 040 302 809 najkasneje do četrtka, 15. decembra.
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Zadnje tedne so zaznamovala burna 
dogajanja v koaliciji. Glede na čas bi 
pomislil, da gre za kakšno predbožič-
no dogajanje, a nekateri hudomušni ko-
mentarji pravijo, da gre prej za predvo-
lilno. Politični analitiki sicer ocenjujejo, 
da je ni stranke v parlamentu, ki bi si 
želela predčasnih volitev, enako je pred 
časom pokazala tudi opravljena anke-

ta med državljani, pa vendar izjave nekaterih politikov kaže-
jo, da je mogoče prav vsak družbeni problem, sploh pa tisti, na 
katerega se opozarja s stavko, spreobrniti v pridobivanje po-
litičnih točk na račun politične stabilnosti. 

Uvod v politično nemirno obdobje je bila zdravniška stavka, ki 
je postregla s starimi zahtevami zdravniškega ceha, ki je opo-
zoril na slabo stanje v poklicu, čeprav so, nekoliko paradoksal-
no,  poletne, v časopisih objavljene statistike kazale, da prvih 
petdeset mest po višini plač v javnem sektorju zasedajo prav 
zdravniki. Vlada je na koncu, kljub nasprotovanju koalicijskih 
ministrov, sklenila dogovor z zdravniškim sindikatom, ki med 
drugim predvideva tudi spremembo zakonodaje, zato se bo 
zgodba o zdravniških plačah, normativih in čakalnih dobah 
kmalu ponovno preselila v parlament, kjer bo koalicija mora-
la prešteti svoje vrste. 

Značilno za zdravniške stavke je, da plačne zahteve zdravni-
kov vedno znova medijsko zastrejo probleme čakalnih dob, po-
manjkanja zdravnikov, slabega finančnega stanja zdravstva, 
zato bi bilo prav, če bi se dogovor, ki sta ga sklenila vlada in 
zdravniški sindikat, ocenjeval predvsem v smeri koristi za upo-
rabnike zdravstvenih storitev in manj v smeri ocene stroškov 
za proračun oziroma zdravstveno blagajno. Čez nekaj mese-
cev se lahko tudi ocenijo zagotovila ministrice za zdravje in 
predstavnika sindikata Fides, da se s sklenitvijo dogovora o 
stavkovnih zahtevah rešujejo nekateri akutni problemi zdra-
vstvenega sistema.

Vlado že čaka nov izziv. Skleniti bo morala dogovor s sindikati 
javnega sektorja, ki od nje zahtevajo, naj z novim letom sprosti 
vse varčevalne ukrepe, ki so “težki” okrog 215 milijonov evrov. 
Če je Fides svoje stavkovne zahteve predstavil in oblikoval kot 
nastavek reforme na področju zdravstva zaradi drugačnega 
sistema nagrajevanja zdravnikov, uporabe Modre knjige stan-
dardov in normativov ter ob poudarjanju kvalitete pred količi-
no, zaenkrat ni znano, kaj za svoje zahteve ponujajo sindikati 
javnega sektorja. Znana je samo izjava ministrice za finance, 
da tako visoka zahteva sindikatov “ni opcija”. Ne glede na izid 
pogajanj pa pričakujem, da svoje delovnopravno dostojanstvo 
pridobi plačna skupina J, ki jo zaznamujejo plače, ki so nižje 
od minimalnih plač. 

Že v začetku novega leta si lahko obetamo nov dela prost dan 
- 2. januar. Gre za dela prost dan, ki nam je bil ob varčevalnih 
ukrepih vzet in za katerega smo v poslanski skupini SMC oce-
nili, da ga glede na izboljšano gospodarsko situacijo v državi 
lahko ponovno uzakonimo. Odziv na predlagani zakon je dvo-
polen, nekateri predlog pozdravljajo, drugi ga krčevito graja-
jo. Del gospodarstva opozarja na negativne posledice in slabšo 
konkurenčnost, ki jih zanje prinaša uvedba novega dela proste-
ga dneva, pri čemer pozabljajo, da imajo v velikem delu Evrope 
dela prost dan 6. januarja (sveti trije kralji), ko je  pri nas de-
lovni dan. Tisti del gospodarstva, ki je povezan s turizmom, si 
od spremembe Zakona o praznikih in dela prostih dnevih obe-
ta korist. In politika? Del politike SMC očita populizem, češ da 
bi 2. januar kot dela prost dan lahko uzakonila in podprla že 
ob predlogu poslanske skupine Združene levice leta 2015. Če 
ne ponavljam razloga finančne narave, ne pozabimo, da je bil 
ta dan v letošnjem letu sobota in je bil že iz tega razloga pred-
log leta 2015 preuranjen. Uzakonitve novega/starega proste-
ga dneva se bo večina vendarle razveselila, ker ga bo mogo-
če že kmalu izkoristiti - 2. januar 2017 bo namreč ponedeljek. 

Ker je to moja zadnja kolumna v letu 2016, vam voščim vesel 
božič in srečno novo leto 2017.

V novo leto z novimi izzivi

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

Da bi zaščitili demokratične 
procese v Sloveniji, so se pred 
27 leti, decembra leta 1989, 
pripadniki organov za not-
ranje zadeve kot prvi branik 
postavili po robu jugoslovan-
skemu nacionalnemu unita-
rizmu, s čimer so posledično 
omogočili tudi izvedbo plebi-
scita o samostojnosti Sloveni-
je, odcepitev Republike Slove-
nije od Jugoslavije in rojstvo 
samostojne države. Dogodki 
segajo v čas, ki je predstavljal 
vrhunec »jogurt revolucije«, 
ko so pod težnjami Slobodana 
Miloševića pokleknili že Koso-
vo, Črna gora in Vojvodina, ko 
so se s pomočjo »mitingov res-
nice« rušile legalne republiške 
vodstvene strukture, do česar 
naj bi prišlo tudi 1. decembra 
1989, ko so kosovski Srbi iz 
združenja Božur napovedali 
organizacijo velikega mitinga 
resnice v Ljubljani. Slednjega 
so - prihod v Ljubljano je te-
daj napovedalo več deset ti-
soč demonstrantov - z dobro 
koordinirano, vodeno in izve-
deno akcijo Sever, po kateri 
je pet let kasneje ustanovlje-
no policijsko združenje pov-
zelo ime, pripadniki organov 
za notranje zadeve, kriminali-
stične službe in milice uspeš-
no preprečili. 

V Posavju je bilo pod okriljem 
tedanje Uprave za notranje za-
deve Krško zaradi poznavanja 
terena in razmer aktivno vklju-
čenih 95 uniformiranih milič-
nikov, osem kriminalistov in 28 
drugih civilnih delavcev. Poleg 
navedenih 129 delavcev je bilo 
v vojno-organizacijske enote 
razporejenih še 210 rezerv-
nih miličnikov, skupno pa je 
bilo v pričakovanju »mitinga-

»Sever« je Beogradu rekel »ne«
KRŠKO -  27. obletnico policijske akcije Sever so aktivni in upokojeni člani enajstih policijskih veteranskih 
društev v Sloveniji, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in gostje 1. decembra v KD Krško počastili 
s spominskim dnem združenja Sever. Slovesnost so pripravili v Zvezi PVD in PVD Sever Posavje. 

šev« na »prvi bojni liniji« v Po-
savju aktiviranih 600 od skup-
no 6.500 pripadnikov organov 
za notranje zadeve, ki so bili 
vključeni v akcijo Sever. Kot je 
poudaril krški župan mag. Mi-
ran Stanko v nagovoru zbra-
nim, je bilo tedaj Posavje zara-
di lege, meje in cerkljanskega 
letališča ključnega pomena, 
vključeni v akcijo z našega ob-
močja pa so imeli posebno po-
membno in izpostavljeno vlo-
go, zaradi česar se je vsem 
sodelujočim zahvalil za nji-
hov prispevek in zaključil, da 
je, in kar se je tudi tedaj izka-
zalo, »mir najosnovnejši temelj 
vsake družbe in ni samoume-
ven«. Dr. Tomaž Čas, predse-
dnik Zveze združenj Sever, je 
izpostavil, da so tedaj vse mo-
goče pritiske s strani zveznih 
organov preprečevali s stro-
kovnimi argumenti in mimo 
vednosti širše javnosti: »... kar 
je bilo mogoče narobe, ker se-
daj nekateri govorijo, da se je 
ves odpor proti zvezni vladi za-
čel šele leta 1990. Z akcijo Se-

ver se je zvezni oblasti prvič 
javno reklo 'ne' ter da v Slove-
niji skrbi za varnost milica in 
drugi delavci organov za not-
ranje zadeve.« Dodal je še, da je 
tedanja milica ob naloženi ve-
liki odgovornosti v vsem času 
tudi redno opravljala vse svoje 
naloge, od preiskave kaznivih 
dejanj do obravnave prome-
tnih nezgod, med vojno še vse 
oglede krajev spopadov, skupaj 
s TO pa je humano ravnala z 
vojnimi ujetniki: »Brez takšne 
milice takratni dogodki ne bi 
potekali, tako kot so – varno 
in mirno; ne bi bilo uspešnih 
prevzemov mejnih prehodov 
in carine ne uspehov v prvih 
bojnih spopadih ne varnih 
poti slovenskih predstavnikov 
na mirovna pogajanja z mini-
strsko trojko takratne Evrop-
ske skupnosti v Zagreb ne na 
Brione in ne potovanj s celov-
škega in graškega letališča v 
svet, da se je tam lahko sliša-
la tudi slovenska resnica o do-
gajanju v Sloveniji in nekdanji 
Jugoslaviji. Slovenska milica je 

odigrala vitalno varnostno vlo-
go vse do mednarodnega pri-
znanja.« »In to so zgodovinska 
dejstva,« je v slavnostnem go-
voru poudarila tudi ministrica 
za notranje zadeve mag. Vesna 
Györkös Žnidar, »ki jih nikoli 
ne smemo pozabiti. Še posebej 
pa se moramo upreti posku-
som nekaterih posameznikov, 
ki želijo potek osamosvojitve-
nega procesa prikazati v luči, 
ki nima odraza v dejanskem 
stanju, in skušajo zasluge pri-
pisati le posameznim osebam. 
Tako potvarjanje zgodovine je 
skrajno nevarno, predvsem pa 
ponižujoče in nekorektno do 
vseh ljudi, ki so v osamosvo-
jitvenem procesu sodelova-
li. Ljudi, ki so bili za dobrobit 
celotnega slovenskega naroda 
pripravljeni žrtvovati vse, žal 
so nekateri med njimi plačali 
najvišjo ceno.«

V sklopu spominskega dne v 
Krškem so podelili tudi viso-
ka priznanja Združenja Sever, 
tri plakete in 15 zlatih zna-
kov, medtem ko je Zveza PVD 
Sever ob tej priložnosti preje-
la častni znak Združenja slo-
venskih častnikov. V njego-
vem imenu ga je dr. Tomažu 
Času izročil predsednik Zveze 
slovenskih častnikov general-
major dr. Alojz Šteiner. Ura-
dni del programa, po katerem 
je sledila pogostitev in druže-
nje udeležencev, je povezova-
la Jasmina Spahalić, v sprem-
ljajočem kulturnem programu 
pa so nastopili Rajhenbur-
ški oktet, družinska glasbena 
zasedba Anja, Klara in Leon 
Drstvenšek iz Dolenjega Le-
skovca ter Policijski orkester s 
solistom Matjažem Mrakom.
 Bojana Mavsar

Govorniki na vseslovenski svečanosti med predvajanjem slo-
venske himne: levo mag. Miran Stanko s soprogo, druga z des-
ne mag. Vesna Györkös Žnidar, levo ob njej dr. Tomaž Čas, des-
no generalni direktor Policije Marjan Fank

Avtor knjige, upokojeni Miha 
Molan iz Krškega, nekdanji 
dolgoletni direktor Uprave za 
notranje zadeve Krško, držav-
ni sekretar za področje polici-
je na Ministrstvu za notranje 
zadeve ter predsednik Zveze 
policijskih veteranskih dru-
štev Sever v letih 2010-2014, 
je na predstavitvi povedal, da 
so se v PVD Sever Posavje od-
ločili za izdajo monografije že 
pred več leti in z več vidikov, v 
prvi vrsti pa, da bi predstavi-
li vse prepogosto spregledan, 
a pomemben prispevek teda-
nje milice, kriminalistov, zapo-
slenih na UNZ Krško, rezerv-
nih miličnikov in občanov pri 
ključnih dogodkih in procesih 
osamosvajanja v letih 1989-
1991. Vrsto let, pravi Molan, 
»smo namreč že priča izkriv-
ljanju dejstev in spregledani 
vlogi posameznikov in enot 

Knjiga o vlogi posavske policije 
KRŠKO - 25. obletnico samostojnosti Slovenije so v Policijskem veteranskem društvu Sever Posavje obele-
žili z izdajo knjige Mihe Molana »Policija Posavja v osamosvojitvenih procesih«. Njeno predstavitev so 28. 
novembra v Kulturnem domu Krško pospremili s pregledno fotografsko razstavo.

pri posameznih dogodkih v 
procesu osamosvajanja«, zato 
gre v knjigi za prikaz dejav-
nosti tedanje milice v Posav-
ju od 1. decembra leta 1989, 
ko so njeni pripadniki uspeš-
no izvedli akcijo Sever z na-

menom, da fizično prestreže-
jo mitingaše, namenjene na t. 
i. miting resnice v Ljubljano. 
V osrednjem delu se navezu-
je na izvedene aktivnosti med 
desetdnevno osamosvojitveno 
vojno, med katero je v Posavju 
padla tudi prva smrtna žrtev 
v spopadih z JLA, knjiga pa se 
zaključi z odhodom zadnjih 
vojakov JLA z ozemlja Sloveni-
je v oktobru 1991. Kot je dejal 
na predstavitvi dr. Zdenko Če-
pič, znanstveni svetnik z Inšti-
tuta za novejšo zgodovino, se 
sama knjiga od do sedaj izda-
nih knjižnih del in zbornikov 
na to tematiko razlikuje po 
načinu, kako je napisana, saj 
je napisana celovito: »Pred-
vsem pa daje temu delu po-
sebno kakovostno vrednost, 
da je pisana na osnovi ohra-
njenega arhivskega gradiva, ki 
je del arhiva MNZ.« Knjiga, ki 

je izšla v nakladi 1000 izvodov, 
obsega 300 strani in pet pogla-
vij, v katerih je Molan zajel in 
povzel prek 2600 dokumen-
tov, kart, avdio in video po-
snetkov, katerih pretežni del 
so skozi več let pridobivali iz 
arhiva MNZ. Knjigo je obliko-
val Boštjan Colarič.

V uvodu omenjeno razstavo 
o aktivnostih policije pred in 
v obdobju osamosvajanja sta 
podrobneje predstavila njena 
avtorja, mag. Biserka Debe-
ljak, upokojena kustosinja in 
vodja Muzeja slovenske polici-
je, ter generalni sekretar Zdru-
ženja Sever Anton Pozvek, 
glasbeni program ob tej pri-
ložnosti pa sta izvedla bari-
tonist Bojan Kaplan in Adolf 
Moškon na harmoniki.

 Bojana Mavsar

Miha Molan v knjigi osvetlju-
je vlogo posavske policije 
pred in med osamosvojitve-
no vojno.

 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 €. 

Informacije:  07 49 05 780, 040 302 809, marketing@posavje.info
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Kot smo lahko slišali v predsta-
vitvenem videu, je v tem ob-
dobju izvedlo prek 750 objek-
tov na področjih gospodarskih 
dejavnosti, kulturne dediščine, 
šolstva in zdravstva ter stano-
vanjskih in večstanovanjskih 
stavb. Ustanovitelj podjetja je 
bil leta 1991 Silvester Lopa-
tič, ki se je sicer že upokojil, a 
je še vedno aktiven kot proku-
rist, direktorsko mesto pa je 
med izvedeno reorganizaci-
jo v podjetju predal svojemu 
sinu Juretu, ki se je v podje-
tju zaposlil pred desetimi leti. 
Najprej je podjetje delovalo na 
Borštu, kjer živi družina Lopa-
tič, kasneje v najemnih prosto-
rih v IC Žadovinek, od 2003 pa 
se nahaja v svojem poslovnem 
objektu v Krškem. V podjetju 
se je zaposlila tudi Silvestro-
va žena Meta, ki je do svoje 
upokojitve opravljala funkci-
jo prokuristke. V tem letu je 
največji projekt podjetja sta-
novanjsko-poslovni objekt na 
Vidmu v Krškem, kjer bo v 
pritličju trgovski center Spar, 
v nadstropjih pa 17 stanovanj 
s kletnimi parkirnimi mesti. 
Otvoritev trgovskega dela bo 
15. decembra ob 10.00, sta-
novanja pa bodo vseljiva v za-
četku naslednjega leta. Kot je 
poudaril prokurist Silvester 
Lopatič, je podjetje obstalo 

25 let podjetja SL inženiring

vse do danes predvsem zato, 
ker so priskrbeli delo, vlagali v 
kader, razvoj in marketing ter 
se vedno zavedajo, da morajo 
najprej poravnati svoje obve-
znosti zaposlenim, državi in 
dobaviteljem, šele nato pride-
jo na vrsto izplačila plač in do-
bičkov vodilnih v podjetju. Še 
danes so po njegovih besedah 
zdravo podjetje, ki nikomur ni-
česar ne dolguje.

Ob svojem jubileju se je pod-
jetje izkazalo tudi z dobrodel-
no gesto, saj sta prokurist in 
direktor direktorici Splošne 
bolnišnice Brežice mag. Nata-
ši Avšič Bogovič predala bon 
v vrednosti 2500 evrov za na-

kup mamografa. Podpredse-
dnik UO GZS OZ Posavje, Kr-
ško Branko Kos je podjetju 
izročil priznanje za uspešnih 
25 let, čestitkam pa se je prid-
ružil tudi župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, ki je pod-
jetje označil za »čvrst kamen 
naše družbe«. Družina Lopatič 
je že vrsto let tudi zelo glasbe-
no dejavna. Silvester je na pri-
reditvi odpel tudi dve pesmi, 
njegova sinova Jure in Rok pa 
sta nastopila kot člana Big ban-
da Krško, ki je skupaj s pevko 
Tadejo Molan obogatil prire-
ditev, ki jo je povezovala Ber-
narda Žarn.

 Rok Retelj

Silvester Lopatič s sinovoma Rokom in Juretom

KRŠKO - Družinsko podjetje SL inženiring Boršt d.o.o., ki sodi med gradbena 
podjetja z dolgoletno tradicijo na področju investicijske in izvajalske gradbe-
ne dejavnosti, je 24. novembra v veliki dvorani KD Krško s prireditvijo obeleži-
lo svojih 25 let delovanja.

Kot je omenila povezovalka 
koncerta Jožica Stajić, se je 
MoPZ Sromlje sprva imeno-
val Kozjanski odred. Največja 
zasluga za njegovo ustanovi-
tev v avgustu 1976 gre Ivanu 
Volčanšku, ki je bil dolga leta 
tudi predsednik zbora. Na za-
četku je zbor sestavljalo 30 

pevcev, danes jih je sicer pre-
cej manj. Nedavno sta se zbo-
ru pridružila dva nova člana. 
Zbor je na začetku vodila Olga 
Kolan, nakar je 13 let deloval 
pod vodstvom Franca Baškovi-
ča. Nato je bil kar 22 let zboro-
vodja Vinko Žerjav, danes pa 
prepevajo pod taktirko Fran-
ca Veglja. Dolgoletnega pred-
sednika Antona »Tončka« Bana 
je po smrti pred tremi leti nas-
ledil sedanji predsednik Dra-
go Kostanjšek. Prevzel je 

Zbor rešen pred propadom
SROMLJE - 26. novembra se je v Domu krajanov Sromlje odvil koncert ob 40-letnici Moškega pevskega zbo-
ra Sromlje. Večina pevcev je ob tej priložnosti prejela tudi Gallusove značke za večletno aktivno udejstvo-
vanje v ljubiteljski kulturi, nastopili pa so tudi drugi glasbeni gostje.

funkcijo, ki je nihče med čla-
ni ni hotel, in tako zbor dobe-
sedno rešil pred propadom. 
MoPZ Sromlje s svojimi nas-
topi kulturno obogati vse do-
godke v domačem kraju, prav 
tako pa nastopa tudi drugod. 
Irena Hribar, predsednica 
sveta JSKD OI Brežice, je s po-

močjo člana sveta Vencesla-
va Stajića, tudi tajnika MoPZ 
Sromlje, ob tej priložnosti po-
delila Gallusove značke, in si-
cer je srebrno (več kot 10 let 
ustvarjanja v ljubiteljski kul-
turi) prejel Stajić, zlato (več 
kot 15 let) so dobili Jože Ci-
zelj, Rado Peterkovič, Blaž 
Ban in Martin Lapuh, častno 
(več kot 30 let) pa Janko Pe-
tan, Stanko Krošelj, Drago 
Kostanjšek in Franc Žerjav. 
Prejemniki častne Gallusove 

značke so člani zbora že od 
vsega začetka.

Jubilantom so med drugim 
čestitali brežiški župan Ivan 
Molan, predsednik sveta KS 
Sromlje Ferdo Pinterič ter 
predstavniki nekaterih ostalih 
moških pevskih sestavov, s ka-
terimi sromeljski zbor že vrsto 
let sodeluje. Predsednik MoPZ 
Sromlje Drago Kostanjšek je 
izročil tudi zahvale za sodelo-
vanje in finančno pomoč. Na 
koncertu so nastopili tudi čla-
ni MoPZ Kozjanski park Koz-
je, ki ga vodi Matevž Pušnik 

in s katerim MoPZ Sromlje so-
deluje že nekaj desetletij, saj 
se udeležuje srečanj kozjan-
skih pevskih zborov. Svoj ta-
lent sta pokazala tudi mlada 
harmonikarja, domačina Ma-
ruša Ferenčak in Nik Vovč-
ko, ušesa poslušalcev pa sta 
s petjem pobožala tudi Majda 
in Marijan Petan, slednji, ki 
je znan kot nekdanji član New 
Swing Quarteta, namreč izha-
ja s sromeljskih koncev. Za do-
datno glasbeno presenečenje 
sta poskrbela Stajić in njegov 
sin Aleksander.
 Rok Retelj

Moški pevski zbor Sromlje

BOŠTANJ - Vokalni kvintet Boštanjski prijatelji je 18. no-
vembra v dvorani TVD Partizan Boštanj pripravil 6. sreča-
nje vokalnih skupin. Na prireditvi, ki jo je povezovala doma-
činka Klaudija Redenšek, so se poleg Boštanjskih prijateljev 
predstavili še ženska vokalna skupina Amabile z Loga pri Sev-
nici, Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja in sekstet Sonček iz Piv-
ke. Vsi sodelujoči so prijeten glasbeni večer zaključili s skup-
no pesmijo. Vir: JSKD OI Sevnica

BREŽICE - Gimnazija Brežice je 24. novembra gostila Unesco 
šole in nekatere druge šole po Posavju, ki so se udeležile 
nacionalnega Unescovega projekta z naslovom Slovenski 
izgnanci od 1941 do 1945. Dogodek se je zaključil na Trgu 
izgnancev v Brežicah, kjer so odprli spominske table oz. pa-
noje, ki po novem krasijo najbližjo izložbo. 

S projektom, katerega vodja je profesorica Nataša Šekoranja 
Špiler, želi brežiška gimnazija, ki stoji na Trgu izgnancev, ponov-
no poudariti pomen spominov iz druge svetovne vojne, izgnan-
stvo iz domovine in pomen človekovih pravic. V spomin na štiri 
težka leta, ki so jih Posavci preživeli v izgnanstvu, so leta 2001 v 
Brežicah odkrili spomenik izgnancem 1941-1945, katerega av-
tor je arhitekt Franc Filipčič. Po novem so v neposredni bližini 
spomenika v izložbi razstavljene tudi štiri spominske table, ki v 
štirih jezikih spominjajo na dogodke izpred 70 in več let. Za je-
zikovni pregled je poskrbela Bernardka Ravnikar, za angleški 
prevod mag. Jana Krmpotič, za nemški Simona Tusun (vse tri 
profesorice na gimnaziji) in za italijanski Irena Hribar. Otvori-
tev spominskih tabel so podprli Krajevna skupnost Brežice, Dru-
štvo izgnancev Brežice, Posavski muzej Brežice in Metka Brglez.
Na otvoritvi je Vokalna skupina UP zapela slovensko himno, 
nato so zbrane pozdravili ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš Škof, 
predsednica KO DIS Brežice Emilija Držanič, direktorica Posa-
vskega muzeja Alenka Černelič Krošelj in avtorica postavitve 
tabel, kustosinja Vlasta Dejak. Učenci in dijaki so že prej s po-
močjo pričevanj izgnancev in dela v delavnicah pridobili znanje 
ter oblikovali podobo o izgnancih, izseljencih pa tudi beguncih. 
 R. Retelj

Izpopolnili Trg izgnancev

Del udeležencev pred izložbo, v kateri so po novem spominske 
table o izgnanstvu.
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PROGRAM PRIREDITEV V DECEMBRU 2016
Četrtek, 8. 12. 2016
18:00 Otvoritev likovne razstave »Jesen - raj za umetnike«
 Razstavni prostor v Domu kulture 
	 Društvo	ljubiteljev	likovne	umetnosti	Radeče	
 
Petek, 9. 12. 2016
18:00 Razstava ročnih del
	 Knjižnica	Radeče,	Društvo	invalidov	Radeče

Sobota, 10. 12. 2016
09:00 Praznične sobote na tržnici (do	12:00)
	 Radeška	tržnica,	KTRC	Radeče
17:00 10. jubilejni Miklavžev pohod na Magolnik
	 Odhod	izpred	prostorov	KS	na	Jagnjenici
	 KS	Jagnjenica	in	KS	Svibno	
19:00 Večer Tatjani: skupina Akordika – večer glasbe in plesov 
 iz muzikalov, Dom	kulture	Radeče,	KTRC	Radeče

Nedelja, 11. 12. 2016
18:00 Večer ljudskih pesmi 
	 Dom	PORP,	Folklorno	društvo	Brusači

Sreda, 14. 12. 2016
18:00 Družinski božično-novoletni koncert
	 Dom	kulture	Radeče,	Glasbena	šola	Laško	-	Radeče	

Četrtek, 15. 12. 2016
09:00 Dan odprtih vrat Zdravstvenega doma Radeče 
in ob 20-letnici delovanja
17:00	 Zdravstveni	dom	Radeče,	JZ	Zdravstveni	dom	Radeče

Sobota, 17. 12. 2016
09:00 Praznične sobote na tržnici (do	12:00)
	 Radeška	tržnica,	KTRC	Radeče
10:00 Odprtje jaslic
	 Radeška	tržnica,	Društvo	ljubiteljev	jaslic	Slovenije

Nedelja, 18. 12. 2016
17:00 Obisk dedka Mraza
	 Prosvetni	dom	Vrhovo,	Prosvetno	društvo	Vrhovo

Sreda, 21. 12. 2016
18:00 Božično - novoletni koncert orkestrov
	 Dom	kulture	Radeče,	Glasbena	šola	Laško	–	Radeče	
  
Petek, 23. 12. 2016
16:30 Obisk dedka Mraza
	 Večnamenska	dvorana	PŠ	Svibno,	KS	Svibno	

Nedelja, 25. 12. 2016
18:00 Tradicionalni božično novoletni koncert z gosti
	 Športna	dvorana	Radeče,		
	 KD	Pihalni	orkester	radeških	papirničarjev

»Težko je izraziti in opisati ob-
čutke, ki jih nosimo v srcu vsi, 
ki smo dolga leta želeli, upali in 
verjeli v to, da pride tudi trenu-
tek, ko bomo skupaj proslavi-
li tako velik dogodek v našem 
kraju. Prepričana sem, da vsa-
komur izmed nas igra srce ob 
misli, da so se uresničili naše 
dolgoletne želje. Čez tri leta 
bomo v obeležili 150-letni-
co šolstva. To dokazuje, da so 
naši predniki zelo zgodaj spoz-
nali in se zavedali pomena izo-
brazbe,« je dejala v uvodu svo-
jega nagovora ravnateljica OŠ 
Tržišče Zvonka Mrgole. »Po-
membno je, da imamo šole, da 
imamo dobre učitelje in seve-
da učence, kajti to, kar počne-
mo v šolah danes, bo čez de-
set let tisto, kar bo to družbo 
peljalo naprej; bo naša pri-
hodnost, zato je pomembno 
in odgovorno to, kar se doga-
ja v naših šolah,« je dejal slav-
nostni govornik na slovesnosti, 
predsednik Vlade Republike 
Slovenije dr. Miro Cerar ter 
privabil nasmeh na lica ob iz-
javi, da je tudi sam nekoč hodil 
v šolo. Dodal je, da »moramo 
tako starši kot država pusti-
ti učitelju svobodo, saj lahko 
le ustvarjalni učitelji popelje-
jo našo družbo v svetlo priho-
dnost.« Otvoritev nove šole je 
sevniški župan Srečko Ocvirk 
pospremil z besedami: »Za ot-
roke se je vredno vedno zno-
va truditi in ustvarjati varno in 
spodbudno okolje. Nova šola je 
tisto najboljše, kar lahko poleg 

Želje so se vendarle uresničile
TRŽIŠČE - 25. novembra je bil velik napis nad prireditvenim prostorom »Ko se uresničijo želje …« na slo-
vesni otvoritvi nove devetoddelčne šole zelo zgovoren. Po dolgih letih je kraj dobil novo šolsko stavbo. Do-
godka se je udeležil tudi predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.

dobrih učiteljev ponudimo na-
šim otrokom na poti do samo-
stojnosti in korakov v svet.« 

Nova šola v Tržišču, sodoben, 
svetel, velik objekt, prinaša bi-
stveno boljše pogoje za vzgoj-
no-izobraževalno delo. Po-
godbena vrednost investicije 
znaša 4.122.940 evrov, pri če-
mer bo na podlagi sklepa Mi-
nistrstva za izobraževanje, 
znanost in šport do 1.767.900 
evrov zagotovila država, raz-
liko pa Občina Sevnica. Vred-
nost opreme (stoli, mize, učila 
in učni pripomočki ter raču-
nalniška oprema) znaša do-
datnih 270.000 evrov, kar bo 
prav tako zagotovil občinski 
proračun. Skupna površina 
šole znaša 3.100 kvadratnih 
metrov, z letošnjim 1. septem-
brom pa jo obiskuje 122 otrok. 

Na slovesni otvoritvi so s pre-
rezom traku - ravnateljica 
Zvonka Mrgole, predsednik 
Vlade RS dr. Miro Cerar, ge-
neralni direktor Direktorata 
za investicije na ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in 
šport Iztok Žigon, perspek-
tivna nogometašica in nekda-
nja učenka Kristina Erman, 
predsednica šolske skupnos-
ti Eva Grozde in župan Srečko 
Ocvirk - razprli platno z napi-
som Dobrodošli v OŠ Tržišče. V 
otvoritvenem kulturnem pro-
gramu so sodelovali učenke in 
učenci šole.

Na šoli so ob tem pomemb-
nem dogodku izdali tudi zbor-
nik na temo zgodovine šolstva 
v Tržišču. Domačinka in zgo-
dovinarka Marjeta Bregar je 
v njem predstavila zgodovi-

no šolstva od začetkov v letu 
1869 do konca druge svetov-
ne vojne. Ker šolska kronika za 
to obdobje ni ohranjena (med 
drugo vojno je bila uničena ob 
požigu šole), je razvoj šolstva 
zapisala na osnovi arhivskih 
pisnih virov in različnih dnev-
nih ter tedenskih časnikov, a 
tudi strokovnega šolskega ča-
sopisja in šolskih priročnikov. 
Prof. zgodovine in sociologije 
Irena Klukej se je sprehodila 
po šolski kroniki od leta 1945 
do 2015 in zapisala povzetke 
z zanimivimi podatki iz posa-
meznih šolskih let. Zgodovi-
no dveh nekdanjih podružnič-
nih šol na Telčah in Primožu je 
predstavila ravnateljica Zvon-
ka Mrgole. V zborniku so zbra-
ni tudi spomini nekaterih nek-
danjih in sedanjih učiteljev ter 
učencev, predstavljen pa je 
tudi utrip šole v današnjem 
času. Predstavniki nekaterih 
društev so opisali sodelova-
nje s šolo, na zadnji strani pa 
je objavljena himna OŠ Trž-
išče (besedilo so prispevale 
štiri učenke - Eva Flajs, Eva 
Grozde, Saša Rantah in Ana 
Sitar, uglasbitev je delo Tine-
ta Beca, ki je sodeloval tudi v 
otvoritvenem delu programa). 
Zbornik je opremljen še s šte-
vilnimi fotografijami, z izbrani-
mi uvodnimi mislimi pa sta ga 
pospremila na pot poleg glav-
ne urednice Irene Klukej še 
ravnateljica šole in župan ob-
čine Sevnica. 
 Smilja Radi

Novo šolo v Tržišču  so namenu predali (od leve proti desni): 
ravnateljica Zvonka Mrgole, predsednik Vlade RS dr. Miro Ce-
rar, generalni direktor Direktorata za investicije na MIZŠ Iz-
tok Žigon, nogometašica Kristina Erman, učenka Eva Grozde 
in župan Srečko Ocvirk.

Na natečaj, ki ga je že deve-
to leto zapored organiziralo 
Slovensko protestantsko dru-
štvo Primož Trubar – Podru-
žnica Posavje v sodelovanju z 
Valvasorjevo knjižnico Krško, 
JSKD OI Krško, OŠ Jurija Dal-
matina Krško in letošnjo gosti-
teljico OŠ Boštanj, je prispelo 
40 likovnih del s sedmih po-
savskih osnovnih šol in 25 li-
terarnih del z devetih šol. Vsi 
sodelujoči so na zaključni pri-
reditvi prejeli Dalmatinove 
značke, nekateri pa tudi Dal-
matinova priznanja. Vsa pri-
spela dela je ocenila strokov-
na komisija v sestavi Alenke 
Černelič Krošelj, Polone 
Brenčič in Urške Šoštar. Vsi 
sodelujoči na natečaju bodo 
decembra odšli še na ekskur-
zijo v Ljubljano, kjer se bodo 
še bolj spoznali z dediščino, 
začutili praznični utrip v glav-
nem mestu in se družili med 
seboj.

Zbrane na prireditvi so na-
govorili predsednica v uvo-
du omenjega društva Alenka 
Černelič Krošelj, predsednik 
Slovenskega protestantskega 

Tudi letos obiskali Dalmatina

društva Primož Trubar mag. 
Viktor Žakelj, ravnateljica 
OŠ Boštanj Vesna Vidic Je-
raj in sevniški župan Srečko 
Ocvirk. »Vedite, da Dalmatin 
sodi med ducat najbolj nadar-
jenih Slovencev vseh časov. Ta 
vaš rojak je z izdajo Biblije, ki 
je najbolj brana knjiga na sve-

tu, Slovence uvrstil med dva-
najst nacij, ki so jo imele pre-
vedeno že zelo zgodaj,« je 
spomnil na vlogo in pomen v 
Krškem rojenega protestant-
skega pisca mag. Žakelj. 

Prijeten kulturni program so 
pripravili osnovnošolci doma-

če šole, nastopila pa sta tudi 
Boštanj Arh in Aljaž Arh - 
upodobila sta prvega sloven-
skega jezikoslovca Adama Bo-
horiča in prvega prevajalca 
Svetega pisma v slovenski je-
zik Jurija Dalmatina.

  Smilja Radi

BOŠTANJ - Zaključek letošnjega literarnega in likovnega natečaja z naslovom Na obisku pri Juriju Damatinu 
je 17. novembra potekal v prostorih OŠ Boštanj, kjer so na ogled postavili tudi izdelke sodelujočih. 

V	Radečah	že	tradicionalno	1.	december	pomeni	uvod	v	praznično	
obarvano	dogajanje	v	občini.	Prijetno	decembrsko	vzdušje	smo	dese-
tič	zapored	pričarali	s	prireditvama	»Na	stojnicah	svoja	dela	na	ogled	
postavimo	…«	in	»Prižig	lučk	na	smreki«,	ki	sta	potekali	v	organizaciji	
KTRC	Radeče	ter	pod	pokroviteljstvom	Občine	Radeče.	
V	prvem	decembrskem	popoldnevu	so	za	pestro	družabno	dogajan-
je	na	Radeški	tržnici	poskrbeli	lokalni	ponudniki,	občinska	društva	ter	
organizacije	s	svojimi	izdelki	in	dejavnostmi.	Sledil	je	bogat	kulturni	
program,	ki	so	ga	skupaj	s	KTRC	Radeče	sooblikovali	Pihalni	orkester	
radeških	papirničarjev,	Klub	mažoret	RAP	Radeče,	zborčki	Vrtca	Ra-
deče	in	Osnovne	šole	Marjana	Nemca	ter	učenci	in	učitelji	Glasbe-
ne	šole	Laško-Radeče.	Številne	obiskovalce	je	nagovoril	tudi	župan	
občine	Radeče	Tomaž Režun,	ki	je	občanom	zaželel	vesele	praznike.		

Veselo predpraznično dogajanje v Radečah

Sodelujoči na zaključku literarnega in likovnega natečaja Na obisku pri Juriju Dalmatinu, ki 
je bil že deveti zapovrstjo.
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SENOVO - Osnovna šola XIV. di-
vizije Senovo je 18. novembra 
v senovskem hramu kulture 
pripravila že 23. dobrodelno 
prireditev Za sodobnejšo šolo. 
Kot je v uvodu te dejal ravna-
telj šole Vinko Hostar, so prvo 
akcijo, na kateri s prispevki do-
natorjev in udeležbo občanov 
na dobrodelni prireditvi zbira-
jo sredstva za šolski sklad, ki 
jih namenjajo nakupu opreme, 

učil, didaktičnih pripomočkov 
ter kot pomoč učencem iz so-
cialno šibkejših družin, izved-
li v šolskem letu 1992/93. Od 
tedaj so se te zvrstile v vsakem 
nadaljnjem letu, z njimi pa so 
na šoli v 23 letih zbrali za prek 
89.000 evrov sredstev, ki so jih 
smotrno porabili v zgoraj na-
vedene namene, tokrat pa se 
je v šolski sklad steklo oko-
li 2.100 evrov. Največ priredi-
tev je bilo do sedaj program-
sko zasnovanih iz prepleta 
pevskih, plesnih in recitator-
skih nastopov učencev šole, 
pa tudi skečev in igranih gle-
daliških del. Temu je bilo pri-
ča tudi okoli 70 obiskovalcev 
letošnje dobrodelne priredi-
tve, ki jim je gledališka skupina 
domačega Kulturnega društva 
DKD Svoboda Senovo odigrala 
Mollierovo komedijo Zdravnik 
po sili.  B. M.

Evro na evro za 
sodobnejšo šolo

Prizor iz predstave

»Vedno znova se sprašujemo, 
kako vzpostaviti most med 
bogato preteklostjo in seda-
njostjo ter postaviti temelje, 
na katerih bodo lahko svojo 
prihodnost gradili naši nasle-
dniki. Za nas je tak most kljuka 
vhodnih šolskih vrat, delo ki-
parja Toneta Kralja. Upodablja 
ribico, ki je simbol medseboj-
ne povezanosti med šolo, ga-
lerijo in lokalno skupnostjo,« 
se je na trojni jubilej nave-
zala ravnateljica šole Melita 
Skušek. Izpostavila je zaslu-
ge svojih predhodnikov Lada 
Smrekarja, ki so ga obisko-
valci prireditve toplo pozdra-
vili, in Matjaža Zajelšnika. 
Kot je dejala, je šola v zadnjih 
60 letih doživela pravi razcvet 
tako v smislu materialnih po-
gojev kot v smislu kulturne-
ga razcveta in uspehov nje-
nih učencev. Tako pred šolo 
kot pred lokalno skupnostjo 

PODBOČJE - Letošnji dan 
šole so na OŠ Podbočje 24. 
novembra naslovili »Zvez-
de med zvezdami« in v šol-
ski telovadnici, ki so jo za to 
priložnost preuredili v pri-
reditveno dvorano, pripra-
vili prireditev za starše in 
krajane. 

Za uvod so nastopili vrtičkar-
ji iz skupine Metuljčki s kratko 
predstavo Mala zvezdica, nato 
pa so številni učenci in učenke 
šole z igro, petjem in plesom 
uprizorili glasbeno pravljico 
Lunino kraljestvo. Ravnatelj 
Branko Strgar je med drugim 
dejal: »Veseli nas, da je že veli-
ko zvezd obiskovalo našo šolo. 
Njihovi uspehi so vidni na raz-
ličnih področjih. Poleg diplo-
mantov, inženirjev, magistrov, 
doktorjev, ki so nekateri pos-
tali skozi študij, smo veseli, da 
imamo tudi odgovorne kraja-
ne, ki sodelujejo v raznih or-
ganizacijah in društvih, us-
pešne podjetnike, obrtnike in 
kmetovalce.« Dodal je še, da 

KRŠKO - V letošnjem šolskem letu Osnovno šolo dr. Mihajla Rosto-
harja, na kateri poteka pouk za prilagojen program z nižjim izo-
brazbenim standardom ter posebni program, obiskuje 76 učen-
cev s posebnimi potrebami iz občin Krško, Brežice, Kostanjevica 
na Krki, Bistrica ob Sotli in Kozje. Na njej, kot je dejala ravnatelji-

ca dr. Barbara Smolej Fritz, čas merijo v dveh enotah, in sicer v 
šolskih letih ter od Likofa do Likofa, jesenske šolske prireditve, ki 
jo z mnogo vloženega truda in veselja učenci šole in učitelji prip-
ravljajo že vrsto let, letos so jo 24. novembra. Povedala je še, da 
se veselijo in so ponosni prav na vse dosežke učencev, »saj je v 
vsakem izmed njih nekaj posebnega, kar si prizadevamo prepo-
znati, spodbujati in razvijati.« In posebna je tudi njihova tradici-
onalna prireditev Likof, ki so jo letos tematsko posvetili Slove-
niji, domoljubju, simbolom, lepotam, prepoznavnosti doma in v 
tujini, ali kot je literarni zapis zaključila ena izmed učenk, »rada 
imam domovino in našo šolo.« V programu so predstavili tudi na-
rodne noše, odplesali vrsto plesnih točk, združili risanje in rime, 
učenci lutkovnega krožka so odigrali igrico s poudarkom na le-
potah domovine in skrbi za ohranjanje čistega okolja in narave, 
zapeli v slovenščini, angleščini in celo francoščini, prvi del pro-
grama pa zaokrožili s predstavitvijo najuspešnejših slovenskih 
športnih panog in športnikov, na katere so prav tako ponosni. V 
drugem delu so v jedilnici šole pripravili še pogostitev in druženje 
z obiskovalci, med katerimi so bili tudi krški župan mag. Miran 
Stanko, Vesna Kržan kot predstavnica Občine Brežice, okrožna 
državna tožilka svetnica Barbara Jenkole Žigante, predstavni-
ki šol in drugih zavodov ter društev iz krške in drugih občin ter 
več upokojenih učiteljev, ki so poučevali na šoli. B. M. 

Na stežaj odprli vrata in srca
KOSTANJEVICA NA KRKI - V OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki so 25. novembra odprli »Vrata na ste-
žaj« in na tako naslovljeni prireditvi obeležili tri jubileje: 230-letnico šolstva v mestu, 110-letnico stare 
šolske stavbe in 60-letnico galerijske dejavnosti.

pa je še en velik izziv – ener-
getska sanacija obeh šolskih 
stavb, ki naj bi stala skoraj 
milijon evrov, pri čemer Sku-
škova upa, da ne bodo zamu-
dili zadnjega vlaka, ki še omo-
goča pridobitev evropskih 
sredstev. Župan Ladko Petre-
tič je v svojem nagovoru dejal, 
da bodo na občini storili vse, 

da po ureditvi športno-rekre-
acijskega centra ter obnovi in 
dograditvi vrtca izpeljejo še to 
investicijo. 

Kot je še dodala Skuškova, se 
v šoli trudijo, da so povezani 
z lokalno skupnostjo, saj so-
delujejo s številnimi organi-
zacijami, zavodi in društvi, 

ter da ohranjajo dobre odno-
se s starši, ki so se v velikem 
številu udeležili prireditve. 
»Nocoj smo odprli svoja vra-
ta za vas, odprli smo tudi svoja 
srca, ker želimo, da smo si bli-
zu,« je dejala. Številni nastopa-
joči učenci in učenke, sprem-
ljal jih je tudi kantavtor Peter 
Dirnbek, so skozi glasbeno-
-scensko predstavo »Vrata na 
stežaj« prikazali zgodbo o pri-
seljenem učencu Acu in nje-
govem vstopanju skozi vrata 
v novo okolje. Po prireditvi so 
si obiskovalci ogledali še pre-
novljeno razstavo o zgodovi-
ni šolstva Mozaik spominov, 
ki jo je pripravil učitelj Janez 
Zakšek, si ogledali šolske pro-
store ter z nakupom izdelkov 
na prazničnem sejmu prispe-
vali v šolski sklad, zanje pa so 
pripravili tudi pogostitev.
 Peter Pavlovič, 
 foto: Boštjan Colarič

Nastopajoči so z zgodbo o Acu segli v srca obiskovalcem.

Likof, posvečen domovini

Utrinek iz ene izmed plesnih točk, s katero so učenci in učen-
ke ponazorili ljubezen do domovine.

Zvezde med zvezdami 

www.peugeot.si

ZAVORNE PLOŠČICE IN DISKI

DA BO VAŠ AVTO  
V ODLIČNI FORMI:

DO 35 % POPUSTA*

MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

 *Ponudba velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot do vključno 28. 2. 2017. Slika je simbolična. 

PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

spremembe v družbi od nas 
zahtevajo večji poudarek hu-
manitarnosti, sodelovanju, po-
vezovanju, pomenu sobivanja 
in medgeneracijskega sodelo-
vanja, kar se je prepletalo na 
tokratni prireditvi. Povabil je 
k nakupu izdelkov na bazarju 
božično novoletnih izdelkov, ki 
so jih pripravili zaposleni v šoli 
s pomočjo učencev, staršev in 
mladinske točke Podbočje, iz-
kupiček pa so namenili za šol-

ski sklad, s pomočjo katerega 
učencem omogočajo nadstan-
dardne programe in čim boljše 
pogoje za delo. Za konec prire-
ditve, ki sta jo povezovala Tim 
in Jaka Kovačič, sta nastopi-
la še odlična harmonikarja, 
domačina Katarina Štefanič 
Rožanec in Tomaž Rožanec. 
V zvezdno nebo so lahko obi-
skovalci pogledali tudi s po-
močjo planetarija, ki ga je pos-
tavil Sebastijan Jakša. P. P.

Del nastopajočih v glasbeni pravljici

VABILO na javno razpravo ob pripravi
CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE BREŽICE

VIZIJA RAZVOJA 
TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

V kakšni občini želimo živeti? Na kakšen način želimo 
potovati na delovno mesto, v šolo/vrtec, po opravkih? Ali 
lahko kolesarjenje in pešačenje postaneta konkurenta 

avtomobilu na krajše razdalje?

Eden izmed ciljev izdelave strategije je ta, da v vseh 
fazah postopka izdelave sodeluje tudi vsa zainteresirana 

javnost, ki je ključna za prepoznavanje želja in 
potreb občanov. Pomagajte nam ustvariti vizijo razvoja 

trajnostne mobilnosti občine Brežice.

Javna razprava bo potekala 
v sredo, 14. decembra 2016,

od 17:00 do 19:00, v Mestni hiši v Brežicah.

Vljudno vabljeni, ker je vsako mnenje pomembno!

PAMETNO PROMETNO VOZLIŠČE 
- samo ideja ali možna realnost?
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Na	podlagi	1.	odstavka	112.	člena	Zakona	o	štipendiranju	(Ur.l.	
RS	št.	56/2013-ZŠtip-1;	v	nadaljevanju:	ZŠtip-1),	Regionalna	
razvojna	agencija	Posavje	(v	nadaljevanju:	RRA	Posavje)	objavlja	

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO 
POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH 
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

NAMEN JAVNEGA POZIVA
Namen	javnega	poziva	je:
 - zbrati	ponudbo	kadrovskih	štipendij	v	Posavju	z	namenom	
informiranja	 učencev,	 dijakov	 in	 študentov	 o	 vseh	
razpoložljivih	kadrovskih	štipendijah	pred	izbiro	izobraževanja	
in	s	tem	podporo	njihovemu	odločanju	za	izobraževanje	glede	
na	potrebe	na	trgu	dela,

 - ponuditi	 delodajalcem	 enotno	 oddajanje	 potreb	 po	
kadrovskih	 štipendistih	 in	promocijo	potreb	med	učenci,	
dijaki	in	študenti.

PRIJAVITELJI
Prijavo	potreb	po	kadrovskih	štipendistih	za	šolsko	oziroma	
študijsko	 leto	 2016/2017	 oddajo	 vsi	 delodajalci,	 ki	 želijo	
dijakom	oziroma	študentom	podeliti	kadrovsko	štipendijo	s	
šolskim	oziroma	študijskim	letom	2016/2017.	

PRIJAVA
Potrebo	po	kadrovskih	štipendijah	delodajalci	oddajo	preko	
obrazca	objavljenega	na	spletni	strani	RRA	Posavje	(www.rra-
posavje.si).

Prijavo	potreb	je	potrebno	oddati	do vključno 12. decembra 
2016 na	naslov	RRA	Posavje,	CKŽ	2,	8270	Krško ali skenirano na 
elektronski naslov sabina.kos@rra-posavje.si.

Dodatne	informacije	na	voljo:	Sabina	Kos,	07/488	10	44.

POSAVSKA 
ŠTIPENDIJSKA 
SHEMA 

Pobuda »Alliance for Youth«, 
ki je nastala pred dvema leto-
ma, predstavlja odgovor na vse 
večjo brezposelnost mladih po 
vsej Evropi, predvsem tistih, ki 
iščejo prvo zaposlitev. Pomanj-
kanje primernih delovnih iz-
kušenj je namreč največji iz-
ziv pri iskanju prve zaposlitve. 
Po drugi strani pa se podjetja 
soočajo s pomanjkanjem pri-
merno usposobljenega ka-
dra predvsem v proizvodnih 
in tehnično razvojih procesih. 
Zavezništvo za mlade je pro-
jekt, ki ga je začelo prehran-
sko podjetje Nestle in danes 
združuje preko 200 podjetij. 
Izpostavlja pomembnost du-
alnega izobraževanja, preko 
katerega želijo vključena pod-
jetja do leta 2020 zagotovi-
ti 230.000 delovnih mest ozi-
roma priložnosti za zaposlitev 
in praktično usposabljanje. 
Modeli izobraževanja se od 
države do države razlikujejo, 
namen shem dualnega izobra-
ževanja pa je zapolniti vrzel 
med izobraževalnimi progra-
mi in dejanskimi potrebami na 
trgu dela, s katerimi se mladi 
soočajo ob koncu šolanja. 

Kot so se strinjali udeležen-
ci konference iz Posavja, je 
tudi v Sloveniji potrebno ok-
repiti sodelovanje med go-

Mladi pri iskanju prve zaposlitve
BRUSELJ - V Bruslju je v sredini novembra potekala konferenca z naslovom Zavezništvo za mlade, katere so 
se na povabilo evropskega poslanca Franca Bogoviča udeležili tudi predstavniki gospodarstva, izobraže-
valnih ustanov in lokalne skupnosti iz Posavja. 

spodarstvom in izobraževal-
nim sistemom ter na ta način 
mladim že v času šolanja dati 
priložnost, da spoznajo bodo-
če delovno okolje. »To se ne 
bo zgodilo samo po sebi, am-
pak moramo vsi zainteresirani 
stopiti skupaj, prepoznati inte-
rese mladih in potrebe podje-
tij ter prenesti dobre prakse iz 
tujine tudi v naše okolje,« je 
izpostavil evropski poslanec 
Bogovič in pri tem napovedal 
zagon takšnega projekta v ob-

čini Krško in Posavju. Ob tem 
je izrazil zadovoljstvo, da se 
je povabilu na konferenco od-
zvala skupina iz Posavja, ki so 
jo poleg direktorice občinske 
uprave Občine Krško sestav-
ljali še predstavnika obrtno–
podjetniške zbornice, pred-
sednik uprave družbe Kostak 
ter direktorica Srednješolske-
ga centra Krško–Sevnica. 

V Sloveniji je sicer v postopku 
sprejemanja zakon o dualnem 
izobraževanju, zato so se so-
delujoči na konferenci strinja-

li, da se aktivno vključijo v pro-
cese, ki v Evropi že intenzivno 
potekajo. Kot je na konferen-
ci poudarila komisarka za delo 
Marianne Thyssen v Evropi 
vse bolj prepoznavajo in tudi 
s finančnimi vzvodi spodbuja-
jo sheme dualnega izobraže-
vanja z namenom, da premo-
stijo prepreke pri prehodu iz 
šolskega obdobja do prve za-
poslitve, hkrati pa s tem želijo 
zagotoviti potrebne veščine in 
znanja, ki jih podjetja iščejo in 
potrebujejo.
 M. D.

Evropska komisarka za delo 
Marianne Thyssen in posla-
nec evropskega parlamen-
ta Franc Bogovič na konfe-
renci zavezništva za mlade 
v Bruslju

Zavezništvo za mlade v Sloveniji
Krepitev	sodelovanja	šolstva	in	gospodarstva

Konferenca o dualno-vajeniškem sistemu 
izobraževanja, priložnosti praktičnega 

izobraževanja v podjetjih

v ponedeljek, 19. decembra 2016, ob 9. uri,
v mali sejni sobi Kulturnega doma Krško.

Vsebina:

• predstavitev	projekta	»Alliance	for	Youth«,
• primeri	dobrih	praks	praktičnega	izobraževanja	v	podjetjih	in	

priložnosti	v	bodoče,
• predstavitev	ureditve	dualnega	izobraževanja	v	tujini,
• prihodnji	sistem	ureditve	vajeniškega	izobraževanja	v	Sloveniji,
• problem	pomanjkanja	kadrov	kot	izziv	prihodnosti.
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V	mestnem	muzeju	je	bil	del	dogodka	tudi	ogled	
razstave	z	naslovom	»Nova	doba	prihaja«,	v	ka-
teri	je	prikazana	industrializacija	Ljubljane	v	20.	
stoletju.	Naslov	razstave	je	simbolno	povezan	
z	vlogo	organizacije	ARAO,	ki	skrbi	za	ustrezno	
ravnanje	z	radioaktivnimi	odpadki.	Ti	so	poseb-
na	vrsta	odpadkov,	ki	nastajajo	pri	uporabi	vi-
rov	sevanja	v	medicini,	raziskovalni	dejavnosti	
in	industriji,	posebej	pri	proizvodnji	električne	
energije	v	jedrski	elektrarni.	Z	opravljanjem	svo-
jega	poslanstva	ARAO	podpira	uporabo	sodob-
nih	jedrskih	in	sevalnih	tehnologij	in	tako	tudi	
razvoj	industrije.	To	počne	strokovno	in	z	mislijo	
na	varovanje	zdravja	in	okolja.	S	tem	pa	vse	bolj	
uresničuje	sodobno	ekomodernistično	in	v	pri-
hodnost	usmerjeno	miselnost.	To	je	miselnost,	
ko	z	znanjem	in	odgovorno	rabo	jedrske	tehno-
logije	lahko	prispevamo	k	zmanjšanju	človeko-
vega	vpliva	na	okolje,	brez	odpovedi	udobja	so-
dobnega	življenja.

Danes	imamo	tudi	po	zaslugi	ARAO	v	Sloveniji	
celostno,	strokovno	in	moderno	urejeno	podro-
čje	ravnanja	z	radioaktivnimi	odpadki	v	skladu	z	
zakonodajo	in	mednarodnimi	standardi.	»Sam	
sem	ponosen,	da	lahko	sodelujem	v	industrijski	
dejavnosti,	v	kateri	lahko	rečemo,	da	odgovorno	
in	moderno	poskrbimo	za	vse	odpadke	tako,	da	
v	nobenem	primeru	ne	ogrožajo	zdravja	ljudi	ali	
okolja,«	je	v	govoru	na	dogodku	poudaril	direk-
tor	ARAO	dr.	Tomaž	Žagar.	Na	prireditvi	je	goste	
nagovoril	tudi	mag.	Jože	Dimnik,	v.d.	direktorja	
Direktorata	za	energijo	na	Ministrstvu	za	infra-
strukturo,	ki	je	izpostavil	pomembno	vlogo	jedr-
ske	energije	pri	zagotavljanju	zanesljive	oskrbe	
z	električno	energijo	in	njen	prispevek	k	zmanj-
šanju	izpustov	CO2. 

Na	dogodku,	ki	ga	 je	povezovala	Anja	Čuček,	
so	za	odličen	glasbeni	program	poskrbeli	mla-
di	glasbeniki	Glasbene	šole	Krško,	ki	svojo	vir-
tuoznost	razvijajo	pod	vodstvom	Roberta	Pirca.	
Nastopili	so	Tina	Živič	-	oboa,	Eva	Fritz	-	fagot	in	
Jakob	Ban	-	klarinet.	Mlade	glasbenike	je	na	kla-
virju	spremljal	Peter	Urek.

Poleg	slavnostnega	dogodka	v	mestnem	muze-
ju	je	ARAO	v	sklop	dogodkov	ob	praznovanju	
25-letnice	uvrstil	tudi	organizacijo	tradicional-
nega	mednarodnega	srečanja	strokovnih	orga-
nizacij,	ki	ravnajo	z	radioaktivnimi	odpadki.	Sre-
čanje	z	naslovom	»Regional	Seminar«	je	vsako	
leto	organizirano	v	drugi	državi,	letos	so	tako	
med	16.	in	18.	novembrom	srečanje	gostili	v	Lju-
bljani.	Že	devetnajstega	srečanja	o	ravnanju	z	
radioaktivnimi	odpadki	se	je	udeležilo	36	stro-
kovnjakov	iz	šestih	držav.

ARAO pred novimi izzivi

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

BREŽICE - Podjetje Kovis je 
1. decembra v sejni sobi MC 
Brežice pripravilo t. i. kic-
k-off konferenco, na kate-
ri je predstavilo projekt Fu-
tura, katerega glavni cilj je 
zagotoviti zadnje razvojne 
korake pri uvedbi deljenih 
zavornih diskov (DRFB) za 
železniški tovorni promet, 
ki jih Kovis izdeluje.

Na sestanku so bili prisotni 
tudi predstavniki treh Koviso-
vih partnerskih podjetij v pro-
jektu, in sicer slovaški OMNIA 
in VUD ter češko ZX-BENET, ki 
so vodilna podjetja v EU na po-
dročju proizvodnje materiala 
za železniški tovorni promet. 
Kot je za naš časopis povedal 
direktor Kovisa Alen Šinko, 
gre za razvoj njihovega zavor-
nega diska za železniški tovor-
ni program z deljeno izvedbo 
plošče, kar je novost na trgu. 
Kovis je kot vodilni partner v 
projektu Futura pridobil ne-
povratna sredstva preko pro-
grama EU Horizon 2020 (FTI 
projekt), pri čemer se je po Šin-
kovih besedah sploh prvič zgo-
dilo, da je EU sredstva name-
nila izključno za vzhodni blok, 
zelo redko se namreč zgodi, da 
v določen projekt ni vključeno 
katero od nemških ali franco-
skih podjetij. Sam ukrep Futu-
ra je predstavil vodja projekta 
Ivan Smolej iz Kovisa. Projekt 

traja dve leti (od 1. marca 2016 
do 28. februarja 2018), vreden 
pa je nekaj več kot 2.300.000 
evrov. Aleš Kranjec, predstav-
nik podjetja ProFuturus, ki bdi 
nad projektom Futura, je dejal, 
da Kovisov projekt ocenjujejo 
kot zelo perspektiven, saj bo 
resnično olajšal življenje vseh, 
ki živijo ob železniških progah. 
Vodja prodaje pri Kovisu An-
drej Hočevar je izpostavil, da 
bodo morali v naslednjih nekaj 
letih zamenjati zavorne mate-
riale vagonov, zato v tem vidi-
jo poslovno priložnost. 

Kot je še poudaril direktor Šin-
ko, je Kovis trenutno številka 
ena v Evropi, kar se tiče proi-
zvodnje teh izdelkov, prav tako 
se trudijo, da so vedno korak 
pred konkurenco. V proizvo-
dnem obratu v Brezini letno 

izdelajo med 18 in 20 tisoč 
zavornih diskov, vsako leto 
proizvodnjo povečajo za 30 
%. Letos so v Kovisu izdelali 
že 260 novih izdelkov, pri če-
mer 30 % predstavlja lasten 
razvoj, 70 % pa želje kupcev. 
Šinko je še dodal, da imajo zelo 
dober in zanesljiv kader, ga pa 
skrbi stanje na ravni Sloveni-
je, saj že sedaj primanjkuje za 
to delovno mesto izobraženih 
ljudi, o čemer je tudi tekla be-
seda na konferenci. Predstavi-
la so se tudi partnerska podje-
tja v projektu, dogodka pa so 
se med drugim udeležili tudi 
brežiški župan Ivan Molan, 
direktor GZS OZ Posavje, Kr-
ško Darko Gorišek, predstav-
nica RRA Posavje mag. Nataša 
Šerbec in ravnatelj SPSŠ Krško 
Jože Pavlovič.
 R. Retelj

Z leve: Šinko, Hočevar in Smolej

Z novimi izdelki vedno korak 
pred konkurenco

Kovis	je	mednarodno	inovativno	podjetje	iz	Brežic,	ki	proizvaja	vi-
soko	kakovostne	proizvode	za	železniška	vozila.	Posebej	se	je	pod-
jetje	mednarodno	uveljavilo	s	proizvodnjo	zavornih	diskov	za	vse	
vrste	železniških	vozil,	od	lokomotiv,	tramvajev,	metrojev	pa	vse	
do	hitrih	vlakov.	Poleg	zavornih	diskov	je	Kovis	tudi	največji	proi-
zvajalec	ležajnih	ohišij	za	tovorne	vagone	v	Evropi.	

Razvoj	in	inovativnost	podjetju	narekujeta	tempo	in	odpirata	ved-
no	nove	poslovne	priložnosti,	zato	deluje	v	skladu	s	sloganom		-	
dobre	ideje	kreirajo	prihodnost.	

V	letošnjem	letu	se	je	
podjetje	Kovis,	skupaj	
s	tremi	partnerji,	lotilo	
projekta	FUTURA,	ka-
terega	glavni	cilj	je	iz-
boljšanje	kakovosti	in	
varnosti	 življenja	 več	

kot	55	milijonov	državljanov	EU,	ki	živijo	ali	delajo	v	bližini	žele-
zniške	proge.	Predlagani	projekt	bo	zagotovil	zadnje	razvojne	ko-
rake	pri	uvedbi	deljenih	zavornih	diskov	(Divided	Rail	Freight	Bra-
ke	Disc	-	disk	DRFB)	za	železniški	tovorni	promet.

Zavorni	disk	DRFB	je	revolucionarna	rešitev,	ki	vpliva	na	tri	ključne	

elemente	v	železniškem	tovornem	prometu:	1)	varnost	in	zaščita,	
2)	zdravje	in	okolje	ter	3)	stroškovna	učinkovitost	z	močnimi	hori-
zontalnimi	in	vertikalnimi	učinki	»prelivanja«	ter	bistvenimi	druž-
benimi,	gospodarskimi	in	tehničnimi	učinki.

Danes	obstajata	dve	konkurenčni	rešitvi:	zavorni	blok	K	in	nede-
ljeni	zavorni	disk	(trenutno	stanje	tehnike).	Čeprav	je	nedeljeni	za-
vorni	disk	boljša	rešitev,	saj	zagotavlja	večjo	varnost,	manj	hrupa	in	
manj	tresljajev,	se	v	praksi	uporablja	v	manj	kot	10	%	primerov,	saj	
je	cenovno	nekonkurenčen.	To	težavo	odpravlja	projekt	FUTURA.	

V	konzorciju	sodelujejo	štiri	zelo	vplivna	podjetja	na	področju	ra-
zvoja,	proizvodnje	in	preizkušanja	komponent	za	železniška	tovor-
na	vozila,	in	sicer	Kovis	iz	Slovenije,	Omnia	in	Vud	iz	Slovaške	ter	
ZX-Benet	iz	Češke.	

Konkretni	cilji	projekta	FUTURA	so:	znižati	raven	hrupa,	skrajšati	
zavorno	pot,	zmanjšati	tresljaje	ter	maso	zavornega	diska.	Posle-
dično	bodo	ukrepi	pripomogli	k	zmanjšanju	števila	nesreč,	zmanj-
šanju	škode	na	tovoru,	za	50	%	podaljšali	življenjski	cikel	koles	ter	
znižali	strošek	življenjskega	cikla	diska.	Vse	te	prednosti	so	prepoz-

nali	tudi	pri	Evropski	komisiji.	
Za	razvojni	projekt	FUTURA	
so	tako	pridobili	sredstva	ra-
ziskovalnega	in	inovacijskega	
programa	Evropske	unije	OB-
ZORJE	2020,	pod	»pogodbo	
o	sofinanciranju«	št.	700985.

Zavorni	disk	DRFB	bo	bistve-
no	 prispeval	 k	 povečanju	
prevoženih	 količin	 tovora	
po	železnici,	ki	je	okolju	pri-
jaznejši	način	v	primerjavi	z	
alternativnima	načinoma	(po	
cesti	in	zraku).	Skupna	razpo-
ložljiva	velikost	trga	za	inova-

cijo	je	približno	12	milijard	evrov	na	leto.	Ključni	ciljni	trgi	so	EU,	
ZDA,	Kanada,	Ruska	federacija,	Kitajska,	Indija	in	Brazilija.	

Prototip	zavornega	diska	DRFB	je	bil	prvič	predstavljen	na	letoš-
njem	sejmu	železniške	opreme	InnoTrans	2016	v	Berlinu,	kjer	je	
požel	veliko	zanimanje.	Prvi	prototipi,	ugotovitve	in	rezultati	labo-
ratorijskih	preiskav	so	bili	predstavljeni	strokovnjakom	iz	ustrez-
nih	regionalnih,	nacionalnih	in	evropskih	interesnih	skupin	ter	do-
baviteljev. 

Na	Kick-off	konferenci	je	podjetje	Kovis,	skupaj	s	partnerskimi	pod-
jetji,	predstavilo	projekt	FUTURA	strokovni	in	širši	javnosti.	Do-
godka	so	se	med	drugim	udeležili	tudi	brežiški	župan	Ivan	Molan,	
direktor	GZS	OZ	Posavje,	Krško	Darko	Gorišek,	predstavnica	RRA	
Posavje	mag.	Nataša	Šerbec	in	ravnatelj	SPSŠ	Krško	Jože	Pavlovič.

Njihov	napredek	pri	projektu	lahko	spremljate	tudi	na	socialnem	
omrežju	Facebook	www.facebook.com/projectfutura	ter	na	sple-
tni strani www.projectfutura.com.
 Vir: Kovis

Kovis predstavil projekt FUTURA
Podjetje Kovis je 1. decembra v sejni sobi Mladinskega centra v Brežicah organiziralo Kick-off konferenco projekta FUTURA. 
Namen konference je bil predstavitev projekta razvoja novega zavornega diska za železniški tovorni promet, sofinanciran s sredstvi 
OBZORJE 2020.
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Evropska unija
Solidarnost in upravljanje

migracijskih tokov

The	FUTURA	project	has	received	funding	from	the	European	Union's	Horizon	2020	
research	and	innovation	programme	under	grant	agreement	No	700985.

V ambientu Mestnega muzeja Ljubljana so 
dogodek z glasbenim programom obogatili 

Tina Živič - oboa, Eva Fritz - fagot  
in Jakob Ban - klarinet.

Leto 2016 je za ARAO jubilejno, saj zaznamuje četrt stoletja njihovega obstoja in delovanja. Ob-
letnice so priložnosti za razmislek o prehojeni poti in načrtih za prihodnost, zato je ARAO ob svo-
jem jubileju v Mestnem muzeju v Ljubljani pripravil dogodek, na katerega je povabil svoje po-
slovne partnerje, ki sooblikujejo življenje jedrske energije v Sloveniji.
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Dela	v	komandnem	prostoru	elektrarne	
in	prostorih	osebja	za	potrebe	obratova-
nja	z	radialnimi	zapornicami	so	zaključe-
na.	V	strojnici	se	nadaljujejo	pleskarska	in	
keramičarska	dela,	montaža	strojnih	in	ele-
ktro	instalacij	ter	montaža	kovinskih	kon-
strukcij.	Izvaja	se	montaža	steklene	fasa-
de	objekta	in	komunalna	infrastruktura	z	
zunanjimi	ureditvami	ob	večnamenskem	
objektu.

Jezovna	zgradba	HE	Brežice	je	skladno	z	
generalnim	 terminskim	planom	gradnje	
pripravljena	za	vmesni	dvig	vode	v	aku-
mulacijskem	bazenu	za	potrebe	testiranj	
vgrajene	opreme.	Zaključena	je	bila	mon-
taža	opreme	na	prvem	agregatu	strojnice,	
ki	je	v	izvedbi	testiranj.	Trenutno	poteka-
jo	suhi	zagonski	preizkusi,	saj	je	bil	zara-
di	neustrezne	hidrologije	(povečan	pretok	
reke	Save)	in	posledično	manjšega	padca	

vode	načrtovan	dvig	vode	za	potrebe	te-
stiranja	opreme	prestavljen	za	nedoločen	
čas.	S	planiranimi	postopki,	dvigom	vode	in	
testiranji	opreme	bomo	pričeli	ob	primer-
nih	hidroloških	pogojih.	

Na	drugem	in	tretjem	agregatu,	skladno	s	
terminskim	planom,	poteka	montaža	tur-
binske	in	generatorske	opreme,	prav	tako	
tudi	montaža	in	testiranje	vgrajene	elek-
tro opreme. 

Polnitev	akumulacije	na	nominalno	koto	
bo	lahko	izvedena	po	zaključku	del	na	na-
sipih	akumulacijskega	bazena	in	zaključku	
del	na	modifikaciji	jezu	NEK,	predvidoma	
spomladi	leta	2017.

Tehnični	pregled	ter	začetek	poskusnega	
obratovanja	je	nespremenjen	in	predviden	
konec	septembra	2017.	

V mesecu novembru so se nadaljevala gradbena in obrtniška dela na jezovni zgradbi. Za-
radi povišanih pretokov reke Save je bila omejena izvedba gradbenih del na grbi druge-
ga prelivnega polja.

HE Brežice – potekajo 
testiranja vgrajene opreme
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Pogled na območje Hidroelektrarne Brežice iz zraka

Montaža opreme agregata

SEVNICA - 24. novembra so v novem trgovsko-poslovnem 
centru v Šmarju odprli že 48. trgovino Lidl v Sloveniji, ki jo 
je družba Kostak iz Krškega gradila dobro leto dni. Ob tem 
je bilo zgrajeno še novo krožišče.

Številne zbrane sta pred uradnim odprtjem nove trgovine nago-
vorila sevniški župan Srečko Ocvirk in vodja prodaje Lidl Slove-
nija za vzhod Miha Repolusk. »Čestitke vsem, ki so ta lep objekt 
postavili in hkrati čestitke, da smo uspeli uskladiti načrte za ure-
ditev novega prometnega režima, ki izboljšuje prometno var-
nost,« je dejal župan ter zaželel uspešno sodelovanje z lokalno 
skupnostjo tudi v bodoče. »Poslovalnica je narejena po novem 
konceptu in z njo želimo vsem kupcem omgočiti čim boljšo na-
kupovalno izkušnjo,« je dejal regionalni vodja prodaje ter opra-
vil simbolno predajo ključa vodji Lidlove poslovalnice v Sevnici 
Lidiji Lazanski, kjer je trenutno zaposlenih 13 oseb. Nova Lidlo-
va trgovina v Sevnici ima skoraj 1.200 kvadratnih metrov prodaj-
nih površin, dovolj primerno osvetljenega prostora med prodaj-
nimi policami z več kot 2.000 raznovrstnimi izdelki in podaljšan 
zaključni pult na blagajnah v želji, da bi bila nakupovalna izku-
šnja udobna in preprosta. Na zunanji površini je 112 parkirnih 
mest, od tega šest za invalide in štiri za družine.
Pred slovesnim prerezom otvoritvenega traku je potekala še do-
brodelna predaja petih polnih nakupovalnih vozičkov hrane za 
socialno ogrožene v sevniški občini, ki jih je v imenu OZRK Sev-
nica prevzela predsednica Breda Drenek Sotošek. Otvoritev je 
z glasbenim nastopom popestril pihalni kvartet Godbe Sevnica. 
 S. Radi

Nov trgovski ponudnik v Sevnici

Nov trgovsko poslovni kompleks in novo krožišče sta namenu 
predala župan Srečko Ocvirk in regionalni vodja trgovske ve-
rige Lidl v Sloveniji Miha Repolusk.

BREŽICE, NOVO MESTO - V novembru sta se servisno prodajna 
centra TPV Avto in TPV Center združila, tako da zdaj na enem 
mestu, pod skupnim imenom TPV Avto svojim strankam ponu-
jata vse, kar potrebujejo uporabniki vozil. V prodajno-servisnih 
salonih na Kandijski cesti 60 v Novem mestu in Cesti bratov Cer-
jakov 11 v Brežicah svojim strankam poleg prodaje novih in ra-
bljenih vozil ter lahkih tovornih prikolic ponujajo tudi vse ostale 
storitve – od registracije vozil, cenitve in popravila škod do vul-
kanizerskih storitev in ponudbe originalnih nadomestnih delov. 
 Vir: TPV

TPV centra pod skupnim imenom

BRESTANICA - 2. decembra 
je dekan, red. prof. dr. Bojan 
Štumberger, v imenu Fakul-
tete za energetiko na slove-
snosti na brestaniškem gradu 
podelil diplome 38 letošnjim 
diplomantom, od tega 19 štu-
dentom visokošolskega stro-
kovnega študijskega programa 
in šest študentom univerzite-
tnega študijskega programa 
prve stopnje Energetika ter 13 
magistrom študijskega progra-
ma druge stopnje Energetika. 
Fakulteta je na slovesnosti še 
posebej čestitala prvemu dok-
torandu fakultete, dr. Dušanu 
Strušniku, ki je v februarju 
letos uspešno zagovarjal dok-
torsko disertacijo z naslovom 

»Termodinamična minimiza-
cija generiranja entropije od-

jemne parne kondenzacijske 
turbine v toplarnah in predlo-

gi izboljšav v procesu« in je bil 
promoviran na Univerzi v Ma-
riboru 23. junija letos. V osmih 
letih izvajanja študijskih pro-
gramov na krški Fakulteti za 
energetiko Univerze v Maribo-
ru je študij v programu Ener-
getika uspešno zaključilo že 
123 študentov visokošolskega 
strokovnega študija, 74 štu-
dentov univerzitetnega študij-
skega programa, 87 študentov 
magistrskega študijskega pro-
grama ter en študent doktor-
skega študijskega programa 
Energetika. Priložnostni pro-
gram, ki ga je povezovala Jas-
mina Spahalić, je izvedel Raj-
henburški oktet.
 B. M., foto: Sv. M.

38 novih diplomantov energetike

Letošnji diplomanti Fakultete na energetiko

KRŠKO - Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško in GZS – 
Območna zbornica Posavje, Krško sta se 28. novembra sestali 
na skupni seji upravnih odborov obeh zbornic, saj se podjetniki, 
obrtniki in gospodarstveniki več ali manj srečujejo s podobnimi 
problemi. V zadnjem času je velik problem posavskega gospodar-
skega sektorja v kadrih, s čimer se srečuje tudi celotno slovensko 
gospodarstvo. Prav ta tematika je bila osrednja tema skupnega 
sestanka, ki so ga poimenovali »Kadri za prihodnji razvoj gospo-
darstva Posavja«. Ob uvodnem nagovoru predsednikov zbornic 
Martina Novšaka (GZS – Območne zbornice Posavje, Krško) in 
Dušana Arha (Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško) je 
v nadaljevanju direktor GZS Darko Gorišek predstavil kadrovski 
potencial Posavja do leta 2020, ki orisuje kadrovske možnosti 
in potrebe. Največje pomanjkanje kadrov je v kovinarski branži, 
kar hkrati predstavlja tudi izziv iskalcem zaposlitve in mladim, 
ki se odločajo za poklice. Janja Starc iz OOZ Krško je predstavila 
projekt »Alliance for Youth« in predlog pravne ureditve vajeni-
štva v Sloveniji. Pimer dobre prakse ravnanja s človeškimi viri je 
predstavil generalni direktor Steklarne Hrastnik Andrej Božič. 
Podjetniki, gospodarstveniki, člani upravnih odborov obeh zbor-
nic so skozi razpravo prišli do zaključkov, da je treba v Posavju 
nemudoma pristopiti k reševanju problema pomanjkanja kad-
rov. Pristop mora biti sistemski, pričeti se mora v vzgojno-izo-
braževalnih ustanovah na osnovnošolski ravni in se nadaljeva-
ti na srednješolski in visokošolski ravni, hkrati je treba pričeti z 
ozaveščanjem družbe, da so vsi poklici »častni« in pomembni za 
obstoj družbe. Udeleženci so sklenili, da bodo sooblikovali kon-
ferenco oziroma okroglo mizo, ki bo v decembru potekala v Kr-
škem na tematiko dualnega sistema izobraževanja.

 P. P./vir: GZS OZ Posavje, Krško in OOZ Krško

Kadri za prihodnji razvoj
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Vstop v magični december prinaša mnogo lepih želja 
in tihih pričakovanj. Časov, ko se je družina zbrala ob 
topli krušni peči, ni več, a del spomina nanje ostaja s 
praznično peko peciva in ostalih dobrot, ki bodo del 
božične večerje ali novoletnega kosila. V iskanju pri-
mernih daril, ki jih boste postavili pod božično dre-
vesce ali pod novoletno jelko, ne pozabite na prija-

zno besedo in nasmeh, topel stisk roke in objem. Vse 
to čudežno deluje in daje dnevom v letu, ki se počasi 
poslavlja, poseben, globlji pomen. Prazničnih dni, ki 
bi segli do srca, ni veliko, zato naj vam ta decembrski 
čas prinese veliko zadovoljstva, notranjega miru in 
družinske topline.   
 Uredništvo

Decembrski vodnik

BREŽICE - Uvodni dogodek le-
tošnjega veselega decembra v 
Brežicah je bil prižig lučk, ki 
so ga že tradicionalno zazna-
movali otroci vrtca Mavrica iz 
Brežic, ki so se na prvi decem-
brski dan najprej v sprevodu 
z lučkami sprehodili od vrtca 
skozi mestno jedro do breži-
škega grajskega dvorišča, kjer 
so jim nato zaposleni v vrtcu 
pripravili igro z naslovom »Ne 
moreš spati, mali medo?«. 

Na dvorišču brežiškega gra-

du se je skupaj s spremljeval-
ci otrok zbralo okoli 500 lju-
di. Otroci so tudi zapeli pod 
vodstvom Tamare Lipar, vse 
navzoče pa je nagovorila rav-
nateljica vrtca Mavrica Breži-
ce Silvija Komočar. Igro so 
odigrali malo drugače, saj se 
je odvijala za belim platnom, 
tako da so otroci videli samo 
sence. Seveda ni manjkalo niti 
nekaj stojnic s toplim čajem in 
piškoti. S prvim decembrskim 
dnevom so tudi Brežice dobi-
le praznično podobo, saj so 

z lučkami osvetljene nekate-
re ulice, v parku pri občinski 
stavbi pa tudi letos stoji velika 
eko jelka, ki so jo na pobudo 
Komunale Brežice po mesecu 
zbiranja odpadnih lončkov in 
izdelovanja unikatnih okra-
skov okrasili otroci iz vrtcev 
in osnovnih šol v Posavju. V 
gradu pa so za letošnjo ok-
rasitev izbrali ročno izdelane 
pajke v mrežah, ki so jih izde-
lale članice Društva likovni-
kov Brežice. 
 R. R.

Otroci spet prižgali lučke

Na grajskem dvorišču se je zbrala velika množica.

Knjižnica Brežice v sodelovanju 
s Planinskim društvom Brežice 

ta četrtek, 
8. decembra 2016, ob 18. uri 

v Dvorani Savice Zorko 
vabi na dogodek 

ob svetovnem dnevu gora,
ki so ga poimenovali 

Festival Brati gore 2016 
– Visoko med oblaki.

Ob tej priložnosti bo naprodaj knjiga Ivana Tomšeta po ceni 16 EUR.

KRŠKO - 2. decembra se je v 
praznično svetlobo odelo tudi 
Krško. Luči, ki so že tretje leto 
zapored zagorele na novole-
tni smreki iz plastenk v Zato-
nu, so simbolično najavile pe-
stra decembrska dogajanja, ki 
se bodo za občane in obisko-
valce mesta zvrstila v središču 
občine v zadnjem mesecu iz-
tekajočega se leta 2016. 

Tudi pri letošnji novoletni 
okrasitvi smreke, ki je sesta-
vljena iz 1200 osvetljenih 
plastenk, so z družbo Kostak 
sodelovale vse osnovne šole 
iz občine in Šolski center Kr-
ško - Sevnica, pri čemer le-

tošnjo novost predstavlja 50 
osvetljenih lampijonov, raz-
predenih nad prizoriščem v 
Zatonu, ki so jih ročno posli-
kali učenci osnovnih šol v ob-
čini, pri poslikavah pa so so-
delovali tudi stanovalci Doma 
starejših občanov Krško in va-
rovanci Varstveno delovnega 
centra Krško - Leskovec. Tako 
kot v preteklih letih in kot ob 
različnih priložnostih so se 
v okraševanje mestnega je-
dra vključile tudi članice KD 
Prostor vmes, ki so praznič-
no okrasile Josipinin park 
pri nekdanjem zdravstvenem 
domu, mestni park ter izlož-
be ob glavni krški ulici CKŽ, 

medtem ko je Policijska po-
staja Krško mestu darovala 
smreko, postavljeno na Ho-
čevarjevem trgu. Praznične 
luči je prižgal župan mag. Mi-
ran Stanko, ob njem je obča-
nom, ki so se zgrnili v Zaton z 
vseh strani mesta in tudi dru-
gih krajev po občini, zaželel 
prijetne praznike tudi pred-
sednik uprave družbe Kos-
tak Miljenko Muha, uvod-
no praznično prireditev pa 
so z glasbo popestrili Toni 
Sotošek z družino in harmo-
nikarji, pevski zbor OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško, vokalna 
skupina Glasbene šole Popsi 
in Gala kvintet. B. M. 

SEVNICA - 4. decembra je v 
organizaciji KŠTM Sevnica 
že šesto leto zapored pote-
kal pohod z lučkami iz stare-
ga sevniškega mestnega je-
dra na grad, ki se je zaključil 
s prižigom prazničnih luči. 
Številne obiskovalke in obi-
skovalce, ki so se vzpenjali po 
grajskem hribu v soju bakel, 
so spremljali člani in članice 

PD Lisca Sevnica. V grajskem 
parku jih je pozdravil vodič 
Ciril Dolinšek, v atriju gra-
du pa sta pod vodstvom zbo-
rovodkinje Jelke Gregorčič 
Pintar zapela otroški in mla-
dinski pevski zbor OŠ Blanca, 
pesem Lučka je odrecitirala 
Pia Paulina Pinoza, v ples-
nem nastopu pod vodstvom 
učiteljice Ksenije Juh pa so 

se predstavile učenke Tajda 
Peklar, Žana Kočevar, Ajda 
Stritar, Pia Paulina Pinoza, 
Lara Martinkovič Mavsar in 
Anja Radej. Številne zbrane 
sta nagovorila župan Srečko 
Ocvirk in direktorica KŠTM 
Mojca Pernovšek, ki sta nato 
prižgala še praznične novole-
tne luči v mestu.
  S. R., foto: P. B.

Z lučko na sevniški grad

Pohod z lučkami na grad se je zaključil s kulturnim programom in prižigom prazničnih 
luči v mestu.

50 lampijonov in smreka 
iz 1200 plastenk

Prižig luči na smreki in lampijonov je pospremilo veliko število občanov.
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Cimetove zvezdice
Piko na i praznični peki dajo prav cimetove zvezdice, ki niso le 
lepe, temveč tudi okusne. Da se jih boste lažje lotili vam pos-
redujem enostaven in preizkušen recept.

Sestavine:
• 400 g mletih mandljev
• 3 žličke mletega cimeta
• 3 beljaki (1 beljak pustimo za premaz)
• 1 ščep soli
• 200 g sladkorja v prahu (100 g sladkorja pustimo za pre-

maz)
• 2 vrečki vaniljevega sladkorja
• 1 žlica sveže iztisnjenega limonovega soka (za premaz, da 

ostane lepe bele barve)
• Malo sladkorja v prahu za delo in modelčki za piškote v ob-

liki zvezdic.

Priprava:
Mandlje zmešamo s cimetom. 
Dva beljaka stepemo v trd sneg, 
ki mu postopoma dodajamo 100 
g sladkorja v prahu in vaniljev 
sladkor ter stepemo v gosto pe-
nasto beljakovo zmes. Na hitro in 
enakomerno vmešamo mandlje s 
cimetom.
Vlažno, rahlo lepljivo testo med 
dvema plastema papirja za peko 
razvaljamo na približno 1 cm de-
belo. Zgornji papir odstranimo 
in z modelčki izrežemo zvezdi-
ce. Modelčke med izrezovanjem 
vsake toliko namočimo v sladkor 

v prahu, da se piškoti lažje ločijo. Preostali beljak trdo stepe-
mo in postopoma dodamo preostali sladkor in limonin sok ter 
stepemo v mazljivo zmes. Zmes s čopičem na debelo in enako-
merno nanesemo na zvezdice.

Pečico segrejemo na 150 stopinj. Pekač z zvezdicami posta-
vimo v pečico, na spodnje vodilo in pečemo približno 15 mi-
nut. Beljakov premaz mora ostati lepe bele barve, mandljevo 
testo pa vlažno. Pečene zvezdice predenemo na rešetko, da se 
ohladijo. Dober tek! B. K.

Velika izbira!

PESTRA IZBIRA 
PIROTEHNIŠKIH 

IZDELKOV

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

Za praznično vzdušje, 
zabavo in varnost.

OGNJEMETI
RAKETE

VABLJENI, PRESENEČENI BOSTE NAD PODNUDBO!

MOSTEC - 26. novembra, na predvečer prve adventne nedelje, 
je Brodarsko-turistično društvo Mostec spet pripravilo priredi-
tev Advent na Mostecu, v sklopu katere so letos petič zapovrstjo 
prižgali prvo svečko na velikem adventnem vencu, ki je ena iz-
med posebnosti te vasi. Kot nam je zaupala tajnica mošanske-
ga društva Nataša Krulc, ima verjetno največji venec v Sloveni-
ji obseg 52 metrov, kar predstavlja točno toliko hiš v vasi. Sicer 
ga ne nameravajo več širiti, s tradicijo njegove postavitve in pri-
žiga prve lučke pa bodo še nadaljevali. Društvo, ki ga sicer vodi 
Stanko Savnik, se je letos odločilo, da v središču vasi postavi ma-
keto broda, saj so ugotovili, da veliko mimovozečih ljudi sploh 
ne ve za to posebnost Mosteca, ki že 131 let pluje po Savi ter po-
vezuje njen levi in desni breg. Poleg broda in venca je mošan-
ska posebnost tudi rojstna hiša s spominsko ploščo dr. Jožeta 
Toporišiča. Maketo broda, ki služi tudi kot oder, so izdelali čla-
ni društva, sponzorirali pa Občina Brežice, HESS, AFP Dobova, 
Vrata Deržič in Kostak.
Advent na Mostecu 2016 se je najprej pričel z mašo v cerkvici sv. 
Fabijana in Sebastijana, nato je sledil kulturni program z nasto-
pom Gasilskega pihalnega orkestra Loče, Mešanega pevskega 
zbora KD Franc Bogovič Dobova ter učencev OŠ dr. Jožeta Topo-
rišiča Dobova in otrok vrtca Najdihojca Dobova. Po prižigu prve 
svečke na vencu so obiskovalcem ponudili tudi slavnostno tor-
to, ki je imela za dekoracijo majhen brod. Le-ta je bil letos vpi-
san v Register nesnovne kulturne dediščine, že prej je bila v Re-
gister nepremične kulturne dediščine vpisana tudi jeklena vrv, 
s katero je brod povezan. Potekal je tudi praznični sejem, na ka-
terem se je predstavljalo deset lokalnih rokodelcev in ponudni-
kov ter dobovski učenci s svojimi izdelki. R. Retelj

Poleg venca še maketa broda

Obiskovalcem so razdelili slavnostno torto.

GASILSKI PIHALNI ORKESTER LOČE
             & MAŽORETNA SKUPINA

KVATROPIRCIARIA

Kulturni dom
Dobova

SOBOTA
10.12. ob 19.uri

Praznično svetlobo v Krškem 
skupaj ustvarilo več generacij 

Jelka v Zatonu je sestavljena iz 1.200 plastenk,
ki so jih zbirali v vseh osnovnih šolah občine Krško,

Šolskem centru Krško-Sevnica, 
Domu starejših občanov Krško in Varstveno 

delovnem centru Krško – Leskovec. 
Odpadki so tako dobili novo podobo.

Praznično svetlobo ustvarjajo tudi lampijoni,
ki so jih poslikale različne generacije.

Sodelovali so učenci in mentorji OŠ Jurija Dalmatina Krško,
OŠ XIV. divizije Senovo, OŠ Leskovec pri Krškem,

OŠ Koprivnica, OŠ Podbočje, OŠ Brestanica, 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja,

 ter varovanci v Domu starejših občanov Krško 
in Varstveno delovnem centru Krško – Leskovec. 

Družba Kostak se zahvaljuje vsem, 
ki ste sodelovali pri okrasitvi in prireditvi Prižig prazničnih luči. 

Skupaj ustvarjamo našo skupnost in našo prihodnost, 
zato odgovorno ravnajmo z okoljem. 

PODBOČJE - Pevke izpod Bočja, ki delujejo v okviru KD Stane 
Kerin Podbočje, so na drugo adventno nedeljo v tamkajšnjem 
kulturnem domu pripravile koncert z naslovom Zlati večeri. Pri-
čakovanju božiča primerne pesmi so poleg njih kar številčnemu 
občinstvu peli še Ljudski pevci iz Dobove in domača vokalna za-
sedba Korzingerji, ki se je prvič predstavila javnosti. O adven-
tnemu času, godovanjih sv. Miklavža, sv. Barbare in sv. Lucije so 
pripovedovali Lovro Jurečič, Ivanka Černelič Jurečič, Renata 
Jurečič in Metka Vrhovšek. Za konec so vsi skupaj zapeli pesmi 
Zvezde na nebu in seveda Sveto noč.  P. P., foto: L. P.

Adventni koncert v Podbočju

"Sončni vzhod prebuja naravo, 
branje knjig razsvetljuje glavo." 

Mongolski pregovor

Naročila in informacije: 040 302 809 / zalozba@posavje.info

Knjiga je vedno pravo darilo!
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PIHALNI ORKESTER KAPELE

Terme Čatež,
18. 12. 2016 ob 18. uri

Božični
KONCERT

Dirigent: Sebastjan Borovšak

Božični
KONCERT

gosti:
MATJAŽ MRAK
in združeni otroški pevski zbor
OŠ Dobova - Kapele in Globoko

www.orkester-kapele.si

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

VESELI DECEMBER V VRTNEM CENTRU

SE ZAČENJA
več na www.eurogarden.si

Vsi dogodki trajajo 1 uro. 
Otroke bodo dobri možje obdarili 

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

w w w . i n t e r m a r k e t - b r e z i c e . s i

v Brežicah.
Program prireditev v decembru,

ki bodo potekale v hali 2:

Petek, 23. december, ob 16.00:
PLESNA ZABAVA z ZIMSKIMA VILAMA 

in OBISK BOŽIČKA s PALČKOM

Petek, 30. december, ob 16.00:
PREDSTAVA s SPOMINČICO FIFI

in obisk DEDKA MRAZA 
s SPREMSTVOM V decembrskem času, ki ga zaznamujejo tudi obdarovanja, 

lahko k boljši družbi in okolju, v katerem živimo, prispeva-
mo tudi tako, da do 0,5 % dohodnine, ki jo plačamo, name-
nimo do največ pet nevladnim organizacijam (NVO), ki so na 
seznamu upravičencev. Slednje so sprožile akcijo #nulapet z 
geslom »Nič vas ne stane, da ste dobrodelni« s katero promo-
virajo omenjeno možnost, ki jo ima vsak, ki plačuje dohodnino 
v Sloveniji. Kot pravi Andreja Pavlin iz Zavoda Dobra družba 
- Stičišče nevladnih organizacij Posavja, je tudi v Posavju to-
vrstnih upravičencev okoli 200, od upokojenskih društev, in-
validskih organizacij, lovskih in ribiških družin do gasilskih, 
humanitarnih in drugih društev in drugih NVO, ki so prido-
bile status v javnem interesu na različnih področjih – športa, 
kulture, izobraževanja, socialnega varstva ipd. Takšna donaci-
ja nas nič ne stane, saj gre sicer tega 0,5 % dohodnine v prora-
čun. Potreben je le manjši korak – izpolniti obrazec in ga pos-
lati na FURS ali oddati v e-davke, s čimer lahko kot državljani 
vsaj v enem delu vplivamo na to, komu gre neposredno delež 
plačanega davka ter s tem pomagamo organizaciji, ki nam je 
blizu. Tega potem ni potrebno več početi vsako leto, saj naša 
odločitev za izbrano NVO velja do preklica. Seznam upravičen-
cev za letošnje leto najdete na spletni strani www.pisrs.si/Pis.
web/pregledPredpisa?id=SKLE10673.  P. P.

Komu boste namenili 
del dohodnine?

HIŠA TRT, VINA IN 
ČOKOLADE KUNEJ

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju! 

NOVO:
Okusite belo čokolado 

v belem vinu! 
Chocolat Impérial blanc

www.kunej.com | Tel.: 031 337 526
Bodi srečen, bodi srečna, ne skrbi! Tako malodane 
ukazuje popularna pesmica Bobbya McFerrina iz 
leta 1988, ki je znana po tem, da je bila prva sklad-
ba, izvedena brez instrumentalne spremljave (a 
cappella), ki je dosegla vrh znamenite lestvice Bil-
board 100. Manj znano pa je, da je za naslovni sta-
vek uporabljen citat indijskega duhovnega vodite-
lja Meher Babe. Ja, sreča je povsod po svetu iskana 
in zaželena, zato tudi radi prisluhnemo še tako drob-
nemu nasvetu, kako jo doseči ali se ji vsaj približati.

Decembrski večer. Mislim, da je bil zelo jasen, ko je 
mlad upognjen mesec, zašiljen na obeh straneh, opa-
zoval precej drenast svet pod seboj, družabnica zvez-
dica nad njim mu je, in meni, nudila svetlo prijatelje-
vanje, ko so temno nebo križale dolge rdeče sledi letal, 
ki so potnike nosili, vozili v vse smeri. Tudi tam gor je 
dren. Postanek pred domom, z opazovanjem nebesnih 
širjav, ko pomislim, da imam ves svoj svet prav na 
tem koščku zemlje, z goro spominov. Še vedno.

Oni trije, sivi in bradati, s kapo ali kučmo na glavi, 
oblečeni v belo in rdeče, pa so šele v pripravah, da 
osrečijo. Sedaj, ko to pišem, je prvi pred nekaj ura-
mi že osrečeval. Različno o(ne)srečeval različne. Od-
visno od duha in srca, ki ga pestujemo v sebi. Odvis-
no od duha in srca, ki smo ga uspeli prebuditi v nam 
najmilejših. V decembru in potem v januarju in vse-
skozi do konca naslednjega leta. Do novega, prihod-
njega decembra, ki bo spet pisan v barvah, lučeh, 
okusih, srečanjih … Upam in želim za vse!

Biti vesel in uravnotežen – to si verjetno želimo vsi. 
Skozi vse leto, čez vse decembrske dni, ki so še pred 
nami, z mislimi na srečo, za katero se tako žene-
mo … A najbrž to sploh ni tako nedosegljivo. Srečni 
ljudje se ne primerjajo - pa kaj, če ima sosed večji in 
boljši avto, balkon in vrt poln različnih cvetic, mo-
den plašč in čevlje po zadnjih zapovedih … Zavist 
je pač posebej zahrbten zatiralec sreče. Srečni ljud-
je si upajo tvegati in ne želijo ustreči vsem. Živijo 
preprosto, odstranijo vso kramo iz svojega doma in 
nato še iz svojega življenja. Srečni ljudje so optimi-
stični, na koncu še tako temne poti vidijo svojo ble-
ščečo piko, svoj svetli cilj. Srečni ljudje si ne dajo po-
kvariti dobre volje z nesrečami (če so zamudili vlak, 
na primer), temveč svojo pozornost raje usmerijo 
v pozitivne trenutke, ko bo, na primer, prišel drug 
vlak, avtobus, ali bodo odšli v nameravano smer z 
»avtoštopom«. Če ne danes, pa jutri ali dve uri kas-
neje. Srečni ljudje radi pomagajo in niso zamerljivi. 
Srečni ljudje živijo za tu in zdaj in se ne spopadajo 
kar naprej z vrtiljakom misli, česa še niso dokončali 
oziroma, kaj bodo počeli čez uro. 

In lahko bi naslednjo misel postavili kot prvo v mre-
ži vseh misli – srečni ljudje so v vsakdanjem življe-
nju hvaležni za male stvari: za uspešno skuhano 
kosilo, za lep izlet z bližnjimi, za sproščen klepet s 
prijateljico, za povabilo na kosilo, za prijazen na-
smešek mimoidočega na ulici, za podarjen še topel 
kruhek drage prijateljice, za popito dišeče kuha-
no praznično vino s prijateljem, s katerim si lahko 
iskren …

V imenu kolegov in svojem vam želim, da bi uživali 
v tem, kar nam ponujajo nebo, narava in zemlja, da 
bi uživali v tem, kar nam ponujajo prijateljstva in 
z njimi dobra družba, da bi bil vaš dom vedno topel 
in poln zavetja, da bi se v delovnem kolektivu dob-
ro počutili in da bi bili med kolegi kar se da ustvar-
jalni, želim vam, da bi bil vsak dan poln majhnih 
čarovnij, da bi si znali brez slabe vesti vzeti čas za 
uživanje. In želim vam, da bi bili veseli in, ja, pred-
vsem zdravi!       

Bodi srečen …

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna
CERKLJE OB KRKI - Župnijska Karitas Cerklje ob Krki je 20. 
novembra organizirala prvi dobrodelni koncert »Iskrica 
upanja«. Polna dvorana cerkljanskega gasilskega doma je 
dala vedeti, da ljudje v svojem kraju podpirajo dejavnost do-
brodelnih organizacij in pomoč ljudem v stiski.

Na uvodu koncerta je zbrane pozdravil predsednik cerkljan-
ske Karitas, domači župnik Janez Žakelj, ki je izpostavil pred-
vsem dobroto, ki jo izkazujejo ne samo člani Karitas, temveč 
tudi veliko drugih faranov, kar se je ne nazadnje pokazalo tudi 
ob zadnjih hujših poplavah, ko so bile prizadete tudi nekatere 
hiše v cerkljanski župniji in so farani takoj priskočili na pomoč. 
Med obiskovalci koncerta sta bila tudi direktor in tajnik ŠK Novo 
mesto, Ciril Murn in Gregor Vidic. Slednjima je ob koncu taj-
nica ŽK Cerklje ob Krki Vilma Kerin izročila tudi zbran prispe-
vek na koncertu - obiskovalci so namenili več kot 1400 evrov, 
ki jih bo ŠK Novo mesto namenila vsem pomoči potrebnim. Na-
stopajoči na koncertu, ki so se odpovedali honorarju, so bili: ot-
roci vrtca Pikapolonica Cerklje ob Krki pod mentorstvom Re-
zike Špiler, ansambel Favoriti, Mili Korpar, ansambel Prosen, 
vokalna skupina Sovice z umetniškim vodjem Jernejem Fabi-
janom, Mariachi fiesta en jalisco, Klapa Parangal, MePZ Cerklje 
ob Krki pod vodstvom Andreja Resnika, ansambel Veseli Do-
lenjci, mlada pevka Manca Mihelin in recitatorka Nada Ravni-
kar. Koncert je povezovala Melita Zagorc Vegelj.
 R. Retelj

Zasvetila prva iskrica upanja

Posavski obzornik tudi na spletu 
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

Na	tekmovanju	v	Ameriki	so	so-
delovali	Sara Rožman Atelšek, 
Živa Bezjak, Gala Margita Šti-
glić, Luka Pesjak, Tim Medved 
in Barbara Štorman. Dijaki so se 
pripravljali	pod	vodstvom	men-
torice,	 profesorice	 angleškega	
jezika	na	Gimnaziji	Brežice	Ma-
teje Raušl,	ki	je	dijake	tudi	spre-
mljala	na	njihovi	poti	v	ZDA.	

ŠTIRI ZLATE IN DVE SREBRNI 
MEDALJI
Kot	skupina	so	Živa	Bezjak,	Tim	
Medved	in	Luka	Pesjak	osvojili	

zlato	medaljo	 iz	dela	Scholar's	
Bowl.	Posamezno	sta	Živa	Bez-
jak	in	Barbara	Štorman	osvojili	
srebrno	medaljo	pri	pisanju	ese-
ja.	Živa	Bezjak	je	osvojila	še	zla-
to	medaljo	kot	najboljša	dijaki-
nja	brežiških	gimnazijcev.	Sara	
Rožman	Atelšek	in	Gala	Margi-
ta	Štiglić	sta	osvojili	Da	Vincije-
vo	zlato	medaljo.	Tekmovanja	se	
je	udeležilo	okoli	700	srednješol-
cev	iz	38	držav	celega	sveta.	Na	
tekmovanju	je	bila	večina	ude-
ležencev	iz	mednarodnih	šol	ali	
šol,	kjer	 je	angleščina	kot	ma-

terni	jezik,	zato	veljajo	iskrene	
čestitke	brežiškim	gimnazijcem	
za	osvojene	medalje	na	tekmo-
vanju,	za	katerega	so	se	mora-
li	v	tujem	jeziku	naučiti	še	šest	
predpisanih	tem.

DRAGOCENE IZKUŠNJE IN 
NOVA POZNANSTVA 
Po	besedah	dijakinje	Gale	Mar-
gite	 Štiglić	 je	 sodelovanje	 na	
mednarodnem	 tekmovanju,	
v	 katerem	 so	 si	 dijaki	 ogleda-

li	 tudi	 univerze	 Yale,	 Harvard	
in	 MIT,	 odprlo	 nova	 obzorja,	
poznanstva	z	vrstniki	 iz	drugih	
držav	ter	spoznanja,	kako	je	ži-
veti	v	veliki	državi	in	kakšne	so	
možnosti	za	njihovo	prihodnost.	
Dijaki	so	se	dogovorili	z	mentori-
co	Matejo	Raušl	in	ravnateljem	
Urošem Škofom,	da	bodo	tudi	v	
letu	2017	sodelovali	na	medna-
rodnem	tekmovanju,	zato	v	svo-
je	vrste	vabijo	dijake,	da	se	jim	
pridružijo.	

KALI	(16418-B)	je	še	ena	iz	zgod-
be	šestih	odvzetih	psov.	Je	pas-
ja	 dama	 v	najlepših	 letih,	 šte-
je	jih	okoli	pet.	Je	zelo	prijazna	
in	nežna	psička.	Obožuje	 ljudi	
in	nadvse	uživa	v	njihovi	druž-
bi.	Išče	prijazen,	ljubeč	in	odgo-
voren	nov	dom,	v	katerega	bo	
odšla	celotno	veterinarsko	oskr-
bljena in urejena.

JAMES BOND	(16457-B)	
je	zelo	prijazen	in	pozitiven	kuža,	
star	približno	2	 leti,	nižje	 rasti	
(8,5	 kg).	Navajen	na	povodec,	
rad	se	crklja	in	uživa	v	družbi	lju-
di.	Išče	dober	dom	in	topel	kavč.

DIVA	(16417-B)	
je	ena	izmed	šestih	pred	kratkim	
odvzetih	psov.	Je	prijazna,	a	bo-
ječa	psička	(ni	agresivna!)	več-
je	rasti,	mlada	približno	leto	do	
leto	in	pol.	Diva	hitro	napredu-
je	in	premaguje	strahove,	je	že	
sterilizirana,	cepljena,	čipirana	-	
vse,	kar	še	potrebuje,	je	razume-
vajoč,	ljubeč	in	odgovoren	dom!	

Občina	Brežice	obvešča,	da	se	od-
redi popolna zapora ceste in pre-
pove promet za pešce in vse vrste 
vozil na	odseku	LZ 026031 Prešer-
nova cesta – železni most	(od	pri-
ključka	za	HE	Brežice	do	križišča	z	
regionalno	cesto	R2	419/1206	–	
Križaj	–	Čatež	ob	Savi).	Odredba	
velja	začasno,	do	izvedbe	sanaci-
je	mostu	čez	Savo	in	Krko	oz.	naj-
kasneje do 30. 11. 2017. 

Iz	 Poročila št. P 0803/16-630-1 
o detajlnem pregledu jeklenega 
mostu čez reko Savo pri Brežicah,	
ki	ga	je	izdelal	Zavod	za	gradbeni-
štvo	Slovenije,	izhaja,	da	so	priso-
tne	močne	 korozijske	 poškodbe	
spodnjega	dela	konstrukcije	mostu,	zaradi	česar	je	ogrožena	trdnost	
oz.	nosilnost	mostu	in	je	predel	LZ	026031	Prešernova	cesta	–	žele-
zni	most	(od	priključka	za	HE	Brežice	do	križišča	z	regionalno	cesto	
R2	419/1206	–	Križaj	–	Čatež	ob	Savi)	nevaren	za	uporabo.
Prosimo	za	razumevanje	in	za	upoštevanje	cestnoprometne	signa-
lizacije.

BREŽICE	–	Na	prvi	decembrski	dan	so	učenci	1.	in	2.	razreda	OŠ	Ma-
ksa	Pleteršnika	iz	Pišec	v	spremstvu	ravnateljice	Nuške Ogorevc obi-
skali	Občino	Brežice.	Šolarji	so	se	županu	Ivanu Molanu	zahvalili	za	
dolgoletno	podporo,	ki	jo	občina	namenja	mednarodnemu	Unesco-
vemu	taboru.	Ta	je	letos	že	17.	leto	povezal	krajane	Pišec	ter	otro-
ke	in	mlade	iz	različnih	slovenskih,	hrvaških	in	srbskih	šol.	Učenci	so	
županu	predstavili	letošnji	tabor	Premikamo	meje	v	Pišecah,	ki	je	
potekal	na	temo	stročnic.	Teden	dni	so	v	Pišecah	gostili	vrstnike	iz	
Slovenije,	Hrvaške	in	Srbije,	ki	so	na	delavnicah	raziskovali,	spozna-
vali	pestrost	različnih	kultur	ter	tkali	nova	prijateljstva.	Med	ostalimi	
dejavnostmi	so	otroci	pripravili	tudi	družabne	igre	z	zrni	-	družabno	
igro	Župan,	ki	so	jo	izdelali	sami,	so	tudi	podarili	županu	Ivanu	Mo-
lanu.	Župan	se	je	osnovnošolcem	zahvalil	za	obisk	in	darilo	ter	s	šo-
larji	delil	spomine	na	družabne	igre	iz	svojega	otroštva.	

Ker	je	Občina	Brežice	med	manj	
zadolženimi	slovenskimi	občina-
mi	 (povprečen	dolg	občine	na	
prebivalca	je	419	EUR,	pri	bre-
žiški	občini	 je	 ta	dolg	občutno	
nižji	-	219	EUR),	bo	lahko	naje-
la	kredit	v	višini	500.000	evrov	
in	omogočila	hitrejši	 zaključek	
investicije.

Projekt	Rekonstrukcija	in	dogra-
ditev	OŠ	Cerklje	ob	Krki	je	ena	
največjih	 investicij	 na	 podro-
čju	občine	Brežice.	Dela	rekon-
strukcije	in	gradnje	šole	zajema-
jo	obdobje	dveh	let,	finančno	pa	
bi	investicijo	izvedli	v	treh	prora-
čunskih	letih	(od	2016	do	2018).	
Ker	je	občina	med	manj	zadol-
ženimi	občinami	v	Sloveniji	(vir	
podatkov:	Ministrstvo	za	finan-
ce	RS),	je	sposobna	najeti	kre-
dit	za	potrebno	opremo	ter	ure-
diti	prostore	nove	šole	in	vrtca	
prej	kot	načrtovano	(v	dveh	pro-
računskih	letih	–	2016	in	2017)	

Popolna zapora ceste Krška vas - Velike Malence
Občina	 Brežice,	 zanjo	 izvajalec	 za	 ceste	 KOP	 Brežice	 d.d.,	
obvešča,	da	bo	izvedena	popolna zapora občinske ceste LC 
024061 Krška vas - Malence,	v	času	od	četrtka,	8.	12.	2016,	do	
sobote,	10.	12.	2016.
Investitor	 oz.	 izvajalec	 del	 potrebuje	 zaporo	 z	 namenom	
izgradnje	 pločnika	 po	 projektu	 »Pločnik	 Krška	 vas	 –	 Velike	
Malence	 I.	 do	 IV.	 faza«.	 Popolna	 zapora	 se	 izvaja	 za	 čas	
asfaltiranja,	potem	se	umakne.	
Obvoz	 bo	 možen	 po	 lokalnih	 cestah	 LC	 024121	 Dvorce	 –	
Žejno;	LC	024122	Žejno	–	Globočice;	LC	024102	Mrzlava	vas	–	
Globočice;	LC	024101	Velike	Malence	–	Mrzlava	vas	in	v	obratni	
smeri	ter	ostalih	vzporednih	cestah.

V novo šolo bodo šolarji vstopili že leta 2017
BREŽICE, CERKLJE OB KRKI - Leto dni po podpisu pogodbe za gradnjo nove šole in vrtca Cerklje ob Krki dela gradnje 
dobro napredujejo. Če bo Občinski svet občine Brežice podprl predlog rebalansa proračuna občine za leto 2017 in za-
dolžitev v višini pol milijona evrov, bo šola končana in opremljena že v naslednjem letu. To pomeni, da bodo otroci 
sedli v šolske klopi v novi šoli prej kot načrtovano. 

ter	tako	omogočiti	zgodnejšo	se-
litev šolarjev in otrok v nove pro-
store. 

POTEK DEL
Skladno	 s	 terminskim	 planom	
so	 izvedena	gradbena	dela	na	
gradnji	vrtca,	 ta	 je	do	postavi-
tve	oken	začasno	zaščiten	s	fo-
lijo,	da	je	omogočeno	izvajanje	

del	na	montaži	instalacij,	izved-
bi	 kitanja	 sten	 in	 izravnav.	Na	
objektu	vrtca	 je	 izvedena	 tudi	
kritina,	 ki	 je	 pred	 zaključkom	
tudi	na	objektu	nove	 šole.	Na	
le-tem	so	v	izvajanju	tudi	mon-
taže	instalacij	in	grobe	izravnave	
sten,	pred	izvedbo	pa	je	streha	
nad	telovadnico.	V	objektu	sta-
re šole se trenutno izvajajo in-

stalacije	 ogrevanja	 in	 izvedba	
estrihov.	

O INVESTICIJI
Novi	 prostori	 bodo	 otrokom	
in	zaposlenim	na	šoli	in	v	vrtcu	
omogočili	kakovostne	pogoje	za	
delo	in	učenje.	Celotna	vrednost	
projekta	(poleg	gradbenih	del	še	
izdelava	dokumentacija,	arhitek-
turni	natečaj,	oprema	in	odkup	
zemljišč)	znaša	kar	6,26	milijo-
na evrov. Dela na terenu so se 
pričela	januarja	2016,	zaključek	
del	pa	je	načrtovan	v	juliju	2017	
s	pridobitvijo	uporabnega	dovo-
ljena,	 vselitev	v	nove	prostore	
po	izvedbi	opreme	pa	je	bila	na-
črtovana	za	leto	2018.	Novi	šol-
ski	prostori	bodo	namenjeni	za	9	
do	12	oddelkov	šole	in	5	oddel-
kov	vrtca,	skupaj	za	maksimalno	
predvideno	število	252	učencev	
in	za	110	otrok	vrtca	(trenutno	
obiskuje	šolo	197	učencev,	v	vr-
tec	pa	je	vključenih	82	otrok).

Stavba stare šole ter nova šola in telovadnica

Učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 
obiskali župana

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece na obisku

Popolna zapora mostu čez Savo in Krko

Primer korozije na mostu

Dijaki gimnazije na sprejemu pri županu
BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan je sprejel dijakinje in dijaka 3. letnika Gimnazije Brežice, ki so se uspešno ude-
ležili zaključka mednarodnega tekmovanja Svetovni pokal znanja (The World's Scholar's Cup), ki se je odvijalo med 18. in 
21. novembrom na univerzi Yale v Združenih državah Amerike. Župan je dijakom čestital za odlične rezultate, s katerimi so 
dokazali kakovost izobraževalnega sistema v občini in Sloveniji, spodbudno okolje ter odlično usposobljenost učiteljev. 

Dijaki z mentorico na sprejemu pri županu
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ČETRTEK, 15. 12., ob 16.00 / Mladinski center Sevnica

DELAVNICA: IZDELOVANJE NOVOLETNIH OKRASKOV15. 12.

SOBOTA, 17. 12., od 8.00 do 12.00 / sejemski prostor za HTC-jem, Kmečka tržnica Sevnica

BOŽIČNA TRŽNICA17. 12.

ČETRTEK, 8. 12., ob 16.30 / Grad Sevnica

ČAROBNI OBISK GRADU

TOREK, 20. 12., ob 17.00 / Kulturna dvorana Sevnica

OTROŠKA PREDSTAVA: PRAZNIČNA LUČKA20. 12.

ČETRTEK, 22. 12., ob 16.00 / Mladinski center Sevnica

DELAVNICA: IZDELOVANJE NOVOLETNIH OKRASKOV22. 12.

SOBOTA, 31. 12., ob 17.00 / pred lokalom Central’s

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE s skupino malibu31. 12.

SOBOTA, 31. 12., ob 22.00 / pred lokalom Central’s

SILVESTROVANJE NA PROSTEM Z ANSAMBLOM D’PALINKA31. 12.

2016

Območno združenje Rdečega križa Sevnica je pod okriljem prire-
ditev ob občinskem prazniku v sodelovanju z lokalno skupnostjo 
četrto leto zapored pripravilo dobrodelni koncert z namenom zbi-
ranja sredstev za nakup paketov pomoči za občane in družine iz 
občine Sevnica, ki potrebujejo pomoč. 

Skozi	večer	raznolike	glasbe	sta	publiko	vodila	Petra in Vili Zupančič. 
Sodelovali	so	povečini	domači	glasbeni	gostje	in	talenti:	otroški	pev-
ski	zbor	Vrtca	Ciciban	Sevnica	pod	vodstvom	Melite Železnik,	mo-
ška	vokalna	skupina	Lira	iz	Krmelja,	mažorete	Društva	Trg	Sevnica,	
mlada	pevka	Sara Praznik	iz	Boštanja	ob	klavirski	spremljavi	Tine-
ta Beca,	orkester	frajtonaric	Kluba	Povše	z	Blance,	glasbeno-instru-
mentalna	skupina	Srednje	šole	za	gostinstvo	in	turizem	Celje	pod	
vodstvom	domačinke	Ingrid Redenšek Slapnik,	Jure Klenovšek iz 
Zabukovja	ob	spremljavi	citrarke	Anje Drstvenšek,	ansambel	Brež-
iški	flosarji	in	kvintet	Dori.

Zbrane	so	pozdravili	generalna	sekretarka	Rdečega	križa	Sloveni-
je Renata Brunskole,	predsednica	območnega	združenja	Rdečega	
križa	Sevnica	mag.	Breda Drenek Sotošek,	župan	Srečko Ocvirk in 
direktorica	KŠTM	Mojca Pernovšek,	sekretarka	sevniškega	združe-
nja	Rdečega	križa	Mojca Pinterič Krajnc	pa	je	v	zaključku	seznanila,	
da	je	bilo	z	vstopnino,	finančnimi	donacijami	in	srečelovom	skupaj	
zbranih	blizu	7.100	evrov,	kar	zadostuje	za	nakup	520	kompletov	po-
moči,	sestavljenih	iz	prehrambnega	paketa,	pralnega	praška	in	to-
aletnega	kompleta.	

Vsakemu	od	nastopajočih	se	je	za	sodelovanje	s	košarico	domačih	
dobrot	in	županovim	vinom	zahvalil	eden	od	prostovoljcev	iz	različ-
nih	krajevnih	organizacij,	predstavnici	Rdečega	križa	pa	sta	pouda-
rili	tudi	dobro	sodelovanje	z	občino	in	KŠTM	Sevnica	za	organizacij-
sko	podporo	pri	pripravi	koncerta.
 Foto: Ljubo Motore

Javni zavod za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejavno-
sti (KŠTM) Sevnica pod okri-
ljem »Čudežnega decembra« 
združuje celomesečni niz do-
godkov in aktivnosti za različ-
ne generacije. 
V	Sevnici	so	se	praznične	luči	
prižgale	 to	nedeljo,	po	 tradi-
cionalnem	pohodu	Z	lučko	na	
grad.	 Vrh	 prazničnega	 doga-
janja	bo	31.	decembra,	ko	bo	
pred	lokalom	Central's	organi-
zirano silvestrovanje na pros-
tem,	 najprej	 za	 najmlajše	 s	
skupino	Malibu	in	nato	še	z	an-
samblom	D'Palinka	Band,	skozi	
celoten	mesec	pa	so	se	že	ozi-
roma	se	še	bodo	zvrstili	razno-
vrstni	 dogodki.	V	prvih	dneh	
decembra	je	potekala	delavni-
ca	izdelovanja	adventnih	venč-
kov	 in	 namiznih	 aranžmajev,	
delavnica	 izdelava	 čudežnih	
sladic	za	pohod	z	lučko	na	grad,	
praznična	tržnica	s	programom	
za	otroke,	pa	tudi	delavnica	iz-
delovanja	novoletnih	voščilnic.	
Program	dogodkov	do	zaključ-
ka	meseca	je	objavljen	v	prilo-
ženem	letaku.	Vljudno	vablje-
ni	k	udeležbi.	

Praznovanje ob novih pridobitvah v Boštanju
V Boštanju sta bili konec novembra namenu predani dve cestno-prometni investiciji Občine Sevnica, ki višata kako-
vost bivanja ter pripomoreta k boljši prometni dostopnosti in celoviti urejenosti kraja. 

Novo	zgrajeni	most	v	dolini	Gra-
hovice	predstavlja	krajšo	in	var-
no	cestno	povezavo	vseh	upo-
rabnikov	lokalne	ceste	Boštanj	
–	Vrh	–	Okič	s	krajevnim	in	ob-
činskim	središčem.	Posodobljeni	
cestni	odsek	na	relaciji	Osnovna	
šola	Boštanj	–	železniška	postaja	
prav	tako	prinaša	udobno,	varno	
vsakodnevno	povezavo	številnih	
uporabnikov	te	ceste.	Izgrajeni	
manjkajoči	deli	pločnikov	so	za-
okrožili	celotno	povezavo	med	

gornjim	Boštanjem	in	boštanj-
sko	obrtno	cono.
Navzoče	ob	odprtjih	obeh	pri-
dobitev	je	v	imenu	investitorja,	
Občine	Sevnica,	pozdravil	župan	
Srečko Ocvirk.	Pozdrave	je	vsem	
namenil	tudi	predsednik	Sveta	
Krajevne	skupnosti	Boštanj	Jože 
Udovč.	 Zapeli	 so	Ljudski	pevci	
Boštanj.	Obe	novosti	so	krajani	
na	obeh	lokacijah	pospremili	z	
družabnim	srečanjem.
 Foto: Občina Sevnica

Odprtje mostu čez GrahovicoOdprtje nove ceste v Boštanju

Ljudski pevci Boštanj

V sklopu sejma Narava-zdravje, 
ki je na ljubljanskem Gospodar-
skem razstavišču poteka od 24. 
do 27. novembra, so bila pode-
ljena priznanja sodelujočim na 
natečaju »Planetu Zemlja prijaz-
na občina 2016«. Tega so si le-
tos prislužile: občina Razkrižje v 
kategoriji do 3.000 prebivalcev, 
občina Križevci v kategoriji do 
5.000 prebivalcev, občina Zre-
če v kategoriji do 10.000 prebi-
valcev, občina Žalec v kategoriji 
nad 10.000 prebivalcev in v ka-
tegoriji mestnih občin Ljubljana.

Podeljena	 so	 bila	 tudi	 prizna-
nja	občinam,	ki	jim	je	naziv	ušel	
iz	rok,	a	je	razlika	med	njimi	in	
zmagovalnimi	zelo	majhna.	Med	
16	občinami,	ki	si	po	oceni	ko-
misije	zaslužijo	priznanja,	je	tudi	
sevniška.	Priznanje	Občini	Sev-
nica	za	odgovorno	prizadevanje	
na	področju	varovanja	naravnih	
danosti,	ustvarjanja	boljše	kvali-
tete	bivanja	občank	in	občanov	
ter	dobro	informiranje	o	pravil-
nem	odnosu	do	okolja	za	te	in	
prihodnje	generacije	je	prevzel	
podžupan	Janez Kukec.

Vseslovenski	 natečaj	 je	 letos	
potekal	ob	podpori	predsedni-
ka	 Vlade	 Republike	 Slovenije	
in	 v	 soorganizaciji	 Ministrstva	
za	okolje	in	prostor.	Natečaj	so	
pripravljali strokovnjaki Direk-
torata	 za	 kmetijstvo,	 Ministr-
stva	 za	 kmetijstvo,	 gozdarstvo	
in	 prehrano,	 Nacionalnega	 in-
stituta	za	javno	zdravje,	Zavoda	
za	gozdove	Republike	Slovenije,	
Zavoda	za	varstvo	narave,	Go-
spodarskega	razstavišča	Ljublja-
na,	Gradbenega	inštituta	ZRMK,	
Zavoda	za	varno	igro,	Zavoda	To-

varna	Trajnostnega	Turizma	Go-
odPlace,	društva	Morigenos,	Za-
voda	za	gradbeništvo	Slovenije	
in	društva	Planet	Zemlja.

Sodelovanje	 občine	 prinaša	
podrobnejšo	analizo	 stanja	na	
področjih,	 ki	 jih	 natečaj	 razi-
skuje:	varstvo	narave,	ravnanje	
z	 odpadki,	 varovanje	 gozdov,	
promet,	 zvočno	 okolje,	 ener-
gija,	 turizem,	 sejemska	 dejav-
nost,	lokalna	samooskrba,	ure-
jenost	igrišč	in	komuniciranje	z	
javnostjo.

Občina Sevnica je prijazna tudi Zemlji in okolju

Po korakih sevniškega 
Čudežnega decembra

Občinski praznik z noto dobrodelnosti

Najmlajši nastopajoči - pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica

Vili in Petra Zupančič ter Mojca Pinterič Krajnc

Zahvala Juretu Klenovšku in Anji Drstvenšek
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Skupno	je	bilo	pregledanih	se-
dem	 vaških	 vodovodov.	 Za-
vod	je	odvzel	sedem	vzorcev	za	
osnovno mikrobiološko in se-
dem	vzorcev	 za	fizikalno	 -	 ke-
mično	preiskavo.	Kot	je	razvidno	
iz	tabele	1,	so	bili	vzorci	vode	na	
vodovodu	Kališovec-Brezje-Do-
lenji	Leskovec	(omrežje	Kališo-
vec	5),	Rožno	–	Dolenji	Leskovec	

(omrežje	Dolenji	Leskovec	23)	in	
Veliki	Kamen	(omrežje	Veliki	Ka-
men,	Bar	Kamen)	mikrobiološko	
neskladni	s	pravilnikom.	Fizikal-
no	–	kemične	preiskave	pa	so	
pokazale,	da	 je	bil	neustrezen	
vzorec	 iz	 vodovoda	 Veliki	 Ka-
men	zaradi	previsoke	motnosti.	
Kljub	temu,	da	trenutna	ocena	
kaže	na	to,	da	 je	bila	voda	na	
ostalih	vodovodih	zdravstveno	
ustrezna	in	da	na	nekaterih	vo-
dovodih	analize	izpred	preteklih	
let	kažejo	na	zdravstveno	ustre-
znost	vode,	nacionalni	laborato-
rij	opozarja,	da	kakovost	vode	ni	
ves	čas	stabilna	in	da	je	potreb-
no	za	njeno	zdravstveno	ustre-
znost	 na	 vodovodih	 izvesti	 še	
dodatne	ukrepe.	Rezultati	opra-
vljene	preiskave	so	odraz	trenu-
tnega	stanja,	saj	je	iz	primerja-
ve	analiz	iz	preteklih	let	mogoče	
ugotoviti,	da	se	kakovost	vode	
na	teh	vodovodih	in	izvirih	med	
letom	 lahko	 bistveno	 spremi-
nja.	 Odvisna	 je	 predvsem	 od	
vremenskih	 razmer	 in	 letnega	
časa	ob	odvzemu	vzorca.	

Nacionalni	laboratorij	predlaga	
obvezno	prekuhavanje	vode	na	
vseh	obravnavanih	vodovodih.	
Prekuhavanje	mora	trajati,	dok-
ler	voda	ni	zdravstveno	ustre-
zna.	 Vodo	 je	 treba	 primerno	
pripraviti	in	razkužiti.	Na	vodo-
vodih,	kjer	se	izvaja	razkuževa-
nje,	pa	je	voda	kljub	temu	ne-
ustrezna,	je	treba	ugotoviti,	ali	
razkuževanje	poteka	strokovno	
pravilno.	Zaradi	varnosti	mora	
upravljanje	 vodovoda	 prevze-
ti	profesionalno	usposobljeno	
podjetje.	Vir	pitne	vode	je	pot-
rebno	 zaščititi	 s	 predpisanimi	
varstvenimi	 	pasovi,	ki	morajo	

biti	skladno	s	predpisi	označe-
ni.	Uvesti	je	potrebno	razkuže-
vanje	na	vodovodu	Rožno	–	Do-
lenji	Leskovec.

Vodo	iz	vseh	vodovodov	je	pred	
uporabo potrebno obvezno pre-
kuhati.	 Ko	 voda	 zavre,	 običaj-
no	zadostuje,	da	burno	vre	še	
eno	minuto,	 priporoča	 pa	 se,	

da	vre	vsaj	 tri	minute,	kar	 za-
gotavlja	 tako	 široko	 varnost,	
da	 takšno	 vodo	 lahko	 uživajo	
tudi	osebe	z	oslabljenim	imun-
skim	sistemom.	Zaradi	možnosti	
naknadnega	onesnaženja	se	pri-
poroča,	da	voda	ostane	v	isti	po-
sodi,	v	kateri	smo	jo	prekuhali,	
hranimo	pa	jo	v	hladilniku	v	čis-
ti	in	pokriti	posodi.	Tako	priprav-

Poročilo o kakovosti pitnih voda iz lokalnih-
vaških vodovodov za drugo polovico leta 2016
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, je opravil drugi del analiz 
vode vaških vodovodov, s katerimi upravljajo uporabniki sami ter obsegajo večje vaške vodovodne sisteme. 

ljeno	vodo	za	pitje	 lahko	upo-
rabljamo	 do	 24	 ur,	 izjemoma	
do	48	ur.	Če	je	voda	motna,	je	
pred	prekuhavanjem	potrebno	
odstraniti	večino	delcev	z	use-
danjem	in	nato	filtriranjem	skozi	
več	plasti	čiste,	najbolje	prelika-
ne	tkanine	ali	skozi	čist	papirnat	
filter	(npr.	pivnik,	filter	za	kavo).	

Tabela 1: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, 
ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih odborov v občini Krško – jesen 2016
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Mikrobiološka preiskava Kemična analiza

A B C D ocena vzrok NU

1. G.	Leskovec	–	Ložice	–	omr.	Stranje,	javna	zalivka	na	
pokopališču 150 Da U 0 0 52 105 U /

2. Jevša	–	Reštanj	–	Mali	Kamen,	Šedem	–	omrežje	Šedem	11 230 Da U 0 0 >300 28 U /

3. Kališovec	–	Brezje	–	D.	Leskovec	–	omrežje	Kališovec	5 290 Da NU 17 33 >300 39 U /

4. Mali	Kamen	–	Reštanj	–	omr.	Mali	Kamen	21 175 Da U 0 0 9 6 U /

5. Rožno	–	Dolenji	Leskovec,	omr.	D.	Leskovec	23 220 Ne	 NU 1 7 147 32 U /

6. Slom	–	Pihovec	–	omr.	I.	Stolovnik	30 219 Ne U 0 0 113 0 U /

7. Veliki	Kamen	–	omr.	Veliki	Kamen,	bar	Kamen 252 Da NU 3 3 >300 99 NU motnost

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

Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Občine Krško, priloge s podatki o analizah za posamezen vodovod pa so na razpolago  
na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško.

Obdaritve predšolskih otrok
Občina	Krško	bo	tako	kot	vsako	leto	med	19.	in	22.	decembrom	
v	sodelovanju	z	Zvezo	prijateljev	mladine	(ZPM)	Krško	obdarila	
1540	predšolskih	otrok.	V	ta	namen	je	v	proračunu	zagotovlje-
nih	35.500	evrov	za	darila	ter	za	izvedbo	programa,	ki	ga	prip-
ravlja	ZPM	Krško.

Priznanje Planetu Zemlja prijazna občina
Občina	Krško	je	tudi	letos	v	okviru	vseslovenskega	natečaja	preje-
la	priznanje	društva	Planet	Zemlja	za	svoje	delo	v	smeri	zagotavlja-
nja	kakovostnega	in	zdravega	okolja.	Priznanje	je	na	osrednji	prire-
ditvi	sejma	Narava-zdravje	na	Gospodarskem	razstavišču	v	Ljubljani	
prevzela	direktorica	občinske	uprave	Melita Čopar. Komisija je pre-
verila	delovanje	občin	na	področju	varovanja	gozdov,	lokalne	samo-
oskrbe,	onesnaževanja	s	hrupom,	trajnostnega	turizma,	sejemske	
dejavnosti,	ravnanja	z	odpadki,	energetike,	varstva	narave,	varnos-
ti	na	igriščih	in	okoljskega	komuniciranja.	Občina	Krško	se	je	uvrstila	
med	17	občin,	ki	so	prejele	priznanje	za	pomembne	korake	na	poti	
kakovostnega	in	zdravega	okolja.	

Praznični december v Krškem
Pestro praznično dogajanje v mestu Krško, ki se je že začelo s priži-
gom luči, bo letos rezultat sodelovanja Občine Krško, KS mesta Kr-
ško, Mladinskega centra Krško, Centra za podjetništvo in turizem 
Krško, Kulturnega doma Krško z enoto Mestni muzej Krško, Valva-
sorjeve knjižnice Krško, Zveze prijateljev mladine Krško in Javne-
ga sklada RS za kulturne dejavnosti. 

PRAZNIČNI SEJEM NA TRŽNICI VIDEM Z DRSALIŠČEM
Pester	december	v	mestu	Krško	bo	10.	decembra	2016	postregel	s	
Prazničnim	kulinaričnim	in	rokodelskim	sejmom	na	Tržnici	Videm	v	
Krškem	v	organizaciji	Agro	Posavje	in	Kostaka	Krško,	ki	bo	ponujal	
pestro	izbiro	unikatnih	daril	za	praznične	dni.	Zbirali	bodo	tudi	nepo-
škodovane	didaktične	igrače	za	otroke	iz	socialno	šibkih	družin	v	so-
delovanju	z	Župnijsko	Karitas	Krško	–	Videm,	zato	vabijo	k	sodelova-
nju.	Ob	tej	priložnosti	bodo	ob 10. uri odprli drsališče,	ki	bo	to	zimo	
na	parkirišču	pri	Tržnici	Videm.	Z	otvoritvenim	programom	na	drsal-
kah	se	bodo	predstavili	učenke	in	učenci	OŠ	Jurija	Dalmatina	Krško.

NOVOLETNI BAZAR V STAREM MESTNEM JEDRU OD 12. DO 
17. DECEMBRA
Od	ponedeljka,	12.	decembra,	do	četrtka,	15.	decembra,	bo	v	sta-
rem	mestnem	jedru	in	Mencingerjevi	hiši	novoletni	bazar	s	pestro	
ponudbo	in	spremljevalnim	programom	različnih	kulturnih	društev.	
Vsak	dan	od	17.	do	20.	ure	bodo	v	Mencingerjevi	hiši	rokodelci	z	
izvirnimi	darilci,	medtem	pa	bo	otroke	v	Mestnem	muzeju	Krško	
med	17.	in	18.	uro	v	pravljični	deželi	pričakal	dedek	Mraz	in	različ-
ne	otroške	delavnice.	Sprehod	po	ulicah	starega	mestnega	jedra	
bodo	obiskovalci	lahko	izkoristili	za	ugodne	nakupe	in	prednovo-
letne popuste.

PRAZNIČNI VIKEND 16. IN 17. DECEMBRA 
Vrhunec	praznovanja	se	bo	odvijal	na	ulici	od	Občine	Krško	do	Ho-
čevarjevega	trga,	in	sicer	v	petek,	16.	decembra,	ko	bo	že	od	17.	ure	
dalje	na	ulici	bogat	novoletni	bazar	z	rokodelci,	ob	20.	uri	pa	bo	za	
zabavo	poskrbela	pop	tamburaška	skupina	iz	sosednje	Hrvaške	OD	
SRCA	DO	SRCA.	Tudi	sobota,	17.	decembra,	se	bo	v	starem	mestnem	
jedru	začela	z	novoletnim	bazarjem	z	rokodelci,	od	19.	ure	dalje	pa	
bodo	obiskovalce	zabavali	ČUKI	ter	kasneje	domača	zasedba	URA-
NIUM	PILLS	PROJECT.	Ta	dva	dni	bo	med	17.	in	24.	uro	na	voljo	tudi	
brezplačen	avtobus,	ki	bo	vozil	vsako	uro.	

OD pOneDeljkA, 12. 12., DO četrtkA, 15. 12., OD 17. DO 20. ure 

Novoletni bazar v Mencingerjevi hiši in 
obisk dedka Mraza v Mestnem muzeju Krško 

petek, 16. 12., in sObOtA, 17. 12., OD 17. DO 24. ure bAZAr nA ulici

Praznični 
deceMber 2016

^UKI 
URANIUM 

PILLS PRoject

oD SRcA 
Do SRcA
 

PeteK,

SobotA,

20.00

19.00

 16. 12.,

 17. 12.,

pop tambura{ka skupina

STARO MESTNO JEDRO 

sObOtA, 10. 12., OD 8. DO 12. ure
• Praznični kulinarični  

in rokodelski sejem 
• Odprtje drsališča 

ob 10. uri
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BREŽICE – Brežiška izpostava JSKD je 10. novembra v avli 
Doma kulture pripravila odprtje 15. območne razstave foto-
grafij »Fotografska razmišljanja« na temo »rumena«.

Vodja izpostave Simona Rožman Strnad je izpostavila rumeno 
barvo kot simbol sonca, upanja, sreče, aktivnosti, toplote. Na raz-
pis so prejeli 201 fotografijo 18 avtorjev, Sonja Lebedinec (mag. 
umetnosti in prof. fotografije) ter priznani fotograf in avtor foto-
grafskih knjig Boštjan Pucelj sta jih izbrala 50. Kot je dejal Pu-
celj, sta bila s kolegico vesela raznolikosti fotografij.
Fotografirali so fotografi iz Likovne družine KD Franc Bogo-
vič Dobova, Društva ljubiteljev fotografije Krško in KUD Liber: 
Lea Babič, letošnja favoritinja pri prejemanju pohval in nagrad, 
Branko Benčin, Vladimir Bogovčič, Branko Brečko, Vlado 
Bucalo, Mateja Gačnik, Kaja Galič Lenkič, Matej Kramžer, 
Črt Lipej, Davor Lipej, Mitja Medvešček, Mitja Mladkovič, 
Andreja Ogorevc, Anita Pegam, Jožef Pirš, Gregor Podvin-
ski, Venceslav Stajić in Anton Vučajnk. Ob že uveljavljenih se 
je letos na natečaj prijavilo nekaj novih fotografov, želijo pa si še 
več mladih. Vsi so prejeli priznanja in rumeno vrtnico. Toplo ža-
reče vzdušje sta podprla violinistka Kaja Galič Lenkič in kitarist 
Jernej Lenkič. N. J. S., foto: JSKD Brežice

GLOBOKO – Pesnik Franc Živič (na fotografiji) z Malega Vrha 
pri Globokem je v globoškem Domu krajanov pripravil ve-
čer poezije iz svoje pete pesniške zbirke »Samotne podobe«.

Večer je posvetil krajanom in Kra-
jevni skupnosti Globoko, krajanom 
Pišec ter ne nazadnje tudi prazni-
ku občine Brežice. Zbirka je izšla 
pri Literarni sekciji Beseda, ki de-
luje pod okriljem KD Franc Bogovič 
Dobova in katere član je Franc že od 
začetka. V zbirki Samotne podobe 
najdemo pesmi za vsakogar. V njej 
se Franc še vedno vrača v čas dru-
ge svetovne vojne in izgnanstva, v 
svoj dom, kakor se ga spominja iz 

mladosti, piše o ljubezni in jo plaho išče v zrelih letih. Piše o da-
našnjem času in svari pred uničenjem zemlje in skrunjenjem 
domovine. 
Prireditev je vodila Nataša Plevnik, s pesnikom se je pogovarjal 
Drago Pirman, pesmi pa so prebirali Reneja in Anton Mihelič, 
Stane Preskar in Ivana Vatovec. Posebno noto so dodali fantje 
Kvarteta plus s pesmimi, ki so se smiselno prilegale na vsebino 
Francove poezije. Zbirko je v svojem slogu lepo likovno opremil 
umetnik Rudi Stopar iz Sevnice.  N. J. S., foto: R. Mlinar

Iz fotografij je zažarela rumena

Sodelujoči fotografi

Živičeve Samotne podobe

Gre za njeno šesto samostoj-
no knjigo, od tega po zbirkah 
»Škatla s pokrovom« (1996) 
in »Zarjavela od vsakdanjosti« 
(2004) tretjo pesniško zbirko. 
Zaznamuje jo številka 58: av-
torica je rojena v letu 58 minu-
lega stoletja in je ravno na dan 
predstavitve praznovala 58. 
rojstni dan; leta 1985 (obrnje-
no 58) je dobila priznanje za 
mlade pesnike in pisatelje pri 
ZKO Slovenije in bronasto Pre-
šernovo plaketo ZKO Krško; 
razdelila jo je v dva sklopa po 
58 pesmi v prozi in pesmi pro-
stega pesniškega sklopa. Hr-
vatinova se je v kulturni utrip 
resneje vključila ob koncu se-
demdesetih let minulega stole-
tja, ko je bila med ustanovnimi 

Pesmi »zapečkarice z obronka«
DOLENJA VAS - Marija Hrvatin z Libne je 27. novembra v okviru prireditve »Razgibajmo ta veseli dan«, ki jo 
je Kulturno društvo Žarek pripravilo v večnamenski dvorani v Dolenji vasi, predstavila svojo tretjo pesni-
ško zbirko, naslovljeno »Zapečkarica z obronka«.

člani Literarnega kluba Krško, 
kasneje pa je začela svoja dela 
pošiljati slovenskim literarnim 
revijam in radijskim postajam, 
pisala pa je tudi gledališke igre. 
Vstopila je tudi v medijski svet 
in je že dolgoletna sodelavka 

Posavskega obzornika in nje-
gove spletne strani. 

Na prireditvi, ki je v Dolenjo vas 
privabila številne Marijine pri-
jatelje in ljubitelje poezije, so 
svoja literarna dela prebirale 
članice Literarne sekcije Sanje 
Zdenka Andolšek, Zdravka 
Brečko, Tanja Košar, Slavi-
ca Erban, Berta Logar, Tanja 
Mencin, Stanislava Vahčič, 
Antonija Ban in Anica Kod-
rič, Marta Valenčak in Alen-
ka Preskar pa sta povezovali 
prireditev. Zatem je Hrvatino-
va prebrala nekaj svojih novih 
pesmi, ki sta jim glas posodila 
tudi mož Fabijan in novinar-
ska kolegica Smilja Radi, ne-
kaj besed o avtorici pa je spre-

govorila Marinka Volčanšek. 
V programu so sodelovale še 
plesalke in plesalci 5. razreda 
za sodobni ples Glasbene šole 
Krško, domači Ljudski pevci 
Ajda, kitarist Anže Podgornik 
in pevka Klara Moškon ter av-
toričin sin Blaž z igranjem na 
blok flavto in harmoniko. Na 
ogled je bila tudi priložnostna 
razstava t. i. kavarelov (akva-
relov, narejenih s kavo) slikar-
ke Mojce Lovrec s Ptuja, ki je 
z njimi opremila tudi pesniško 
zbirko, oblikoval pa jo je Bo-
štjan Colarič. Prijetni kultur-
ni prireditvi je sledilo še dru-
ženje ob prigrizku in pijači, ki 
so jo pripravili v domačem kul-
turnem društvu.
 Peter Pavlovič

Marija Hrvatin z Mojco Lo-
vrec, ki je likovno opremila 
zbirko

BREŽICE - 15. 
novembra, na 
predvečer med-
narodnega dne-
va strpnosti, je 
lokalni odbor 
Iniciative za de-
mokratični so-
cializem Bre-
žice v malem 
avditoriju Posa-
vskega muzeja 
Brežice organi-
ziral predstavi-
tev knjige Boštjana Videmška »Na begu – moderni eksodus 
(2005-2016): z begunci in migranti na poti proti obljubljenim 
deželam«. Zbralo se je okrog 50 ljudi, od tega tudi precej takih, 
ki so bili kot prostovoljci osebno udeleženi v lanskih dogodkih 
na meji, kar je bila za avtorja prijetna podrobnost. Pogovor z 
avtorjem je vodil Goran Šalamon, precej vprašanj so postavili 
tudi obiskovalci. Poleg o vsebini same knjige je beseda tekla o 
položaju na Bližnjem vzhodu, še posebej o vojni v Siriji, krepit-
vi skrajne desnice doma in po svetu, dotaknili so se tudi spre-
menjene vloge klasičnih medijev, izida predsedniških volitev v 
ZDA ... A. R.

Predstavitev knjige »Na begu«

Videmšek in Šalamon

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

DAMJANOM KOZOLETOM
četrtek, 8. 12., ob 19. uri

SEDEF & MARTA KOSTURSKA
koncert iz Jazz.etno.worldmusic.akustika 

2016 cikla
petek, 9. 12., ob 20. uri

SSG Trst: MALA ŠOLA 
ZA KLOVNE

igrana predstava za otroke 
za RUMENI abonma in izven

torek, 13. 12., ob 18. uri

MARKO HATLAK & KAPOBANDA Z 
VLATKOM STEFANOVSKIM

koncert iz Jazz.etno.worldmusic.akustika 
2016 cikla

sreda, 21. 12., ob 19.30 uri

POSAVJE - Ministrstvo za kulturo je v Prešernovem letu 2000 
začelo z akcijo Ta veseli dan kulture, ki je z leti prerasla v 
množičen kulturni dogodek in veselo praznovanje ob 3. de-
cembru, Prešernovem rojstnem dnevu. Z dnevom odprtih 
vrat in posebnimi dogodki so ga obeležili tudi v posavskih 
kulturnih ustanovah.

V Posavskem muzeju Brežice so predstavili restavriran namiz-
ni klavir, ki izhaja iz družine Ivaniševič iz Kostanjevice na Krki. 

Najverjetneje je bil izdelan 
okoli leta 1770 in sodi med 
najstarejša glasbila v zbirki 
Posavskega muzeja. Klavir je 
v obliki mize in ležeče harfe, 
znano je, da je takšna glasbi-
la izdeloval J. M. Schmahl iz 
Ulma in je po mnenju mu-
zikologinje dr. Darje Koter 
edinstven instrument v slo-
venskem prostoru. Ohišje 
v obliki ležeče harfe je pos-
tavljeno na preprosto mizo, 
tudi sicer so tovrstna glasbila 
postavljali na domačo mizo. 
Pri posegu so sodelovali 
Jože Lorber, Boštjan Cola-

rič, Asim Durmič ter Janko Avsenak in Aleš Vene, akademski 
restavrator, ki je podrobno predstavil postopke, izvedene med 
konservatorsko-restavratorskimi posegi, prvič po restavriranju 
pa je nanj zaigral Avsenak. Kot je dejal Vene, se ob srečanju z 
novim izzivom pri restavriranju, kot je omenjeni klavir, v mislih 
vrne v čas, ko je klavir nastajal – kakšno orodje je mojster upo-
rabil, kako je izžagal okrogline v lesu, kako je izgledal sveder za 
vrtanje … Ob tem vez s preteklostjo postane močnejša.

V Mestnem muzeju Krško so odprli dopolnjeno stalno razstavo 
Prvi krški borci. Dan pred tem, 2. decembra, je namreč minilo 71 
let od prekopa krške partizanske skupine iz gozda Dobrava pri 
Brežicah v skupni grob 
na krško pokopališče. 
Obstoječa stalna raz-
stava Prvi krški borci, 
ki so jo odprli 12. juni-
ja 2015 ob prazniku KS 
mesta Krško v sodelo-
vanju muzeja, matične 
KS in Združenja borcev 
za vrednote NOB Kr-
ško, je po novem dopol-
njena s plaketo Ivanke 
Uranjek, ki jo je izdelal 
akademski kipar Vladimir Štoviček. V bodoče bodo namreč, ka-
kor so si zadali ob otvoritvi stalne razstave, to dopolnjevali s po-
samično predstavitvijo življenjepisov devetih fantov in dekleta, 
ki so tvorili krško partizansko skupino, ki še danes velja za prvo 
zajeto in ustreljeno borbeno skupino na Slovenskem oz., kot je na 
otvoritvi dopolnjene razstave povedala kustosinja razstave Ire-
na Fürst, je šlo za prvo skupino na Slovenskem, katere člane so 
Nemci ubili in njihovo smrt tudi objavili z razglasom.

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki so odprli novo po-
stavitev Pleterske zbirke evropskih mojstrov. Razstavljena dela 

evropskih slikarjev 
od 17. do 19. sto-
letja so last bližnje 
Kartuzije Pleterje, 
kamor so jih prines-
li menihi iz kartuzi-
je sv. Ane v Bosser-
villu pri Nancyju v 
Loreni. Leta 1977 
so na pobudo pri-
orja Janeza Drolca 
umetnine razstavi-
li v Galeriji Božidar 

Jakac, da bi bile dostopne širši javnosti. Na ogled je 45 olj s pre-
težno religiozno tematiko, dve sliki kažeta konjeniško bitko, dve 
sta krajini. Celotno zbirko je pred njeno javno predstavitvijo leta 
1977 restavriral restavrator-konservator mag. Viktor Povše, ki 
je pred odprtjem skupaj z dr. Andrejem Smrekarjem v pogo-
voru z direktorjem galerije Goranom Milovanovićem predsta-
vil zgodovino zbirke in konservatorsko-restavratorske posege 
na delih. Novo postavitev je, rekoč da se ne zavedamo dovolj, 
kakšno vrednost hrani kostanjeviška galerija v omenjeni zbirki, 
ne samo denarno, ampak predvsem v lepoti, odprl kostanjeviški 
podžupan Robert Zagorc. 

Več o vseh dogodkih na www.PosavskiObzornik.si.

 N. J. S., B. M., P. P.

Restavriran klavir, dopolnjena 
razstava in osvežena zbirka

Na restavriran klavir je zaigral 
Janko Avsenak (foto: PMB).

Irena Fürst ob plaketi Ivanke Uranjek 
(foto: MMK)

Podžupan Robert Zagorc in direktor Go-
ran Milovanović v prostorih zbirke
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Četrtek, 8. 12.

• od 9.00 do 17.00 v MC Kr-
ško: predstavitev ukrepov 
za zaposlovanje mladih »Ju-
naki zaposlovanja - vrnimo 
si prihodnost«

• ob 15.00 v MT Senovo: 
praznično okraševanje MT 
Senovo

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

• ob 16.30 na gradu Sevnica: 
Čarobni obisk gradu

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

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: odprtje interdisciplinar-
ne razstave »Štirje elemen-
ti: 1 - voda«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: pogovor »Spo-
mini na dr. Mihajla Rosto-
harja«

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: Fe-
stival Brati gore 2016 - prire-
ditev Visoko med oblaki

• ob 18.00 v razstavnem pro-
storu Doma kulture Rade-
če: otvoritev likovne razsta-
ve »Jesen - raj za umetnike«

• ob 19.00 v KD Krško: Noč-
no življenje – filmski dogo-
dek z Damjanom Kozoletom 
in ustvarjalci filma

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: otvoritev razstave 
poulične fotografije »Z nami 
na poti«

• ob 19.30 v Staromestni čaj-
nici Josipina v Krškem: dru-
žabno-kulinarični večer z 
etno bendom Poseben Gušt 
in poezijo Iztoka Mlakarja

Petek, 9. 12.

• od 16.00 do 20.00 pred ga-
silskim domom v Cerkljah 
ob Krki: dobrodelni božič-
no-novoletni bazar OŠ Cerkl-
je ob Krki, ob 17.00 v dvora-
ni gasilskega doma: kulturni 
program učencev šole, nato 
nadaljevanje bazarja

• ob 17.00 v MT Senovo: na-
redimo sneženo mesto

• ob 17.00 v MT Raka: Boži-
ček za en dan - napolnimo 
škatle

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: družabne igre

• ob 17.00 v Mestni šivalnici 
Krško: delavnica »Krpanka 
- patchwork«

• od 17.00 do 20.00 v e-učil-
nici Knjižnice Brežice: 16-
urni začetni in nadaljevalni 
tečaj kaligrafije

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: razstava »24 ur ne-
enakosti«

• ob 18.00 v Knjižnici Radeče: 
razstava ročnih del

• ob 18.00 v Hiši narave 
Krško: čajanka z Amon&Anis

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: multimedijsko pred-
stavljanje pesniških zbirk 
Ljubice Ribić in Milana No-
vaka »Ritem misli«

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert zasedbe Sedef in 
pevke Marte Kosturske, iz 
Jazz.etno.worldmusic.akus-
tika 2016 cikla

Sobota, 10. 12.

• od 8.00 do 12.00 na Tržni-
ci Videm: praznični kulina-
rični in rokodelski sejem, ob 
10.00: odprtje drsališča na 
parkirišču tržnice

• od 9.00 do 12.00 na Ra-
deški tržnici: praznične so-
bote na tržnici

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav

• od 9.00 do 12.00 v e-učilni-
ci Knjižnice Brežice: 16-urni 
začetni in nadaljevalni tečaj 
kaligrafije

• ob 9.00 v Mestni šivalnici 
Krško: delavnica »Krpanka 
- patchwork«

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: MC direndaj - pravljica 
in izdelovanje lutk

• ob 10.00 v MT Senovo: izde-
lovanje voščilnic

• ob 10.00 v MT Raka: zdra-
va prehrana

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
delovanje voščilnic

• od 10.00 do 12.00 v Studiu 
Revital v Leskovcu pri Kr-
škem (Ulica MDB 2): delav-
nica »Dojenčki brez plenic«

• od 11.00 do 13.00 v Sta-
romestni čajnici Josipina 
v Krškem: čajanka s Čajno 
mojstrico, predstavitev in 
priprava zelenega japonske-
ga čaja Matcha

• od 15.00 do 18.00 v MC Kr-
ško: »300 kosmatih« - do-
brodelno profesionalno sli-
kanje malih živali in njihovih 
lastnikov

• ob 17.00 izpred prostorov 
KS na Jagnjenici: 10. jubilej-
ni Miklavžev pohod na Ma-
golnik

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: koncert Staneta 
Vidmarja

• ob 18.00 v Domu Svobode 
v Brestanici: Božičkov plesni 
večer ob 30-letnici plesne 
sekcije Svobode Brestanica

• ob 18.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: pogovor z 
Robertom Simoniškom »Trk 
prostorov«

• ob 18.00 v dvorani Gostilne 
Tratnik na Raki: večer pe-
smi in glasbe ljudskih pev-
cev Florijan z gosti ob 20-le-
tnici delovanja

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: Miklavžev koncert 
Gasilskega pihalnega orke-
stra Loče in mažoretne sku-
pine

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: Večer Tatjani: sku-
pina Akordika - večer glasbe 
in plesov iz muzikalov

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: DŠB Winter fest - Suzi So-
prano in Ooral sea

• ob 22.00 v Klubu Metulj 
v Bistrici ob Sotli: koncert 
skupine Demolition Group

Nedelja, 11. 12.

• od 15.00 do 18.00 na dvo-
rišču gradu Brežice: praznič-
na rokodelska tržnica - ob 
15.00: prihod dobrega moža 
in vožnja s konjsko vprego 
ter ustvarjalna delavnica z 
dobrim možem, ob 16.00: 
javno vodstvo po interdisci-
plinarni razstavi Štirje ele-

kam v posavju
menti: 1 – voda, ob 17.00: 
odprtje taktilne razstave 
»Frančišek Karel Remb, av-
tor poslikav viteške dvora-
ne«, ob 18.00: zaključek tr-
žnice z ognjenim spektaklom

• ob 17.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
koncert Klape Parangal

• ob 17.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: letni dobrodel-
ni koncert Folklorne skupine 
DKD Svoboda Senovo za sa-
nacijo plazu, ki ogroža hišo 
Zvonka Mariniča

• ob 18.00 v Domu PORP v 
Radečah: večer ljudskih pe-
smi

Ponedeljek, 12. 12.

• od 10.00 dalje pred Mestno 
hišo Brežice: praznični koti-
ček (traja do 30. 12.)

• od 17.00 do 20.00 v atriju 
Mencingerjeve hiše Krško: 
Praznični december - no-
voletni bazar v atriju Men-
cingerjeve hiše ter ugodni 
nakupi in praznični popus-
ti pri ponudnikih v starem 
mestnem jedru (vsak dan 
do 15. 12.)

• ob 17.00 v MC Brežice: 
predpraznično predavanje 
»Smisel ljubezni v sodob-
nem času« s prof. dr. Zden-
ko Zalokar Divjak

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: pravljične ure pri Vili 
Rozalki

• ob 17.00 v OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki: po-
govor »Povezani v turizmu v 
dolenjskih Benetkah«

• ob 18.00 v avli Upravne 
enote Brežice: odprtje foto-
grafske razstave »Bre žiška 
industrijska dediščina – 
Stavbna dediščina 8« avtor-
ja Branka Brečka

• od 18.00 do 19.00 v 
Mestnem muzeju Kr-
ško: Praznični december - 
vodstvo po muzeju

• ob 18.30 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje bralnega krož-
ka za odrasle

• ob 19.00 v knjižnici na Se-
novem: pogovor z Željkom 
Kozincem »Brati gore«

Torek, 13. 12.

• ob 13.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: odpr-
tje občasne razstave »Bre-
staniške miniature«

• od 17.00 do 19.00 v 
Mestnem muzeju Krško: 
Praznični december - de-
lavnica za otroke »Adoniso-
vi vrtički« ter šege na barba-
rino, miklavževo in lucijino, 
od 18.00 do 19.00: vodstvo 
po Mestnem muzeju Krško

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

• ob 18.00 v KD Krško: igrana 
predstava za otroke »Mala 
šola za klovne«, za rumeni 
abonma in izven

Sreda, 14. 12.

• od 10.00 do 12.00 v Me-
stni hiši Brežice: brezplačne 
otroške delavnice »Vila dob-
rih želja«

• ob 10.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: bralno srečanje 
s prof. Marijo Lelić »Srečeva-
nja s knjigami«

• ob 16.30 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: igralne urice

• ob 17.00 v MC Sevnica: pre-
davanje-seminar Gorana Pe-
jakovića »Čustva in čustvena 
odvisnost«

• od 18.00 do 19.00 v 
Mestnem muzeju Kr-
ško: Praznični december - 
vodstvo po Mestnem muze-
ju Krško

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: predavanje Sanje 
Rozman »Pogum za okre-
vanje«

• ob 18.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: predavanje 
in pogovor »Odšla sem« - 
predstavitev delovanja var-
ne hiše ob mednarodnih 
dnevih akcij proti nasilju nad 
ženskami

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: potopis »Kolesarjenje po 
Maroku«

Četrtek, 15. 12.

• od 16.00 do 19.00 v 
MC Brežice: animacija 
in predstava za otroke 
»Pravljična dežela«

• ob 16.00 v MC Sevnica: de-
lavnica izdelovanja novo-
letnih okraskov 

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

• od 17.00 do 19.00 v Mest-
nem muzeju Krško: Praz-
nični december - delavnica 
za otroke Božični okraski iz 
zimzelenih rastlin, od 18.00 
do 19.00: vodstvo po Mest-
nem muzeju Krško

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
brezplačna delavnica Pot do 
izvora z Natalijo Resnik Ga-
vez

• ob 18.00 na sedežu Zavo-
da Svibna v Brezovski Gori: 
predavanje Jureta Tičarja iz 
Jamarskega kluba Brežice 
»Kraški pojavi in jame v Po-
savju«

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: literarni nokturno z 
Matejem Kranjcem

Petek, 16. 12.

• od 17.00 dalje na ulici sta-
rega mestnega jedra Krške-
ga: Praznični december - 
novoletni bazar, ob 20.00: 
nastop pop tamburaške sku-
pine Od srca do srca

• od 17.00 do 20.00 v 
Mestnem muzeju Krško: 
Praznični december - pro-
jekcije kratkih filmov, pri-
kaz peke kruha, od 18.00 do 
19.00: vodstvo po Mestnem 
muzeju Krško

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: božični koncert Sim-
foničnega orkestra Glasbene 
šole Krško

• ob 20.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev fotografske raz-
stave Luke Rudmana »Ure-
jen kaos«

• ob 21.00 v Klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: NKC: Jean-

 Četrtek, 8. december, 18.00: 
ODPRTJE INTERDISCIPLINARNE RAZSTAVE 
ŠTIRJE ELEMENTI: 1 – VODA

 Nedelja, 11. december, 17.00: 
ODPRTJE TAKTILNE RAZSTAVE FRANČIŠEK KAREL 
REMB, AVTOR POSLIKAV VITEŠKE DVORANE

 Nedelji, 11. in 18. december, 15.00–18.00: 
PRAZNIČNI ROKODELSKI TRŽNICI

 Petek, 30. december, 19.00: 
3. GALA KOMORNI NOVOLETNI KONCERT 
KLASIČNE GLASBE: Tine Bec, Rok Ferenčak in 
Marko Ferlan. 
Vstopnina.

Vljudno vabljeni, nič siljeni!
Več informacij: vodnik@pmb.si, 466 05 17

DECEMBER V 
POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE

-Luc Guionnet (Fra) & Daichi 
Yoshikawa (Jap) & Samo Ku-
tin (Slo)

Sobota, 17. 12.

• od 8.00 do 12.00 na Kmečki 
tržnici v Sevnici: božična tr-
žnica z žrebanjem nagradne 
kartice

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav

• od 9.00 dalje v športni dvo-
rani Gimnazije Brežice: Dan 
košarke v Brežicah s pestrim 
košarkarskim in zabavnim 
programom

• od 13.00 dalje v MC Kr-
ško: 14. Luksuz festival po-
ceni filma

• ob 15.00 na Kambiče-
vem trgu 5 v Kostanjevici 
na Krki: delavnica na temo 
»Stanovanjska kooperativa«, 
v okviru projekta Hiša gra-
di človeka 

• od 17.00 dalje na ulici sta-
rega mestnega jedra Krške-
ga: Praznični december - 
novoletni bazar, ob 19.00: 
nastop skupin Čuki in Ura-
nium pills project 

• od 17.00 do 20.00 v 
Mestnem muzeju Krško: 
Praznični december - pri-
kaz peke kruha, delavnica 
za otroke Izdelava voščilnic 
z odtisi rastlinskih motivov, 
projekcije kratkih filmov, od 
18.00 do 19.00: vodstvo po 
Mestnem muzeju Krško

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert Vokalne skupi-
ne Aria

Nedelja, 18. 12.

• ob 10.00 v starem mestnem 
jedru Krškega: 9. novoletni 
tek po ulicah Krškega

• od 15.00 do 18.00 na dvo-
rišču gradu Brežice: praznič-
na rokodelska tržnica - ob 
15.00: prihod dobrega moža 
in vožnja s konjsko vprego 
ter kulinarična delavnica z 
dobrim možem, ob 16.00: 
javno vodstvo po interdisci-
plinarni razstavi Štirje ele-

menti: 1 – voda, ob 17.00: 
odprtje novoletne razstave 
Društva likovnikov Brežice, 
ob 18.00: zaključek tržnice 
z artističnim nastopom na 
elastičnih trakovih

• ob 17.00 v KD Krško: muzi-
kal Mamma mia!

• ob 18.00 v Termah Čatež: 
božični koncert Pihalnega 
orkestra Kapele, gosti: Ma-
tjaž Mrak in združeni otro-
ški pevski zbor OŠ Dobova - 
Kapele in Globoko

Ponedeljek, 19. 12.

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: pravljične ure pri Vili 
Rozalki

Torek, 20. 12.

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pravljični Baunet - pripove-
dovanje pravljic

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: otroška predsta-
va »Praznična lučka«

Sreda, 21. 12.

• od 10.00 do 12.00 v Me-
stni hiši Brežice: brezplačne 
otroške delavnice »Vila dob-
rih želja«

• ob 16.30 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: igralne urice

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pravljični Baunet 

• ob 17.00 iznad bencinske 
črpalke na Čatežu ob Savi: 
nočni pohod z baklami na 
Šentvid

• ob 18.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Bre-
žice: predstavitev zbornika 
ob 10-letnici Literarne sek-
cije Beseda

• ob 19.30 v KD Krško: kon-
cert Marko Hatlak & Ka-
pobanda z Vlatkom Stefa-
novskim
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1.A SRL
Rezultati – Dobova : Trebnje 
30:30, Krka : Dobova 30:22
Lestvica – 1. Ribnica 26, 6. Do-
bova 15

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Krško : Slovan 
37:36, Mokerc : Sevnica 21:20, 
Radeče : Cerklje 37:35, Krim-
-Olimpija : Brežice 34:27, Kr-
ško : Šmartno 36:37,  Škoflji-
ca : Radeče 36:27, Brežice : 
SVIŠ 30:28, Sevnica : Šmartno 
28:44
Lestvica – 1. Sviš 18, 4. Krško 
16, 6. Radeče 14, 8. Brežice 13, 
14. Sevnica 4;

MLADINCI 1. SRL
Rezultati - Krško : Celje 34:38, 
Drava : Krško 28:28
Lestvica - 1. Celje 14, 4. Kr-
ško 11

MLADINCI 2. SRL VZHOD
Rezultati – Maribor : Radeče 
32:25,  Radeče : Slovenj Gra-
dec 28:28
Lestvica – 1. Gorenje Velenje 
10, 5. Radeče 4

MLADINCI 2. SRL CENTER
Rezultat – Grosuplje : Dobo-
va 20:30
Lestvica – 1. SVIŠ 16, 6. Dobo-
va 2

KADETINJE
Rezultat – Krško : Ptuj 16:28
Lestvica – 1. Žalec 14, 5. Kr-
ško 8

KADETI
Rezultati – Dol : Krško 24:52, 
Šmartno : Sevnica 31:29, Bre-
žice : Celje 20:39, Krško : Ru-
dar 32:20, Dobova : Šmartno 
24:33, Sevnica : Dol 38:35
Lestvica 1. Rudar Trbovlje 22, 
3. Krško 20, 5. Sevnica 11, 6. 
Brežice 8, 8. Dobova 0

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultati – Krško : Domžale 
0:0, Rudar : Krško 2:2
Lestvica – 1. Maribor 46, 8. Kr-
ško 21

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultati – Sevnica : Dobo-
vec 2:3, Puntar Tolmin : Sev-
nica 0:1
Lestvica - 1. Maribor 22, 3. Sev-
nica 15

U19 - VZHOD
Rezultat – Maribor : Sevnica 
5:3 
Lestvica – 1. Kebelj 18, 5. Sev-
nica 7

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultat – Krško : Murska So-
bota 70:58
Lestvica - 1. Hrastnik 14, 7. 
Posavje Krško 7

ČLANI 4. SKL
Rezultati – Brežice : Vrani 
Vransko 63:78, Jelša Šmarje : 
Brežice 65:61
Lestvica - 1. Dravograd Koro-
ška 11, 6. Brežice 6

MLADINCI 1.B SKL – skupi-
na BV
Rezultat 1. kroga – Krško : 
Elektra Šoštanj 79:65, Krško : 
Olimpija beli 61:78
Lestvica – 1. Olimpija beli 6, 5. 
Posavje Krško 4

KADETI 1. SKL – skupina B3
Rezultati - Brežice : Ilirija 
64:51, Krško : Triglav A 48:85, 
Brežice : Radovljica 59:68, 
Škofja Loka : Krško 80:70
Lestvica - 1. Triglav A 8, 4. HPG 
Brežice 7, 5. Posavje Krško 5

ODBOJKA 

ČLANICE 3. DOL
Rezultati – Volleyball Ljubljana 
: Krško 3:0, Calcit Kamnik III : 
Brestanica 0:3, Krško : Neptun 
Kanal 3:2, Brestanica : Triglav 
Volley 3:0
Lestvica - 1. Piran 27, 3. Bre-
stanica 20, 10. POK Krško 6

ČLANI 3. DOL - zahod
Rezultati – Kostanjevica : Krka II 
0:3, Triglav II : Kostanjevica 3:2
Lestvica – 1. Kočevje 23, 10. 
Kostanjevica 5

POSAVJE - Le teden dni po tem, ko je Kranj gostil tekmovalce 
svetovnega kova in je Slovenija odnesla zmago skupnega se-
števka svetovnega pokala tako pri ženskah kot (prvič) tudi pri 
moških, so se na isti steni odvili boji za naslov najboljšega v dr-

žavnem prvenstvu 2016. Po-
savci smo letos nastopali z 
dvema adutoma. Izkušeni 
Aljaž Motoh je v kategoriji 
kadetov skozi celotno sezo-
no plezal na visokem nivoju 
ter se konstantno uvrščal v 
finale, kjer nastopa pet naj-
boljših. V Kranju je na sobot-
ni balvanski tekmi zasedel 5. 
mesto, rezultat pa je ponovil 
tudi v nedeljo, ko je nastopil 
v težavnosti. V znamenju šte-

vilke 5 je bil tudi njegov skupni rezultat za letošnje leto.
Debitant na tekmah državnega prvenstva Kajetan Voglar je sko-
zi celotno sezono stopnjeval formo in nabiral izkušnje, v Kranju 
pa je, zaradi bolezni in nekaj smole, iztržil 17. mesto na balvanih 
in 18. mesto v težavnosti. Ista rezultata sta se izpisala v skupnem 
seštevku. Ne glede na slabši nastop na zadnji tekmi pa je lahko s 
prvo sezono med najboljšimi plezalci pri starejših dečkih zado-
voljen, saj je na posameznih tekmah prišel tudi med deseterico 
in nabral pomembno zalogo znanja za bodoča leta. Vir: PAK

V Trbovljah je na že 44. tur-
nirju zapored drugič zapored 
osvojila zlato, prav tako pa je 
drugič zapored zmagala na dr-
žavnem prvenstvu tako med 
starejšimi mladinkami kot 
med članicami in si v dveh letih 
priborila štiri naslove državne 
prvakinje. Ob tem se Budiče-
va prebija tudi na mednaro-
dnih turnirjih. Letos je zma-
gala v bojih svoje kategorije 
v mednarodni konkurenci na 
turnirjih 'WKF Umag' in 'Cro-
atia Open' na Reki, na turnir-
ju Lignano Open je osvojila 3. 
mesto, pa tudi na uradnih pr-
venstvih napreduje iz tekme v 
tekmo: na WKF članskem SP 
v Avstriji (Linz) je osvojila 9. 
mesto v bojih, na EKF prven-
stvu Evrope v Franciji (Mon-
tpellier) pa 7. mesto. Vsi ti 
uspehi so ji tudi prinesli po-
vabilo za nastop na eminentni 
turnir TOP10 v Zagrebu, 'bru-
sila' pa se je tudi z nastopi na 
turnirjih svetovne prve lige od 
Pariza, Rotterdama, Istanbula 
in Salzburga do Hamburga in 
Samoborja. Žal na njih ni zabe-
ležila opaznih večjih uspehov, a 
je takšna pot nujna za zbiranje 

KRŠKO - Nogometaše Krškega čaka samo še ena tekma v 
tem letu, jesenski del sezone bodo zaključili s tekmo proti 
Olimpiji v Stožicah. Od izida zadnje številke so odigrali tek-
me 18., 19. in 20. kroga, na katerih so dvakrat remizirali in 
enkrat visoko izgubili.

26. novembra 
so najprej ig-
rali v gosteh 
z Mariborom, 
ki jim je že do 
36. minute na-
sul štiri gole, v 
drugem pa vi-
soko prednost 
suvereno ob-
držal do kon-
ca. Krčani so v 
Maribor prišli 
zelo oslablje-

ni, saj v kadru ni bilo kar desetih igralcev (petih, ki so posojeni 
iz Maribora, in petih, ki so bili takrat poškodovani). Krški stra-
teg Tomaž Petrovič je bil tako primoran v ekipo uvrstiti štiri go-
lobrade mladeniče (Anžeta Kodeliča, Davida Kovačiča, Ester-
ja Soklerja in Jana Gorenca), pri čemer sta prva dva celo začela 
tekmo, druga dva pa sta si s prihodom v igro v zaključku tekme 
nabrala nekaj krstnih prvoligaških minut. Gorenc je naslednji dve 
tekmi odigral od prve do zadnje minute. Zadnjo sredo v novem-
bru so Krčani odigrali še eno tekmo v gosteh, in sicer proti ve-
lenjskemu Rudarju, ki jih do te tekme v prvi ligi še nikoli ni pre-
magal, in tako je ostalo tudi tokrat, saj se je tekma končala z 2:2. 
Krčani so vodstvo z 2:0 - zadela sta Damjan Vuklišević z glavo 
(13.) in po kar dolgi strelski suši Martin Kramarič (42.) - zapra-
vili v zadnjih 15 minutah tekme, ko so Velenjčani izenačili prek 
Johna Maryja in Bojana Vručine. 4. decembra je sledila še zad-
nja domača tekma v tem letu, ko so skoraj še v času nedeljskega 
kosila na Gubca prišle Domžale, tretjeuvrščena ekipa 1. SNL. 400 
gledalcev je bilo sicer prikrajšanih za zadetke, kljub temu velja 
omeniti krškega vratarja Marka Zalokarja, ki je bil zelo razpolo-
žen in nekajkrat rešil nemogoče ter si prislužil vzklike s tribune 
»Dida, Dida«. Krčani so imeli ob koncu dve smrtno resni prilož-
nosti za zadetek in posledično zmago, vendar je najprej Nermin 
Haljeta z nekaj metrov zgrešil povsem prazen gol, ob strelu Fi-
lipa Dangubića pa se je z izvrstno parado izkazal gostujoči vra-
tar Dejan Milić. Tako je ostalo pri delitvi točk in že devetem re-
miju Krčanov v tej sezoni, kar je največ med prvoligaši. Zdaj je 
že jasno, da bodo krški nogometaši »prezimili« na osmem mes-
tu med desetimi ekipami.
 R. Retelj

Tri medalje za konec Kajine sezone
ČATEŽ OB SAVI - Karateistka Kaja Budič je sezono zaključila z dvema zlatima in eno bronasto medaljo: na 
prvenstvu KZS za starejše mladinke (U21) v Podčetrtku je zmagala, na mednarodnem turnirju v Trbovljah 
pa je to potrdila z zmago v svoji kategoriji in 3. mestom med članicami v t. i. open kategoriji.

izkušenj, dozorevanje in uspe-
šen spopad z novimi izzivi.

Po državnem prvenstvu v 
Podčetrtku je Kaja povedala: 
»V boj z Adeliso Hankić sem 
odšla zelo sproščeno, a z mis-
lijo, da ne smem nikogar pod-
cenjevati. Za vsako zmago se je 
potrebno potruditi. Na začetku 
borbe sem malo taktizirala, a 
sem se nato odločila, da bom 
naredila napad z nogo. Uspe-
lo mi je! Nato sem poskusila 

narediti protinapad z nogo in 
tudi to mi je uspelo. Pri rezul-
tatu 6:0 sem nato samo kon-
trolirala borbo do konca. Fi-
nalna borba z Meto Motnikar 
je bila drugačna: napadala sem 
z ročnimi tehnikami in 3 točke 
sem osvojila z ročnimi udarci 
v telo, nato sem zbrala 2 točki 
s prednjo roko in na koncu še 
s stransko brco v telo ter zma-
gala s 7:1.«

V Trbovljah je tekmovala na 

dveh boriščih. Najprej je nasto-
pila v svoji kategorji med člani-
cami (+68 kg). Tu je v prvem 
krogu Tamaro Kerec prema-
gala s 3:0, v finalu pa je pro-
ti Meti Motnikar s 7:0 potrdi-
la svojo formo. Pozno zvečer 
je prišla Kaja na vrsto tudi za 
boj v 'odprtem' razredu, kjer 
je bila v prvem kolu prosta, 
v drugem je premagala Tino 
Stegel s 3:1. V pofinalnem 
boju je dobila Poljakinjo Nata-
li Szponder, a je ta boj izgubila 
z 0:1 in osvojila bronasto me-
daljo. »S temi boji nisem bila 
zadovoljna, saj sem imela za-
radi zelo intezivnih treningov 
v zadnjem obdobju precej tež-
ke noge in roke, a sem to neka-
ko uspela prebroditi. Tudi si-
cer moje gibanje na tatamiju 
ni bilo tako lahkotno kot obi-
čajno. Vsekakor pa za dobrim 
rezultatom stoji trdo delo in 
do sedaj mi je uspelo pravilno 
stopnjevati formo, doseči ci-
lje in potrditi rezultate,« pra-
vi Kaja Budič, ki jo po krajšem 
počitku spet čaka stari ritem 
treningov pred novimi tekmo-
vanji, trening ciklusi in cilji. 
 Veljko Jukič

Kaja Budič (desno) v boju z Mašo Martinović na turnirju TOP 
10 v Zagrebu

Priložnost dobili mladoletni

Plezalca zaključila sezono DP

Motoh v izjemno previsni smeri 
(foto: Andrej Trošt)

RIESA, KRŠKO - Od 29. novembra do 3. decembra je v Rie-
si v Nemčiji potekalo svetovno prvenstvo v stepu za vse sta-
rostne kategorije, ki se ga je udeležilo osem tekmovalcev 
in štirje spremljevalci iz Plesnega klub Lukec iz Krškega.

V preteklih letih so nas plesalci Lukca razvajali s odličnimi re-
zultati in tudi tokrat ni bilo nič drugače, saj so plesalci v članski 
kategoriji osvojili tri rezultate med najboljšimi desetimi na sve-
tu. Najboljšo uvrstitev sta dosegla Luka Vodlan in Brina Lukež, 
ki sta v kategoriji pari člani z odličnimi nastopi v treh kolih v fi-
nalu priplesala do odličnega, a nekoliko nehvaležnega 4. mesta. 
Tik pred finalom, na 7. mestu, so tokrat pristali lanskoletni sve-
tovni prvaki, mala skupina s koreografijo Veseli pometači. Skupi-
no sestavljajo Sara Jurkas Omerzo, Dana de Costa, Brina Lu-
kež ter Luka in Sebastijan Vodlan. Skupina je odlično opravila 
svoj polfinalni nastop, a je izpadla po t. i. papirnem redancu, do 
katerega pride, če ima več skupin enako število točk. V katego-
riji solo člani je tekmoval Luka Vodlan, ki je v izredno močni in 
izenačeni konkurenci fantov osvojil 10. mesto. Med solo člani-
cami je tekmovala Sara Jurkas Omerzo, ki je prav tako v izredno 
močni in izenačeni konkurenci 35 tekmovalk osvojila 15. mesto. 
Letos so velik napredek pokazali tudi mladinski tekmovalci Luk-
ca, ki so jim uspele uvrstitve med 20 najboljših na svetu. Med 
solo mladinci sta tekmovala Alen Halilović in Tomy Gaberšček 
Škoda, ki sta si na koncu prijateljsko delila 18. mesto. Med mla-
dinkami je zaplesala Lena Škoda, ki je v konkurenci 31 deklet 
na koncu priplesala do 19. mesta. Alen, Tomy in Lena so skupaj 
zaplesali tudi med mladinskimi trii, kjer so osvojili 18. mesto.
V klubu so z doseženimi rezultati zopet izredno zadovoljni, saj 
so dokazali, da njihovi plesalci sodijo v sam svetovni vrh stepa, 
ostaja pa grenak priokus, saj so za eno mesto zgrešili medaljo in 
finale med malimi skupinami.
 Vir: PK Lukec Krško

Step plesalci v svetovnem vrhu

Brina Lukež in Luka Vodlan
Filip Dangubić v boju z domžalskimi branilci
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BRESTANICA - Gledališka skupina KD Svoboda Brestanica 
je 3. decembra v režiji Margarete Marjetič na odru domače-
ga Doma Svobode uprizorila novo gledališko delo, komedi-
jo Dama iz Maxima. 

Številčna zasedba 19 igralk in igralcev je uprizorila dinamično 
delo, ki je z vsebino in igro dodobra nasmejalo občinstvo, to pa 
jih je nagradilo z bučnim aplavzom. Francoski dramatik Georges 
Feydeau je igro zasnoval na polno lahkotnih zapletih in preobra-
tih, ki se začnejo v trenutku, ko gospod Petypon (Uroš Brezov-
šek) po prekrokani noči spozna, da je ponoči pripeljal domov 
Pužo Frou - Frou (Marinka Špiler), dekle iz bordela Maxim, ki 
jo skuša s pomočjo prijatelja Gegremonta (Matej Krmelj) skriti 
ne le pred soprogo Gabriell (Karmen Kerle), temveč v strahu, da 
ga bo razdedinil, tudi pred premožnim stricem generalom (Toni 
Petrovič). V komediji poleg navedenih igrajo še Matej Ulčnik v 
vlogi Guya Velmonta, Mojca Železnik (gospa Valmontova), An-
drej Resnik (Corignon), Kristina Virant (Etienne), Roman Ple-
terski (Sauvarel), Katarina Vodeb in Anica Samec (gospa Sau-
varelova), Laura Vovk (Clementine), Helena Krajnc (baronica), 
Irena Kožuh (Emilija) ter plesalke Kaja Butkovič, Tjaša Rakar, 
Sara Železnik in Sonja Živič. Z Damo iz Maxima bodo Brestani-
čani v prihodnjih mesecih opravili več gostovanj, zato ogled to-
plo priporočamo.
 B. Mavsar 

CERKLJE OB KRKI - Mešani pevski zbor Cerklje ob Krki je 5. 
novembra v župnijski cerkvi sv. Marka pripravil letni kon-
cert z naslovom »Iz Slovenije v svet«, v sklopu katerega je 
medse povabil goste, pevsko skupino Lavrencij z Rake in 
projektni zbor Blaža Klemenčiča iz Novega mesta.

Najprej so nastopili gostitelji koncerta pod taktirko zborovodje 
Andreja Resnika. S pesmijo so se najprej dotaknili dolenjskih 
'furmanov', nato obiskali Belo krajino in zapeli še dve ljudski, ki 
sta spremljali ljudi ob vsakodnevnih in sezonskih opravilih. Pev-
ska skupina Lavrencij, ki jo prav tako vodi Resnik, je zapela nekaj 
pesmi z ljubezensko tematiko. Zatem je Marko Jenič na trobenti 
in ob orgelski spremljavi Jerneja Fabijana poslušalce popeljal 
v Italijo. Člani MePZ Cerklje ob Krki so nato nastopili še drugič, 
in sicer so se s pesmijo odpravili v Rezijo ter se predstavili še s 
Kreslinovo Tvoje jutro. Proti koncu sta zadoneli še pesmi v tu-
jem jeziku. Gostiteljem so se pri tem pridružili še gostje z Rake 
in člani projektnega zbora Blaž Klemenčič, pevce pa so spremlja-
li instrumentalisti Manja Slak, Nina Pečar, Luka Dukarič, Juli-
jan Andrejaš, Klemen Juršič, Marko Jenič, Marta Lipoglavšek 
in Jernej Fabijan. Predsednica MePZ Cerklje ob Krki Nataša Ple-
teršnik se je ob koncu zahvalila nastopajočim, vsem donatorjem, 
zborovodji, obiskovalcem, fotografu in tudi domačemu župniku 
mag. Janezu Žaklju, ki jim vedno da na razpolago župnijske pro-
store za vaje. Koncert, ki ga je povezoval David Križman, se je 
zaključil s še eno pesmijo gostiteljev, ki so se s popotovanja po 
svetu vrnili spet v svoje rodne kraje, k svojim najdražjim, zato so 
jih pevci ob odhodu iz cerkve obdarili z nageljčki.
 R. Retelj

Brestaniška Dama iz Maxima
nasmejala občinstvo

Številčna zasedba z režiserko Margareto Marjetič (levo)

Iz Slovenije v svet in nazaj

Vsi nastopajoči na koncertu so zapeli dve skupni pesmi.

SEVNICA - 17. novembra je v Mosconovi galeriji na sevni-
škem gradu potekalo odprtje razstave likovnih del, ki so 
nastala na letošnjem dvodnevnem XVI. Sevniškem likovnem 
shodu v mesecu juniju, ter samostojne razstave novomeške-
ga umetnika.

Na razstavi se do 11. decembra predstavljajo: Irena Ameršek, 
Pavla Černigoj, Tanja Košar, Marko Okorn in Ulrih Rupret iz 
Sevnice, Rezika Arnuš iz Dolenjskih Toplic, Andrej Blažon iz 
Novega mesta, Gordana Dobriha iz Šentjanža, Nevenka Flajs 
in Ana Hočevar iz Krmelja, Ludvik Kos in Marija Oven iz Ra-
deč, Milena Roštohar z Blance, Stane Udvanc iz Šentjerneja in 
Ines Zgonc z Mirne. Vsi ustvarjalci so prejeli bronasto plaketo, 
srebrno plaketo z imenom »Izbranci za sevniško zbirko« pa An-
drej Blažon, Gordana Dobriha in Ludvik Kos. 
Zlato plaketo z nazivom »prvak shoda« za leto 2016 je prejel Sta-
ne Udvanc, ki bo naslednje leto samostojno razstavljal na gra-
du Sevnica v sklopu odprtja razstave XVII. Sevniškega likovnega 
shoda. Prof. mag. Ivan Bogovčič je prejel zlato plaketo kot »gost 
shoda«, njegova slika pa krasi Mosconovo grajsko okno. Plakete 
sta podelila mentor likovnega shoda Rudi Stopar in predsednik 
Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak. Ob tej priložnosti 
je potekalo še odprtje slikarske razstave lanskoletnega »prvaka 
shoda« Zdravka Červa iz Novega mesta, čigar slike so na ogled v 
Stari galeriji. Kulturni dogodek je popestrila pevska skupina For-
tuna iz Šentjanža, zbrane pa sta nagovorila mentor likovnega sho-
da Rudi Stopar in župan Srečko Ocvirk, prireditev je povezovala 
vodja sevniške izpostave JSKD Katja Pibernik.  S. Radi

Skozi umetnikove oči

V Mosconovi galeriji je potekala otvoritev razstave XVI. Sev-
niškega likovnega shoda.

Program za december
Četrtek, 8. 12. 2016, 9.00 – 17.00
JUNAKI ZAPOSLOVANJA – VRNIMO SI PRIHODNOST
Predstavitev ukrepov za zaposlovanje mladih
Prijave: info@mc-krsko.si, za mlade od 18 do 29 let
Število prijav omejeno

Sobota, 10. 12. 2016, 15.00 – 18.00
300 KOSMATIH 
Dobrodelno profesionalno slikanje malih živali in njihovih 
lastnikov

Sobota, 10. 12. 2016, 10.00 – 12.00
MC DIRENDAJ: PRAVLJICA IN IZDELOVANJE LUTK
Prijave: ana@mc-krsko.si

Petek, 23. 12. 2016, ob 17.00
KUHARSKA DELAVNICA: TESTENINE PO DOMAČE
Obvezne prijave: katja.rozzman0608@gmail.com
Cena: 10€

Sreda, 28. 12. 2016, ob 17.00
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: ZGODBA O PRIJATELJSTVU
Gledališka skupina Mali Razbor pod odrom

Petek, 30. 12. 2016, ob 21.00
KIFL FEŠTA POSAVJE 2016
NASTOPAJOČI: GRIZL, ELVIS JACKSON,
POSKOČNI MUZIKANTi
Organizator: Klub posavskih študentov

Kuharska delavnica: TESTENINE PO DOMAČE
Italijanska kuhinja je na svetu zagotovo med 
najbolj priljubljenimi kuhinjami. Vsi obožujemo 
pico, domače testenine, raviole in tiramisu. Ampak 
italijanska kuhinja je mnogo več. S čudovitimi 
aromami rožmarina, bazilike, origana bodo recep-
ti pridobili pristen italijanski vonj in okus. Pričaraj 
si kanček italijanskega uživanja in se nam pridruži 
na kuharski delavnici. Je kaj sploh lepšega, kot 
doma narejene testenine, prelite z božansko 
omako, ali pa ravioli, polnjeni z nadevom, ki se kar 
topi v ustih?

Prijave so obvezne na:
katja.rozzman0608@gmail.com,
Cena: 10,00€

Mladinski center Krško,
Petek, 23. 12. 2016, ob 17. uri
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na muhi ...

*v primerjavi s halogenskimi žarometi. 
Uporaba storitve OnStar zahteva sklenitev pogodbe z družbo OnStar Europe Ltd. Po preizkusnem obdobju se za storitev zaračunava naročnina. 
Več inforamcij na opel.si/onstar. 
Povprečna poraba goriva: 3,9 – 6,7 l/100 km. Emisije CO2: 103 – 155 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6. Specifične emisije NOX: 
0,0072 – 0,0490 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0004 – 0,0031 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 
1,05E11 – 4,15E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolična. Oprema navedena v opisu je pri nekaterih 
stopnjah opreme na voljo standardno oziroma proti doplačilu. Opel Southeast Europe LCC, 2040 Budaors, Szabadsag u. 117, Madžarska in 
sodelujoči Opel trgovec Avtohiša Kolmanič & Co., PE Brežice si pridružujeta pravico do spremembe ali ukinitve ponudbe.

AVTOHIŠA KOLMANIČ & Co. d.o.o. 
PE BREŽICE 
Cesta svobode 37, 8250 Brežice 
Tel.: 07 499 23 12/13  |  opel.avtohisa-kolmanic.si

VABLJENI NA TESTNO VOŽNJO

NOVA MOKKA X
»LED žarometi s 30 % boljšo vidljivostjo*

»Opozarjanje na nevarnost naleta spredaj 

» Inteligentni pogon 4x4

»                              

Več na opel.avtohisa-kolmanic.si

Z vrhunskimi inovacijami prestižnega razreda.

Če smo že prej vedeli in bili prepričani, da član AMD Breži-
ce Klemen Gerčar odlično obvlada motor, kar je ne nazadnje 
dokazal pred tremi leti z naslovom svetovnega prvaka v mo-
tokrosu v razredu MX 3, pa smo bili prijetno presenečeni nad 
njegovim znanjem igranja harmonike, ki ga je pokazal nav-
zočim na prireditvi ob 70-letnici AMD Brežice. V duetu s Fran-
cem Vegljem, ki je s harmoniko že dolgo časa na »ti«, je odi-
gral nekaj najbolj znanih narodnozabavnih melodij in več kot 
navdušil. Kot je zaupal Gerčar, mu ni nikoli težko raztegniti 
meha v dobri družbi, pa čeprav pride po napornih treningih 
še kako utrujen domov. (R. R.)

Ustanovitelj podjetja SL inženiring Boršt d.o.o., sedaj pa pro-
kurist Silvester Lopatič je že vrsto let tudi glasbeno in pevsko 
talentiran, kar je še enkrat več dokazal na nedavni priredi-
tvi ob 25-letnici podjetja, ko je s čutno zapetima pesmima My 
Way in What a Wonderful World ob spremljavi Big banda Kr-
ško, katerega člana sta tudi njegova sinova Rok in Jure, potr-
kal na srce predvsem svoji ženi Meti. S tem se je na nek način 
tudi zahvalil za vso podporo, ki jo je v vseh teh letih dobival 
in jo še dobiva od svoje družine, da je lahko uspešno vodenje 
podjetja predal naprej svojemu sinu Juretu. (R. R.)

Nasmejana in 
dobre volje sta se 
udeležila odprtja 
novega trgovsko 
poslovnega kom-
pleksa v Šmarju 
predsednik sev-
niškega kolesar-
skega društva Ro-
bert Kosaber in 
direktor sevniš-
ke občinske upra-
ve Zvone Košmerl. 
Verjetno sta se 
razveselila na no-
vo urejene kole-
sarske poti v bli-
žini objekta, saj 

sta oba navdušena kolesarja in včasih ju je mogoče srečati 
v popolni kolesarski opremi tudi pri zahtevnem kolesarskem 
vzponu na Lisco. (S. R.)

Ni veliko moških, kot je Aljoša Preskar, ki lahko reče, da veči-
no časa preživi 'med ženskimi nogami', kar zanj kot gineko-
loga nedvomno velja, saj pride v Sloveniji okoli 15 ginekolo-
gov na 100.000 prebivalcev.  Tudi ni veliko žensk, kot je Darja 
Orbanič Preskar, ki bi vsakodnevno pogledovale ljudem naj-
globlje v oči in še njihovo 'zakulisje', kar ona kot specialistka 
oftalmologije počne. A po njunih prešernih nasmehih sodeč 
uspešno pod eno streho združujeta in krmarita tako poklicno 
kot zasebno življenje, za dinamiko katerega verjetno poskr-
bijo tudi njuni štirje otroci (na fotografiji v družbi videmske-
ga župnika Mitje Markoviča - na sredini). (B. M.)

Nedavne jubilejne prireditve v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanje-
vica na Krki se je udeležil tudi nekdanji dolgoletni ravnatelj 
Lado Smrekar, ki jesen življenja preživlja v DSO Krško, z ženo 
Marijo. Topel aplavz, ki so mu ga namenili obiskovalci, je do-
kazal, da ga še zdaleč niso pozabili. Po prireditvi ga je pozdra-
vila tudi Anica Žugič, njegova učiteljska kolegica in nekdanja 
ravnateljica sosednje OŠ Podbočje, ki je v pokoju aktivna kot 
predsednica kostanjeviškega društva podeželskih žena. (P. P.)

KRŠKO - Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško je v so-
delovanju z Društvom ljubiteljev fotografije Krško in s Kul-
turnim domom Krško v avli doma 16. novembra pripravi-
lo razstavo fotografij članov društva, ki so jo poimenovali 
»Roke skozi objektiv«. 

Razstavo »Roke skozi objektiv« so posvetili tudi posebnemu pra-
zniku oseb z okvaro sluha, ki svoje besede izražajo s kretnjami, 
14. novembru, ko obeležujemo dan slovenskega znakovnega je-
zika. Kakor je povedala sekretarka društva Vlasta Moškon, ki je 
prireditev vodila, bila pa je tudi vodja projekta »Roke skozi objek-
tiv«, v katerem so nastajale razstavljene fotografije, želijo gluhi 
in naglušni, da bi jih slišeči ljudje prepoznali in jim prisluhnili v 
njihovem jeziku. Tokrat to sporočajo skozi objektiv.
V društvu so izvedli fotografske delavnice in se na njih seznanili 
z osnovno uporabo fotografskega aparata, izbiro motivov, kom-
pozicije ter s pravilnim načinom fotografiranja. To znanje sta jim 
podajala Jožica Mikek Veber in Branko Benčin iz Društva lju-
biteljev fotografije Krško. Ker je komunikacija gluhih oseb veza-
na na uporabo rok in kretenj, so želeli to obliko ohraniti tudi na 
tematiki fotografij, nanje pa ujeti izraze veselja, ljubezni, iskri-
vosti, trdnosti, predanosti, svežine, pa tudi opore. V projektu so 
sodelovali Urška Kozole, Anja Stopar, Tanja Žalnik, Nika Maj-
ce, Denis Moreše, Danijel Moreše, Matic Cvelbar, Lea Cvelbar, 
Tadej Polšak, David Cvelbar, Matija Draksler in Vlatka Cvel-
bar. V programu, ki ga je v znakovni jezik prevajala Jožica Kup-
lenik, je Grafenauerjevo pesem Ušesa prebrala Majcetova, Mo-
škonova pa pesem neznanega avtorja Ne kriči tako. Zbranim je 
nekaj besed namenil tudi predsednik društva Bogdan Kuhar, ki 
je sodelujočim podelil tudi priložnostne spominke. 
 M. Hrvatin

V posavskem prostoru so 
voditeljski pari redki, a 
morda se bo to spremeni-
lo, saj je vodenje sevniške-
ga dobrodelnega koncerta 
ob svojem očetu Viliju, ki se 
je »kalil« na lokalnem ra-
diu in regionalni televizi-
ji, uspešno opravila Petra 
Zupančič. Mlada dama, ki 
še študira, je tudi ljubitelji-
ca fotografiranja, tako da 
jo bomo zagotovo še imeli 
priložnost srečati na kate-
rem izmed dogodkov v eni 
ali v drugi vlogi. (S. R., fo-
to: L. M.)

Razstava »Roke skozi objektiv«

Udeleženci projekta »Roke skozi objektiv«
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Sandra Lazić, Dolenji 

Boštanj – dečka,
• Tina Krošelj, Slogonsko - 

dečka,
• Barbara Cerar Planinc, 

Libna - deklico,
• Irena Kerin, Oštrc – dečka,
• Petra Bogovič, Veliki 

Kamen – dečka,
• Anita Piškur, Pavla vas – 

deklico,
• Nicki Školnik Zagoričnik, 

Kostanjevica – deklico,
• Urška Vučina, Imenska 

Gorca - dečka,
• Ines Drame, Krško – 

deklico,
• Jehona Kelmendi, Balince 

(Kosovo) – dečka,

rojstva

poroke

• Igor Lepej iz Brežic in 
Aleksandra Bjelić iz 
Čelareva (Srbija),

• Antonija in Franc 
Jankovič, oba z Viher – 
zlata poroka.

ČESTITAMO!

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).

moja poroka

Nastja Grubar in Aleš Franko, oba iz Ribnice (Jesenice 
na Dolenjskem), 17. september 2016, na gradu Brežice 
(Foto: Gregor Molan)

• Adrijana Germovšek, 
Brezina – deklico,

• Jožica Bajc, Ardro pri Raki 
– dečka,

• Sara Pavlovič, Spodnji 
Stari Grad – dečka,

• Urška Ulčnik, Zagaj – 
dečka (dvojčka),

• Nataliya Novoselc, Olimje 
– dečka in deklico.

ČESTITAMO!

Biserna poroka zakoncev Oblak
PODKUM - V gostilni Pr Čop na Podkumu sta 26. novembra 
ob prisotnosti župana občine Radeče Tomaža Režuna, ki je 
kot pooblaščenec za sklepanje zakonskih zvez potrdil za-
konsko zvezo, tajnice Marinke Titovšek, sorodnikov in pri-
jateljev ter pevcev DPD Svoboda iz Radeč sklenila biserno 
poroko, 60 let skupnega življenja, zakonca Marica in Mar-
tin Oblak. 

Marica, rojena Kmetič, se je rodila 22. aprila 1934 v hiši »pri 
Jurčkovih«, Martin pa 28. septembra 1930 pri Štembalovih na 
Počakovem. Obe družini sta okusili tegobe izgnanstva. Leta 1956, 
natanko pred 60 leti, sta svojo ljubezen »okronala« s poroko in 
začela novo, skupno življenjsko pot. Zgradila sta nov dom zase 
in za otroke Branko, Dorico in Martina. Obnovila sta gospodar-
ska poslopja, Martin pa si je uredil svoj delovni prostor – kovač-
nico. Marica je v tem času delala doma, skrbela za urejen in lep 
dom, urejala okolico hiše z vrtom, delala na njivah in skrbela, da 
družina ni bila lačna. Ko so otroci odrasli, so poiskali vsak svoje-
ga življenjskega sopotnika, družina pa se je povečala še za šest 
vnukov in pet pravnukov. 
Danes sta oba še vedno letom primerno dobrega zdravja in trdne 
volje skrbita zase in delata kot nekoč. V obilici dela, ki ga poišče-
ta, četudi ga ni, še vedno najdeta čas, da se posvečata svojim vnu-
kom in pravnukom, prijateljem in znancem, ki ju radi obiskujejo. 
Kadar najdeta čas, da sedeta, pa obujata spomine in se pogovar-
jata o minulih dneh, o otrocih, vnukih, pravnukih in vsem, kar 
sta lepega in zanimivega doživela. Ob obnovitvi zakonske zveze 
sta prejela uro Občine Radeče, zlatoporočno listino in šopek, če-
stitke vseh prisotnih, pevci pa so jima s pesmijo polepšali že tako 
svečan dan.   Vir: Občina Radeče

Zakonca Oblak z županom Tomažem Režunom ter pričama, 
vnukinjo Tadejo Dobriha in Hinkom Medvedom

Izposoja poročnih oblek
Izdelava svečanih oblačil po meri
Izdelava ostalih oblačil po meri

Šiviljska popravila

 www.ateljea.si
NOVA   SPLETNA STRAN

BOJSNO - Stanislav Filip-
čič z Bojsnega je 3. decem-
bra praznoval svoj 90. roj-
stni dan. Slavljenec je bil v 
mladosti izgnanec in se je s 
starši po vojni vrnil na opus-
tošeno domačijo na Bojsnem. 
V Zagrebu se je izučil za kro-
jača in od tam pripeljal svojo 
življenjsko sopotnico Nado. 
Po rojstvu hčera se je za 11 
let odpravil na delo v Nemči-
jo, da je družina lažje zaživela 
in postal dedič manjše kmeti-

je. Po vrnitvi domov se je zaposlil v tovarni otroških oblačil Jut-
ranka Brežice, od koder se je tudi upokojil. Čeprav je bil najsta-
rejši izmed sedmih otrok, je edini še živeči. Rad ima naravo in 
delo na kmetiji. Zdravje mu sicer ne dopušča težjega in naporne-
ga dela, pa vendarle še marsikaj postori in pomaga sinu, ki z dru-
žino živi s staršema in skrbi za domačijo. Vsi njegovi mu iskreno 
čestitamo in želimo še obilo zdravih dni.  S. P.

90-letnik Stanislav Filipčič

Slavljenec z ženo Nado

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Konec oktobra so se v gostilni Kunst na 
povabilo Rdečega križa in Krajevne skupnosti Leskovec pri Kr-
škem na že tradicionalnem srečanju zbrale krajanke in krajani, ki 
so dopolnili 75 ali več let. Uvodoma sta jih pozdravila predsedni-

ca KO Rdečega križa Leskovec 
pri Krškem Helena Rogič in 
predsednik sveta KS Leskovec 
pri Krškem Jože Olovec, ki sta 
poudarila pomembnost druže-
nja in sprostitve, hkrati pa po-
vedala, da jih bosta v nasled-
njem letu lahko popeljala še na 
kakšen izlet po naši domovini. 
Člana Kulturnega društva Le-
skovec Boštjan Arh in Zden-
ko Perec sta s skeči poskrbela, 
da ni manjkalo smeha, Tjaša 
Ulčnik in Janez Olovec pa sta 
zaigrala na harmoniko, da so 
lahko poleg tudi zapeli. S sim-
boličnimi darili so se spomni-
li tudi najstarejših med njimi: 
Hermine Zupančič in Radoja 
Anđeliča. Druženje se je zak-
ljučilo s petjem starih sloven-
skih pesmi in željo, da se sre-
čanje še večkrat ponovi.
  A. H.

Srečanje starejših Leskovčanov

Zbrani na srečanju v gostilni Kunst

KRŠKO - Čas neizmerno hiti in je neulovljiv, spomini pa ostanejo, 
lepši so, raje se jih spominjamo. Vsako leto se peščica delavcev 
Hotela Sremič sreča v hotelu, sedaj Hotel City, ki ga je dolga leta 
vodil direktor Peter Markovič. Hotel Sremič je bil poznan daleč 
naokoli po dobri kuhinji in pijači, lahko pa si se v njem tudi dobro 
odpočil. Bilo je lepo in bili smo zadovoljni, da pa ni vse pozablje-
no in samo v besedah, se še vedno radi srečamo in naredimo lepo 
popoldan. Letos smo imeli s pomočjo dobrih ljudi veliko prese-
nečenje. Iskrena hvala vsem za darila, ki ste nam jih posredovali 
in nam s tem pričarali nepozabno popoldne.  K. Š. in E. P.

Srečanje bivših sodelavcev 
hotela Sremič Krško

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,7 do 6 l/100 km. Izpuh CO2: od 96 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0078 do 0,0653 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00187 
g/km. Število delcev: od 0,01 do 21,08. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

www.peugeot.si

PEUGEOT 308 & 308 SW

VRHUNSKI LETNIK 2016 
ŠE NA ZALOGI
Ne zamudite odlične priložnosti 
in nas obiščite v salonu!

PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

PSC PAIC.indd   1 29/11/16   14:44

VIHRE - Sveti Miklavž je prav na svoj god, 6. decembra, obi-
skal prek 80 otrok iz KS Krško polje. Otroci so ga težko priča-
kovali in ga sprejeli v spremstvu parkljev in angelčka. V ga-
silski dom na Vihre prihaja že več kot 15 let. Dogodek je zelo 
prijetno srečanje mladih družin. »Še posebej smo v KS Krško 
polje veseli novorojenčkov v tekočem letu. V številu novoroje-
nih otrok vse vasi v krajevni skupnosti po tihem tekmujemo 
med seboj in si želimo, da bi jih bilo v prihodnjem letu še več,« 
so sporočili iz omenjene KS.
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Na izboru Ema 2017 bo mrgolelo znanih imen, Demo-
lition Group najavljajo pet decembrskih koncertov. To-
krat preberite:

Štiričlanska strokovna komisija je med 90 prijavami 
izbrala 16 pesmi in izvajalcev, ki se bodo predstavili v 
predizborih na prireditvi Ema 2017. Med izbranci mrgo-
lijo znani izvajalci, kot so Maja Keuc, Lea Sirk, Alya, Nuš-

ka Drašček, Omar Naber, Tim 
Kores - Kori in lanska finalistka 
Raiven. Posavje bo tokrat pred-
stavljala Radečanka Nuška Draš-
ček (na fotografiji). Predizbora 
bosta na sporedu 17. in 18. feb-
ruarja, finalni večer bo 24. feb-
ruarja. Velja omeniti, da bo iz-
bor slovenskega predstavnika 
za pesem Evrovizije letos pote-
kal po novem sistemu. Z vsakega 
predizbora se bodo v finalni ve-
čer uvrstili po štirje izvajalci - od 

tega bodo dva izbrali gledalci preko telefonskega glasovan-
ja, dva pa strokovna žirija. V velikem finalu bo nato skupaj 
nastopilo osem najboljših, o zmagovalcu pa bo odločalo 
šest strokovnih regijskih žirij ter gledalci in poslušalci s 
telefonskim glasovanjem. Razmerje točkovanja strokovnih 
žirij in telefonskega glasovanja bo 50 : 50. Evrovizijski šov 
bo 9., 11. in 13. maja gostil ukrajinski Kijev.

Po letu dni koncertne neaktivnosti legendarna skupina De-
molition Group, tokrat v malce prenovljeni sestavi, najav-
lja decembrske klubske koncerte. Začeli so 3. decembra v 
Ajdovščini, sledijo še koncerti v Bistrici ob Sotli (10. de-

cember), na Metelkovi v Ljubljani (16. december), v Kranju 
(23. december) in na božičnem koncertu v Murski Soboti 
(25. december). Po lanskoletni uspešni promociji albuma 
Zlagano sonce so Demolition Group letošnje leto delali rav-
no na pripravi novega albuma. Nekaj novih pesmi s priha-
jajočega albuma bodo v prvo poslušanje namenili tudi svoji 
zvesti publiki. Še to: v začetku leta se z novim materialom 
odpravljajo v studio, nov album pa nato lahko pričakujemo 
sredi naslednjega leta.

Brežiška elektro-punk-industrial skupina, znana pod ime-
nom Kontradikshn (na fotografiji), je 24. novembra do-
dobra zatresla Ljubljano in napolnila klub na Metelkovi. 
Kot gostje so pred 
njimi nastopili ko-
roški alter-pop Phi-
lom. Posavska tro-
jica je nato v nekaj 
več kot eni uri re-
pertoarja razgre-
la ozračje in publiki 
predstavila vse pes-
mi s svojega prven-
ca, ki je, mimogrede, 
izšel pred dobrim 
mesecem dni. Fantje so v novembru tudi uspešno izved-
li turnejo po vseh državah bivše Jugoslavije in si nabra-
li nekaj dragocenih izkušenj. Kakor koli že, po uspešnem 
koncertu v Ljubljani se zopet zapirajo v studio, kjer bodo 
posneli nove skladbe. Lahko bi rekli, da gre Kontradikshn 
na zimsko spanje, a že januarja nadaljujejo pohod koncer-
tov po Hrvaškem z mini turnejo.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Klemenu Koblarju, Javorniš-

ki Rovt 21a, 4270 Jesenice. Čestitamo. Lestvica je na spore-
du vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 

strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (2.) Ans. BRATOV POLJANŠEK - Slovenski materi
 2. (1.) Ans. IGOR in ZLATI ZVOKI & FANTJE 
   S PRAPROTNA - Lepa si kot greh
  3. (10.) Ans. JURČKI - Kadar štorklja prileti 
  4. (3.) Ans. VERA IN ORIGINALI - Zame si premlad
  5. (10.) Ans. ZEME - Da srce ti zaigra za me
  6. (4.) FANTJE IZPOD LISCE - Moja žena vozi kamion
  7. (6.) Ans. NEMIR & NOVI SPOMINI - Vsaka punca rada  
   ima
  8. (7.) Ans. PETRA FINKA - Če ne veš, ne boli 
  9. (5.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Sonček
 10. (-.) Ans. SPEV - Gasilka

Predlog tega tedna za glasovanje:
Lojze Ogorevc s prijatelji - Rekla si mi

 
Kupon št. 340

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

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

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 10. 12. 2016, ob 17. uri

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

1. nagrada: sveže meso v vrednosti 20 €
2. nagrada: domača salama
3. nagrada: 1 kg domačih dimljenih klobas

Geslo križanke pošljite do četrtka, 15. decembra, 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

MESNICA MAROLT
BORUT MAROLT S.P. KOLODVORSKA 1, 8270 KRŠKO

Geslo 23/2016 številke: 

SAMOPOSTREŽNA AVTOPRALNICA 
KRŠKO BREŽICE

Nagrade, ki jih podarja Avtoline d.o.o., prejmejo:
1. nagrada:  centriranje in montaža pnevmatik za osebno
 vozilo; Marija Vajdič, Brestanica
2. nagrada:  optika za osebno vozilo; 
 Staniša Milenović, Cerklje ob Krki
3. nagrada:  deset žetonov za samopostrežno 
 Avtopralnico Avtoline; Tone Šterk, Krško

 - dnevno sveže meso okoliškega porekla
 - okusni mesni izdelki lastne izdelave
 - catering, peka mesa na terenu
 - vse za žar 

GSM: 041/831 960 www.mesnica-marolt.si

Marolt Borut s.p., Kolodvorska 1, Krško

“TRŽNICA KRŠKO”

 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 €. 

Informacije:  07 49 05 780, 040 302 809, marketing@posavje.info
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Pri založbi Neviodunum je v za-
četku decembra izšel Almanah 
občine Krško 2016, tradiconal-
ni projekt, ki ga pripravljamo že 
od leta 2003, torej je letošnji al-
manah že štirinajsti po vrsti. Kot 
vsi dosedanji tudi letošnji alma-
nah prinaša podroben pregled 
političnega, gospodarskega, kul-
turnega, družabnega, športne-
ga in drugega dogajanja v obči-
ni. V dodatku so objavljeni znova 
osveženi podatki o občini Krško, 
v posebnem razdelku Krško in Krčani - skozi čas pa smo se 
spomnili predsednika Skupščine občine Krško v letih 1969-
1974 Jožeta Radeja. Almanah je po ceni 11 € na voljo na 
sedežu založbe Neviodunum (Hotel City Krško, Trg Ma-
tije Gubca 3); informacije na 040 302 809. Ur.

Spoštovani!
Leto, v katerem smo se pogosteje spominjali dogodkov 
ob začetku samostojne poti svoje države Slovenije, se 
hitro izteka. Sodobnejša sredstva komuniciranja so 
pripomogla, da je iz časa pred četrt stoletja ohranje-
nih spodobno število dokumentov in pričevanj. Neko-
liko manj kot na nacionalni ravni jih je na razpolago 
v lokalnem prostoru, saj takrat še ni bilo publikacije, 
kot je ta, ki jo imate pred sabo.

V letu 2003 smo v sodelovanju z upravo občine Krško 
v Zavodu Neviodunum prvič pripravili letni pregled 
dogodkov, v katerega vsakič umestimo veliko večino 
dogodkov iz politike, gospodarstva, kulture, športa in 
drugih zanimivosti. Verjamemo, da bo branje leto-
šnjega zbornika zanimivo tako za občane kot za vse 
tiste, ki ste v različnih vlogah skrbeli, da nam skozi 
leto 2016 ni bilo dolg čas, predvsem pa, da so se pogoji 
za življenje v teh krajih vendarle nekoliko izboljšali.

V rubriki Krško se jih spominja, ki se nahaja ob kon-
cu publikacije, nadaljujemo predstavljanje nekdanjih 
prvih mož občine Krško. Iz zanimivih prispevkov 
naše sodelavke Polone Brenčič nastaja vse bolj obse-
žna zbirka informacij o možeh, ki so s sodelavci in 
sodelavkami pred desetletji krojili družbeni in politič-
ni utrip te lokalne skupnosti. Tokrat avtorica odstira 
kopreno pozabe s podobe in družbenega angažiranja 
Jožeta Radeja, ki je vodil občino v letih 1969-1974.

Želim vam prijeten zaključek letošnjega leta in vse 
dobro v letu 2017!

 V Krškem, 25. novembra 2016
 Silvester Silvo Mavsar

Spoštovane bralke in bralci,
leto 2016, ki ga je uredniška ekipa zabeležila v tokra-
tnem pregledu, so v občini Krško zaznamovali številni 
dogodki, ki so rezultat dela in sodelovanja posame-
znikov v naši lokalni skupnosti, organizacij, društev, 
brez katerih bi težko gradili uspešno lokalno skupnost. 

V letošnjem letu smo v občini Krško dočakali enega 
od zgodovinskih dogodkov, saj je bila podpisana po-
godba za nadaljevanje izgradnje krške obvoznice s 
tretjim mostom čez Savo. Nov korak k cilju, da raz-
bremenimo mesto Krško tranzitnega prometa, ki je 
tudi plod sodelovanja lokalne skupnosti z državo.

Naša naloga je uravnotežen, trajnostni razvoj celo-
tnega območja občine, posameznih krajevnih skupno-
sti, pri čemer smo v letu 2016 še posebno pozornost 
namenili obnovi osnovnih šol in vrtcev, pripravam na 
dograditev osrednje knjižnice, rednemu vzdrževanju 
in obnovi občinskih in lokalnih cest, gradnji novih 
odsekov kolesarskih poti ter celostnemu načrtovanju 
prometa nasploh, razvoju turizma, nadaljevali z iz-
gradnjo širokopasovnih povezav, komunalne infra-
strukture ter agromelioracijami in komasacijami. 

Številne cilje, ki smo si jih zadali, smo dosegli, mnoge 
naloge so bile izpeljane. Iz leta v leto se kakovost ži-
vljenja v naši občini dviga, zato zahvala vsem, ki ste 
s konstruktivnimi predlogi in sodelovanjem na vseh 
področjih, tako gospodarskem, kulturnem, izobra-
ževalnem, športnem in drugih prispevali k razvoju 
naše lokalne skupnosti. Prepričan sem, da bomo tudi 
v prihodnjem letu preudarno, odločno in odgovorno 
uresničili zastavljene cilje.

Vse dobro v letu 2017!
 mag. Miran Stanko, 
 župan občine Krško2016
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Decembrsko darovanje krvi
KRŠKO - Območno združenje Rdečega križa Krško vabi na de-
cembrsko krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek in torek, 12. 
in 13. decembra, od 7. do 13. ure v Mladinskem centru Krško 
(CKŽ 105). 

PROIZVODNJA – NOVEMBER 2016

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB3 ZP - - 369 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 4 - 87 400 37 100 0 2

PB5 ZP 2 - 132 300 30 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 IN 

PB5
132.700 2 4

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

ZAHVALA
Izrekam iskreno zahvalo družini Slak iz Krške vasi za vso 
nesebično pomoč.
 Nada

KRŠKO - Skupina posavskih mediatorjev v sestavi Vesna Lapor-
nik, Sanja Mihajlovič, Leonida Zagmajster Jovanovič, Kar-
men Cesar, Peter Felicijan Zorko in njihova trenerka Kseni-
ja Lorber so področje mediacije konec novembra predstavili v 
Valvasorjevi knjižnici Krško, saj želijo na tak način mediacijo kot 
možnost za reševanje sporov približati ljudem. Zbranemu občin-
stvu, ki je za tematiko pokazalo veliko zanimanje, so med dru-
gim spregovorili o zgodovinskih koreninah mediacije v svetu in 
uveljavljanju mediacije v Sloveniji, njenem pomenu, prednostih, 
vrstah, poteku in uporabnosti na različnih področjih človekovega 
življenja ter tudi o tem, kdo je lahko mediator. Izpostavili pa so 
tudi, da je mediacija primerna za spore, ki imajo čustvena ozad-
ja, saj se ob tem rešujejo tudi odnosi.  P. B.

Z mediacijo do boljših odnosov
KOSTANJEVICA NA KRKI - V tamkajšnji enoti Valvasorjeve 
knjižnice Krško sta 18. novembra Alenka Černelič Krošelj 
in dr. Ivanka Počkar iz Posavskega muzeja Brežice predsta-
vili posavsko nesnovno dediščino, ki so ji v muzeju posve-
tili letošnje leto.

Kot je dejala direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj, so v 
lanskem letu pričeli z Letom posavske nesnovne dediščine, ki 
je dobila poseben pomen z odprtjem Registra nesnovne (prej 
žive) kulturne dediščine. Vanj so doslej vpisane (le) tri enote iz 
Posavja, zato si želijo v vsaki posavski občini najti še kakšen nov 
predlog za vpis.

Za raziskovanje posavske dediščine je v brežiškem muzeju za-
dolžena etnologinja dr. Ivanka Počkar, ki je predstavila bolj in 
manj znane enote posavske nesnovne dediščine. V slovenski re-
gister je od 16. 12. 2013 vpisana godbena dediščina v Kapelah z 
več kot 160-letno tradicijo, od 22. 1. 2014 je vpisano kostanje-
viško pustovanje Šelmarija, ki se je po izročilu prav tako začelo 
pred več kot 160 leti, od 3. avgusta letos pa še brodarska dediš-
čina na Mostecu, katere tradicija sega v konec 19. stoletja. Kot 
enote dediščine, primerne za vpis v register, je Počkarjeva iz-
postavila še izdelovanje artiške ženitovanjske pletenice (pobudo 
za vpis so podali že v začetku leta 2012), pobude pa pripravlja-
jo še za vpis kostanjeviškega čolna, bizeljskega ajdovega kolača, 
vezilstva, kvačkanja in izdelovanja rož iz papirja, lončarstva na 
Krškem polju in sodarstva v Posavju ter krajevno značilnih pust-
nih mask, kot so dobovski Fašjenk, obrški Prutarji (iz Velikega 
Obreža) in kosci iz Loč. Kot zanimivo dediščino v kostanjeviški 
občini je Počkarjeva izpostavila tudi legendo o koroškem vojvo-
di Bernardu, povezano z začetkom kostanjeviškega samostana, 
bajko o treh babah oz. vilah Čestitkah in bajko o Polomu, obisko-
valci večera pa so spomnili še na legendo o sv. Neži, ki jo Kosta-
njevičani vsakih sedem let še vedno hodijo preoblačit na Kum.
Vodja kostanjeviške knjižnice Alenka Žugič Jakovina je dejala, 
da tokratni večer, ki je v sicer tesne prostore knjižnice privabil 
kar nekaj domačinov, ni bil zadnji v sodelovanju obeh ustanov.
 P. Pavlovič

Dediščino želijo iztrgati pozabi

Posavsko nesnovno dediščino je predstavila dr. Ivanka Poč-
kar (levo).

SEVNICA - Članice in člani Društva invalidov (DI) Sevnica so 
24. novembra s prijetnim družabnim srečanjem v prostorih 
jedilnice sevniškega podjetja Lisca obeležili svetovni dan in-
validov, ki ga od leta 1992 praznujemo 3. decembra. 

Društvo, ki je lansko leto obeležilo štiri desetletja delovanja, šte-
je okoli 500 članic in članov z območja občine Sevnica. Številne 
zbrane na dogodku, ki ga je povezovala Marica Jonozovič, je na-
govoril predsednik društva Franc Boljte. »V Sloveniji je vsak tri-
najsti prebivalec invalid, tako da je invalidov med sto šestdeset 
in sto sedemdeset tisoč, oseb, ki potrebujejo še dodatno oskrbo, 
pa je nekje z invalidi vred okoli dvesto trideset tisoč. To so ura-
dni podatki, ob katerih se lahko zamislimo,« je dejal v uvodu ter 
nato v nadaljevanju predstavil uspešno izpeljana regijska in dr-
žavna tekmovanja ter različne programe, ki so bili dobro obiska-
ni. Zahvalil se je tudi vsem tistim, ki invalidnim osebam nudijo 
podporo in pomoč pri delovanju ter uresničevanju društvenega 
poslanstva in pomagajo pri organizaciji dogodkov ter športnih 
tekmovanj, in sicer: Občini Sevnica, KŠTM Sevnica, KS Boštanj, 
PGD Boštanj, Ribiški družini Sevnica, Balinarskemu klubu Hrasti 
ter Petri Biderman. »Leto gre h kraju. Spoštujte samega sebe, 
kajti v kolikor boste spoštovali samega sebe, boste tudi druge. 
Pomagajte drug drugemu, obrnite se na nas, ki smo zato tu, da 
vam pomagamo. Veliko zdravja, sreče in uspeha v novem letu,« 
je zaključil predsednik DI Sevnica.
Prikupen kulturni program so oblikovali s plesnim nastopom 
učenke in učenci OŠ Krmelj pod mentorstvom Polone Starič ter 
članice ŽPZ Azaleja iz Boštanja z veselimi muzikanti – Maksom 
Zupancem na harmoniki, Jožkom Živicem na klarinetu in Sta-
netom Maroltom na kitari. Ob tej priložnosti so članice DI Sev-
nica pripravile priložnostno razstavo ročnih del in z njo oboga-
tile prednovoletno srečanje.  S. R.

Prednovoletno srečanje invalidov

Društvo invalidov Sevnica je pripravilo dobro obiskano pred-
novoletno srečanje.

BREŽICE - Lions klub Brežice je ponovno poskrbel za dobrodel-
no gesto, saj je pred kratkim z donacijo na pomoč priskočil Niki 
Glojnarič, izjemni mladi brežiški atletinji, ki je nase opozorila v 
lanski sezoni, ko je v teku čez ovire na 100 m osvojila bronasto 
medaljo na evropskih olimpijskih dnevih mladih v Gruziji, letos 
pa je v svoji kategoriji dosegla celo drugi rezultat na svetu, posta-
la balkanska mlajša mladinska prvakinja in postavila nov držav-
ni rekord. Da bo lahko svoje letošnje cilje in želje – med drugim 
uvrstitev na svetovno mladinsko prvenstvo – lažje uresničila, so 
brežiški lionsi skupaj z Adidasom perspektivni atletinji podari-
li najnovejšo tekaško opremo, ki vsebuje vse napredne materia-
le in tehnologijo, vključno z revolucionarno obutvijo Boost teh-
nologije. Skupna vrednost donacije je 1000 evrov, od tega bo 400 
evrov namenjenih za Nikina tekmovanja. 
 Vir: Lions klub Brežice

Lionsi osrečili Niko Glojnarič

Brežiški lionsi z Niko in trenerjema

RADEČE - Radeški Dom kulture so prvi petek decembra ob dnevu 
odprtih vrat Gledališkega društva Radeče napolnili domači ljubi-
telji in podporniki ustvarjanja na odrskih deskah. Skozi program 
so gledališčniki obiskovalce spomnili na realizirana dela pretek-
le sezone, med katerimi so na domačem odru uprizorili kar štiri 
premiere: Novoletno pravljico v izvedbi otroške skupine in dve 
mladinski predstavi - Šolo za junake so pripravili člani skupine 
Junaki, Čarli v tovarni čokolade pa je nastal v skupini Mačkoni. 
Piko na i uspešni sezoni je dodala znanstvenofantastična igra 
The Rocky Horror Show. Za sodelovanje v otroškem abonmaju z 

"Mizica, pogrni se" in "Moj dež-
nik je lahko balon" je zahvalno 
darilo iz rok predsednice GD 
Radeče Saše Plevel prejela 
Podružnična šola Svibno (zan-
jo Jolanda Mohar), prav tako 
pa tudi Prosvetno društvo Vr-
hovo (zanj Andreja Burkeljc 
Klajn) za sodelovanje s pred-
stavama "Princesa kamnitih 
besed" in "Zvezde". Plevelova 
je za trud in čas podelila spo-
minska darila tudi vnetim do-
mačim ustvarjalcem, ki so se v 
režiserskem delu že izkazali: 
Brigiti Bedek, Katji Čeč, Na-
taliji Novak, Anžetu Rusu, 
Luciji Sirk in Klemnu Niko-
liču. Vrhunec večera je pred-
stavljala podelitev nagrade 
RADEG, radeški gledališčnik, 
s katerim Gledališko društvo 
Radeče izrazi posebno zahvalo 
svojim najbolj zaslužnim, pri-
zadevnim in aktivnim članom. 
V letošnji sezoni 2015/2016 je 
laskavo priznanje prejela Jer-
neja Novak, ki je že dolga leta 
njihova cenjena in vsem draga 
sodelavka.
  D. J. 

Radeg letos Jerneji Novak
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
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. 

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 20a, od ponedeljka do pet-
ka (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.

osmrtnice, zahvale, spomin

Želite tudi vi opozori-
ti na podoben ali dru-
gačen problem v vašem 
kraju? Pošljite nam fo-
tografijo in kratek opis 
problema na objek-
tiv@posavje.info ali na 
Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 
8270 Krško, s pripisom 
OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

Bralko iz Brežic je zmo-
til pogled na okolico 
nekdanje blagovnice, 
nekoč ponos, danes pa 
sramoto Brežic, kot je 
zapisala. »Če slučajno 
pride kdo od 'najbolj-
šega soseda' na obisk v 
Brežice, pa ga le naj naš 
gospod župan povabi 
na krajši sprehod okoli 
brežiške blagovnice,« je 
še dodala.

Zahvala za Nežo Kuhar
Žalujoči sorodniki pokojne Neže Kuhar iz Brezja pri Podbo-
čju se iskreno zahvaljujejo tudi vsem tistim, ki so podarili 
sveče in denarno pomoč.

ALOJZ JANŽEVEC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Nepričakovano nas je zapustil naš dragi 
mož, oče, brat in stric

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, 
ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani.

Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in svete maše. 
Zahvala pogrebni službi Blatnik, gospodu župniku, pevcem in 
gospe Faniki za besede ob slovesu ter vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Mirno si živel,
tiho si odšel,

pogrešamo te.

iz Cirja 16, Raka.

ANICA NOVAK

SPOMIN

Mož Franc s svojimi

5. decembra je minilo žalostno leto dni,
odkar te ni več med nami, draga

žena, mama in stara mama

Hvala vsem, ki obiskujete njen prerani grob, ji prižigate sveče in jo 
ohranjate v lepem spominu.

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

iz Zgornjega Obreža 33a.

NELI LAJKOVIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli neizmerno radi
in jo bomo pogrešali

Ob boleči, nenadni in nenadomestljivi izgubi 
najine hčerke, sestrice, nečakinje, vnukinje, 

sestrične in sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem svojcem, sosedom, prijateljem in 
vaščanom, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in kakor 
koli pomagali, nam izrekali ustno in pisno sožalje, podarjali 
sveče, darovali sv. maše in denarno pomoč. Zahvalo izrekamo 
gospodu župniku in kaplanu, pogrebni službi Žičkar in pevkam, 
Kostaku, družini Turk in vsem zaposlenim v podjetju KIM d.o.o., 
vsem zaposlenim v OŠ Leskovec pri Krškem in kolektivu vrtca 
s podružnicami, 3.a razredu z razrednikom Zoranom Zlatičem, 
otrokom in staršem, skupini Klobučki z Nejo in Urško, vsem 
zaposlenim na otroškem oddelku SB Brežice, kliničnemu oddelku 
za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Ljubljana. Hvala vsem, 
ki ste se v tako velikem številu od naše ljube Neli poslovili ter jo 
pospremili na zadnji poti. 

Iskrena hvala. Ohranite jo v lepem spominu!

Je čas, ki da, je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane,

in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

iz Gorenje vasi pri Leskovcu

VINKO KOSTEN

ZAHVALA
V 85. letu starosti se je od nas

za vedno poslovil naš dragi
oči, dedi, tast in dober prijatelj

Žalujoči: hčerka Darja z možem Slavkom
in sin Vinko z družino

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem 
Zavarovalnice Triglav in vsem prijateljem ter znancem, ki ste ga 
pospremili na zadnji poti, za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, 
sveče in sv. maše. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
ge. Mileni za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete pesmi in 
izvajalcu Tišine. 
Zahvala tudi osebju Doma starejših občanov Krško, kjer je bival 
zadnje mesece življenja.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi poslednji poti.

iz Krškega.

JURE ŠLOGAR

ZAHVALA

V 70. letu nas je zapustil naš dragi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo 
se za vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Posebna zahvala Območni obrtno-podjetniški zbornici Sevnica in 
Krajevni skupnosti Boštanj za lepo opravljeno slovo. Zahvaljujemo 
se tudi zdravstvenemu osebju ZD Sevnica za vso pomoč in lajšanje 
bolečin, g. župniku Fonziju Žibertu, govorniku Vinku Knezu, 
pevcem in prav vsem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih.

Pogrešali te bomo ...

z Loga 116 a pri Boštanju.

Srce je omagalo,
dih je zastal,

a na Jureta spomin
bo za vedno ostal.

Žalujoči: vsi njegovi

MARJAN ZUPAN

SPOMIN

Pogrešamo te! Tvoji najdražji

6. decembra je minilo žalostno leto dni, odkar si nas zapustil, dragi

Hvala vsem, ki ga imate v lepem spominu, mu prižigate sveče
in postojite ob njegovem preranem grobu.

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,

nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,

dom je prazen in otožen,
ker tebe več med nami ni ...

iz Osredka pri Podsredi.

ALBIN NAMESTNIK

ZAHVALA

Žalujoči: žena Olga in hči Diana

V 57. letu nas je zapustil dragi mož in oče

Iskreno se zahvaljujeva za pomoč in podporo ob najini izgubi Službi 
direktorja PU Novo mesto, Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, 
Območnemu policijskemu sindikatu Posavje, Združenju Sever 
Posavje in Klubu Maksa Perca.
Posebna zahvala sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem 
za pomoč in podporo v najtežjih trenutkih. Zahvaljujeva se vsem, 
ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Ko zaželimo tvoje si bližine,
gremo tja, v ta kraj tišine,

tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,

da te več med nami ni.
Odšel si tja,

kjer ni krivice in bolečine,
kjer je le tišina in spev ptic.

iz Krškega.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Območje župnije Leskovec pri Krškem 
je v 1. svetovni vojni izgubilo 113 bojevnikov, večinoma kmetskih 
gospodarjev in sinov. Ob 10-letnici velike vojne so jim preživeli 
soborci, svojci padlih in farani postavili spomenik na trgu pred 
župnijsko cerkvijo Žalostne Matere božje. Pred tremi leti, ko smo 

se Slovenci in Evropejci spominjali 100. obletnice začetka vojne, 
je bila obnovljena tudi leskovška spominska slovesnost, ki so jo 
pripravljali do leta 1941 z mašo,  pozneje pa ob prazniku krajev-
ne skupnosti na spomenik polagali le venec. Združena je s pra-
znovanjem dneva generala Rudolfa Maistra (23. november). Le-
tošnja slovesnost, ki sta jo pripravili Krajevna skupnost Leskovec 
pri Krškem in Župnija Žalostne Matere božje, se je pričela v farni 
cerkvi, kjer je župnik Ludvik Žagar daroval slovesno sv. mašo za 
padle. Slovesne molitve za rajne so ob duhovniku izvedli Darin-
ka Žibert, Iztok Starc in Župnijski pevski zbor pod vodstvom 
dr. Kristine Lovšin Salmič. Po maši je Ljudmila Šribar predsta-
vila spomenik, ki ga je izdelalo kamnoseško podjetje Franjo Ku-
novar ml. iz Ljubljane in postavil Odbor za spomenik padlim v 
Leskovcu, vpet v Zvezo slovenskih vojakov svetovne vojne. Ob ve-
liki množici ga je tedanji župnik in dekan Alojzij Kurent blagos-
lovil na binkoštni praznik, 3. junija 1928. Predsednik Sveta KS 
Leskovec Jože Olovec je v nagovoru zbranim v cerkvi poudaril, 
da bi tudi današnji čas močno potreboval osebnost, kakršna je 
bil general Rudolf Maister. Po zapeti državni himni in blagoslovu 
spomenika se je precejšnje število prisotnih še zadržalo na trgu 
v pogovoru, da ljudje le z ohranjanjem vrednot ostajamo pove-
zani, enotni in složni.
  L. Šribar, foto: A. Hruševar

Slovesnost ob Maistrovem dnevu

Župnijski pevski zbor pod vodstvom dr. Kristine Lovšin Salmič
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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

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

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

041 726 071

Cesta bratov Milavcev 35, 8250 Brežice
Tel./fax: 07 49 612 00, gsm: 031 304 374

e-pošta: steklarstvo.lekse@gmail.com
www.steklarstvo-lekse.si

• OBDELAVA STEKLA • OKVIRJANJE 
SLIK, GOBELINOV • OGLEDALA

 • STEKLO ZA TRAKTORJE 
IN OSTALE STROJE 

• TERMOPAN STEKLO • PRENOVA OKEN

NEPREMIČNINE
Projektiranje novogradenj, 
prenov, adaptacij, legalizacij, 
notranje opreme in zunanje 
ureditve vseh objektov. Aspo 
biro, Samo Vojko Cerovšek s.p., 
Papirniška 24, Krško, 041 683 
380, aspo.biro@amis.net

Ugodno kupim sončno parce-
lo za gradnjo stanovanjske hiše 
v Krškem ali okolici, v velikosti 
1.000 – 1.700 m2. 
Tel.: 031 758 597

Prodam trisobno stanovanje 
na odlični lokaciji Videm – Kr-
ško, EI v izdelavi. Cena po do-
govoru. Tel.: 051 310 233

Prodam vinograd (800 trt) in 
brunarico z vinsko kletjo na 
Koritnem (Sremič). 
Tel.: 07 49 72 307

V Vitni vasi prodam vikend z 
zemljiščem cca. 50 arov. 
Tel.: 040 880 752

Prodam vinograd z zidanico 
na Libni. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 859 240

Oddam sobo z uporabo kuhi-
nje in kopalnice ženski, moš-
kemu, paru ali mladi družini. 
Samo resni. Tel.: 068 177 943

V centru Brežic oddam cen-
tralno ogrevano garsonjero 
(samo odgovorni in nekadil-
ci). Tel.: 041 572 266

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Xsaro 1.4, letnik 1999, pro-
dam ali menjam za kmetijski 
stroj. Prodam tudi železna ko-
lesa Muta. Tel.: 030 694 956

Prodam avto Clio 1.2, letnik 
1998, na novo registriran, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 919 384

Prodam Seat Leon, letnik 
2010, 1.6, dizel, prevoženih 
175.000 km, cena 7.300 €, slo-
vensko poreklo. 
Tel.: 041 755 555

Prodam osebni avtomobil li-
muzino Hyundai Galloper, 2.5, 
dizel (prvi lastnik). 
Tel.: 041 828 324 

KMETIJSTVO

Prodam kombinirko JCB 3-4 
WD, pogon na štiri kolesa, od-
piralna žlica. Cena 7.500 €. 
Tel.: 031 345 250

Prodam traktorske pluge (10 
col) in klinaste brane, malo ra-
bljene. Tel.: 041 521 649

Prodam kocke prve in druge 
košnje ter steljo za nastilj. 
Tel.: 031 360 712

Prodam 12 silažnih bal prve 
košnje, možna menjava za pra-
šiča. Tel.: 031 741 164

Peleti s certifikatom EN plus 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam bukova drva za cen-
tralno kurjavo, možna dostava 
na dom. Tel.: 040 738 059, An-
ton Gošek s.p., Rožno 26, Bre-
stanica

Prodam drva, mešana in bu-
kev, možna dostava, in traktor-
ski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Vinogradniki, pozor! Hitro, 
strokovno in ugodno vam ob-
režemo in uredimo vinograde 
čez vse leto. Tel.: 031 830 637, 
Umek Babič Robert, dopolnil-
na dejavnost na kmetiji, Vitna 
vas 23, Bizeljsko

Prodam lepo izdelan hrastov 
vinski sod (1.800 l) za vino ali 
okras. Cena 150 €. 
Tel.: 041 923 192

Prodam lešnike, cele, neoluš-
čene, večjo količino. 
Tel.: 041 390 081

Prodam krompir desire za 
ozimnico, 300 l mladega vina 
črnine in 2 stara jarma za živi-
no. Tel.: 031 204 752

Prodam žganje, kotel za žganje, 
vino cviček, nov inox pograd z 
jogiji in traktorsko kiper priko-
lico (4 t). Tel.: 031 512 039

ŽIVALI
Kupim pitane krave in telice 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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

NA VSE OKVIRJE
-25 %
07 499 22 33

VESELI DECEMBER!

Če prihajate na okulistični pregled v našo okulistično ordinacijo prvič, vas bo doktor povprašal za kakšen namen potrebujete očala. Namen očal 
je izrednega pomena, saj se ostrina vida na različnih razdaljah določa z različno dioptrijsko vrednostjo posebej. To se pravi, da dioptrija za branje 
(knjiga je oddaljena od očesa 40 – 50cm) ni ista kot dioptrija za računalnik (računalnik je na mizi oddaljen od 80cm – 1m). Drugi nameni so še 
dioptrija za daljavo ter točno določena dioptrija za vsakega uporabnika posebej (npr. pogled na stroj, ki je lahko oddaljen 1,5m). Če pa že upora-
bljate očala, jih prinesite s seboj, da tudi njih izmerimo in preverimo razliko v dioptriji med starimi in novimi. Očala izmerimo z „lensmetrom“, kjer 
odčitamo vašo dioptrijo in pupilarno distanco oz. razdaljo med vašima zenicama. Ta je pomembna pri centriranju stekel, da je optični center na 
steklu tam, kjer imate zenico. Na pregledu za očala specialist preveri ostrino vida. To stori najprej z objektivnim ugotavljanjem refrakcijske vredno-
sti (dioptrija, cilinder) s pomočjo kerato-refraktometra. Te meritve pa ne zadoščajo za ugotovitev najustreznejše dioptrije, zato specialist uporabi 
še subjektivno metodo s preizkušanjem leč z različnimi vrednostmi, s katero ugotovi natančno dioptrijsko vrednost. Smo mlad in ustvarjalen tim 
strokovnjakov, ki svoje delo opravlja s srcem in čvrsto stopa po poti znanja preteklih generacij ter z drznim pogledom daleč v prihodnost sledi 
sodobnim trendom. S pomočjo najsodobnejše tehnologije ter veliko znanja in izkušenj našim strankam nudimo visokokakovostne storitve na 
področju okulističnih storitev kot tudi pri izbiri korekcijskih, sončnih in športnih očal. Našo ponudbo neprestano dopolnjujemo saj želimo slediti 
tako modnim trendom kot tudi tehnološkim novostim. Naš moto so zadovoljni kupci, ki z veseljem nosijo očala in se z njimi dobro počutijo. 
Strokovno usposobljen tim Optike Glasmaher se nenehno izobražuje, da zagotovimo kar najustreznejše svetovanje pri izbiri okvirov in stekel, pri 
delu pa uporabljamo le najsodobnejšo tehnologijo. Z našim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami zagotavljamo celostno storitev, od 
okulističnega pregleda do popravil očal. Poleg osnovnih storitev in izdelkov pa lahko pri nas izbirate tudi med dodatno ponudbo pripomočkov, ki 
vam lajšajo čiščenje, nošenje in shranjevanje očal in leč. Tu smo, da vam pomagamo videti bolje! Kreativnost, pogum in vizionarska vztrajnost nas 
je skupaj z nenehnim izpopolnjevanjem na področju novih znanj popeljala od skromnih začetkov leta 2000, ko je odprla vrata prva Ljudska optika 
Glasmaher v manjšem poslovnem prostoru v središču Brežic, do današnjega uspešnega poslovnega koncepta Optike Glasmaher, ki je leta 2008 
razširila svoje delovanje s poslovalnico v Novem mestu, leta 2012 pa svoje poslovne prostore v Brežicah preselila v svojo lastno poslovno stavbo. 
Če prihajate na okulistični pregled v našo okulistično ordinacijo prvič, vas bo doktor povprašal za kakšen namen potrebujete očala. Namen očal 
je izrednega pomena, saj se ostrina vida na različnih razdaljah določa z različno dioptrijsko vrednostjo posebej. To se pravi, da dioptrija za branje 
(knjiga je oddaljena od očesa 40 – 50cm) ni ista kot dioptrija za računalnik (računalnik je na mizi oddaljen od 80cm – 1m). Drugi nameni so še 

*Akcija velja od 21.11. do 31.12.2016, oziroma do razprodaje zalog. Slika je simobolična. Popusti različnih akcij se med seboj ne seštevajo.

070 660 660

BREŽICE
PLETERŠNIKOVA 1

KOREKCIJSKI OKVIRJI* DO -50%V DECEMBRU

vijaki@vijaki.si  /  Velika Dolina 32
Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916

SPAX CINKANI + INOX + TORX od Ø 2,5 - Ø 8 X 350
VIJAKI DIN 931 + 933 od M2,5 - M48 CINKANI + INOX

VIJAKI S FINIMI NAVOJI KV 10.9., VIjAKI PO NAČRTIH ...
ISO 7380, INBUSI S PODLOŽKO ALI BREZ, CINKANI + INOX
MATICE, PODLOŽKE, NAVOJNE PALICE OD 1-3M, ZN + A2

KOVICE, ZATIČI, KOTNIKI, PVC + KOV. VLOŽKI, ČEPI,ŠKRIPCI, 
KNIPINGI, SIDRNI VIJAKI, KAVLJI LESTENČNI + ZIDNI, itd.  

d.o.o.d.o.o.

BREŽICE - Društvo rejcev malih živali (DRMŽ) Brežice je ob kon-
cu Brežiškega oktobra v športni dvorani Gimnazije Brežice pri-
redilo že 35. društveno razstavo malih živali. 34 razstavljavcev, 
med katerimi je bila večina iz Posavja, nekaj z Dolenjske in dva 
iz sosednje Hrvaške, je letos na ogled postavilo več kot 500 raz-
ličnih vrst živali. Na razstavi so si lahko obiskovalci ogledali kun-
ce različnih pasem, perutnino (pure, pegatke, gosi, race, kokoši), 
okrasno perutnino (fazane, gosi, labode, pave, prepelice, race), 
golobe, ptice (kanarčke, skobčevke, ščinkavce, papige, grlice), ko-
penske in vodne želve, zelenega legvana in bradati agami. Seveda 
so lahko vsi tisti, ki bi katero od naštetih živali želeli imeti doma, 
le-to tudi kupili. Poleg tega sta bila na voljo tudi srečelov in mož-
nost vpisa v DRMŽ Brežice, ki mu predseduje Janez Kebe. Oce-
njevalci so kot ponavadi pregledali in ocenili vsako razstavljeno 
žival. Kot vsako leto so si razstavo ogledali številni vrtci in nižji 
razredi osnovnih šol po Posavju, otroci pa so lahko določene ži-
vali tudi pobožali.  R. R.

Na že 35. razstavi prek 500 živali 
na enem mestu

Otroci so pozorno spremljali, kako ocenjevalci pregleduje-
jo zajce.
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za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Polajžer Marjan s.p., Vidovica 
2, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 673 009

Odkupujemo debele krave in 
telice za zakol. Plačilo takoj + 
davek. Trgovina z živimi žival-
mi, Tadej Drofenik, s.p., Nezbi-
še 13, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam telici sivki, breji in 
pašni, po poreklu dobri mle-
karici. Tel.: 07 49 79 157, 041 
548 295

Prodam kravo simentalko z 
moškim teletom, starim 1 me-
sec. Tel.: 031 698 469

Prodam pašnega bikca simen-
talca, težkega 220 kg. 
Tel.: 070 709 705

Prodam 2 bikca ČB, stara 3 te-
dne in en teden. 
Tel.: 031 868 337

Prodam bikca sivca, starega 1 
mesec, in prašice, težke oko-
li 200 kg, krmljene z domačo 
hrano. Tel.: 070 848 863

Prodam teličko simentalko, 
staro 10 tednov, zajklje ter 
belo in rdeče vino. 
Tel.: 031 304 172

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev, cena 1.250 €. 
Tel.: 030 662 025

Prodam kravo iz ekološke 
reje, pasme LS/CHA, drugič 
brejo, s potrdilom. 
Tel.: 041 664 254

Prodam mlado oslico, staro 6 
mesecev. Tel.: 041 947 086

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 180 kg, hranjena z do-
mačo hrano. Tel.: 041 852 119

Prodam 2 pujska, težka okoli 
80 kg. Okolica Boštanja. 
Tel: 041 662 730

Prodam prašiča za zakol, tež-
kega cca. 200 kg. Hranjen z do-
mačo kuhano hrano. 
Tel.: 041 396 301

Prodam prašiča, težka 170 in 
220 kg, hranjena sta z raznovr-
stno kuhano hrano. 
Tel.: 041 895 974

Prodam odojke in prašiče, tež-
ke do 120 kg, ter purane. Mo-
žen zakol. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam svinjo, težko 250-270 
kg, staro 2 leti in pol. Možen 
zakol, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 369 773

Prodam krškopoljske prašiče 
(130 kg), mlado svinjo (270 
kg) in bikca LS, starega 3 me-
sece. Tel.: 031 431 681

Prodam prašiče, težke 30-50 
kg in 60-200 kg (možen zakol 
in prevoz) in vino cviček. 
Tel.: 051 872 179

Prodamo odojke težke, 25-30 
kg, mesnata sorta. 
Tel.: 041 563 404

Prodam 8 odojkov, 8 pitan-
cev, težkih 50-80 kg, ter praši-
če za zakol, 140-160 kg. Vsi so 
iz domačega legla in hranjeni 
na starinski način. 
Tel.: 051 895 099

Prodam svinjo, težko 300 
kg, staro 18 mesecev, ni koti-
la, cena 1,20 €/kg, in prašiča, 
160-180 kg, cena po dogovo-
ru (okolica Dobove). 
Tel.: 041 848 740

Prodam prašiča, težkega 220 
kg, hranjenega z domačo hra-
no. Tel.: 07 49 67 250, 031 289 
986

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 180 kg, hranjena z doma-
čo kuhano hrano. Cena po do-
govoru (okolica Brežic). 
Tel.: 041 888 948

Prodam prašiče, težke 150-
200 kg, hranjene z domačo 
hrano, ter ječmen in hrastove 
plohe (okolica Cerkelj). 
Tel.: 031 768 569

V okolici Brestanice prodam 
bikca in teličko, oba simental-
ca, stara 3,5 meseca. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 836 515

Prodam dve telički simental in 
limuzin, težki cca. 140 kg, ter 
ajdo in ajdovo moko (doma 
zmleto). Tel.: 051 895 099

Prodam lepe odojke, stare 10 
tednov, in 120 kg prašiča. Po 
želji tudi zakoljem. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam dva prašiča, težka 
180 kg, hranjena s kuhano hra-
no. Možen zakol. 
Tel.: 041 489 683

Prodam prašiča (170 kg), 
suhe okrogle bale sena in ota-
ve ter kole za vinograd. 
Tel.: 031 397 434

Prodam prašiča, težkega okoli 
150 kg, hranjen z domačo hra-
no, možen zakol. Veliki Trn. 
Tel.: 051 607 405

Prodam prašiča, težkega okoli 
250 kg, domača hrana. 
Tel.: 07 49 67 528

Prodam prašiča, težkega cca. 
220 kg, krompir za ozimnico in 
fižol (češnjevec in sivček). 
Tel.: 031 897 928

Prodam prašiča za zakol, tež-
kega okoli 200 kg, hranjen z 
domačo hrano. Zakol lahko op-
ravite pri nas. 
Tel.: 051 338 819

Prodamo dve izločeni ple-
menski svinji za zakol, težki 
250 in 300 kg. Cena po dogo-
voru. Tel.: 07 49 68 390

Prodam pujske, težke 30-50 
kg, za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 390 068

Prodam dva prašiča, 240 kg in 
200 kg, ter ovna, starega 3 leta 
(solčavec). Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 900 824

Prodam 2 prašiča, težka okoli 
120 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Prodamo svinjo, težko okrog 
240 kg, krmljeno z domačo 
hrano, možen zakol. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 744 341

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.

 

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

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 

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 vsebino naročenih in nenaročenih ob-
jav odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročni-
ki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne 
vračamo in ne honoriramo. Stališča, izra-
žena v kolumnah in drugih prispevkih zu-
nanjih avtorjev, ne izražajo nujno stališča 
uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

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

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

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

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

 

Naslednja številka (26/2016) bo izšla v 
četrtek, 22. decembra 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 15. december 2016.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Prodam svinjo, težko oko-
li 250 kg, in 5 pujskov, težkih 
okoli 50 kg. Tel.: 07 49 69 016

Prodam prašiče, težke okoli 
180 kg. Cena 1,80 €/kg. 
Tel.: 07 49 59 175

Prodam 2 prašiča, težka 260 
kg, 2 prašiča, težka 180-190 
kg, in 4 prašiče, težke 120-130 
kg. Možen zakol. 
Tel.: 041 934 846

Prodam prašiče, težke od 180 
do 220 kg, hranjene z domačo 
hrano. Prodam tudi ječmen. 
Tel.: 040 767 262

Prodam prašiče, težke 280 kg, 
hranjene z domačo hrano. 
Tel.: 031 452 476

Prodam odojke, težke 25 kg, 
linija 22, za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 778 087

Prodam prašiča, težkega 300 
kg in enega od 140 do 150 kg. 
Tel.: 07 49 56 406

Prodam prašiča, mesnatega, 
težkega okoli 180 kg, cena 1,60 
€/kg. Možna dostava ali zakol 
(okolica Dobove). 
Tel.: 031 762 872

Prodam prašiče, težke 150, 
170 in 300 kg (okolica Brežic). 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 560 136

Prodam prašiče, težke od 30 
do 80 kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam prašiča, težkega od 
120 do 150 kg, možno tehta-
nje. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 609 845

Prodam prašiča, težkega okoli 
180 kg. Okolica Pohance. Tel.: 
031 223 316

Podarim manjšega psička, 
starega 2 meseca, manjše ras-
ti. Tel.: 041 583 999

Prodam prašiča, težkega 120-
140 kg in 1/2 svinje, cca 350 
kg. Hranjena z domačo hrano. 
Tel.: 041 243 497

 POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam dva fotoapara-
ta (Agfa, Polaroid), tri žepne 
ure, stenske ure, (nove, ročno 
delo) in stare kmečke predme-
te. Tel.: 041 961 293 

Prodam sedežno (trosed in 
dvosed), odlično ohranjeno. 
Raztegne se v posteljo. 
Tel.: 031 640 160

V kompletu ugodno prodam 
vso otroško opremo (oblači-
la, posteljico, voziček, stolček 
itd.). Tel.: 031 888 806

Zelo ugodno prodam TV spre-
jemnik Panasonic, ekran 50 
cm, tri lestence (odlično ohra-
njeni) in dve vzmetnici s pod-
logo. Tel.: 041 710 916

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica

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

Iščemo pomoč v predeloval-
nem obratu za filetiranje rib. 
Tel.: 041 973 991, Jože Cola-
rič s.p., Ribogojstvo Colarič, 
PE Dobrava pri Kostanjevici, 
Kostanjevica

Prodam dobro ohranjen čoln, 
trda plastika, primeren za ribi-
če. Cena 250 €. 
Tel.: 041 640 160

Prodam rabljene, dobro ohra-
njene AŽ panje 9 S in 10 S. 
Tel.: 041 858 736

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

Sem upokojenec z novo hišo. 
Iščem žensko, da pride k meni, 
leta niso pomembna. Kličite 
resne. Tel.: 051 842 123

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...
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NissanConnect Safety Shield 3600 Kamera

7 LET JAMSTVA*

5 LET VZDRŽEVANJA**

4 ZIMSKE PNEVMATIKE***

IZKORISTITE
DODATEN POPUST 
za vozila iz zaloge. SAMO DO KONCA MESECA.

Kombinirana poraba goriva: 7,3–3,6l/100 km. Emisije CO2:172–99 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6., in 7. leto oz. 150.000 
km, karkoli se zgodi prej. ** 5 let brezplačnega vzdrževanja ali za do 100.000 km za bencinske motorje oz. za do 150.000 km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan 
Financiranja. ***Velja za omejeno ponudbo zimskih gum različnih blagovnih znamk. Za več informacij se obrnite k najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu. Več na nissan.si. Pooblaščeni uvoznik: 
Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna.

TPV AVTO d.o.o, Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto - 07 391 82 49  - www.tpv-avto.si

Prireditev so pričeli z minuto 
molka v počastitev še ene veli-
ke domače legende tega špor-
ta, pred kratkim preminulega 
Kreša Omerzela, s katerim je 
Šantej pred 20 leti osvojil dr-
žavno prvenstvo dvojic, kar je 
bilo takrat za marsikoga pre-
senečenje.

Brenčičeva se je tako s Šan-
tejem vrnila v čas, ko je pričel 
svojo športno pot, pripovedo-
val je o tem, kako so trenira-
li in tekmovali vozniki, o po-
škodbah, uspehih in dosežkih, 
razlikah v speedwayu nekoč in 
danes itd. O vzrokih za števil-
ne poškodbe je Šantej izposta-
vil velik pomen znanja vozni-
kov: »Ob prvi poškodbi sem 
si verjetno upal preveč, gle-
de na svoje znanje, ob zadnji 
poškodbi pa tisti tekmovalec, 
ki je treščil vame, ni imel do-
volj znanja.« Nekaj časa je Šan-
tej vozil tudi za poljske klube, 
o tem je povedal: »Zelo dob-
ri pogoji so na Poljskem, zato 
gredo vozniki tja, tudi jaz sem 
šel, sicer v drugo poljsko ligo. 
Tam imaš več dirk in s tem si 
pridobiš izkušnje.« Kot je de-
jal Šantej, ima za najljubši us-
peh zmago na največji doma-
či prireditvi, ko je 6. 4. 2004 
zmagal na dirki za Zlati znak 
občine Krško. Zaradi domače-

Izak Šantej na speedway večeru 
KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici so 15. novembra pripravili že sedmi spominski speedway večer, katerega 
gost je bil tokrat nekdanji voznik, desetkratni viceprvak Slovenije, Izak Šantej iz Loke pri Zidanem Mostu, 
ki je kar 17 let »preživel na peščenih ovalih«. Pogovor z njim je vodila bibliotekarka Polona Brenčič.

ga terena in publike se mu je ta 
najbolj vtisnila v spomin, kljub 
temu, da ima doma več kot sto 
osvojenih pokalov.

Po končani karieri je še ved-
no ostal povezan s športom. Z 
željo, da bi krški oval vendarle 
dobil podmladek, je tako leta 
2012 postal trener krških vo-
znikov pri AMD Krško in tudi 
sodeluje pri njihovi mladin-
ski šoli. Njihov cilj je, da bi po 
dolgih letih dobili voznika, ki 
bi morda dosegel odmevnejše 
rezultate, s tem pa tudi vrnil 
publiko na krški oval. Šampi-
ona oblikuje več stvari: »Malo 
moraš imeti v genih, pa tudi 
družino moraš imeti, ki te 
podpira, in tudi ostale prave 
pogoje, da uspeš,« je še dejal. 

Šantej se lahko tudi pohvali, 
da je trenutno edini sloven-
ski predstavnik v eni izmed 
komisij Mednarodne motori-
stične zveze (FIM), kar mu ve-
liko pomeni. 

Zbrane je poleg direktorice 
knjižnice Urške Lobnikar Pa-
unović nagovorila tudi pod-
županja občine Krško Ana So-
mrak, ki je izpostavila bogato 
tradicijo tega športa v Krškem 
in se zahvalila vsem, ki so sko-
zi leta kakor koli pripomogli k 
razvoju tega športa. Ob tem pa 
je izrazila tudi upanje, da bodo 
okroglo deseto obletnico otvo-
ritve zbirke praznovali v več-
ji knjižnici, v kateri bo tudi za 
speedway zbirko več prostora. 
Ob koncu je Dori, kot ga kličejo 

prijatelji, predal enega izmed 
pokalov direktorici Valva-
sorjeve knjižnice Krško Ur-
ški Lobnikar Paunović in tako 
prispeval delček svoje športne 
zgodovine za posebno zbirko 
v krški knjižnici, imenovano 
»Speedway v Sloveniji«. Obli-
kovalci le-te so Franci Toma-
žič, Silvester Mavsar in mo-
deratorka tokratnega večera 
Polona Brenčič. »Mali muzej«, 
kot mu tudi pravijo, je edina 
tovrstna zbirka v Sloveniji, ki 
si jo lahko tudi sami kadar koli 
ogledate in vas ne bo pustila 
ravnodušne, saj jo krasi boga-
ta zgodovina športa, ki je de-
setletja zaznamoval naše oko-
lje. Nekaj anekdot, vezanih na 
Šantejevo športno pot, je obi-
skovalcem tokrat podal tudi 
Milan Praznik iz AMD Krško, 
spomine in skrbi za moža pa je 
s prisotnimi delila tudi Šante-
jeva žena Hermina. 

Pomembno noto večeru daje 
tudi druženje obiskovalcev, ki 
so bili dolga leta ali so še po-
vezani s tem športom, saj je 
to ena redkih priložnosti za 
njihovo srečevanje. Tudi tok-
rat so se domačinom pridru-
žili prijatelji speedwaya s Šta-
jerske.

 Sven Mavsar

Izak Šantej v pogovoru s Polono Brenčič

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Rabusejevi hiši v Kostanjevici na 
Krki so 3. decembra predstavili knjigo »Kostanjevica na Krki 
– Podobe preteklosti«, ki jo je uredila doc. dr. Lea-Marija Co-
larič-Jakše, izdalo pa podjetje Let d.o.o. oz. Marjan Jerele.

Gre za strokovno fotomonografijo, v kateri se, kot je dejala Cola-
rič-Jakšetova, »bralcu skozi objektiv, izostren pogled in umetni-
ško postavitev Franca Rabuseja odstira svet preteklosti Kosta-
njevice na Krki in njene okolice«, knjiga pa »omogoča stvarno in 
podrobno primerjavo načina življenja nekoč in danes«. Franc Ra-
buse, ki je imel z ženo Elo v Kostanjevici na Krki trgovino z me-
šanim blagom, je ustvaril obsežen fotografski opus, ki omogoča re-
konstrukcijo nekdanjega življenja in utripa mesta Kostanjevica na 
Krki in okolice. »V času nastajanja dela smo se skozi fotografije 
pogovarjali s starejšimi Kostanjevičani in tistimi, ki imajo kore-
nine v Kostanjevici na Krki (Anton Bobič, Danica Barbič, Jože 
Jankovič, Nevenka Kosec, Doris Križaj, Mateja Bučar, Janez 
Kuhar, Aleša Valič idr.), ter zaznali, da so zgodbe in fotografije 
iz preteklosti nadvse dragocene starejšim ljudem,« je na dobro 
obiskani predstavitvi še dejala urednica.
Prispevke za knjigo, nekakšno nadaljevanje knjige »Kostanje-
vica na Krki – Pogled iz balona«, so poleg nje prispevali še izr. 
prof. dr. Boris Golec, Mojmir Pustoslemšek, Marjan Jerele (ki 
je opravil tudi izbor fotografij), prof. dr. Milan Ambrož in Bo-
rut Peterlin, recenzijo je napisal prof. dr. Stane Granda, kali-
grafija na naslovnici je delo Loredane Žega, oblikoval pa jo je 
Boštjan Colarič. 
 P. P.

Podobe kostanjeviške preteklosti 

Sodelujoči pri nastanku knjige




