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KAM LE ČAS BEŽI - Tako bi lahko rekli, kot v pesmi Štirih kovačev, v našem uredništvu, ko po 19 letih izhajanja 
začenjamo nov krog. Pri tem nam veliko pomeni podpora številnih podjetij in organizacij ter še posebno bralcev, 
med katerimi je tudi Ivan Požar iz Slogonskega pri Kapelah, ki nam je že pred časom poslal zgornjo uro. Srečno!
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PRILOGO SO Z VOŠČILI PODPRLI: 

AC DC elektroinštalacije * Ansat * ARtisk 
* Arh elektromehanika * Aristotel * Avto 
Krka * Avto storitve Zupan * Avtoline * BDS 
Sremič * Cvetličarna Kerin * Cvetličarna 
Lilija * Dom starejših občanov Krško * 
DS Smith * Efekt Krško * Ekten * Elmont 
* ETrŠ in VSŠ Brežice * Eurogarden * 
Evergreen * Evroelektron * Evrosad * GEN 
energija * GKI * GŠ Brežice * GŠ Laško 
– Radeče * Gostilna Žolnir * Grieshaber 
logistika * HESS * HPG Brežice * I.H.S. * 
Infra * INO Brežice * Intermarket Brežice 
* Karodi * Kavarna in slaščičarna Grad 
Rajhenburg * KD Krško * Kemoplaz * Kim 
* Komunala Brežice * Kostak * Kostak GIP 
* Kovis * Kozjanski park * KS Brestanica * 
KS Dolenja vas * KS Gora * KS Koprivnica * 
KS Krško polje * KS Leskovec pri Krškem * 
KS mesta Krško * KS Podbočje * KS Rožno 
– Presladol * KS Senovo * KS Senuše * KS 
Sevnica * KS Veliki Podlog * KS Veliki Trn * 
KT Tršinar * KZ Krško * Labus * Lastinski 
Pak * Lekarna Brežice * Lekarna Krško * 
Lekarna na Vidmu * Lekarna Sevnica * Lisca 
* Medicina Volovec * Mesni butik Mlakar * 
Mlin Katić * N.Si * NEK * Numip * Občuti 
svobodo vode * Optika Lana * Optika Rimc 
* Pacek čistilnica * Perutninarstvo Ciglar * 
Perutninarstvo Metelko * Perutninarstvo 
Rostohar * PGE Krško * Pokrajinska zveza 
društev upokojencev Posavje * Požun 
* Primo telefonija * PSK * Radanovič * 
Riko * Rival varovanje * Rudar Senovo * 
Savaprojekt * SD * SDS * Siliko * Sipro * 
Sistemi IN ES * Sklad NEK * SL – inženiring 
* SLS * SMC * Snedim * Splošna bolnišnica 
Brežice * Stranka ROK * Strojne inštalacije 
Lokar * ŠC Krško – Sevnica * Špena * Tanin 
* Tatalović zobozdravstvo * TEB * Tips * 
Trgovina in servis Petretič * Valvasorjeva 
knjižnica  Krško * VCT Ramovš – Peklar * 
VDC Krško – Leskovec * Vipap * Vrtnarstvo 
Nečemer * ZD Brežice * ZD Krško * 
ZD Sevnica * ZEL-EN * Žarn Krško

Praznično 
Posavje
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Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

SREČNO!

Družina Tonija Sotoška

Znajo uživati v vsaki minuti 
sreče in zdravja
Jasličar in zborovodja Ciril Udovč

Ob postavljanju jaslic rad 
pozabi na čas
Pobudnica živih jaslic Darinka Cvetko Šegota

Ne prireditev, pač pa 
ponazoritev evangelija
Ljubiteljski astronom Marjan Žagar 

Pogled v nebo je pogled 
v preteklost
Spominska soba PGD Obrežje

Hranijo zgodovino gasilstva 
Loški zeliščarji

V življenju pustiti sledi
Izdelovalec čolnov Drago Jordan

Čoln nepogrešljiv pri vsaki hiši
65 let zakoncev Pavkovič s Trške Gore

Če dolgo živiš, marsikaj doživiš 
Kuharska delavnica na Rožnem

Za slavnostni pogrinjek
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povedali so - o letu 2016

Garsia Kosinac, Krško: Leto si bom zapom-
nil po kvalitetnih idejah in iskrenih prizade-
vanjih ljudi za boljšo prihodnost v Posavju. 
Slovenija me kljub naraščanju individualizma 
in upadu komunikacije med ljudmi znova pre-
seneča z velikim potencialom na inovativnem, 
humanitarnem, športnem in kulturnem po-

dročju. Dogajanje v svetu pa si bom zapomnil po pomanjkanju 
medsebojnega razumevanja med narodi in odsotnosti miru.

Mojca Pernovšek, Sevnica: Leto 2016 si 
bom zapomnila predvsem kot leto, polno iz-
zivov in priložnosti. Tako v Posavju kot tudi 
v Sloveniji smo v zadnjih mesecih zaradi me-
dijsko zelo odmevnega dogajanja dobili pri-
ložnost, da vsemu svetu povemo nekaj več o 
sebi, naših danostih, znanju in sposobnostih. 

Prav tako je to tudi priložnost za še večje povezovanje med ra-
znimi institucijami, saj bo le tako delo le-teh še učinkovitejše.

Elizabeta Križanić, Brežice: Iztekajoče se 
leto si bom najbolj zapomnila po zelo boga-
tem kulturnem ustvarjanju v Posavju. Razve-
seljivo je, da imamo toliko izvrstnih mladih 
glasbenikov in umetnikov, ki so pravi amba-
sadorji izven meja Slovenije. Sicer pa se mi 
zdi, da je bilo v tem letu tudi drugje opazi-

ti nekaj pozitivnih premikov in spodbudnih stvari, vseeno pa 
bo trajalo še kar nekaj časa, da bo stanje pri nas zadovoljivo.

Soglasno sprejet rebalans po-
meni, da se bo Občina Brežice 
v prihodnjem letu dodatno za-
dolžila za 500.000 evrov (na-
črtovani znesek najema kredi-
ta znaša 2.600.000 evrov), saj 
je po najnovejših podatkih med 
manj zadolženimi slovenskimi 
občinami (povprečen dolg slo-
venske občine na prebivalca je 
419 evrov, pri brežiški je ob-
čutno nižji - 219 evrov). S tem 
bo omogočila hitrejši zaključek 
investicije v novo šolo in vrtec 
v Cerkljah ob Krki, o čemer se 
je na oktobrski seji glasila tudi 
pobuda svetnice SMC in rav-
nateljice OŠ Cerklje ob Krki dr. 
Stanke Preskar. Gradnja naj 
bi se predvidoma zaključila 
julija 2017, nato bo sledilo še 
opremljanje, za katerega do re-
balansa v naslednjem letu še ni 
bilo zagotovljenih sredstev. Šo-
larji in otroci vrtca bi se tako 
v nove prostore načeloma vse-
lili z začetkom šolskega leta 
2017/18. Župan Ivan Molan 
ter vodja občinskega oddelka 
za investicije, občinsko premo-
ženje in javna naročila Anica 
Hribar sta na seji kljub temu 
izrazila določeno previdnost, 
saj bo treba najprej brez za-

BISTRICA OB SOTLI – Svetniki bistriškega občinskega sveta 
so se na 16. redni seji najdlje zadržali pri rebalansu letoš-
njega proračuna ter prvem branju 2,4 milijona evrov težke-
ga proračuna za prihodnje leto, v katerem nameravajo tre-
tjino sredstev nameniti investicijam. 

Med njimi je župan Franjo Debelak izpostavil obnovo in pre-
urejanje stavbe »Gabronke« v hostel ter manjše obnove zdra-
vstvenega doma, izgradnjo čistilne naprave za Bistrico in dele 
okoliški vasi. Za urejanje trškega jedra, kjer predvidevajo posta-
vitev kozolca na ploščadi pri občinski stavbi, imajo načrtovanih 
malo manj kot 130.000 evrov, okoli 200.000 evrov nameravajo 
vložiti v vzdrževanje in obnovo lokalnih cest in sanacijo plazov, 
v vaseh Bistrica, Kunšperk in Polje ob Bistrici bodo posodabljali 
optično omrežje, z uspešnostjo kandidature na evropskem raz-
pisu pa pogojujejo projekt obnove zbirnega centra komunalnih 
odpadkov. Tudi na družbenem področju si obetajo precej pestro 
leto. Vrhunec dogajanja bo srečanje krajanov slovenskih in za-
mejskih Šempetrov, ki se bodo v »bistriškem Šempetru« sreča-
li po devetih letih. 
Nekaj tisoč evrov manj zajeten od predvidenih vrednosti pa je 
letošnji proračun, zato je občinski svet pred vstopom v novo leto 
opravil z rebalansom. Kljub odsotnosti večjih projektov, kar op-
ravičujejo z dejstvom, da ni bilo primernih razpisov, so z inve-
sticijskim letom zadovoljni. Župan je poročal, da so s sredstvi iz 
občinskega proračuna sanirali nekaj sto metrov najbolj poškodo-
vanih lokalnih cest v vaseh Kunšperk, Zagaj, Dekmanca in Treb-
če, pri osnovni šoli so poskrbeli za preplastitev dvorišča, nekaj 
tisoč evrov so namenili za posodobitev vodovodnega omrežja, 
opravljen je bil nakup novega gasilskega kombiniranega vozila, 
v sklopu urejanja trškega jedra so uredili in asfaltirali ploščad 
pri občinski stavbi, s 130.000 evrov vredno obnovo »Gabron-
ke« ter s 25.000 evrov vredno obnovo vhoda in sanitarij v zdra-
vstvenem domu pa bodo nadaljevali še v letu 2017. Občina Bi-
strica ob Sotli letošnje leto tako zaključuje z nekaj manj kot 1,5 
milijona evrov prihodkov in dobrih 1,9 milijona evrov odhodkov.
V zaključnem poročilu župana pa so bili svetniki seznanjeni s sta-
njem tožbe, ki se nanaša na dve leti star zahtevek ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo za vrnitev sredstev iz projekta 
»Obnova cest sv. Križ«. Sodni izvedenec je z meritvami obnovlje-
nih cest ugotovil, da skupna dolžina teh znaša 5,7 kilometrov, kar 
je še nekoliko več, kot so jih prijavili v projektu, prav tako pa so 
ob pregledu dobili potrditev korektno opravljenih del. Želijo si, 
da bi spor dobil sodni epilog še v prvi polovici prihodnjega leta. 
Omenimo še, da je občinski svet obravnaval soglasje k imeno-
vanju Aleksandra Svetelška za direktorja JZ Zdravstveni dom 
Šmarje pri Jelšah, katerega so zaradi nepravilnega in nezakoni-
tega postopka izbire zavrnili.
 Emilija Šterlek

Šolo bodo lahko hitreje končali
BREŽICE - Občinski svet občine Brežice se je 12. decembra sestal na zadnji letošnji, sicer pa 15. seji v tem 
mandatu. V štirih urah in pol zasedanja so uspeli obravnavati vse najodmevnejše točke, med katerimi je bil 
tudi sprejet rebalans proračuna za leto 2017.

pletov izbrati dobavitelja opre-
me (slednjega bi lahko po nje-
nih besedah imeli že februarja 
2017). V primeru, da bi prišlo 
do določenih zapletov in posle-
dično revizij postopkov, bi se 
znalo kaj zavleči, to pa pome-
ni, da bi bilo zelo malo verje-
tno, da bo imela nova šola upo-
rabno dovoljenje že septembra 
2017. V tem primeru bi lahko 
otroci vanjo vstopili šele enkrat 
po 30. 10. 2017.

Sicer pa je vodja oddelka za fi-
nance in računovodstvo Ale-
ksander Denžič še omenil, da 
se bodo sredstva na prihod-
kovni strani z rebalansom po-
večala za 682.000 evrov (poleg 
najema kredita tudi zaradi viš-
je povprečnine, ki za leto 2017 
znaša 530 evrov na prebival-
ca). Na odhodkovni strani pa 
se povečajo nekatere prora-
čunske postavke, med drugim 
je zagotovljenih tudi 100.000 
evrov več sredstev za pločnik 
v Trebežu, od rondoja v Spo-
dnji Pohanci do Trebeža. 

Pri točki o Komunali Brežice, 
njenem poslovnem načrtu, iz-
vajanju GJS, razvojnem planu 

podjetja za leto 2017 in pro-
gramu za obvladovanje ka-
kovosti poslovanja so se sve-
tniki kot že večkrat doslej 
zadržali kar veliko časa in je 
sprožila tudi dolgo razpravo. 
Kot je v predstavitvi dejal di-
rektor Aleksander Zupan-
čič, bo komunala v letu 2017 
med drugim še naprej izvaja-
la družbeno odgovorne pro-
jekte in aktivnosti ter ustano-
vila socialno in tržno podjetje 
v 100-odstotni lasti komuna-
le. Zupančič je še povedal, da 
so tudi letos naredili raziska-
vo zadovoljstva svojih uporab-
nikov, v kateri je več kot 90 % 
med 240 anketiranci odgovo-
rilo, da so zadovoljni z delom 
komunale na splošno in tudi 
po posameznih GJS. Igor Zor-
čič (SMC) je v razpravi omenil 
anonimke o izvajanju pritiska 
direktorja nad zaposlenimi, 
ker da ni zadovoljen z rezulta-
tom volitev članov sveta delav-
cev komunale. Zupančič je od-
vrnil, da sploh ni presenečen 
nad takimi govoricami, saj je 
bilo v zadnjem obdobju veliko 
različnih anonimk z obtožbami 
na njegov račun, vendar se, kot 
je dejal, nobena ni izkazala za 

resnično, čeprav so imeli zara-
di tega v tem letu kar 15 do 20 
inšpekcijskih pregledov. Sve-
tniki so poslovni načrt komu-
nale na koncu vseeno potrdili. 

Svetniki so obravnavali tudi 
sklep o nasprotovanju Občine 
Brežice trgovinsko-investicij-
skim sporazumom TTIP, CETA 
in TiSA, ki ga je že na eni izmed 
prejšnjih sej predlagal svetnik 
IDS Aljoša Rovan (skupaj s 
svetniškim kolegom Petrom 
Dirnbekom). Svetniki so na 
koncu sklep zavrnili (9 za, 12 
proti, 5 vzdržanih) in naspro-
tno s 13 glasovi za, 7 proti in 
5 vzdržanimi izglasovali sklep, 
ki ga je predlagal Odbor za go-
spodarstvo na čelu z Juretom 
Pezdircem. IDS se je na ne-
sprejetje sklepa odzval z izja-
vo za javnost, ki si jo lahko v 
celoti preberete na 36. strani 
časopisa. Občinski svet je potr-
dil tudi sklep o določitvi višine 
znižanja najemnine za poslov-
ne prostore za leto 2017, kar 
pomeni, da bodo najemnine za 
društva, ki najemajo poslovne 
prostore v lasti in upravljanju 
Občine Brežice, za 50 % nižje. 
 Rok Retelj

Bistriški svetniki o proračunih

V uvodu je bil z dnevnega reda 
umaknjen predlog Odloka o 
občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za razvoj de-
javnosti v južnem delu naselja 
Koprivnica, zatem pa so svetni-
ki potrdili kar nekaj predlogov 
odlokov, ki so jih v jesenskem 
delu zasedanj obravnavali kot 
osnutke: letni program športa 
v občini v prihodnjem letu, le-
tna načrta pridobivanja in raz-
polaganja s stvarnim premože-
njem občine za prihodnji dve 
leti, plana razvoja in vzdrže-
vanja občinskih cest v obdob-
ju 2017-2020 ter 2018-2021, 
odlok o ureditvi cestnega pro-
meta v občini Krško ter sklep 
o spremembi in dopolnitvi ta-
rifnih sistemov, ki se nana-
ša na spremembe zimskega 
vzdrževanja občinskih javnih 
cest drugega reda, to je kra-
jevnih cest.  Čiščenje krajev-
nih cest je namreč do sedaj 
potekalo na podlagi individu-

Sprejeli proračuna 2017 in 2018
KRŠKO – 19. decembra je krški občinski svet spravil pod streho 19. redno sejo v tem mandatu, ki so jo sve-
tniki zaključili s praznično pogostitvijo, pred tem pa obravnavali deset točk dnevnega reda, med katerimi 
so z amandmaji potrdili tudi proračuna občine za leti 2017 in 2018.

alno sklenjenih pogodb med 
krajevnimi skupnostmi in iz-
vajalci, po novem pa bo zara-
di zakonskih zahtev tudi čišče-
nje teh cest potekalo v sklopu 
izvajanja zimske službe v kon-
cesijski dejavnosti. Razlika či-
ščenja občinskih lokalnih cest 
in krajevnih cest  je v tem, da 
je večina teh ožjih, da po njih 
ni možen krožni promet, tem-
več poteka čiščenje in obrača-
nje po eni trasi, saj se največ 
krajevnih cestnih odsekov za-
ključi pri določenem naslovu. 
Zato je bilo treba zaradi pove-
čanega obsega del in drugač-
nega načina čiščenja določiti 
tarife za postavitev in odstra-
nitev snežnih kolov, strojno 
posipavanje vozišč z vlečni-
mi posipalci, strojno pluženje 
snega s snežnimi plugi in dru-
go gradbeno mehanizacijo ipd.  
Ker so krajevne ceste pravilo-
ma slabše vzdrževane, bo tre-
ba v prihodnje tudi te vključiti 

v sistem rednega vzdrževanja 
občinskih cest, saj njihova ob-
nova in vzdrževanje predsta-
vlja krajevnim skupnostim 
prevelik zalogaj.

Sprejeta proračuna za leti 
2017 in 2018 se, čeprav ne bi-
stveno, po višini nekoliko raz-
likujeta od že obravnavanih 
osnutkov, v prvi vrsti zara-
di dobrih 910.000 evrov viš-
je dohodnine, ki jo bo občina 
prejela iz državnega proraču-
na v prihodnjem letu, skup-
no 15,54 milijona (mio) €, v 
letu 2018 pa naj bi dohodnina 
znašala okvirno za 1,2 mio € 
več od prvotno planirane, to je 
dobrih 15,80 mio €. Prihodki 
proračuna v letu 2017 so oce-
njeni skupno na 34,8 mio €, 
v letu 2018 pa na 36,8 mio €, 
medtem ko načrtovani odhod-
ki iz občinske blagajne v pri-
hodnjem letu znašajo 35,5 mio 
€, v letu 2018 pa 35,4 mio €. 

Na račun višjih od prvotno na-
črtovanih prihodkov so temu 
primerno zvišana tudi vlaga-
nja po posameznih področjih, 
predvsem v cestno infrastruk-
turo in področje družbenih de-
javnosti. Ne glede na to, da sta 
proračuna potrjena, pa bodo 
znotraj njunih postavk glede 
na seji sprejete amandmaje 
narejene še dodatne preraz-
poreditve sredstev.  Med dru-
gim so svetniki podprli aman-
dmaja Jožeta Žabkarja (SDS), 
da občina, ki ima v družbi Kos-
tak 43-odstotni lastniški delež, 
glede na njene povečane pri-
hodke zahteva od nadzorne-
ga sveta družbe višjo dividen-
do, sredstva iz tega naslova 
pa naj se namensko vložijo v 
vzdrževanje občinskih in kra-
jevnih cest, saj so te v zelo sla-
bem stanju, je dejal med dru-
gim Žabkar.

 Bojana Mavsar

BREŽICE – V Mladinskem centru Brežice izvajajo projekt 
PiMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju, ki v posavsko 
regijo prinaša kar 18 zaposlitev mladih, starih med 15 in 
29 let. K sodelovanju vabijo tako izvajalce delavnic kot tudi 
udeležence projektnih aktivnosti. 

Če vas veseli delo z mladimi in bi delili svoje dragoceno znanje 
in praktične izkušnje, se jim lahko pridružite, saj izbirajo izva-
jalce delavnic. Iščejo osebe s teoretičnim znanjem, še predvsem 
pa posameznike ali podjetja s konkretnim praktičnim znanjem 
s področij turizma, trženja, spletnih in socialnih medijev, obli-
kovanja, podjetništva, prava, tujih jezikov in drugih inovativnih 
znanj. Udeležencem želijo ponuditi nove poglede in smernice na 
področju turizma v Posavju in širše. Vse informacij, pogoje in se-
znam delavnic najdete na spletni strani projekta.
K sodelovanju pri projektu PiMP pa vabijo mlade, stare od 15 do 
29 let, ki jih zanimajo nova znanja iz turizma. Udeleženci delav-
nic boste pridobili kvalitetna praktična znanja brezplačno in si 
tako izboljšali možnosti zaposlitve. Vsaj 18 mladih se bo zaposli-
lo na trgu dela in pri projektnih partnerjih. Prijavnico najdete na 
spletni strani projekta, čas za prijavo pa je do konca leta 2016. 
S projektom se v ZPTM Brežice lotevajo reševanja nezaposlenosti 
mladih v Posavju skozi inovativen in kakovostno zastavljen pro-
gram usposabljanja in izobraževanja, katerega končni cilj bo za-
poslitev ključne skupine mladih in ustanovitve mladinske zadru-
ge.� Vir:�ZPTM�Brežice

S projektom PiMP do zaposlitve



Posavski obzornik - leto XX, številka 26, četrtek, 22. 12. 2016 3UTRIP REGIJE

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.   

»Ključni namen današnjega do-
godka je, da v Posavju vzposta-
vimo Zavezništvo za mlade. 
Gre za potrebo po sodelovanju 
gospodarstva, lokalne skup-
nosti, države in izobraževalne-
ga sistema,« je pred začetkom 
konference, ki so jo soorganizi-
rali še Območna obrtno-podje-
tniška zbornica Krško, Občina 
Krško, Gospodarska zbornica 
Slovenije - Območna zborni-
ca Posavje, Krško, Šolski cen-
ter Krško-Sevnica in družba 
Kostak, dejal njen pobudnik 
Franc Bogovič. Pomanjkanje 
primernih delovnih izkušenj 
je namreč največja težava mla-
dih pri iskanju prve zaposli-
tve, po drugi strani pa se pod-
jetja soočajo s pomanjkanjem 
primerno usposobljenega ka-
dra predvsem v proizvodnih in 
tehnično razvojih procesih, kar 
vodi v »začaran krog«.

Na konferenci, ki jo je moderi-
rala direktorica krške obrtno-
-podjetniške zbornice Janja 
Starc, so predstavili medna-
rodno pobudo »Zavezništvo 
za mlade« (Alliance for Youth), 
ki ga je pred dvema letoma za-
čelo prehransko podjetje Nes-
tle. Zavezništvo danes združuje 
prek 200 podjetij in izpostavlja 
pomembnost dualnega izobra-
ževanja, prek katerega želijo 
vključena podjetja do leta 2020 
zagotoviti 230.000 delovnih 
mest oziroma priložnosti za 
zaposlitev in praktično uspo-
sabljanje. Bogovič je dal pobu-
do za tovrstni pilotni projekt v 
Posavju, saj se, kot opozarja go-
spodarstvo, tudi pri nas sooča-
mo s premajhno povezanostjo 
gospodarstva in šolsko-izobra-
ževalnega sistema. »Mislim, da 
je to ena ključnih stvari, ki jih 

moramo v Sloveniji narediti, v 
kolikor se želimo rešiti kronič-
nega problema brezposelnosti 
med mladimi, gospodarstvu pa 
priskrbeti kadre, ki jih rabi,« je 
dejal. Prvi korak v tej smeri je 
ravno praktični prenos dobre 
prakse projekta Zavezništvo 
za mlade. 

Pilotni projekt Zavezništvo za 
mlade v Sloveniji, ki ga name-
ravajo najprej uvesti v Posav-
ju, bo povezal gospodarstvo 
in šolske organizacije. »Danes 
želimo zasejati neko seme in 
verjamem, da lahko to v ne-
kaj letih postane ne samo po-
savski, ampak slovenski mo-
del, po katerem bomo naredili 
vajeniški sistem po meri 21. 
stoletja,« je dejal Bogovič ter 

potegnil vzporednico z usta-
novitvijo štipendijske sheme v 
začetku tisočletja, ki so jo v ob-
čini Krško uvedli pred dobrim 
desetletjem kot prvi v državi, 
danes pa je uveljavljena po ce-
lotni  Sloveniji. 

V uvodnem delu konference 
so poleg Bogoviča svoje vide-
nje problematike predstavili 
še predstavnik Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Kr-
ško Miro Sevšek, predsednik 
območne GZS OZ Posavje, Kr-
ško Martin Novšak, predse-
dnik uprave družbe Kostak 
Miljenko Muha, direktorica 
Šolskega centra Krško–Sev-
nica Erna Župan Pirkovič in 
župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko. »Zdajšnji sistem 

praktičnega izobraževanja ne 
deluje po naših željah, želimo 
si sprememb,« je dejal Sevšek 
in dodal, da v tekstilni branži 
pogrešajo kadre, s katerimi bi 
se pomladili. Novšak je pove-
dal, da si morajo v gospodar-
stvu sami izbrati in izobrazi-
ti kader, ki pride iz šolskega 
sistema. »Že 20 let opažamo 
umikanje javnega šolstva od 
potreb gospodarstva,« je pou-
daril, zato si želijo več sodelo-
vanja z izobraževalnimi in razi-
skovalnimi ustanovami. Župan 
Pirkovičeva je navedla prime-
re sodelovanja njihove šole z 
gospodarstvom, poudarila pa 
tudi, da so v okviru avtonomi-
je šole izvedbeni program ugla-
sili s potrebami gospodarstva, 
saj so odprti kurikulum obli-
kovali strokovno, npr. z modu-
lom Temeljna znanja iz jedr-
ske tehnike, edinim tovrstnim 
v Sloveniji. Želijo si sistemskih 
rešitev, da bi bilo tega sodelo-
vanja še več.

V nadaljevanju so predstavili 
primere dobrih praks praktič-
nega izobraževanja v nekaterih 
podjetjih ter ureditev dualne-
ga izobraževanja na Hrvaškem. 
Predstavili so tudi prihodnji 
sistem ureditve vajeniškega iz-
obraževanja v Sloveniji, saj je v 
postopku sprejemanja Zakon o 
vajeništvu, na podlagi katerega 
naj bi do leta 2021 potekal pi-
lotni projekt. Predsednik Obr-
tno-podjetniške zbornice Slo-
venije Branko Meh je dejal, da 
zakon ni idealen, je pa sprejem-
ljiv za gospodarstvo. »Vajencu 
smo pripravljeni plačati nag-
rado, ne pa tudi prispevkov in 
davkov, saj to ni delo, ampak iz-
obraževanje,« je dejal Meh.
� Peter�Pavlovič

Zavezništvo iz Evrope v Posavje
KRŠKO – Ker pomanjkanje ustrezno usposobljenih kadrov postaja globalni problem sodobnega gospodar-
stva, je na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) 19. decembra v Kulturnem domu Krško 
potekala konferenca »Zavezništvo za mlade v Sloveniji – Krepitev sodelovanja šolstva in gospodarstva«.

Pobudnik�Franc�Bogovič�(levo)�med�nagovorom�udeležencev

Med brezposelnimi petina mladih
Po besedah direktorice sevniške izpostave Zavoda RS za zapo-
slovanje Irene Pirc se problematika brezposelnosti mladih v 
Posavju sicer izboljšuje, saj se je v nekaj letih njihov delež med 
brezposelnimi znižal s 25 na 20 %. Samo letos se je zaposlilo 
prek tisoč mladih iz Posavja. Kljub temu še vedno opažajo t. i. 
poklicno-strukturna neskladja, saj beležijo veliko potreb de-
lodajalcev predvsem v predelovalni dejavnosti, ki jih ne uspe-
jo pokrivati z domačim kadrom. Težko se zaposlijo zlasti mla-
di z družboslovnimi poklici.

BREŽICE - Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je 19. 
decembra v počastitev sedme obletnice ustanovitve pripra-
vila Dan fakultete 2016, na katerem so med drugim podeli-
li nagrade in priznanja študentom z najvišjim učnim uspe-
hom v preteklem študijskem letu.

Študenti brežiške fakultete so se dopoldne odpravili na obisk 
Doma upokojencev Brežice, kjer so pripravili program za staro-
stnike, in Zavetišča za male živali Brežice, kjer so obdarili živali. 
Popoldne je v avli fakultete potekala podelitev nagrad najbolj-
šim in najuspešnejšim študentom v študijskem letu 2015/16. 
Ti so dosegli povprečno oceno 9 in več. Priznanja iz rok prode-
kana za mednarodno sodelovanje doc. dr. Mitje Gorenaka so 
prejeli Katja Kokot (naj študentka 1. letnika UN programa Tu-
rizem), Mojca Fras (2. letnik VŠ programa Turizem), Katja Mu-
rkovič, Janina Žemva (obe 2. letnik UN programa Turizem) in 
Tomi Špindler (1. letnik magistrskega programa Turizem). Fra-
sova in Žemva sta bili nagrajeni drugo leto zapored. Izbrali so 
tudi naj pedagoga v prejšnjem študijskem letu, to je postala doc. 
dr. Jasna Potočnik Topler, ki je povedala, da ji je delati s štu-
denti poslanstvo in v veliko veselje ter da rada hodi v predaval-
nice. Zahvalila se je tako študentom, ki so prepoznali njen trud, 
kot vodstvu fakultete, da omogoča dobre pogoje za delo. Pode-
litev priznanj sta s pevskim nastopom popestrili študentki Ur-
ška Sep in Sarah Šantl. 
Dan fakultete se je zaključil z okroglo mizo z naslovom »Bren-
diranje (znamčenje) turistične destinacije - Posavje«, na kateri 
je magistrski študent fakultete Marko Ogorelc skupaj z gosti, 
poslancem v DZ Igorjem Zorčičem ter predavateljema na fakul-
teti doc. dr. Markom Koščakom (tudi Ogorelčevim mentorjem) 
in mag. Valentino Božič, predstavil istoimensko temo svoje di-
plomske naloge. Podrobneje o tematiki in ugotovitvah z okrogle 
mize si boste lahko prebrali v eni od naslednjih številk časopisa.

 R. Retelj 

Dan Fakultete za turizem

Nagrajeni�študenti�in�pedagoginja�s�prodekanom�doc.�dr.�Go-
renakom

www.PosavskiObzornik.si

Slovenija aktivno sodeluje v mednarodnih organizacijah in po-
slovnih pobudah, ki razvijajo možnost skupnega odlaganja iz-
rabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov. Tako ima 
ARAO pomembno vlogo tudi v okviru mednarodne platforme 
IFNEC, kjer je direktor ARAO dr. Tomaž Žagar sopredsedujoči 
delovni skupini za storitve povezane z gorivnim ciklom, kar vkl-
jučuje predvsem dolgoročno ravnanje z izrabljenim gorivom.

ARAO do leta 2020 načrtuje izgradnjo odlagališča za nizko- in sre-
dnjeradioaktivne odpadke, hkrati pa pripravlja tudi dolgoročne 
strategije ravnanja ter rešitve za trajno odlaganje vseh radioak-
tivnih odpadkov, ki nastajajo v Sloveniji. Tako glede trajnega odla-
ganja izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov ARAO 
skladno z dolgoročno strategijo države vzporedno proučuje dve 
možnosti. Prva možnost je sodelovanje pri razvoju in izgradnji sku-
pnega mednarodnega odlagališča za izrabljeno gorivo in visoko-
radioaktivne odpadke, pri katerem bi sodelovalo več držav, dru-
ga možnost pa je gradnja lastnega geološkega odlagališča, če bi 
se po desetletju ali dveh izkazalo, da prva rešitev ne bo možna.

IFNEC – International Framework for Nuclear Cooperation – je 
mednarodni okvir za sodelovanje na jedrskem področju, v kate-
rem sodeluje 34 držav članic. Ob tem delovanje platforme sprem-
lja še 31 držav opazovalk ter štiri ugledne mednarodne organizaci-
je, med njimi tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA).

Slovenija je v letos sprejeti resoluciji o nacionalnem programu 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom sprejela 

koncept pristopa k programom 
iskanja skupnih mednarodnih 
rešitev odlaganja. To sodelova-
nje na regionalni in globalni rav-
ni predvideva izmenjavo znanj 
in izkušenj med državami. De-
lovna skupina, ki jih sopredse-
duje dr. Žagar, je tako pripravila 
gradivo, ki so ga potrdile člani-
ce IFNEC. Sprejeto gradivo jas-
no kaže, da je skupno odlaganje 
smiselno iz ekonomskih razlo-
gov in vključuje analizo, kaj lah-
ko države s svojo zakonodajo 
že danes naredijo za realizaci-
jo skupnega odlaganja v priho-

dnosti. Sprejeto gradivo poleg pregleda zakonodaje in opredelitve 
nacionalnih odgovornosti vključuje tudi pregled možnosti izvoza 
izrabljenega goriva ter ustreznost zbiranja sredstev, ki se po po-
sameznih državah zbirajo v za ta namen ustanovljenih skladih.

ARAO poleg tega sodeluje tudi v mednarodnih projektih ERDO-
-WG in Arius, ki prav tako temeljijo na principu izmenjave znanj 
med državami, kar lahko bistveno prispeva k nadaljnjemu razvo-
ju tega področja.

Mednarodni pristop na področju ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

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

Dr. Tomaž Žagar je 
sopredsedujoči mednarodni  

delovni skupini IFNEC
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VAROVANEC DOMA IZGINIL V NOČ - 19. 12. okoli 2.30 ure 
zjutraj je stekla iskalna akcija 53-letnega varovanca stanovanj-
ske enote Mrtovec Doma upokojencev  in oskrbovancev Impolj-
ca, ki je odšel neznano kam. Glede na to, da so njegovo pižamo 
našli na brežini reke Save, sklepajo, da je varovanec zabredel v 
Savo, saj ga v iskalni akciji na širšem območju Mrtovca, breži-
ne in reke Save, v kateri so poleg policistov sodelovali tudi ga-
silci, vodniki reševalnih psov in potapljači, niso našli. 

PEŠEC NENADOMA STOPIL PRED AVTO – V noči na 11. 12. 
so  policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je hude te-
lesne poškodbe utrpel 28-letni pešec. Po prvih ugotovitvah je 
vanj, medtem ko je nenadoma stopil na vozišče, trčil 45-letni 
voznik osebnega avtomobila, ki se je peljal iz smeri Krškega 
proti Brežicam. Po trčenju je pešca odbilo, nakar je hudo po-
škodovan obležal na vozišču. 

VLOMI IN TATVINE - V Gradišču pri Raki je 10. 12. zvečer 
neznanec vlomil v hišo in iz nje odnesel nekaj gotovine. Med 
13.  in 14. 12. je bilo na delovišču v Krškem iz rezervoar de-
lovnega stroja iztočenega za okoli 500 evrov goriva, v gozdu 
v okolici Sevnice je 14. 12. dopoldan iz odklenjenega osebne-
ga avtomobila izginila motorna žaga, na Dolgi Raki pa so 17. 
12.  ugotovili, da je bilo vlomljeno v starejšo hišo, iz katere so 
vlomilci poleg nekaj kilogramov zamrznjenih izdelkov odnes-
li tudi nekaj denarja. 

'RDEČI PETELIN' ZAKIKIRIKA VEČKRAT NA DAN – Gasilci 
imajo v času kurilne sezone obilico dela po celotnem Posav-
ju, saj ne mine dan brez gašenja. Še posebej pestre delovnike 
so imeli od petka, 16. 12., do nedelje, 18. 12. Najprej je prišlo 
v petkovem popoldnevu do vžiga saj v dimniku stanovanjske 
hiše v Dobravi ob Krki, v večernih urah pa je zagorelo v preka-
jevalnici mesa v Sp. St. Gradu, iz katere se je ogenj razširil še na 
gospodarsko poslopje in uničil tamkaj shranjeno balirano sla-
mo, kajpak pa tudi ni nič ostalo od mesnin v prekajevalnici. V is-
tem večeru je zagorelo tudi v prezračevalnem sistemu poslovne 
enote TPV v Brežicah. V nočnih urah je ogenj, ki je izbruhnil na 
motorju kombiniranega vozila, parkiranega na parkirišču ben-
cinskega servisu v Zalokah, tega v celoti uničil, v soboto zvečer 
je na Cesti 4. julija v Krškem prišlo zaradi pozabljene hrane na 
štedilniku do začetnega požara, v nedeljo pa so zagorele saje v 
dimniku stanovanjske hiše na Obrežju.   Zbrala: B. M.

Roman Krošelj, Slogonsko: Za tiste, ki delajo, 
bo dodaten prost dan prišel zelo prav, saj ima-
jo en dan več za obisk sorodnikov in prijateljev. 
Sam ga bom izkoristil za še malo oddiha po no-
voletnem praznovanju in pripravo na prve de-
lovne dneve v novem letu. Po mojem mnenju gre 
pri tej odločitvi vlade v manjši meri tudi za po-

pulizem, neke velike gospodarske škode pa ni pričakovati.

Davor Možič, Sevnica: Meni kot mlademu go-
stincu se zdi odločitev dobra, čeprav ni nova in 
sploh ne vem, zakaj je bilo potrebno kar koli 
pred leti spreminjati. Gospodarske škode zara-
di tega zagotovo ne bo, saj se v podjetjih delo na-
vadno načrtuje za več mesecev vnaprej. Mislim, 
da ne gre za populizem, pač pa za to, da si je ve-

čina želela prostega dne, ker je bila tako že navajena.

Franc Avsec, Krško: Da je 2. januar spet dela 
prost dan, se mi zdi pravilno. Zdaj sem sicer že 
eno leto v pokoju, prej pa sem delal v trgovini, 
kjer smo delali vse dni, nedelje in praznike. Me-
nim, da zaradi tega ne bo nobene gospodarske 
škode, saj si je že zdaj večina na ta dan privošči-
la dopust, delali so le tisti, ki so res morali, npr. 

zdravniki in policisti. 

Erik Marin, Sevnica: S samo odločitvijo se 
načeloma strinjam, saj bomo lahko dan več 
s svojimi bližnjimi. Seveda pa je to le politič-
na poteza, ki naj bi prinesla simpatije volilcev. 
Gospodarstvo zaradi tega ne bo preveč trpelo, 
dobro pa bi bilo, da bi naše proste dneve uskla-
dili z državami, v katere največ izvažamo. 

2. januar bo po štirih letih znova dela prost dan, so odlo-
čili poslanci v Državnem zboru. Ali se s to odločitvijo stri-
njate ter kaj pravite na pomisleke o populizmu in gospo-
darski škodi, smo vprašali sogovornike, seveda pa tudi, 
kako bodo izkoristili dodaten prost dan.

anketa

Drugi dan leta bomo doma

BREŽICE - 7. decembra je v 
sejni sobi MC Brežice Civilna 
zaščita občine Brežice orga-
nizirala četrto srečanje svo-
jih pripadnikov, na katerem 
so podelili tudi potrdila o 
uspešno opravljenem uspo-
sabljanju geofonistov, ki po-
magajo pri reševanju preži-
velih iz ruševin.

Udeležence srečanja je najprej 
pozdravil Roman Zakšek, viš-
ji svetovalec za področje zaš-
čite in reševanja na Obči-
ni Brežice ter tudi namestnik 
poveljnika CZ občine Brežice, 
in predal besedo brežiškemu 
županu Ivanu Molanu. Sle-
dnji je dejal, da je bilo letošnje 

Šest novih geofonistov

Jure Tomič, lastnik brežiške 
Oštarije Debeluh, je plaketo 
prejel za izjemne dosežke na 
gastronomskem področju in 
promocijo občine. Po končani 
srednji živilski šoli se je odlo-
čil za proučevanje vina, profe-

sionalno ukvarjanje s somme-
lierstvom ga je popeljalo v 
svet, saj je zaključil šolanje v 
Londonu ter leta 2010 postal 
državni sommelierski prvak 
in četrtfinalist evropskega pr-
venstva v Strasbourgu. Odlo-
čil se je, da s svojo družino v 
rodnih Brežicah odpre lastno 
restavracijo. Ošterija Debeluh 
je bila sprejeta v vodič, v ka-
terem je zbranih 300 najbolj-
ših evropskih restavracij, ki jih 
vodijo mladi do 38. leta staros-
ti. Povabljen je bil v najprestiž-
nejši gastronomski viteški red 
na svetu, katerega častni pred-
sednik je monaški knez Al-
bert. V letu 2016 si je Tomič 
prislužil še naziv svetovnega 
prvaka v kuhanju testenin, kar 
je zelo odmevalo tudi v medi-
jih. Tomič je v zahvali apeliral 
še na druge, da se mu pridru-
žijo pri tem, »da iz najlepšega 
kraja na svetu naredimo tudi 
najprepoznavnejšega«.

Brežiški župan se je v nagovo-
ru zahvalil vsem, ki so v 25 le-
tih samostojnosti soustvarja-
li in razvijali občino. »Zame 
je najpomembneje, da je ob-
čina urejena, sistem deluje in 

ČATEŽ OB SAVI - Župan občine Brežice Ivan Molan je 15. decembra v restavraciji Hotela Terme v Termah 
Čatež tradicionalno pred novim letom sprejel vse, ki soustvarjajo družbeni utrip v občini in so odgovorni 
za njen razvoj. Ob tej priložnosti je plaketo Občine Brežice podelil kuharskemu mojstru Juretu Tomiču.

Plaketa za kuharskega mojstra

smo pripravljeni na marsika-
tere nepredvidene dogodke, 
kar se je še posebej pokaza-
lo tudi v migrantski krizi,« je 
dejal in dodal, da se je stanje 
v občini predvsem na podro-
čju gospodarstva, podjetništva 
in turizma po krizi hitro sta-
biliziralo, saj ta področja spet 
rastejo in se razvijajo. Molana 
še posebej veseli, da je v ob-
čini vedno več uspešnih posa-
meznikov, ki dosegajo odlične 
rezultate tako na slovenskem 
kot mednarodnem nivoju. 
Tudi v 2017 bodo nadaljeva-
li z aktivnostmi, ki so že začr-
tane, tako da bo po županovih 
besedah naslednje leto v obči-
ni eno mirnejših in bolj uskla-
jenih.

Za glasbeno-pevske točke sta 
poskrbela štipendista Posa-
vske štipendijske sheme Tja-
ša Zidanič in Karlo Kočnar, 
prva trenutno študira klasično 
petje na Koroškem deželnem 

konservatoriju v Celovcu in za-
ključuje magistrski študij glas-
bene pedagogike v Mariboru, 
drugi pa je izredno nadarjen 
in perspektiven kitarist, nje-
gova 12-letna glasbena kariera 
je polna uspehov s tekmovanj 
in nastopov, njegov zadnji do-
sežek pa je uspešno opravljen 
sprejemni izpit na Kraljevski 
akademiji v Londonu, kjer se 
posveča študiju kitare. Župan 
Molan in direktor Regionalne 

razvoje agencije Posavje, ki iz-
vaja projekt Posavske štipen-
dijske sheme, Martin Bratanič 
sta ob tej priložnosti mladima 
glasbenikoma podelila tudi po-
godbi o štipendiji. Po uradnem 
delu, ki se je končal z župano-
vo zdravico in ga je povezovala 
Vesna Kržan, je sledilo druže-
nje vseh povabljenih ob pogo-
stitvi in sproščenem vzdušju.

 Rok Retelj

Dobitnik�plakete�Jure�Tomič�
in�župan�Ivan�Molan

Udeleženci�tradicionalnega�županovega�sprejema

Po vinjeto 
na pošto!
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Nakup na 3 obroke
s kartico Diners Club

od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017.

Na vseh poštah, razen pogodbenih, lahko od 1. decembra 2016 
kupite vinjete za leto 2017 za vse cestninske razrede. Imetniki 
kartice Diners Club lahko na večjih poštah kupite letno vinjeto 
za osebni avtomobil in višji osebni avtomobil oz. kombi na tri 
obroke.*
Vsem voznikom želimo prijetno in varno vožnjo.

prosti čas velikokrat namenja-
jo za pomoč drugim. Spregovo-
ril je tudi poveljnik CZ občine 
Brežice Darko Ferlan, ki je iz-
postavil, da se mu je uresni-
čila lanskoletna želja, naj leto 
2016 skopari z nesrečami. Pri-
padniki CZ so bili sicer udele-
ženi v manjših akcijah in iska-
nju pogrešanih oseb, večinoma 
pa so se izobraževali in vadili. 
Tako so tudi izurili ekipo geo-
fonistov, ki je usposobljena za 
reševanje izpod ruševin v pri-
meru potresov ali drugih ne-
sreč, in sicer s pomočjo prislu-
škovanja. Ferlan je še posebej 
pohvalil Zakška, ki aktivno so-
deluje pri usposabljanju obča-
nov za nudenje prve pomoči 
in prikazu temeljnih postop-
kov oživljanja ter je v zadnjih 
letih veliko pripomogel k na-
predku, ki ga je dosegla brež-
iška CZ. V zaključku srečanja 
je župan podelil potrdila tis-
tim, ki so se oktobra udeležili 
dvodnevnega usposabljanja z 
naslovom Uvajalno in temelj-
no usposabljanje geofonistov 
v sestavi tehničnih reševalnih 
enot. Uspešno so ga opravi-
li Beno Gerjevič, Nataša Ka-
lin, mag. Mateja Gerjevič, Ju-
lita Hribar, Anja Antončič in 
Roman Zakšek.
 R. Retelj

leto eno mirnejših, kar se tiče 
naravnih in drugih nesreč, ter 
poudaril dobro sodelovanje 
vključenih v občinski sistem 
zaščite in reševanja, ki svoj 

Geofonisti�iz�občine�Brežice�(manjka�Antončičeva)



Posavski obzornik - leto XX, številka 26, četrtek, 22. 12. 2016 5UTRIP REGIJE

PROGRAM PRIREDITEV V DECEMBRU 2016
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
 
Ponedeljek, 26. 12. 2016
10:00 Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
 Pri spomeniku spomina na vojno za samostojno Slovenijo  
 v parku v Radečah 
 Občina Radeče, Gledališko društvo Radeče, veterani vojne RS

16:00 Prednovoletna zabava za otroke z Božičkom 
 v Klubu Čarodej
do  Klub Čarodej, Zagrad
20:00 Klub Čarodej 

Torek, 27. 12. 2016
16:00 Prihod dedka Mraza
in Dom kulture Radeče
17:00 Društvo prijateljev mladine Radeče, PD Vrhovo
17:00 Druženje na Radeški tržnici
 Radeška tržnica, KTRC Radeče, Občina Radeče

Sreda, 28. 12. 2016
11:00 Božičkov vajenec in čarobna snežinka, 
 družinski sinhronizirani animirani film
 Dom kulture Radeče, KTRC Radeče

Petek, 30. 12. 2016
18:00 Božični koncert
 Cerkev Sv. Petra v Radečah 
 KD Vokalno instrumentalna skupina Sv. Peter Radeče
  
Sobota, 7. 1. 2017
19:00 Koncert Godbe slovenskih železnic z Nušo Derenda 
 in Sekstakordom
 Športna dvorana Radeče 
 KD Godba slovenskih železnic Zidani Most

Konec junija letos je Ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis za 
prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij 
na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 
2016 in 2017, usmerjen v nakupe radijskih terminalov. 
Po dogovoru z Zdravstvenim domom Radeče je Občina Radeče prip-
ravila potrebno dokumentacijo in na razpis oddala vlogo za nakup 
po ene ročne in ene mobilne digitalne radijske postaje z vso pripa-
dajočo opremo ter montažo in programiranjem v skupni vrednos-
ti 1.861,38 EUR. Občina Radeče je bila na razpisu uspešna, napra-
vi pa sta bili v novembru že dostavljeni v Zdravstveni dom Radeče 
in sta že v uporabi. Dodati velja, da je 90 % stroška nakupa radijskih 
terminalov pokrilo Ministrstvo za zdravje, preostalih 10 % pa Zdrav-
stveni dom Radeče.

Nakup radijskih terminalov 
za Zdravstveni dom Radeče

V novembru objavljen javni 
poziv RRA Posavje se je zak-
ljučil 12. decembra, na pod-
lagi podjetniških idej pa se bo 
za deset izbranih udeležen-
cev iz občine Radeče v sklopu 
Programa spodbujanja konku-
renčnosti in ukrepov razvoj-
ne podpore za območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje v 
obdobju 2013–2020 pričelo 
štirimesečno usposabljanje s  
pričetkom prihajajočega leta. 
Ti bodo, tako kot predhodni 
sodelujoči v programu PVSP, 
za čas usposabljanja zaposleni 
na razvojni agenciji, na kateri 
bodo preko različnih izobraže-
vanj razvijali svojo podjetniško 
idejo, s katero si bodo v nada-
ljevanju prizadevali stopiti bo-
disi na samostojno podjetni-
ško pot preko samozaposlitve 
ali zaposlitve pri drugem po-
slovnem subjektu.  

Kot je povedala Nataša Šter-
ban Bezjak, vodja programa 
PVSP pri RRA, je bilo v Slove-
niji v operacijo Podjetno v svet 
podjetništva vključenih do se-
daj skupno 627 brezposelnih 
oseb, od tega 51 v Posavju, ki 

Novo usposabljanje za Radečane
KRŠKO - 7. decembra je Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA) v Kulturnem domu pripravila srečanje 
udeležencev programa Podjetno v svet podjetništva (PVSP). Do sedaj je bilo v navedeni program v Posavju 
vključenih že 51 brezposelnih oseb, novo usposabljanje v programu pa bo steklo z januarjem 2017.

so izoblikovale 147 poslovnih 
idej od skupno 3000 na slo-
venskem nivoju. Rezultat po-
savskega PVSP je do sedaj 34 
novih zaposlitev ali samozapo-
slitev ter 13 novoustanovljenih 
podjetij, kar na RRA ocenjujejo 
kot ugoden rezultat: »Pri tem 
je potrebno posebej izpostavi-
ti, da je bil prvotni projekt na-
menjen mladim brezposelnim 
osebam do 35. leta starosti, ki 
so že pridobile višjo ali viso-
ko izobrazbo, medtem ko je ta 
normativ drugačen pri izvaja-
nju na problemskem območju, 
kamor poleg občin Trbovlje in 

Hrastnik sodi tudi občina Ra-
deče, v kateri se lahko ne glede 
na starost ali raven izobrazbe 
v program vključijo vse brez-
poselne osebe s podjetniško 
idejo.«

Na navedenem srečanju nek-
danjih in novih sodelujočih 
v programu sta ob tej prilož-
nosti dobri praksi predstavila 
tudi dva udeleženca, ki že us-
pešno udejanjata svoji pod-
jetniški ideji v praksi, in sicer 
Robi Špiler, ki je ustanovil Za-
vod za kvaliteto življenja Obi-
lje, ter Klara Kranjec, ki je 

ustanovila podjetje Maklu. Špi-
ler se je z življenjsko sopotni-
co osredotočil na ekološko vr-
tnarjenje in svetovanje v zvezi 
z njim, urejanje okolice, vege-
tarijansko in vegansko kuha-
nje, spletno prodajo izdelkov 
za ženske, uporabnih daril za 
delo na vrtu in t. i. švicarskega 
vrtnega orodja, med katerim je 
najbolj poznan po nihajni mo-
tiki za razbremenitev hrbteni-
ce, sestavljanje mobilnih hišk, 
delo z ljudmi, vodenje in or-
ganizacije, javno nastopanje 
ipd., medtem ko je Klara Kra-
njec v podjetju Maklu v Rade-
čah združila, kot je povedala, 
strast do šivanja in ustvarjanja. 
V podjetju izdeluje udobno, 
moderno in estetsko dovršeno 
sedežno pohištvo Inspira, to je 
fotelje, taburete, vzglavnike in 
blazine, razvija pa tudi že nove 
produkte. Preko Evropskega 
sklada za regionalni razvoj je 
pred kratkim uspela pridobi-
ti sredstva za nakup proizvo-
dne opreme, uspešen začetek 
pa je že omogočil novo zapo-
slitev v podjetju.

 Bojana Mavsar

Robi�Špiler�in�Klara�Kranjec

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje (v nadal-
jevanju LAS Posavje), CKŽ 2, 8270 Krško, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi:
 - Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju  

2014 – 2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16 in 73/16),
 - Strategije lokalnega razvoja za LAS Posavje 2014 – 2020,
 - Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-9/2015/31 z dne 

13. 9. 2016 o potrditvi SLR in LAS,
 - Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Posavje,
 - Pravilnika o delu ocenjevalne komisije LAS Posavje in metodologije za ocenjevanje operacij,
 - sklepa Upravnega odbora LAS Posavje z dne 14. 12. 2016

objavlja
JAVNI POZIV

za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije 
v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju 

LAS Posavje za obdobje 2016–2020

Lokalna akcijska skupina Posavje je bila ustanovljena z namenom spodbujanja celovitega in uravno-
teženega razvoja podeželja, sladkovodne akvakulture in urbanih središč na območju regije Posavje 
po pristopu »od spodaj navzgor«. Naloga LAS Posavje je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega 
razvoja za LAS Posavje  2014–2020 (v nadaljevanju SLR) s pomočjo mehanizma CLLD ter sredstvi 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za dosego ciljev SLR na območju LAS Posavje bodo objavl-
jeni javni pozivi za izbor operacij, ki jih oceni neodvisna ocenjevalna komisija. 

Namen poziva je vzpostaviti nabor zunanjih neodvisnih strokovnjakov z dobrim poznavanjem pod-
ročja razvoja podeželja, sladkovodne akvakulture in regionalnega razvoja tako z vidika prakse kot 
z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in 
izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

Izmed prijavljenih primernih kandidatov bo Upravni odbor LAS Posavje potrdil 5 (pet) neodvisnih 
strokovnjakov za 4-letno mandatno obdobje. 

Rok za prijavo na javni poziv je 13. 1. 2017.

Vse ostale informacije v zvezi s tem pozivom dobijo zainteresirani na Regionalni razvojni agenciji Po-
savje, CKŽ 2, 8270 Krško, na tel. številki 07 488 10 43 ter 07 488 10 40, na e-naslovu las.posavje@
rra-posavje.si ter na spletni strani www.las-posavje.si in www.rra-posavje.si .

LJUBLJANA, KRŠKO - Vlada RS 
je odobrila sklenitev pogod-
be o brezplačnem prenosu 
nepremičnin na Vidmu v Kr-
škem z Občino Krško zaradi 
izvedbe načrtovanega projek-
ta »Ureditev mirujočega pro-
meta ob Cesti 4. julija na Vid-
mu v Krškem«. Kot so pojasnili 
na Občini Krško, so bile parce-
le zemljiškoknjižno v lasti Re-
publike Slovenije, nahajajo pa 
se v neposredni bližini osre-
dnje krške tržnice, bank, pošte, 
kulturnega doma, hotelskega 
kompleksa in drugih organi-
zacij. Gre za ulico s parkirišči, 
vzporedno z regionalno cesto 
Krško – Brežice. Občina Krško 
bo po načrtih do leta 2019 ob-
novila parkirne prostore z iz-
vedbo novih betonskih robni-
kov, asfaltirala obstoječe ulice 
in parkirišča, izvedena bo tal-
na označitev in obnovljena 
ostala horizontalna in verti-
kalna prometna signalizaci-
ja. Na parkiriščih bodo uvedli 
režim kratkotrajnega parki-
ranja, kar pomeni, da bo ure-
jena modra cona s parkoma-
ti, obnovili bodo tudi javno 
razsvetljavo, celostno horti-
kulturno ureditev, ob parki-
riščih bodo smiselno umesti-
li tudi ostalo urbano opremo 
(klopi, koši za smeti …). Dol-
goročno ima Občina Krško 
na predmetnih zemljiščih na-
men zapreti dostop za promet, 
prostor pa urediti in nameni-
ti za sprehajalce in kolesarje, s 
čimer sledijo cilju kakovostne-
ga delovanja gospodarskega in 
kulturnega središča mesta Kr-
ško in celotne občine Krško.
  P. P.

Zemljišča na Vidmu 
Občini Krško
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

»Dan kruha, vina in salam« po-
vezuje pod streho festivala vi-
nogradniška društva, aktive 
kmečkih žena, pridelovalce su-
homesnatih izdelkov in turistič-
na društva, ki delujejo na ob-
močju občine Brežice in s svojo 
ponudbo prispevajo k pomemb-
nim turističnim produktom ter 
sooblikujejo okus turizma obči-
ne Brežice. Rdeča nit dogodka je 
degustacija županovega vina in 
ostalih najboljših vin, ki zorijo na 
sončnih gričih dveh vinorodnih 
okolišev občine. Te lahko obisko-
valci preizkusijo skupaj z izborom 
suhomesnatih izdelkov ter sveže 
pečenim domačim kruhom.
Kruh prispevajo udeleženke in 
udeleženci, ki se s svojimi izdel-
ki pomerijo za naslov najboljših 
treh BMM kruhov. Vsako leto 
število udeležencev raste, ravno 
tako število oddanih vzorcev kru-

MOSTEC - Društvo Sožitje Bre-
žice vsako leto pripravi tradicio-
nalno predpraznično srečanje za 
članice in člane društva ter nji-
hove družine. Vabilu se je z ve-
seljem odzval tudi župan občine 
Brežice Ivan Molan, ki je navzo-
čim ob pozdravnem nagovoru 
zaželel predvsem obilo dobrega 
počutja in zdravja v novem letu. 
Zbrane je pozdravila predsedni-
ca društva Anica Ajlec, letošnje-
ga srečanja se je udeležila tudi 
ravnateljica Osnovne šole dr. Mi-
hajla Rostoharja Krško dr. Barba-
ra Smolej Fritz. 

Predsednica društva Sožitje Bre-
žice Anica Ajlec je zbranim na-
menila topel pozdrav in udele-
žencem srečanja zaželela obilo 
vsega dobrega. Kulturno-glasbe-

Spoštovani občanke in občani občine Brežice!

Naj leto, ki mineva, za sabo pusti predvsem lepe spomine 
na doživetja in rezultate uspešnega sodelovanja 

ter uresničenih načrtov. Naj vam decembrski prazniki prinesejo 
čas za druženje z vašimi najdražjimi, obilo miru, 

dobre volje in zaupanja v prihodnost.

V novem letu vam želimo zdravja, zadovoljstva 
in uresničenih ciljev!

Iskreno vam čestitamo ob našem državnem prazniku, 
26. decembru, dnevu samostojnosti in enotnosti 

vseh Slovenk in Slovencev.

Ivan Molan, župan občine Brežice, 
in zaposleni v občinski upravi

Občina Brežice pripravlja tudi 
Celostno prometno strategijo 
- strateški dokument za vzpo-
stavitev trajnostnega načrtova-
nja prometa na območju občine 
Brežice, ki na prvo mesto v pro-
metu postavlja pešce, kolesarje 
in javne prevoze.

Ureditev kolesarske steze in 
pločnika na Čatežu ob Savi

Investicija sledi zamisli o poveza-
vi mesta Brežice s Termami Ča-
tež, saj želijo številni prebivalci 
in turisti s kolesom raziskovati 
in spoznavati kraje v občini. Pro-
jekt zajema obnovo obstoječe-
ga pločnika z razširitvijo ter iz-
gradnjo dvosmerne kolesarske 
steze, in sicer na delu Topliške 
ceste z navezavo na Zagrebško 
cesto na Čatežu ob Savi do križ-
išča s Savsko potjo. Ob izgradnji 
se obnovi javna cestna razsvet-
ljava, uredi odvodnjavanje, pro-
metna signalizacija, uvozi ter 
ostale potrebne ureditve. Dvo-
smerni kolesarski prehod se iz-
vede preko uvoza/izvoza z avto-
busnega postajališča na Topliško 
cesto in preko regionalne ceste 
v križišču z Zagrebško cesto, v 
skupni dolžini cca. 500 m. Pod 
avtocestnim nadvozom se bo 
zgradilo počivališče in opremi-
lo s klopmi, stojali za kolesa, tu-
rističnimi informacijskimi tabla-

Gradnja novih kolesarskih stez 
Občina Brežice urejanje pločnikov in kolesarskih stez šteje med prednostne naloge na 
področju tako zagotavljanja varnosti v prometu kot na področju turizma, kjer kolesar-
ske steze predstavljajo tudi pomembno turistično infrastrukturo. 

mi, pitnikom za vodo in košem 
za smeti. Izvedena bodo dela v 
vrednosti dobrih 172.000 evrov. 
Dela se izvajajo v obdobju dveh 
let, s predvidenim dokonča-
njem del do konca meseca apri-
la 2017. Dela izvaja podjetje CGP, 
d.d., iz Novega mesta. 

Gradnja enostranske kolesarske 
steze in dela pločnika ob Cesti 
svobode, med semaforiziranim 
križiščem z Bizeljsko cesto in 
krožiščem v Trnju

V letih 2015-2016 je Občina Bre-
žice zgradila enostransko kole-
sarsko stezo in pločnik od trgo-

vine Lidl do rondoja v Trnju po 
desni strani Ceste svobode. V le-
tošnjem letu se je izvedba eno-
stranske kolesarske steze in dela 
pločnika nadaljevala po levi stra-
ni istega odseka Ceste svobode. 
Obstoječi pločnik je bil dograjen 
za širino enosmerne enostran-
ske kolesarske steze. Dela na 
terenu so zaključena, prevzem 
vzdrževalnih del s strani Direkci-
je Republike Slovenije za infra-
strukturo je načrtovan v mese-
cu januarju. Vrednost izvedenih 
del znaša cca. 47.000 evrov. Dela 
je izvajalo podjetje HPG d.o.o. iz 
Brežic. 

Podelitev priznanj udeležencem v peki kruha
BREŽICE - V Mestni hiši je župan občine Brežice Ivan Molan podelil priznanja udeleženkam in udeležencem tekmova-
nja v peki kruha, ki je bilo sestavni del dogodka »Dan kruha, vina in salam« 2016. Ta se je letos že tretjič zapored odvil 
kot otvoritveni dogodek v sklopu festivala »Brežice, moje mesto«.

ha. Na letošnjem ocenjevanju je 
bilo oddanih 38 vzorcev domače-
ga kruha. Kruh je ocenjevala ko-
misija v sestavi: Franc Planinc, 
pekovski mojster, Roman Ma-
tjašič, predstavnik Občine Bre-
žice, in Mira Budič, predstavni-
ca Društva kmetic Brežice. Prva 
tri mesta so osvojili kruhi izpod 

rok Veronike Fabinc, Vere Kri-
štof in Alojza Levičarja, zapisa-
ni od prvega do tretjega mesta.
Župan občine Brežice Ivan 
Molan se je na sprejemu še 
enkrat zahvalil vsem udeležen-
kam in udeležencem, ki s svojo 
udeležbo in izdelki sooblikujejo 
dogodek ter festival in tako pri-

spevajo k njegovi uspešni izved-
bi. Ob tej priložnosti je župan 
podelil posebno zahvalo sode-
lujočim. Dogodek so popestri-
li člani Tamburaškega orkestra 
KUD Oton Župančič Artiče, na-
daljeval pa se je s prijetnim dru-
ženjem in pogovorom o nadalj-
njem sodelovanju.

Župan na tradicionalnem srečanju 
društva Sožitje Brežice

ni program sta povezovala Jani 
Ajlec in Tadeja Preskar, s pet-
jem in recitacijami so se predsta-
vili uporabniki Varstveno delov-
nega centra Krško – Leskovec, 
enota Brežice, ki so se priprav-
ljali pod mentorstvom prosto-
voljke Mateje Kus. Zanimiv pro-
gram so z odličnim petjem in 
plesno predstavo obogatili tudi 

učenke in učenec Osnovne šole 
Globoko pod mentorstvom glas-
benega pedagoga Vilka Ureka, 
ki je s praznično in razigrano 
glasbo poskrbel za zabavo vseh 
udeležencev. Po kosilu je prišel 
na vrsto tudi težko pričakovani 
obisk Božička, ki je vsakogar ob-
daril z darilom in izvirnim vošči-
lom. 

www.brezice.si

BREŽICE�–�K�prazničnemu�vzdušju�sta�18.�de-
cembra�v�cerkvi�sv.�Lovrenca�z�božičnim�kon-
certom�prispevala�gostujoči�Moški�pevski�zbor�
Bizeljsko�in�Mešani�pevski�zbor�KUD�Brežice.�
Zbora�sta�pod�taktirko�zborovodij�Nika�Ogo-
revca�ter�Elizabete�Križanić�in�Dragutina�Kri-
žanića�prisotne�popeljala�od�napevov�Kaj�bi�te�
vprašal�do�Žab�ter�od�Svitej�se�svitej�preko�Božji�
nam�je�rojen�sin�do�Svete�noči,�skupno�s�14�pri-
ložnostnimi�pesmimi,�s�katerimi�so�pevci�ogreli�
zunaj�z�ivjem�okrašen�večer.�Naj�med�najlepši-
mi�prazniki�govorijo�topla�srca,�v�prihajajočem�
letu�pa�dobra�dela.�N.�J.�S.
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          aj bi ne prepeval, 

svetu razodeval,

da res ljubim jo, 

tole zemljico. 

                  (S. in V. Avsenik)

K
Ob 25. obletnici enotne odločitve 

slovenskega naroda za samostojno državo
 

 vas vljudno vabimo na
osrednjo posavsko proslavo ob 

dnevu samostojnosti in enotnosti

v ponedeljek,
26. decembra 2016, 

ob 17. uri
v veliko dvorano

Kulturnega doma Krško.

Slavnostni govornik bo Ladislav Lipič, 
predsednik Zveze veteranov vojne za 

Slovenijo

Kulturni program bo oblikoval
Simfonični orkester 

Glasbene šole Krško z gosti
Dirigent: Peter Gabrič

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

Mag. Miran Stanko,
župan        

Brezplačno vstopnico je potrebno rezervirati na blagajni
Kulturnega doma Krško na telefonsko številko 07 488 01 94.

KRŠKO MLADIM PRIJAZNA OBČINA - Inštitut za mladinsko poli-
tiko je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije 6. decembra 
v Mestnem muzeju Ljubljana tudi letos občinam podelil certifi-
kat Mladim prijazna občina. Občina Krško je certifikat prejela že 
v letu 2012, komisija pa je letos odločila, da se med drugimi tudi 
Občini Krško veljavnost certifikata podaljša. Certifikat za obdob-
je 2016 – 2020 je prevzela podžupanja občine Krško Ana Somrak. 
S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na po-
dročju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje 
mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti 
v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila. Pri oceni uspešnos-
ti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen načrtnemu 
obravnavanju področja mladine, participaciji mladih, organizira-
nju, informiranju, zaposlovanju, izobraževanju mladih, stanovanj-
ski politiki in mobilnosti mladih. Z letošnjim letom so prvič podalj-
šali veljavnost certifikata občinam, ki so certifikate že prejele, pa 
se jim veljavnost z letošnjim letom izteka. 

Praznični december v Krškem

Skavti Župnije Krško - Videm ob 
Savi so zbirali rabljene igrače za 
otroke iz socialno ogroženih dru-
žin, pod mentorstvom vzgojite-
ljic vrtca Vila pri OŠ Leskovec pri 
Krškem so potekale delavnice za 
otroke, nastopile so mažoretke 
Mažoretnega kluba Baton. Na 
obnovljenem parkirišču pri tr-
žnici so v času sejma odprli tudi 
drsališče. V spremljajočem pro-
gramu ob odprtju so nastopili Pi-

halni orkester Krško, učenke in 
učenci OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško ter Mažoretni klub BATON.
Od ponedeljka, 12. decembra, 
do četrtka, 15. decembra, je v 
starem mestnem jedru in Men-
cingerjevi hiši potekal novoletni 
bazar s pestro ponudbo in spre-
mljevalnim programom različnih 
kulturnih društev. V Mencinger-
jevi hiši so se predstavili roko-
delci z izvirnimi darilci, med-

tem pa je otroke v Mestnem 
muzeju Krško v pravljični deže-
li pričakal dedek Mraz in različ-
ne otroške delavnice. Še pose-
bej pestro je bilo na decembrski 
Moj četrtek, ko se je dedek Mraz 
sprehodil po ulici, otroci pa so 
lahko jezdili pravega ponija. 
Vrhunec praznovanja se je od-

vijal prejšnji konec tedna. Za 
zabavo so poskrbeli člani pop 
tamburaške skupine iz sosednje 
Hrvaške OD SRCA DO SRCA, Pi-
halni orkester Krško in Mažoret-
ni klub Baton, v soboto pa Čuki 
in domača zasedba URANIUM 
PILLS PROJECT ter Pihalni orke-
ster DKD Svoboda Senovo in ple-
salci Plesnega kluba Lukec Krško. 

NA VIDEM 
26., 28. IN 30. DECEMBRA 

PRIHAJA ANA MRAZ

Kulturni dom Krško bo konec de-
cembra, natančneje 28. in 30. 
decembra med 17. in 20. uro, 
poskrbel za posebno decembr-
sko vzdušje, saj bodo na plošča-
di pred domom na Trgu Matije 
Gubca gostili zimski mednaro-
dni festival uličnega gledališča 
Ana Mraz, 26. decembra pa pri 
tržnici Videm. 

Utrinek s prazničnega sejma na tržnici Videm

Odprtje drsališča na parkirišču pri tržnici Videm

Dedek Mraz se je sprehodil po ulici v spremstvu najmlajših, kjer je bilo veliko presenečenj.

Vzdušje prazničnega vikenda v starem mestnem jedru Krškega

Javni razpis za pridobitev pravice uporabe lokacij za 
oglaševanje na nepremičninah v lasti občine Krško

Občina Krško na podlagi 23. člena Odloka o oglaševanju v ob-
čini Krško (Ur. list RS, št. 100/2013) objavlja javni razpis za pri-
dobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremič-
ninah v lasti občine Krško. Vsi zainteresirani ponudniki lahko 
oddajo svojo pisno ponudbo v skladu z zahtevami iz razpisne 
dokumentacije, najpozneje do dne 4. 1. 2017, do 12. ure, na 
naslov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Razpi-
sna dokumentacija je objavljena na spletnem portalu Občine 
Krško www.krsko.si v rubriki Javni razpisi.

Povabilo k oddaji ponudb za najem kompleksa 
Športno rekreacijski center Brestanica«

Občina Krško objavlja povabilo k oddaji ponudb za najem kom-
pleksa »Športno rekreacijski center Brestanica« za obdobje 8 let. 
Izhodiščna vrednost letne najemnine znaša 9.000 evrov. Rok za 
zbiranje ponudb je 23. januar 2017 do 10. ure. Ponudniki lahko 
ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov 
in v glavno pisarno najemodajalca prispeti do določenega datu-
ma ali ure. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
www.krsko.si v zavihku Javni razpisi. Vsa vprašanja lahko intere-
senti posredujejo po pošti na naslov najemodajalca: Občina Kr-
ško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško ali na elektronski naslov: 
zdravko.pilipovic@krsko.si in klavdija.zibert@krsko.si v zvezi s 
postopkom in predmetom najema. 

Pester december v mestu Krško se je po slovesnem prižigu lučk nadaljeval 10. decembra s Prazničnim kulinaričnim in 
rokodelskim sejmom na tržnici Videm v Krškem v organizaciji Agro Posavje in Kostaka Krško s pestro izbiro unikatnih 
daril za praznične dni ter nadaljeval z novoletnim bazarjem in Prazničnim vikendom v starem mestnem jedru v soor-
ganizaciji občine, KS mesta krško, MC Krško, Centra za podjetništvo in turizem Krško, KD Krško z enoto Mestni Muzej 
Krško, Javnim skladom za kulturne dejavnosti in Zvezo prijateljev mladine Krško.
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ameriskih sanj

Vecer 

petek ob 18. uri
 30.12.2016 

v sportnem domu Sevnica

dirigent godbe:  Matic Nejc Kreca

gost vecera: Tomi Baaron

koncert bo povezovala: Tanja zibert
vstop prost

www.kd-godba-sevnica.si

®Pokrovitelj prireditve: GEN ENERGIJA d.o.o.
LEKARNA SEVNICA
LISCA d.d.
KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ
KRAJEVNA SKUPNOST STUDENEC
CVETLIČARNA ZELENA PIKA

FUZIA.EU, Jure Svažič s.p.
TAMAK d.o.o.
LIPA-LES d.o.o., Boštanj
MATEJA IN IGOR LUBEJ
CREART, Matija Svažič s.p.
KŠTM Sevnica

Aleksander Kus s.p., Aleks & Irena Wedding Photography
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (JSKD)

ob 17.00 

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE 
s skupino malibu

ob 22.00 

SILVESTROVANJE NA PROSTEM 
Z ANSAMBLOM D’PALINKA band

2016

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

Občina Sevnica je izvajala ak-
tivnosti, kot so načrtovanja in 
usposabljanja v primerih na-
ravnih in drugih nesreč, nada-
ljevala se je priprava strateškega 
dokumenta ocene ogroženosti z 
obravnavo območja celotne ob-
čine. Sevnica je bila letos orga-
nizator regijske slovesnosti ob 
svetovnem dnevu Civilne zaš-
čite, 1. marcu, na kateri so bila 
podeljena priznanja zaslužnim 
s področja zaščite, reševanja in 
pomoči. 

Jeseni je bila uspešno izvede-
na osrednja zaščitno-reševal-
na vaja, in sicer na območju 
Doma upokojencev in oskrbo-
vancev Impoljca. Namen vaje 

Zaključeni so razpisi za štipendiranje izobraževanja iz občinskega 
proračuna, namenjeni za pomoč pri izobraževanju za deficitarne 
poklice, za bodoče prevzemnike kmetij, pa tudi za štipendiranje v 
okviru Posavske štipendijske sheme. 

Občinske štipendije za deficitarne poklice, ki se letos podeljujejo 
prvič, bodo v višini 80 evrov mesečno tem šolskem letu v pomoč 
desetim dijakom srednje poklicne ali srednje strokovne izobraževal-
ne smeri. Občinske štipendije za deficitarne poklice se podeljujejo z 
namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na pov-
praševanje delodajalcev, spodbujanja vpisa na vrste in področja izo-
braževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposlji-
vost, ter tista področja izobraževanja, za katera ni dovolj zanimanja.
Tako kot v letih doslej občina v okviru razpisa za podporo razvoju 
kmetijstva del proračunskih sredstev namenja tudi štipendiranju bo-
dočih prevzemnikov kmetij. Namen ukrepa je finančna pomoč pri iz-
obraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdar-
ske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju prevzeli delo na 
domačih kmetijah. Štipendijo bo prejemalo sedem srednješolcev 
oziroma študentov, in sicer v mesečni višini 170 evrov.
V okviru Posavske štipendijske sheme, ki jo več let zapored delno 
financirajo posavski občinski proračuni, štipendije za pomoč pri iz-
obraževanju v tujini s področja kulture v tekočem študijskem letu 
prejemajo tudi trije študenti iz sevniške občine. 
Skupaj je tako v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 za vsa 
tri štipendijska področja iz sevniškega občinskega proračuna name-
njenih 32.500 evrov.

Občina Sevnica za štipendiranje v šolskem letu 
2016/2017 namenja 32.500 evrov

Sevnico obiskal veleposlanik ZDA 
Na delovnem obisku Sevnice je bil 8. decembra veleposlanik Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji, Brent R. Har-
tley. Na enem od nizu svojih obiskov krajev po Sloveniji se je na Gradu Sevnica najprej srečal s predstavniki občine. 

S strani župana Srečka Ocvir-
ka in sodelavcev se je seznanil 
z življenjem in delom v lokalni 
skupnosti, s poudarkom na ra-

zvojnih projektih, gospodarstvu 
in podjetništvu ter kulturnih in 
naravnih znamenitostih. Po se-
stanku si je ogledal prostore gra-
du, osrednjega kulturno-zgodo-

Zveza kulturnih društev Sevnica je objavila javni poziv za zbiranje 
predlogov za podelitev priznanj in Prešernovih plaket za dolgole-
tno uspešno in odgovorno delo ter posebne dosežke na različnih 
področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki imajo poseben po-
men za razvoj kulture v občini Sevnica. Poziv za zbiranje predlo-
gov je odprt do 13. januarja 2017. 
Razpisna dokumentacija in obrazci so na voljo na sedežu Zve-
ze kulturnih društev Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, kjer se 
tudi zbirajo predlogi. Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh 
Občine Sevnica. Zveza kulturnih društev Sevnica bo priznanja in 
Prešernove plakete podelila na osrednji slovesnosti ob kulturnem 
prazniku, ki bo 7. februarja ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

vinskega objekta v upravljanju 
Javnega zavoda za kulturo, 
šport, turizem in mladinske de-
javnosti Sevnica.

Sledil je obisk podjetja Siliko d. 
o. o. na Radni, kjer je direktor 
Janez Koprivec skupaj s sode-
lavci predstavil proizvodni pro-
ces in produkte iz gume, plastike 
in tekočega silikona, med njimi 
dele za avtomobilsko industrijo, 
ki imajo svoj pomemben trg tudi 
v Združenih državah Amerike.

Obisk Sevnice je veleposlanik 
skupaj s sodelavci v celoti ocenil 
kot zelo prijeten, dejal pa je tudi, 
da bi se z veseljem še kdaj vrnil 
in si ogledal še katero od podje-
tij. Predvsem za gospodarsko so-
delovanje so tovrstni mednaro-
dni kontakti za sevniško občino 
namreč zelo pomembni, to pa je 
bil tudi osrednji namen delovne-
ga srečanja.

 Foto: Občina Sevnica

Delovno srečanje na sevniškem gradu

Ob vpisu v knjigo vtisov

Ogled in predstavitev podjetja Siliko

Razširjena seja štaba civilne zaščite
Na zaključnih decembrskih srečanjih se sestajajo organizacije z različnih področij družbenega delovanja, med kateri-
mi je s področja zaščite in reševanja še posebnega pomena štab Civilne zaščite Občine Sevnica. Opravljeno delo v pre-
teklem letu so člani štaba analizirali na seji 11. decembra.

je bil preveriti sodelovanje po-
sameznih struktur v sistemu 
zaščite, reševanja in pomoči. 
Pripadniki iz vrst Rdečega kri-
ža in Gasilske zveze Sevnica so 
se udeleževali rednih in doda-
tnih usposabljanj pa tudi regij-
skega tekmovanja v prvi pomo-

či v Kostanjevici na Krki. 

Vseskozi teče dobro sodelova-
nje z Gasilsko zvezo Sevnica in 
vsemi prostovoljnimi gasilski-
mi društvi, s katerimi ima Obči-
na Sevnica sklenjeno pogodbo o 
opravljanju javne gasilske služ-

be. Skozi vse leto v sistemu reše-
vanja, zaščite in pomoči poteka 
tudi dobro sodelovanje z osta-
limi v sistem vključenimi služ-
bami, organizacijami in društvi, 
med njimi Zdravstvenim domom 
Sevnica, Območno organizacijo 
Rdečega križa Sevnica, Policijsko 
postajo Sevnica, Planinskim dru-
štvom Lisca Sevnica, Društvom 
potapljačev Vidra Krško in dru-
gimi. 

Tudi v letu 2017 se bodo odgo-
vorno nadaljevale aktivnosti na 
področju načrtovanja zaščite in 
reševanja v primeru naravnih in 
drugih nesreč, ki bi lahko pri-
zadele občino, organizirana bo 
večja vaja, zvrstile se bodo ra-
zne redne in druge aktivnostmi 
na področju zaščite in reševanja.

Seja štaba civilne zaščite (foto: Občina Sevnica)

Razpis za priznanja in Prešernove plakete 
Zveze kulturnih društev 

16. BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT

GODBE BLANŠKI 
VINOGRADNIKI,

ki bo 26. decembra 2016 
ob 18. uri

v Športni dvorani OŠ Blanca.

Nastopajoči: Prifarski muzikanti, 
Veseli svatje, Vilinke, Simpl band, 
posebni gost iz znane TV oddaje.

Prireditev bo s humorjem in 
igrivostjo obarval 
Štamperlov Pepi.

Predprodaja vstopnic:
Okrepčevalnica Radej Blanca, 
Trafika Sevnica in Caffe Lurd 

Brestanica

Organizator: 
KD Godba Blanški vinogradniki
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Spoštovane občanke, 
cenjeni občani, bralke in 
bralci Posavskega obzornika! 

Zadnji dnevi iztekajočega 
se leta so čas, ko naredimo 
analizo preteklega in 
načrt prihajajočega leta. 
Pustimo slabe stvari za sabo, 
veselimo se novih pridobitev 
in pogumno zakorakajmo 
novim zmagam naproti. Ni 
več časa za ideologijo, čas je 
za konkretna dejanja v korist 
vseh občank in občanov. 

Želim vam lep in doživet 
božič ter vse dobro v letu 
2017. 

Ladko Petretič, župan 
občine Kostanjevica na 

Krki, s sodelavci 

Drage občanke, spoštovani 
občani, Posavke in Posavci,

vsak nov začetek je 
priložnost za nove zgodbe. 

Naj leto 2017 piše zgodbe 
sreče, zdravja, uspeha, 
izpolnjenih želja, drobnih 
pozornosti in medsebojnega 
razumevanja. 

Prijetne praznike 
in srečno 2017.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško,

s sodelavci

Spoštovane bralke, 
spoštovani bralci 
Posavskega obzornika,

naj leto, ki mineva, za 
sabo pusti predvsem lepe 
spomine na doživetja 
in rezultate uspešnega 
sodelovanja.  V novem letu 
vam želimo vztrajnosti in 
poguma pri doseganju 
zastavljenih ciljev in 
uresničevanju želja. Naj 
nas vse vodi misel, da tudi 
če delamo majhne stvari, 
naj bodo te narejene z 
veliko ljubezni.  Želimo vam 
veliko srčnosti, zaupanja in 
optimizma pri spreminjanju 
sveta na bolje.  

Vesele božične praznike in 
vse dobro v letu 2017!

Iskreno vam čestitam 
tudi ob našem državnem 
prazniku, 26. decembru, 
dnevu samostojnosti in 
enotnosti. 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Spoštovane občanke in 
občani, drage bralke in bralci,

približujejo se praznični 
dnevi, ki naj bodo radodarni 
z dobrimi medosebnimi 
odnosi, s spoštovanjem in 
razumevanjem drug do 
drugega, saj so to vrednote, 
ki krojijo tudi našo skupno 
prihodnost. 

Naj bo prihodnost, ki se 
riše na obzorju, polna 
najsvetlejših in najtoplejših 
barv, naj hodita sreča in 
veselje z roko v roki. Naj 
se izpolni čim več želja, 
udejani čim več obljub. Naj 
vam novo leto prinese obilo 
zadovoljstva na osebni in 
poklicni poti. Naj bo novih 
izzivov in priložnosti čim več 
tudi na občinski, regionalni 
in državni ravni.

Franjo Debelak, župan 
občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci

Spoštovani.

V praznike odetem zaključku 
leta se spominjamo doživetij, 
ki so nas v odhajajočem 
obdobju najbolj 
zaznamovala. 

Zasluženo si voščimo 
ob osebnih in poslovnih 
uspehih, ki bodo tlakovali 
pot nadaljnjim korakom. 
Zagotavljanje kakovostnih 
pogojev za prijetno življenje 
v lokalni skupnosti in dobro 
povezovanje znotraj skupne 
posavske regije bosta 
smernici tudi za prihodnost. 

Božično-novoletni čas naj 
vas obdarja s toplino in vam 
prinaša veselje. V letu 2017 
vam želimo veliko zdravja 
in uspehov ter sončnih, 
srčnih in srečnih dni. Iskrene 
čestitke tudi ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti. 

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica,

s sodelavci

 

Praznično 
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 22. 12. 2016

Spoštovane, spoštovani,
  
po zanimivem letu 2016 je 
pred vrati že leto 2017, za 
katerega si glede na letošnje 
dogodke v svetu želim 
predvsem več miru, strpnosti 
in človeške topline.

Na ravni regije pričakujem 
nadaljevanje zelo dobrega 
sodelovanja med občinami, 
saj bomo le tako lahko vsi 
skupaj stopili naprej v smeri 
vizije zagotavljanja poklicnih 
perspektiv ter pogojev 
za kakovostno življenje 
in osebnostno rast vsem 
prebivalcem Posavja.

Vsakemu izmed vas pa v 
prihajajočem letu 2017 
želim obilo zdravja, sreče, 
osebnega zadovoljstva in 
poguma za spreminjanje 
izzivov v priložnosti.
 

Tomaž Režun,
župan občine Radeče,

s sodelavci

Jutrišnji svet pripada tistim, 
ki z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost, 

tistim, ki znajo in vedo, kaj hočejo, 
predvsem pa verjamejo v to, kar delajo. 

Srečno 2017!

Drage bralke in bralci,
želimo vam dišeče in mirne praznike,

med katerimi si boste nabrali dovolj moči, 
da z odločnimi koraki zakorakate v nove zmage!

Naj bo novo leto zdravo, nasmejano in uspešno!

Ekipa Posavskega obzornika
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Tako številčno in aktivno dru-
žino dobiti skupaj ni povsem 
enostavno, saj že dveh fantov 
zaradi šolanja med tednom 
ni doma, obveznosti pa imajo 
tudi konec tedna, a smo se le 
uskladili. V njihovem domova-
nju se človek hitro počuti do-
mače, vidi se, da jim gostoljub-
nosti ne manjka. K prijetnemu 
vzdušju prispeva še ogenj, ki 
prasketa v kaminu, pa trije 
mačji kosmatinci, ki drema-
jo vsak v svojem kotu, brez 
otroškega vrveža v tako veliki 
družini seveda tudi ne gre. In 
čeprav jih vsi poznamo, morda 
ni odveč, da povzamemo njiho-
vo zgodbo.

GLASBENI SAMOUK Z 
DVEMA DRUŽINAMA

46-letni Toni Sotošek je, 
čeprav sam pravi, da mu tega 
marsikdo ne verjame, popoln 
glasbeni samouk, saj v njego-
vem otroštvu ni bilo možnos-
ti šolanja na tem področju. Na 
harmoniko, ki mu jo je kupil 
stric Blaž iz Koprivnice, je za-
čel igrati pri devetih letih. Po 
zmagi na prireditvi »Pokaži, 
kaj znaš« na Senovem je zaslo-
vel kot »fantič s klobukom in 
harmoniko« in k sodelovanju 
ga je povabila folklorna skupi-
na s Senovega, s katero je ig-
ral 15 let, ogromno pa je nasto-
pal tudi kot solist. Že leta 1983 
je požel simpatije poslušalcev 
na »Zlati harmoniki Ljubeč-
ne«, kamor se je še vračal in 

kar dvakrat, leta 1986 in 1988, 
na njej tudi zmagal. Tam ga je 
opazil legendarni Mito Trefalt 
(s katerim je sodeloval vse do 
njegove nedavne smrti) in ga 
povabil v svojo oddajo Košni-
kova gostilna, kasneje je na-
stopil tudi v številnih drugih 
znanih TV oddajah in igral v 
različnih zasedbah. Seveda je 
najbolj ponosen na družinski 
ansambel, v katerem igra in 
poje skupaj s svojimi otroki. 

Leta 1992 je začel poučeva-
ti diatonično harmoniko, od 
leta 2004 jo poučuje tudi v 
Glasbeni šoli Marjana Kozi-
ne v Novem mestu, tako da že 
skoraj 25 let živi od glasbe, ki 
tako zanj ni več le hobi, ampak 
mu daje kruh, kar ni dano vsa-
komur. »V tem času sem izu-
čil okoli 900 harmonikarjev,« 
ponosno pove, kako velika je 
njegova »harmonikarska dru-
žina«, iz katere so izšli številni 
uspešni solisti, glasbeniki v an-
samblih ali pa samo ljubitelj-
ski harmonikarji »za dušo«. 
Leta 1999 se je poročil z Dar-
jo iz družine Pajtler, kjer se je 
prav tako igralo na (klavirsko) 
harmoniko, a sama prav tako 
ni imela možnosti, da bi se na-
učila katerega od glasbil. Pred 
leti so ji za rojstni dan kupili 
citre, a se, kot pravi, še ni poš-
teno zavzela, da bi se naučila 
igrati nanje, čeprav si tega želi. 
Kar ob petih otrocih v hiši in 
vseh obveznostih, ki jih to po-
tegne za sabo, niti ni čudno. 
Morda pa se bo kdaj pridruži-
la družinskemu ansamblu kot 
citrarka, kdo ve … 

Otrokom je bila glasba res »po-
ložena v zibko« in seveda ho-
dijo po očetovih glasbenih 
stopinjah, a vsak na svoj na-
čin. 16-letni Toni je dijak 2. le-
tnika Konservatorija za glas-
bo in balet v Mariboru, kjer se 
uči pozavno, igra pa tudi klavir, 
bariton in bas kitaro. 15-letni 
Matic je v tem šolskem letu za-

čel obiskovati Srednjo glasbe-
no šolo v Celju, kjer igra kla-
rinet, obvlada pa tudi kitaro. 
Oba že razmišljata o glasbe-
nem študiju, morda tudi v tu-
jini, nato pa želita igrati v ka-
terem od poklicnih orkestrov. 
12-letni sedmošolec Miha obi-
skuje pouk trobente v Glasbe-
ni šoli Krško in prav tako raz-
mišlja o nadaljnjem šolanju na 
glasbenem področju. Fantje so 
kot solisti na domačih in med-

narodnih tekmovanjih osvojili 
številna priznanja oz. praktič-
no vse, kar je možno. Vsi tri-
je so člani Simfoničnega orke-
stra krške glasbene šole, Toni 

in Matic še Pihalnega orke-
stra Krško, prvi pa pomaga še 
v novomeškem Big bandu. Se-
demletni Jaka v glasbeni šoli 
igra klavir, doma pa še harmo-
niko, izkazal se je tudi že kot 
pevec, sicer pa pravi, da bi rad 
vozil motokros. Prvošolka Eva, 
»princeska« v družbi štirih sta-
rejših bratov, je nadebudna vi-
olinistka. Ste opazili, da je le 
enkrat omenjena harmonika? 
Ja, nihče se ni odločil za har-

moniko kot svoj glavni inštru-
ment, saj jih oče k temu ni silil, 
vendar, kot pravi, bo tudi har-
monika še prišla na vrsto. Sicer 
pa fantov še zdaleč ne zanima 
samo narodnozabavna glas-
ba - predvsem starejša dva sta 
se (seveda tudi skozi šolanje) 
spoznala s klasiko, z veseljem 
pa prisluhneta tudi modernej-
šim zvokom.

ZA BOŽIČ IN NOVO LETO 
NAJRAJE DOMA

Kako bodo preživeli bližnje 
praznike? »Glede na to, da 
smo pri naši hiši zelo aktivni, 
pričakujem, da bomo okrog 
božiča malce 'ustavili konje'. 
Tiste dni bomo preživeli bolj 
mirno, tega se veselimo. Tak-
rat ne gledamo preveč na uro 
in se nam nikamor ne mudi,« 
odgovori Toni. Dan pred boži-
čem bodo okrasili hišo in oko-
lico ter postavili jaslice, saj 
menijo, da je to najlepše na-
rediti prav na ta dan. »Vsa ta 
amerikanizacija, ko je že no-
vembra vse okrašeno, prazni-
kom vzame pomen, saj se tak-
rat dejansko nič več ne zgodi,« 
meni Toni. Seveda bodo imeli 
božično večerjo, pri kateri ne 
bo na mizi nič posebnega, pa 
tudi obdarovanja ob božiču ni-
majo v navadi. Prav na božič-
ni dan gredo na kosilo bodisi 
k Tonijevi mami bodisi k Dar-
jinim staršem. Za božič sicer 
neradi in redko nastopajo, iz-
jemoma so pred leti sodelovali 
pri živih jaslicah, ki so jih prip-
ravljali Koprivničani.

Toni je pred leti napisal tudi 
pesem Božič pri nas, ki so jo 
posneli z Nušo Derenda in 
Markom Pezdircem. Govori o 
tem, kako na enem koncu sve-
ta v izobilju praznujemo božič 
(Sneg in mraz, a pri nas ob ka-
minu je toplo, iz kuhinje že diši, 
mi krasimo smrečico …), med-
tem ko je na drugem koncu 
sveta povsem drugače (Mar-
sikje ni tako, ne diši in ni toplo, 
ni igrač, vojne so, od strahu le 
jočejo …), dodali pa so še svoje 
božično sporočilo (Srečen bo-
žič, mir ljudem vsega sveta ta 
dan naj da, prazniki nas druži-
jo, zgled sveta je družinica …) 
»Zavedamo se, da lepo in nor-
malno živimo, zato se velikok-
rat udeležujemo dobrodelnih 
dogodkov. Vsako minuto se 
moraš zavedati, da ni samou-
mevno, da si srečen in zdrav, 
vse to se lahko spremeni v se-
kundi,« poudarita tako Toni 
kot Darja. Ob tem lahko doda-
mo, da Toni sodeluje tudi z ot-
roki s posebnimi potrebami, 
ki jim je v sodelovanju z Dru-
štvom Downov sindrom Slove-
nije, Center Krško, Simfonič-
nim orkestrom Glasbene šole 
Krško in pevskim zborom OŠ 
Jurija Dalmatina Krško posve-
til tudi pesem Pa kaj zato, če 
je en kromosomček več, vide-
ospot zanjo pa so predstavi-
li na letošnjem Martinovem 
koncertu.

Tudi silvestrujejo najraje 
doma in po polnoči pred hišo 
spustijo kakšno raketo. Toni 
je dolga leta igral na silvestro-
vanjih, nazadnje ob vstopu v 

novo tisočletje, ko je bilo na 
Trgu Matije Gubca pri -17 sto-
pinjah Celzija sedem tisoč lju-
di, in še naslednje leto s skupi-
no Happy hour. »Zdaj bi težko 
šel igrat na silvestrovo, ko 
imaš enkrat družino, tisti de-
nar ne pomeni nič,« pravi.

BREZ POSEBNIH CILJEV, LE 
ZDRAVJE

Kakšno je bilo zanje iztekajoče 
se leto? »Preživeli smo dokaj 
normalno leto, v naši družini 
morda prelomno v tem smis-
lu, da je drugi sin Matic odšel 
na šolanje v Celje, kjer živi v 
internatu. Sicer ni bilo nič po-
sebnega,« pravi Toni. Tudi v 
bodoče si ne postavlja poseb-
nih ciljev, saj ima vedno do-
volj izzivov. »Novo leto zame 
ne predstavlja nekega mejni-
ka, saj je ves čas treba delati 
in biti prisoten na sceni,« do-
daja. Kot nov projekt omeni le 
Jožefov koncert z naslovom 
»Pod domačim zvonikom«, ki 
bo prav na jožefovo, se pravi 
19. marca, v Koprivnici. Tako 
kot za uveljavljeni Martinov 
koncert, nekajkrat je pripra-
vil tudi Antonovega, se je zanj 
odločil zaradi ohranjanja obi-
čajev ob bolj znanih, tradicio-
nalnih godovanjih, saj opaža, 
da nam primanjkuje te zavesti. 
»Želim si predvsem, da bi bili 
zdravi. To vsi skupaj želimo 
tudi vašim bralcem, ki jih se-
veda vabimo tudi na naše kon-
certe in nastope,« je za konec 
jedrnat Toni.

� Peter�Pavlovič

Družina Tonija Sotoška

Znajo uživati v vsaki minuti sreče in zdravja
KRŠKO - Vsaj v Posavju najbrž ni veliko ljudi, ki še niso slišali za harmonikarja, mojstra 'frajtonarice' Tonija Sotoška. Ob uspešni karieri glasbenika in učitelja har-
monike si je z ženo Darjo ustvaril tudi veliko družino s kar petimi otroki, ki so vsi po vrsti glasbeniki in že od malih nog vajeni javnega nastopanja. Prijazno so od-
prli vrata svojega doma na videmski strani Krškega, od koder imajo lep razgled na domače mesto in okoliško pokrajino.

Družina�Sotošek,�z�leve:�Toni�st.,�Toni�ml.,�Matic,�Miha�in�Darja,�spredaj�Eva�in�Jaka

Toni�s�sinovi�na�letošnjem,�že�10.�tradicionalnem�Martinovem�koncertu�v�športni�dvorani�OŠ�
Jurija�Dalmatina�Krško,�kjer�so�poleg�njegovih�harmonikarjev�in�družine�nastopili�še�števil-
ni�gostje�z�Modrijani�na�čelu.�(Foto:�B.�Colarič)
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Naj vas v letu 2017 
povezujejo lepe misli in dejanja,

da skupaj oboga�mo življenjski vsakdan.

Predsednik Anton Bohorč
in Svet KS Rožno - Presladol 

Predsednik Vlado Grahovac
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

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

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

Naj vam praznični dnevi prinesejo veliko lepih trenutkov 

in prijetnega počutja, v letu 2017 pa vam želimo

obilo osebnih in poslovnih uspehov.

Predsednica Sonja Bračun

in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica.

Spoštovane občanke, občani in poslovni partnerji!

Vse dobro v letu 2017. 

Krajevna skupnost 
mesta Krško

Naj novega vam leta zarja prinese dneve 
brez viharja, izpolni dobre vam želje! 

(F. Levstik)

Želimo vam mirne in prijetne praznike, 
v krogu vaših najbližjih.

Leto 2017 pa naj vam vsak dan 
nakloni obilo sreče, 

zadovoljstva in uspeha.

KS Gora

KRAJEVNA
 SKUPNOST

 DOLENJA VAS
LETO 2017

Pred nami je leto upov in pričakovanj, 
novosti in sprememb, velikih dogodkov in novih začetkov ...

Naj se Vam izpolnijo vsa pričakovanja, 
naj bodo začetki prijetni, naj jih bo čim več 

in naj Vam prinesejo mnogo osebnega zadovoljstva.

                                               Svet in KS Dolenja vas

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Predsednik Franc Žibert
in Svet KS Krško polje

Vstopamo v novo leto, začenjamo nov koledar,
pred nami so novi izzivi in naloge …
Vsem krajanom in občanom želimo 
lepe božične praznike in srečno 2017!

Krajevna skupnost SENUŠE

Naj v letu 2017 sreča vas objame,
toplina naj vaše srce zavzame.

Vesel božič in srečno novo leto!

Predsednik Damjan Mežič in Svet KS Senuše

Senuše 51, 8273 Leskovec pri Krškem

V novem letu naj bo vaš korak odmeven,
vaše življenje pa polno uspehov in lepih trenutkov.

Vesele božične praznike in srečno novo leto!

Predsednik Janez Barbič in Svet KS Podbočje

Spoštovane krajanke in krajani !

Ob prihajajočih praznikih 
Vam želimo srečen in miren božič, v novem letu 2017

pa obilo zdravja, sreče ter osebnega zadovoljstva.

Predsednik Franc Lekše in Svet KS Veliki Trn  

Spoštovane občanke in občani !

Naj bo leto 2017 prijazno, 
polno zdravja in pogumnih odločitev.

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG

VESEL BOŽIČ 
IN SREČNO NOVO LETO!

Predsednica Karolina Cizerle in Svet KS Veliki Podlog

na tabli pribito!

V letu pred nami si zaželimo,
da bi našli profesorja matematike, 

ki bo vse nas zopet naučil 
računati drug na drugega.

Predsednik Sveta 
KS Leskovec pri Krškem

Jože Olovec

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

novo leto pa prinese veliko dobrega 
na vseh področjih.

Vesel božič in srečno novo leto!

Predsednica Stanka Žičkar 
in Svet Krajevne skupnosti Sevnica

www.PosavskiObzornik.si
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BOŠTANJ, BRUNK - Čebelarji ČD Radeče, Sevnica in Šentjanž 
so se 3. decembra že desetič udeležili čebelarskega pohoda 
na Brunk, ki ga je letos organiziralo sevniško čebelarsko 
društvo v sodelovanju s PD Lisca Sevnica.

Na desetem čebelarskem pohodu, ki se je pričel v Boštanju, zak-
ljučil pa v vasi Brunk, so pohodnike s toplimi napitki in okrepči-
li na različnih mestih ob poti pričakali prijazni domačini - Nika 
Udovč, Janez Jeraj, Olga Levstik in družina Škoporc Zavrl. Po-
hod se je zaključil z jubilejno, deseto Ambroževo mašo v zname-
niti cerkvi na Brunku, ki jo v eni izmed svojih pridig omenja že 
Primož Trubar. Začetek slovesnosti je pričel mladi čebelar na 
harmoniki, Matija Lazar s pesmijo Čebelar. Sledili so pozdravi 
predstavnikov vseh treh čebelarskih društev - Gregorja Bregar-
ja, Mihe Metelka in Milana Umeka ter predstavnika Občine Ra-
deče Mirana Prnaverja. Predsednik ČD Radeče Gregor Bregar je 
podelil še zahvale Čebelarske zveze Slovenije za desetletno so-
delovanje na dogodku župniji Radeče, ljudskim pevkam Solzice, 
Občini Radeče ter domačiji Škoporc Zavrl. Po bogoslužju v čast 
sv. Ambrožu - zavetniku čebelarjev, ki ga je vodil radeški župnik 
Miro Bergelj v spremstvu kolegov iz Sevnice in s Svibnega, se 
je nadaljevalo druženje ob domačih dobrotah, kuhanem vinu in 
čaju ter okušanju različnih vrst medu na prostem pred cerkvijo. 
 J.�Levstik/S.�R.

KRMELJ - V najbolj pravljični mesec v letu so v nekdanjem ru-
darskem kraju v Mirnski dolini vstopili s tradicionalnim, že 17. 
Knapčevim pohodom z lučkami. Pred pohodom se je pred osnov-
no šolo odvil kulturni program, v katerem so sodelovali otroci 
iz vrtca in osnovne šole. Po nagovoru ravnateljice Guste Mirt 
in slavnostnem prižigu luči na stavbi vrtca in šole so se številni 
podali na pot, ki so jo razsvetljevale knapčeve svetilke, v druž-
bi junakov iz Miki Mustrovih zgodb – Lakotnika, Trdonje in Zvi-
torepca. Na kratki poti se jim je pridružil tudi jamski škrat Kna-
pec. »Velike in majhne nožice so stopale od šole do Gasilskega 
doma Krmelj, kjer smo ob zvokih Klemnove harmonike prispe-
li na bazar. Tam so za pravljično decembrsko vzdušje poskrbeli 
vokalna skupina Lokvanj, Lira in pevski zbor OŠ Krmelj,« je za-
pisala v sporočilu Sanja Štefanič ter se zahvalila za sodelovanje 
tudi predsednici Sveta KS Krmelj Slavici Mirt.  S.�R.

Jubilejni deseti čebelarski 
pohod na Brunk

Čebelarski�pohod�na�Brunk�se�je�zaključil�s�prijetnim�druže-
njem�pri�znameniti�cerkvi�iz�16.�stoletja.

Decembrski Knapčev pohod 

V�Krmelju�se�je�odvijal�tradicionalen�Knapčev�pohod.

SEVNICA - 2. decembra je v sevniški kavarni Špica poteka-
lo odprtje slikarske razstave ljubiteljske slikarke Milene 
Roštohar, ki živi in ustvarja v vasi Krajna Brda nad Blanco. 

Milena Roštohar, ki se s slika-
njem aktivneje ukvarja dobrih 
dvanajst let, je že desetletje člani-
ca Društva likovnikov Krško OKO. 
Svoje slikarsko znanje je izpopol-
njevala pri priznanih slovenskih 
slikarjih Dušanu Fišerju, Joži-
ci Medle, Rajku Čubru in Jože-
tu Kotarju. Doslej je sodelovala 
na več kot 50 skupinskih razsta-
vah - razstava, ki je v prazničnem 
mesecu decembru na ogled v po-
sebnem prostoru sevniške kavar-
ne, je njena šesta samostojna. Po-
imenovala jo je Moje zgodbe. Na 
otvoritvi je o razstavljenih delih 

spregovorila predsednica krškega društva likovnikov Branka 
Benje, ki je med drugim dejala: »Milena ima izdelan svojstven 
slog. Odlična je v gradnji kompozicije. Ima trdno predmetno za-
snovo slike. Barvne ploskve, ki sestavljajo podobo, niso gladke, 
dajejo videz, kot bi plapolale v močnih nanosih barve. Izbira barv 
sledi njenemu razpoloženju, njeni želji po polnejšem barvnem 
učinku.« O razstavljenih delih, na katerih imajo posebno mesto 
ptice kot simbol svobode, je avtorica dejala: »Želja vsakega ume-
tnika je, da išče svojo pot izražanja.« Slikarka je za svoja dela pre-
jela že več nagrad.  S.�R.

Milenina likovna govorica

Milena�Roštohar�s�svojstve-
no� likovno�govorico� vedno�
znova�preseneča.

Jaslice, ki so več kot to, Ciril 
Udovč samostojno postavlja 
že skoraj tri desetletja. Pripra-
va in postavitev traja več kot 
mesec dni, saj se začne z na-
biranjem mahu v pozni jeseni 
v vlažnih kočevskih gozdovih 
in nato nadaljuje v poseb-
nem delu cerkvenega prosto-

ra domače župnijske cerkve. 
»Najprej je potrebno postavi-
ti oder, pod katerim je skrita 
vsa električna napeljava, nato 
se začne postavitev razgibane, 
valovite pokrajine,  ki jo sko-
raj vso odenem v zelen mah. 
Tu pa tam dodam še kakšen 
kamen, leseno deblo ali vejo, 
potem pa se začne postavlja-
nje maket in figuric. Vse ma-
kete sem izdelal sam, figurice 

ne,« pove sogovornik, ko ga 
zmotim pri postavljanju Blej-
skega jezera, sredi katerega bo 
stal otoček z maketo cerkve in 
hišic okoli nje, manjkala pa ne 
bo niti znamenita blejska ’ple-
tna’, s katero vozijo turiste na 
blejski otok. »Ob letošnji oble-
tnici slovenske osamosvojitve 
sem dodal še Triglav z Aljaže-
vim stolpom na vrhu,« pove 
Ciril in se ozre po tistem delu 
prostora, v katerem se visoko 
v nebo dviga slovenski ponos. 

»Letošnja postavitev jaslic je 
sestavljena iz treh delov - en 
del je namenjen svetopisem-
ski betlehemski zgodbi, dru-
gi del predstavlja našo župni-
jo s farno cerkvijo in z vsemi 
njenimi šestimi podružnični-
mi cerkvami, tretji del, ki ga 
postavljam prvič, pa predsta-
vlja najlepši del Gorenjske,« 
pojasnjuje in se nato ozre po 
že skoraj postavljeni površini 
na več kot 50 m2. Z roko po-
kaže na mlin ob minarjevi hi-
šici, kjer mlinsko kolo poganja 
tekoča voda, pa na brv čez po-
toček, po kateri se premika-
jo pastirji. Iz temnega brloga 
počasi prihaja radoveden rjav 
medved, da bi videl, kdo moti 
njegov spanec in se potem po-

časi vrne v svoje zavetje. Pri-
jetne podobe dopolnjujejo še 
bele ovčice, ki so razporeje-
ne po celotni površini, in veli-
častne stavbe jeruzalemskega 
Betlehema, ki imajo posebno 
mesto v bližini oltarja. Postav-
ljen je tudi hlevček, v katerem 
se je po svetopisemski razlagi 
rodil Jožefu in Mariji njun sin 
Jezus. Ko pritisne na gumb, se 
prižgejo luči v belih hišicah in 
v vseh sakralnih objektih, zas-
liši se cingljanje zvončka v cer-
kvenem zvoniku … Prizna, da 
ob postavljanju jaslic rad po-
zabi na čas. Ustvarjalnost in 
čarobnost trenutka ga vsrka-
ta vase. Večino dela najraje op-
ravi sam - v tišini in miru.  
 
Tišina pa ni stalna spremlje-
valka Cirila Udovča, ki se je 
rodil v hladnem decembrskem 
dnevu leta 1948 v vasi Jelo-
vec ob reki Mirni. Že od naj-
zgodnejših otroških let je 
glasba tista, ob kateri mu zai-
gra srce. Ko je začel obiskova-
ti osnovno šolo, je začel hoditi 
tudi k verouku in k maši. Kma-
lu je postal ministrant in ta-
kratni boštanjski župnik Egidij 
Dolinar mu je kot 13-letnemu 
dečku dovolil zaigrati na ve-
like cerkevene orgle in nanje 

igra še danes, vsak teden pri 
nedeljski maši in za praznike. 
Tudi ko je odšel za nekaj časa 
v Ljubljano in tam ustanovil 
ter prepeval v oktetu, ni niko-
li zamudil nedeljskega igranja 
na orgle v domačem kraju. Ko 
se je vrnil in se zaposlil v sev-
niški tovarni spodnjega perila, 
je 15 let vodil MePZ Jutranjka, 
od leta 1988 pa vodi Mešani 

pevski zbor župnije Boštanj. 
Ob tem doda: »V naši občini 
imamo veliko pevskih skupin 
in mnogo jih izhaja iz našega 
cerkvenega zbora. Oktet Jurij 
Dalmatin oziroma Boštanjski 
fantje, ki so bili pred tem, pa 
Coronke, Triola, Vilinke, vsi so 
peli v našem zboru. Tudi v Me-
šanem pevskem zboru Zvon, ki 
ga vodi Tine Bec, poje nekaj 

naših članic in članov.« MePZ 
župnije Boštanj, ki ga sestavlja 
okoli 30 pevk in pevcev iz Bo-
štanja in okolice, se bo 25. de-
cembra predstavil v boštanj-
ski farni cerkvi na svojem že 
27. tradicionalnem božičnem 
koncertu, ki ga bodo popestri-
li še glasbeni gosti. 

� Smilja�Radi

Jasličar in zborovodja Ciril Udovč

Ob postavljanju jaslic rad pozabi na čas
BOŠTANJ - Vse od božičnega večera pa do praznika luči - svečnice, 2. februarja, bodo v boštanjski farni cerkvi na ogled prečudovite jaslice, sestavljene iz treh de-
lov: svetopisemske betlehemske zgodbe, prikaza boštanjske župnije in Blejskega otoka. Na več kot 50 kvadratnih metrih jih je postavil domačin Ciril Udovč, ki je 
tudi dolgoletni organist, ključar in zborovodja tukajšnjega cerkvenega pevskega zbora.

Farna�cerkev�v�Boštanju�z�okolico
Ciril�Udovč

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - 11. decembra se je v Loki odvijal 
dobrodelni »Tek radosti in veselja«. Zbrana sredstva v višini 300 
evrov (s štartnino in licitacijo dresa rokometaša Blaža Janca) 
sta TD Loka in Rotaract club Sevnica, ki sta bila organizatorja 
prireditve, podarila 16-letnemu Gašperju z Okroglic pod Lisco 
za nakup invalidskega vozička. S to dobrodelno noto bodo de-
cembrski dnevi za mladeniča, ki si je po padcu in udarcu v gla-
vo tako močno poškodoval center za ravnotežje, da je pristal na 
invalidskem vozičku, vsaj malce lepši. 
 S.�R.

Tek radosti in veselja
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Naj bo leto 2017 očarljivo
ter vam prinese veliko veselja in sreče
v vaše osebno in poslovno življenje.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje 
in želimo vse lepo v 2017!

Tanin Sevnica d.d.

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

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

Srečno

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

Velika izbira 

PIROTEHNIKE 
za praznično vzdušje, 

zabavo in varnost.
Želimo vam veselo praznovanje 

in srečno novo leto!

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

SREČNO  2017!

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

Spoštovanim strankam želimo mirne
božične praznike, leto 2017

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

 
Naša domačija 

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

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

Srečno in uspešno v letu 2017 vam želi

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

Sre
čno

!
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KAPELE - Na zadnjo novem-
brsko nedeljo je v cerkvi Ma-
rijinega vnebovzetja v Kape-
lah potekal koncert domače 
Vokalne skupine Iris z naslo-
vom »Dajte mi zlatih strun«, 
ki ga je pripravila ob petle-
tnici delovanja. Kot glasbena 
gosta sta nastopila Elizabeta 
in Dragutin Križanić.

Začetki Vokalne skupine Iris, ki 
jo sestavljajo vodja Mateja Ro-
žman, Elica Černelič, Mihae-
la Blaževič, Sandra Zlobko, 
Vladka Bortič, Nataša Rada-
novič, Nataša Krošelj, Tanja 
Blaževič in Mihaela Slovenc, 
ki je tudi predsednica, sicer se-
gajo že sedem let nazaj, ko se 
je na pobudo profesorice glas-
be na dobovski šoli Mateje Rož-
man zbralo osem pevk, z name-
nom, da tudi v Kapelah zaživi 
ženski pevski sestav, ki bo obo-
gatil praznične svete maše, 
krajevne prireditve ali raz-

Pet let kapelskih »Irisk« 

stave. »Iriske« so prvič zapele 
pri polnočnici leta 2009. Nas-
lednje leto so v domači cerkvi 
pripravile prvi samostojni kon-
cert, marca 2011 pa so jih čla-
ni MoPZ Kapele kot samostoj-
no sekcijo sprejeli v Kulturno 
društvo Kapele. VS Iris med 
drugim 26. decembra, na šte-
fanovo, ko v Kapelah že več kot 
20 let blagoslavljajo konje, zve-
čer poskrbi za pohod z baklami 
po Kapelah, letošnji bo že še-
sti, prav tako organizira Kon-
cert na kresno noč v kapeli sv. 
Trojice na Podvinjah.

Na koncertu so se pevke 
predstavile s slovenskimi ljud-
skimi, cerkvenimi in ljubezen-
skimi pesmimi. Medse so ob 
tej priložnosti povabile glas-
beno in pevsko izobražen za-
konski par, Elizabeto in Dra-
gutina Križanića, ki se glasbi 
z vso vnemo in strastjo preda-
jata že več kot 30 let. Nekate-

rim članicam pevske zasedbe 
je koordinatorica JSKD OI Bre-
žice Simona Rožman Strnad 
ob tej priložnosti podelila tudi 
Gallusove značke za aktiv-
no udejstvovanje na področju 
ljubiteljske glasbene dejavno-
sti. Bronasto za več kot pet let 
udejstvovanja so prejele Na-
taša Krošelj, Nataša Radano-
vič, Mihaela Slovenc in Sandra 
Zlobko, srebrno za več kot de-
set let sta prejeli Elica Černelič 
in Mateja Rožman, zlata za več 
kot 15 let delovanja pa je šla 
v roke Vladki Bortič. Rožman 
Strnadova je predala tudi pri-
znanje Zveze kulturnih društev 
Brežice. Posebna zahvala je šla 
vodji Mateji Rožman, ki žensko 
pevsko zasedbo vodi že od vse-
ga začetka, bivšim članicam, ki 
so se ob koncu tudi pridruži-
le in zapele skupaj s sedanjimi 
pevkami, ter vsem sponzorjem 
in donatorjem, ki jih podpirajo. 
 R. Retelj

Vokalna�skupina�Iris

Dobovčanka Darinka Cvet-
ko Šegota je prišla na idejo, 
da bi izkoristili prostor okrog 
cerkve in tudi v domačem kra-
ju pripravili uprizoritev božič-
ne zgodbe. Prve žive jaslice leta 
2011 so bile na majhnem pro-
storu pred dobovsko cerkvijo, 
vendar je bil odziv ljudi tako 
velik - po njenih ocenah se jih 
je zbralo več kot 2500 -, da so 
bili naslednje leto primorani 
prizorišče prestaviti na travna-
to površino za cerkvijo, pojavi-
le so se tudi težave s slišnostjo 
nastopajočih in elektriko. In, 
kot pravi 74-letna sogovorni-
ca, vsaka šola nekaj stane, zato 
so v zadnjih dveh letih uprizo-
ritev posneli že vnaprej, v slu-
čaju, da bi se spet kaj zalomilo. 

Glavni režiser in njena desna 
roka je Jaka Krivec, študent 
AGRFT, ki obvlada snemanje, 
montažo, režijo in vse, kar je 
povezano s tem. Kot pojasnju-
je Cvetko Šegota, se priprave na 
žive jaslice ponavadi začnejo s 
pričetkom adventa. Za pripra-
vo prizorišča ponavadi potre-
bujejo dober teden, sama sce-
na se sicer zelo hitro postavi, 
dlje časa traja napeljava elek-
trike, ozvočenja in vsega, kar je 
povezano s tem. Velika zahva-

la, da lahko uspešno izpeljejo 
ta dogodek, gre po njenih be-
sedah Občini Brežice in župa-
nu Ivanu Molanu, ki ima že od 
vsega začetka posluh zanje. Pri 
pripravah na žive jaslice z ra-
znimi deli vedno priskočijo na 
pomoč tudi zasebniki Kova-
čič, Glogovič in Planinc, Aktiv 
kmečkih žena Dobova poskr-
bi za domače dobrote, vaška 
skupnost Rigonce pa je vsa ta 
leta obiskovalce postregla s ča-
jem in kuhanim vinom. Vsa ob-
lačila nastopajočih je že pred 
prvo izvedbo živih jaslic sešila 

Jelka Šetinc iz Sel pri Dobovi. 
Tudi lazaristi v Dobovi na čelu 
z župnikom Matejem Užma-
hom vedno radi pomagajo pri 
organizaciji. Lahko rečemo, da 
sogovornica vsako leto pri ži-
vih jaslicah združi kar pet dru-
štev oz. institucij (konjerejsko 
in turistično društvo, KS, obči-
no ter gasilce). Letos so se na 
njeno veliko zadovoljstvo sa-
moiniciativno javile tudi do-
bovske mažoretke, ki bodo 
tako prvič sodelovale na živih 
jaslicah. Nastopajočih na ži-
vih jaslicah je ponavadi okrog 
50 (od svete družine, treh kra-
ljev, pastirjev, angelov do kova-
čev, krčmarjev in vojakov), so-
delujejo pa tudi ovce, konji in 
osliček. Vokalna skupina Aria, 
ki deluje kot sekcija KD Zvez-
da Dobova, zadnja leta žive jas-
lice obogati z ubranim petjem 
božičnih pesmi. 

V zadnjih letih žive jaslice v Do-
bovi v povprečju obišče 1500 
obiskovalcev, med njimi jih ve-
liko pride z avtobusi tudi z dru-
gih koncev države, pravi Cvetko 
Šegota, ki je na čelu KD Zvez-
da vse od ustanovitve društva 
v letu 1998, v kulturi pa je de-
javna že vse od začetka 70. let 
prejšnjega stoletja. »Žive jasli-

ce niso prireditev, ampak upri-
zoritev Lukovega evangelija,« 
poudarja in dodaja, da sta jih 
tako kraj kot tudi občina zelo 
dobro sprejela, kar se kaže tudi 
na odzivu in pomoči pri spon-
zorstvu oz. donatorstvu. »Ko 
vidim, da so ljudje po koncu ži-
vih jaslic zadovoljni in so imeli 
nekaj od tega, je tudi meni to-
plo pri srcu,« še pove pravni-
ca po izobrazbi, ki si je najdlje 
časa kruh služila kot komerci-

alistka v NEK. Vzgojena je bila 
v siromaštvu in tega je navaje-
na še danes, zato v sedanjem 
času pogreša več skromnosti 
in ponižnosti. Božični prazniki 
ji pomenijo predvsem mir, tiši-
no, poglabljanje vase, bogatitev 
sebe. Sogovornica je bila med 
letoma 1992 in 1996 tudi po-
džupanja občine Brežice. De-
javna je v domači župniji, zelo 
rada dela z otroki, že deveto 
leto uči verouk, poje v cerkve-

nem zboru ipd. Pred dvema le-
toma je končala štiriletno Ka-
tehetsko-pastoralno šolo v 
Novem mestu, s čimer si je do-
kazala, da se da tudi pri teh le-
tih biti uspešen študent. Cvet-
ko Šegota za konec še pravi, da 
bodo žive jaslice organizirali 
tudi v prihodnje, saj so se se-
daj že dodobra vtisnile v srca 
ljudi, sama pa bo vztrajala še 
toliko časa, kolikor ji bo dano.
 Rok Retelj

Pobudnica živih jaslic v Dobovi Darinka Cvetko Šegota

Ne prireditev, pač pa ponazoritev evangelija
DOBOVA - Na božični dan bo v Dobovi že šesta uprizoritev zgodbe o Jezusovem rojstvu z živimi jaslicami. V teh dneh potekajo intenzivne priprave celotne ekipe, 
tako nastopajočih kot tistih »v ozadju«, ki so še kako pomembni, da žive jaslice uspejo brez težav. Ena izmed teh je tudi pobudnica živih jaslic v Dobovi in predse-
dnica KD Zvezda Dobova Darinka Cvetko Šegota.

Utrinek�z�lanske�uprizoritve�živih�jaslic�v�Dobovi

Darinka�Cvetko�Šegota�ob�vo-
jaškem�oklepu,�v�katerega�so�
na�živih�jaslicah�oblečeni�na-
stopajoči�vojaki

Vesel božič in srečno novo leto.

Med
dvema

trenutkoma
se nenadoma odpro

vrata v nov čas, a sreča 
vendarle ni v tem času,

temveč v nas.

Naj bo leto 2017 nova priložnost 
za iskrene želje in drzne načrte. 

Uresničimo jih skupaj.

SREČNO 2017!
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VDC Krško - Leskovec
želi vsem svojim uporabnikom, njihovim 
svojcem ter še posebej podpornikom in 

donatorjem vesel božič, zdravo, uspešno in 
izzivov polno novo leto 2017.

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

Tel.: 041 716 154

Svojim strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje

ter vam želimo vesele praznike in srečno novo leto.

Obveščamo vas tudi, da imamo na voljo sveža jajca, 
vino cviček in prašiče za koline ali nadaljnjo rejo.

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

Vaš vrtni center Eurogarden 

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

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

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

PERUTNINARSTVO
CIGLAR s Senovega

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

ivan_ciglar@t-2.net

želi vsem svojim strankam in poslovnim partnerjem
 lepe božične praznike in srečno novo leto.

Popotovanje v leto 2017 naj bo polno poslovne in osebne 
sreče, zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva.

želi vsem upokojenkam in upokojencem 
v Posavju srečo, zdravje in zadovoljstvo 

v prihajajočem letu 2017. 

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

Upokojenci in upokojenke, storite nekaj tudi zase!

POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV POSAVJE
V prihajajočem letu 2017 

želimo vsem 
našim cenjenim kupcem 
in poslovnim partnerjem 

obilo zdravja in sreče. 

www.evergreen.si

Evergreen d.o.o., Dolenji Boštanj 54b, 8294 Boštanj

 Tel.: 041 623 066 / 07 81 65 325

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

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

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

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

Zbiramo naročila za tatarski biftek!

- vse za koline
- meso za ozimnico
- odkup domačih praščev in govedi
- kockanje slanine za salame

KJER 
STROKOVNJAKI 

POSKRBIJO ZA VAŠO 
LEPOTO

SREČNO 2017!www.medicina-volovec.si

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

SREČNO!

Ulica 11. novembra 49, 8273 Leskovec pri Krškem
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Pri založbi Neviodunum je v 
začetku decembra izšel Alma-
nah občine Krško 2016,  ki 
prinaša podroben pregled po-
litičnega, gospodarskega, kul-
turnega, družabnega, špor-
tnega in drugega dogajanja v 
občini. V dodatku so objavlje-
ni osveženi podatki o občini 
Krško, v posebnem razdelku 

Krško in Krčani - skozi čas pa 
smo se spomnili predsednika 
Skupščine občine Krško v le-
tih 1969-1974 Jožeta Rade-
ja. Almanah je po ceni 11 
€ na voljo na sedežu založ-
be Neviodunum (Hotel City 
Krško, Trg Matije 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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Almanah občine Krško 2016

ARTIČE - Folklorna skupi-
na KUD Oton Župančič Arti-
če je 3. decembra v Prosvet-
nem domu Artiče pripravila 
letni koncert z naslovom "Ko 
bom velik ...", na katerem je 
poleg domače odrasle in ot-
roške ter OFS OŠ Artiče na-
stopila tudi gostujoča AFS 
Študent Maribor.

Nastopajoči so se predstavi-
li z osmimi odrskimi postavit-
vami, katerih avtorji so Vasja 
Samec, Mirko Ramovš, Me-
tod Špur, Alenka Jezernik, 
Tončka Marolt, Anja Čurič in 
Gregor Tuljak. Folklorna sku-
pina iz Artič deluje že 48 let, 
ima okoli 40 plesalcev in ple-

Koncert artiških folklornikov

salk ter dve godčevski skupi-
ni. Poustvarja odrske postavit-
ve večine slovenskih pokrajin, 
letos je dodala še plese s Ko-
roške. Vsako leto je soorgani-
zator mednarodnega folklor-
nega festivala SloFolk, nastopa 
na različni prireditvah doma 
in na tujem. Skupina daje ve-
liko pozornost tudi kostumski 
podobi, tako se je letos prvič 
predstavila v novih koroških 
kostumih, ki so nadgradnja 
že obstoječih gorenjskih. Re-
pertoar AFS Študent zajema 
več kot 30 plesnih koreogra-
fij vseh slovenskih pokrajin, 
tudi oni pa so soorganizator-
ji festivala FolkArt, iz katerega 
se je razvil festival Lent. Med 

nastopi se je odvijala zanimiva 
zgodbica, za katero sta poskr-
bela Lucija Lepšina in priku-
pen fantič Matija, od katerega 
so obiskovalci na koncu le iz-
vedeli, kaj bo postal, ko bo ve-
lik - nič drugega kot folklornik. 
Zamisel za prireditev sta dobi-
li Barbara Bogovič in Lucija 
Lepšina, za sceno pa so poskr-
bele Barbara Bogovič, Katari-
na Gerjevič in Nina Ogorevc. 
Na koncu se je predsednica FS 
KUD Oton Župančič Artiče An-
dreja Brili zahvalila tako na-
stopajočim kot mentorjem do-
mačih FS, Tuljaku, Čuričevi in 
Vesni Bogovič.

 R. Retelj

Prizor�odrske�postavitve�»Sem�fantič�z�zelenega�Štajerja«�v�izvedbi�odrasle�skupine

Doživete božične praznike in radostno leto 2017
vam želi Kulturni dom Krško.

Ob tej priložnosti se vsem, ki ste v iztekajočem se letu obiskali dogodke v enotah 
Kulturni dom Krško, Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg, 

zahvaljujemo za obisk. Tudi v letu 2017 se bomo z raznolikim in 
kakovostnim programom trudili pritegniti vašo pozornost.

Leta 1970 se je Marjan Žagar 
sprva preselil k ženi Blažen-
ki na Senovo. Najprej je služ-
boval v tedanji družbi Kovi-
narska Krško, pred tem pa pri 
podjetju Hidromontaža Mari-
bor, v sklopu katerega je med 
drugim sodeloval pri izgradnji 
Hidroelektrarne Zlatoličje, Ter-
moelektrarne Trbovlje in Rafi-
nerije Urin na Reki. Znanje in 
pridobljene izkušnje pri grad-
nji energetskih objektov so bile 
tudi razlog, da se je leta 1972 
kot član prve skupine strokov-
njakov zaposlil v tedaj Jedrski 
elektrarni v ustanavljanju. V 
elektrarni je delal vse do upo-
kojitve leta 2002, najprej kot 
operater in kasneje kot vod-
ja vhodne kontrole rezervnih 
delov.

Z upokojitvijo se mu je, kakor 
pravi, odprl tudi čas, da se je 
lahko v večji meri posvetil opa-
zovanju nebesnih teles. Astro-
nomija ga je sicer privlačevala 
že od mladostnih let, dokonč-
no pa ga omrežila leta 1988, 
ko se je kot član ustvarjalne-
ga ljubljanskega astronomske-
ga društva udeležil srečanja 
astronomov Evrope v Avstriji.  
V letu 1994 je bil v Krškem s še 
nekaj navdušenci nad astrono-

mijo soustanovitelj astronom-
skega društva, ki so ga poime-
novali NEK Krško, saj je bila 
večina članov zaposlenih v 
nuklearki. Z osnovnim name-
nom, da podelijo svoje znanje 
in v večji meri zainteresirajo 
mlade za opazovanje zunajze-
meljskih pojavov v vesolju, je 
začel, kolikor mu je dopuščal 
čas, po šolah izvajati astronom-
ske krožke in si v tem obdobju 
na Goleku zgradil tudi observa-
torij, ki je z vgrajeno opremo v 
kupoli, v katero je vložil več 
deset tisoč evrov, mladim ve-
doželjnežem služil za praktič-
no usposabljanje in opazova-
nje. Največ krožkov je vodil na 
Gimnaziji Brežice in na šentjer-
nejski osnovni šoli, in čeprav 
društveno ni več aktiven, še 
danes občasno volontersko 
poučuje in izvaja delavnice za 
mlade. Ko se je upokojila žena 
Blaženka ter sta si sinova Aleš 
in Tilen ustvarila družini, sta 
se iz Krškega preselila na Go-
lek, saj mu je bil tako ne glede 
na uro ali dan v tednu na do-
segu roke ne le observatorij, 
temveč tudi umirjeno življenje 
v osrčju vinorodnih gričev.

Za izpopolnjevanje svojega 
znanja se še vedno udeležuje 

vsakoletnih astronomskih sre-
čanj, ki jih organizira sloven-
ska revija za astronomijo Spi-
ka, ter mednarodnega srečanja 
ljubiteljev astronomije na Fru-
ški Gori v Vojvodini, z novimi 
dognanji pa je na tekočem tudi 
z branjem slovenskih in tujih 
astronomskih revij. Posebno 
pozornost posveča opazovanju 
šibkih nebesnih teles globoko 
v vesolju, ki jih tudi ovekove-
či z digitalno fotografijo, CCD 
kamero ali z DSLR digitalnimi 
aparati. Med šibka telesa spa-
dajo tudi ostanki Supernove, ki 
je eksplodirala pred 8000 leti 
in je od nas oddaljena 1400 
svetlobnih let, saj ta nudi koz-
mologom možnost, da prouču-
jejo, kako je nastalo naše veso-
lje, pravi Marjan. 14. decembra 
smo bili tudi priča polni Luni, 
zadnji v nizu t. i. super Lun, ki 
smo jih opazovali v zadnjih 
mesecih letošnjega leta. Mar-
jan pove, da je bila Luna te noči 
(razdalja med Zemljo in Luno 
sicer neprestano niha) od nas 
oddaljena manj kot 360.000 
km: »Ko se nahaja blizu toč-
ke perigeja, smo zato priča su-
per polni Luni, ko pa se naha-
ja blizu točke apogeja, vidimo 
mini polno Luno. 14. decem-
bra je bila zaradi bližine super 

Luna za 14 % večja, pa tudi za 
30 % svetlejša.«  Četudi se po-
sledice privlačnosti sil Lune 
odražajo v naravi, najvidne-
je v plimovanju, pa je osebno 
mnenja, da ne Luna ne plane-
ti vnaprej ne začrtujejo člove-
kove usode, kot jo sicer znajo 
prerokovati astrologi, saj s tre-
nutnim gledanjem v nebo gle-
damo v preteklost. A ne v dol-

žino človeškega življenja, pač 
pa več milijonov let v pretek-
lost, saj je denimo orjaška Be-
telgeza, pravi Marjan, najsvet-
lejša zvezda v Orionu, od nas 
oddaljena 640 svetlobnih let. 

Sicer pa ima Marjan med vsemi 
planeti in pojavi še vedno naj-
raje svoje ozvezdje, v katerem 
mu najsvetleje žarijo Tilno-

ve in Alešove zvezdice z imeni 
Tonja, Neli, Tjaša in Maruša. 
Ob zaključku pa naj zapišemo 
še zanimivost, da bomo lahko 
4. januarja prihodnje leto pri-
ča tudi super Soncu, ki bo tega 
dne od Zemlje oddaljeno »le« 
147.100.998 km, Sonce pa bo  
navidezno tudi največje.

 Bojana Mavsar

Ljubiteljski astronom Marjan Žagar

Pogled v nebo je pogled v preteklost
GOLEK - Danes 72-letnega elektroinženirja in ljubiteljskega astronoma Marjana Žagarja, po rodu iz Trbovelj, je v naše kraje pred 46 leti pripeljala ljubezen. Pred 
leti se je iz Krškega s soprogo Blaženko preselil na Golek pri Krškem, kjer si je za opazovanje, snemanje in slikanje nebesnih pojavov pred dobrim desetletjem 
postavil tudi lasten observatorij. 

Marjan�Žagar�v�svojem�observatoriju
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Vesele
praznike
in srecno

2017!

Za leto, ki je pred nami,
želje ne bodo dovolj.

Naj bodo ob njih še dejanja:
za tiho srečo v družini,

za mir in blagostanje v svetu,
za uspehe pri delu.

Vesel božič 
in srečno novo leto 2017
vam želi Rudar Senovo

I.H.S. d.o.o.
Cesta 4. julija 84 D, SI-8270 Krško
Telefon:  +386 7 49 14 100 
Fax: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.systems
Web: www.ihs.systems

Želimo vam 
vesele praznike ter srečno 
in zadovoljno leto 2017!

Vsak dan je nov začetek,
vsaka je misel novo potovanje.

Na dlani je svetlo obzorje,
ki odstira skrivnosti še neodkritih poti.

Novo leto kot najlepši dar
je posebna zahvala življenju.

Prijetno praznovanje božičnih praznikov
in vse dobro v letu 2017.

www.kz-krsko.si

Direktor KZ Krško, z.o.o.
Janez Živič s sodelavci

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

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

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

Želimo vam srecno 
in uspešno 2017!

v

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

zdravje in veselje, leto 2017 pa izpolnitev vseh želja.
kolektiv VCT Ramovš - Peklar

cvetlice-vct.si

VCT RAMOVŠ-PEKLAR d.o.o. 
 Cvetličarna »Silva« Sevnica 
in Vrtnarija Ribniki Sevnica

Zares videti, 
je gledati s srcem.

Srečno  2017!

Poskrbite za svoje zdravje in zdravje vaših najbližjih tudi v letu 2017.

Skupaj z vami že 53 let.

ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO
www.zd-krsko.si

HVALA, KER STE DEL NAŠE ZGODBE.
Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško, uprava@zd-krsko.si

Priročnik za uporabo CGP

MLADINSKA

AMD
KRŠKO
S P E E D WAY
ŠOLA 

Želimo vam prijeten božič in uspešno leto 2017!
SAVAPROJEKT D.D.

CKŽ 59, 8270 KRŠKO
07/49 14 200

www.savaprojekt.si
savaprojekt@savaprojekt.si

ISO 9001
Q-802



Posavski obzornik - leto XX, številka 26, četrtek, 22. 12. 201618 PRAZNIČNO POSAVJE

BREŽICE - Posavski muzej 
Brežice je 11. in 18. decem-
bra na grajskem dvorišču 
organiziral praznično roko-
delsko tržnico, medtem pa 
sta bili odprti tudi dve raz-
stavi, in sicer t. i. taktilna 
razstava o delih umetnika 
Remba in novoletna razstava 
Društva likovnikov Brežice.

V Viteški dvorani so v sode-
lovanju z Medobčinskim dru-
štvom slepih in slabovidnih 
Novo mesto odprli taktilno 
- multisenzorično razstavo, 
namenjeno slepim in slabo-
vidnim osebam, ki s pomočjo 
dotika in zvoka seznanja z iz-
jemnim delom umetnika Fran-
čiška Karla Remba, avtorja po-
slikav Viteške dvorane. Avtorja 
projekta sta Hrvata, umetno-
stna zgodovinarka Nataša Jo-

vičić in Dubravko Kuhta z 
oddelka za medijski dizajn na 
Univerzitetnem centru Kopriv-
nica. Slednji je poskrbel za po-
sebno ozvočenje, s katerim si 
lahko tisti, ki imajo težave z vi-
dom, pomagajo pri spremlja-
nju omenjene razstave. Za sle-
pe in slabovidne so s pomočjo 
Jovičićeve, večkrat nagrajene 
strokovnjakinje za predsta-
vljanje umetniških del slepim 
in slabovidnim, predstavili pri-
zor iz baročne poslikave sko-
zi taktilno razstavo, ki vsebu-
je naslednjo potrebno opremo 
– nosilec, pet steklenih diagra-
mov in dva para slušalk. Tak-
tilna razstava je del projek-
ta »Viteška dvorana dostopna 
vsem«, vsebinsko gre za pro-
mocijo Viteške dvorane kot 
celovitega in celostnega spo-
menika z različnimi programi 

in načini predstavljanja s po-
udarkom na omogočanju do-
stopnosti za ranljive skupine, 
je med drugim dejala direkto-
rica Posavskega muzeja Alen-
ka Černelič Krošelj. Razsta-
vo je odprl brežiški podžupan 
Jure Pezdirc. 

Sicer pa so se na praznični ro-
kodelski tržnici dve nedelji za-
pored predstavljali rokodelci 
in ostali ponudniki, predvsem 
mlajši so se lahko v družbi z 
»dobrim možem« popeljali 
s kočijo in se udeležili delav-
nic, potekalo je javno vodstvo 
po interdisciplinarni razsta-
vi »Štirje elementi: 1 - voda«, 
tržnica pa se je zaključila z og-
njeno predstavo v izvedbi sku-
pine Čupakabra oz. artističnim 
nastopom na elastičnih trako-
vih. R. Retelj 

Pestro dogajanje v muzeju Dedek Mraz prišel s kočijo

Med�stojnicami�so�se�sprehodili�številni�obiskovalci.

Ko stopiš v gasilski dom na 
Obrežju, si lahko najprej z za-
nimanjem ogledaš zelo dob-
ro ohranjeno motorno briz-
galno Konrad Rosenbauer, ki 
jo je društvo kupilo že davne-
ga leta 1928 in je bilo prvo da-
leč naokoli, ki je že takrat ime-

lo tako napredno napravo za 
gašenje požarov. Med vzpe-
njanjem v zgornje prostore 
te pričakajo stene, polne raz-
ličnih priznanj, plaket, odliko-
vanj, kipcev ipd., ki jih je dru-
štvo prejelo v vseh teh letih 
delovanja, pa tudi društveni 
prapori in trakovi. V spomin-

ski sobi, ki je bila včasih sejna, 
so na ogled postavljene vse 
matične knjige PGD Obrež-
je, zapisniki sestankov, razna 
poročila Župi Brežice, Okrajni 
gasilski zvezi Krško, Občinski 
gasilski zvezi Brežice in Gasil-
ski zvezi Brežice ter celo Dra-

vski banovini, seznami gasil-
cev in opreme, del spominske 
sobe pa je namenjen v čast in 
spomin pokojnemu Ivanu Le-
skovcu, visokemu gasilskemu 
funkcionarju, temelju društva 
in enemu najzaslužnejših za 
tako visoko kakovost društva. 
»Vsakemu bo srce kar malo za-

igralo, ko bo v dokumentih vi-
del ime katerega od svojcev, ki 
so bili med ustanovnimi čla-
ni društva,« pravi predsednik 
PGD Obrežje Darko Leskovec. 
Celotno zbrano gradivo, ki ga 
je zagotovo vsaj za 100 kilo-
gramov, so pregledali s pomoč-
jo Posavskega muzeja Brežice 
oz. Alenke Černelič Krošelj in 
Vlaste Dejak. Kot dodaja Le-
skovec, bodo vse gradivo pre-
tvorili v elektronsko obliko in 
namesto originalnih ekspo-
natov postavili njihove repli-
ke, da originale shranijo pred 
uničenjem. Za ureditev spo-
minske sobe so potrebovali 
približno eno leto. Jeseni 2015 
so začeli z deli, čez zimo uredi-
li stene, razsvetljavo ipd., spo-
mladi so urejevali gradivo, po 
junijski proslavi izdelali načrte 
za vitrine oz. arhivske omarice, 
z urejevanjem spominske sobe 
pa zaključili jeseni. Leskovec 
še pove, da so imeli največ dela 
z iskanjem arhivskega gradiva, 
saj se je nahajalo povsod, kjer 
se je našel kak prostor. V spo-
minski sobi imajo sedaj dovolj 
prostora, da bodo lahko shra-
nili vse originale, ki bodo pod 
ključem. »Kar se nahaja v spo-
minski sobi, je zgodovina ga-
silstva v občini Brežice. Radi 

bi, da bi si ljudje v prihodnje 
te dragocene stvari prišli ogle-
dat. To bi bil lahko del turistič-
ne ponudbe v naši občini,« si 
želi predsednik društva.

V PGD Obrežje aktivno delu-
je 65 članov, članic in mladine, 
od tega 27 operativnih gasil-
cev, med katerimi sta tudi dve 
ženski. Kot poudarjata Lesko-
vec in poveljnik društva Sandi 
Bratoš, postavljajo v ospredje 
delo in ne številčnost članov. V 
društvu se torej vse vrti okoli 
operative, tako da dajejo pou-
darek na usposabljanje in izo-
braževanje. Njihov kader je re-
lativno mlad, največ članov je 
starih med 20 in 25 let. Udele-
žujejo se usposabljanj na nivo-
ju društva, Gasilske zveze Bre-
žice (GZB), približno 20 članov 
na leto pa se za določeno spe-
cializacijo usposobi v Izobra-
ževalnem centru za zaščito in 
reševanje na Igu. Enkrat letno 
se udeležijo tudi zahtevnega 
usposabljanja v okviru gasil-
ske šole v Zagrebu, pri čemer 
je zanje velikega pomena, da 
lahko nastopajo s svojimi vo-
zili in opremo. Skoraj vsak član 
društva je specializiran vsaj za 
eno področje, za kar gre velika 
zasluga GZB, ki omogoča šte-

vilna usposabljanja. Po Brato-
ševih besedah imajo na leto do 
30 intervencij, pri čemer teh-
nične intervencije, požari in 
odstranjevanja sršenjih gnezd 
predstavljajo po tretjino vseh 
intervencij. V brežiški občini 
člani PGD Obrežje kot edina 
gasilska enota, ki je za to izur-
jena in opremljena, odstranju-
jejo sršenja gnezda. Do danes 
je društvo prejelo že ogrom-
no priznanj in odlikovanj tako 
GZB kot tudi GZS. Vseh teh 
uspehov ne bi bilo brez kra-
janov, ki podpirajo društvo, 
in sponzorjev, pravita vodil-

na moža društva. Krajanom se 
bodo po tradiciji zahvalili tudi 
letos na štefanovo, ko bodo ga-
silci obiskali prav vsako hišo in 
ji namenili koledar. Ne nazad-
nje pa je društvo znano tudi po 
gasilski veselici z najdaljšo tra-
dicijo v tem delu države, saj so 
prvo priredili že takoj ob usta-
novitvi društva v letu 1926, 
izjemoma je ni bilo samo med 
drugo svetovno vojno in leta 
1991, vsako leto pa na Obrež-
je privabi med 1000 in 1500 
obiskovalcev.

 Rok Retelj

Spominska soba PGD Obrežje

Hranijo zgodovino gasilstva v občini Brežice
OBREŽJE – Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje je v tem letu obeležilo 90 let svojega delovanja, na proslavi v začetku junija so predali namenu tudi spominsko 
sobo, ki so jo jeseni dokončno uredili in jo spremenili v pravi mini muzej gasilstva, kar je edini primer v občini in tudi širše. Društvo se sicer lahko pohvali tudi z 
zavidanja vredno usposobljenostjo operativnih gasilcev in veselico z daleč najdaljšo tradicijo v tem delu Slovenije. 

Predsednik�Leskovec�in�poveljnik�Bratoš�v�spominski�sobi�PGD�
Obrežje

Številni�kipci,�plakete,�priznanja�in�spominski�trakovi�za�pra-
por�polnijo�stene�gasilskega�doma�na�Obrežju.

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO

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

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

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Dru-
štvo Sonček Posavje že tradi-
cionalno vsako leto organizi-
ra prihod dedka Mraza med 
svoje člane. Po uvodnem na-
govoru predsednice društva 
Nataše Solomun, ki je deja-
la, da bodo v naslednjem letu 
nadaljevali in nadgradili prog-
ram dela glede na potrebe, da 
bodo tudi 'sončki' živeli kar se 
da kvalitetno in aktivno živl-
jenje, jih je zunaj čakalo veli-
ko presenečenje. Dedek Mraz 
se je pripeljal do OŠ Leskovec 
pri Krškem s kočijo in si skupaj 
z njimi ogledal igrico, ki so jo 
pripravili otroci iz OŠ Kopriv-
nica. Po predstavi je vseh 146 
prisotnih Sončkov dedek Mraz 
obdaril z darili, ki so jih pris-
pevali donatorji. Ob glasbe-
nem nastopu mladih Leskov-
čanov Tjaše Ulčnik in Janeza 
Olovca se je prijetno druženje 
še nadaljevalo. 

Vir:�Društvo�Sonček�Posavje,�
� foto:�Sv.�M.�
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Strankam in poslovnim partnerjem 
želimo vesele praznike 
in srečno v letu 2017!

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

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

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

w w w.atgzupan.com

V novem letu vam želimo veliko lepih pogledov,

iskrenih nasmehov, sreče,

 zdravja in osebnega zadovoljstva.

www.optikalana.si

Ko pogled na svet 

postane popolnoma drugačen, 

Optika Lana.

V prihajajočem letu vam želimo
uspešno udejanjanje vaših vizij,

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

Prijetne praznike in srečno v novem letu!

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

Cenjene stranke in dragi poslovni 
partnerji, želimo vam obilo uspehov 

na osebni in poslovni poti
ter srečno, zdravo in zadovoljstva 

polno leto 2017!  

LADKO PETRETIČ s. p., 
Krška cesta 10, 

8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

Prihaja najlepši čas v letu,
namenjen družini, 

prijateljstvu in vsem, 
ki so nam blizu.

Preživite ga kar se da lepo.

Srečno!

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

Naj se uresničijo sanje, udejanjijo želje

SREČNO 2017!
kolektiv Radanovič Brežice

in izpolnijo pričakovanja!

Slovenski trgovec leta Volkswagen 2015

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si

V prazničnih decembrskih dneh
naj vam misel na majhne radosti

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

greje hladne zimske noči.

Vam želi
SLS OO Krško

Vesel božič in srečno novo leto 2017!
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Loški zeliščarji, ki v letošnjem 
letu obeležujejo 10 let delova-
nja, skupino pa trenutno sesta-
vlja sedem članic in dva člana, 
popestrijo marsikateri dogo-
dek v domačem kraju, v občini 
in izven regionalnih ter držav-
nih meja. Oblečeni v poseb-
na zeliščarska oblačila, ki jim 
jih šiva njihova članica Rena-
ta Cesar, ter s klobuki, okra-
šenimi z zelišči, so znani daleč 
naokoli. Ljudje se radi zadržu-
jejo v njihovi bližini in okuša-
jo njihovo pecivo iz različnih 
vrst zelišč ali pa z veseljem sr-
kajo omamno dišeče zeliščne 
likerje ali zeliščni čaj. »Vsak 
dogodek, ki se ga udeležimo, 
je posebna zgodba. Ljudje nas 
marsikaj sprašujejo in mnogo-
krat so začudeni, ko jim pove-
mo, kako je mogoče odpravi-
ti kakšno bolečino ali težavo 
samo s pravilno uporabo zeli-
šč,« pravi vodja skupine Milan 
Culetto, ki ima že od otroštva 
rad naravo, z zelišči in izdelki 
iz njih pa ga je povezala bole-
zen. »Ko je prišla bolezen, sem 
imel dovolj časa in začel sem 
brati nasvete patra Ašiča, ki 
je radodarno delil med bralce 
svoje zeliščarsko znanje. Raz-
mišljal sem, da bi morda lah-
ko tudi meni pomagala zelišča 

in z ženo sva jih začeli nabira-
ti pod obronki Lisce,« nadalju-
je sogovornik in opiše dan, ko 
se je skupina prvič predstavila 
pod sedanjim imenom. 

»Zgodilo se je 19. avgusta leta 
2006. Marjana, Polda, Vlasta, 
Mirjam, Milena, Renata, Cvet-
ka, Angela, Tine, Andraž, Ur-
ban, Annemarie in jaz smo se 
dogovarjali za skupen nastop 
na lovski golažijadi ob 60-letni-
ci Lovske družine Loka. Takrat 
smo prišli na dan z idejo, da bi 
bili Loški zeliščarji, kajti le ne-
kaj dni pred tem smo imeli na 
Loški noči razstavo zelišč, ki jo 

je postavila naša članica Vlasta 
Fele. Vsi so se strinjali. Leta so 
nato tekla, srečali smo mno-
go zanimivih ljudi in z neka-
terimi smo stkali tudi nekaj še 
posebej trdnih vezi, sodelovali 
smo tudi pri organizaciji različ-
nih dogodkov in videli kar ne-
kaj zanimivih krajev doma in v 
tujini. Danes lahko rečem, da 
Loka ni znana samo po piscu 
prve slovenske knjige, na ka-
terega smo zelo ponosni, tem-
več je znana tudi po Loških ze-
liščarjih. Želimo si, da bi naše 
delo nadaljeval mlajši rod, a 
zaenkrat nekega pretiranega 
zanimanja ni. No, vsaka stvar 
potrebuje čas, da dozori,« pri-
poveduje Milan Culetto in vča-
sih pokaže na katero izmed fo-
tografij, ki jih hrani skupaj s 
časopisnimi članki, priznanji, 
vabili in ostalim gradivom v 
posebnih mapah. »Morda se bo 
hči, ki je študentka etnologije, 
nekoč odločila in napisala kaj 
o nas. Včasih sta bila z bratom 
Urbanom aktivna člana naše 
sekcije, danes sta samo pod-
porna člana, kajti večino časa 
posvečata študiju, kar je edino 
pravilno,« doda sogovornik in 
se potem ponovno vrne v pre-
tekli čas, ko so Loški zeliščar-
ji celo razmišljali o lastni bla-

govni znamki, pod katero bi 
izdelovali protokolarna dari-
la, a žal ideje niso uspeli ures-
ničiti. Pohvalil je pokojnega žu-
pana Kristjana Janca, ki je imel 
za njihovo dejavnost izjemen 
posluh. S svojimi unikatnimi 
oblačili so navdušili tudi po-
kojnega prof. za gledališko zgo-
dovino na ljubljanski Akade-
miji za radio, film in televizijo 
(AGRFT) dr. Marka Marina. Kot 
zanesljive, odgovorne in prijet-

ne člane je skupino prepoznala 
bivša predsednica sevniške tu-
ristične zveze Cvetka Jazbec, 
zato ne preseneča, da so v le-
tošnjem letu prejeli zlato pla-
keto Turistične zveze občine 
Sevnica. 

Skupina Loški zeliščarji se 
najpogosteje predstavlja na 
etnoloških in turističnih pri-
reditvah, udeležuje se tudi go-
lažijad in festivalov praženega 

krompirja doma in v tujini, kjer 
marsikoga preseneti s pripra-
vo in okusom jedi. Radi sode-
lujejo z ostalimi društvi v obči-
ni in izven nje, v sodelovanju s 
podružnično šolo pripravljajo 
različne delavnice na temo ze-
lišč, postavljajo razstave … »V 
življenju je vredno pustiti sle-
di,« zaključi vodja sekcije pri 
TD Loka pri Zidanem Mostu 
Milan Culetto. 
� Smilja�Radi

Loški zeliščarji

V življenju je vredno pustiti sledi
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Vonj po posušenih zeliščih in okusen čaj je dragocen spomin na pretekle čase, v katerih so naše babice po nepokošenih travnikih 
nabirale »roz’ce, ki so znale odgnati marsikatero bolezen«. Zelišča že vrsto let nabirajo tudi člani sekcije Loški zeliščarji, ki deluje v okviru Turističnega društva 
Loka in je popestrila že številne prireditve tako v domačih krajih kot celo v tujini.

Loški�zeliščarji�v�značilnih�oblačilih

Vodja�skupine�Milan�Culetto

Srečno v 2017!
kolektiv ETrŠ in VSŠB

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

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

začetek novega leta 2017, v nadaljevanju pa 
veliko znanja, prijaznosti, dobrote, sočutja, 

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

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

Zahvaljujemo se vam za obisk in zaupanje 
ter želimo vse dobro v letu 2017. 

Kolektiv Hotela City 

Gostinstvo Tadej Puntar s.p. 
Tel: 07 49 22 110
e-mail: restavracija@city-hotel.si
www.city-hotel.si

SEVNICA - S plesno akrobatsko predstavo in z živahno glasbeno 
podlago je v predprazničnih decembrskih dneh na odru sevniške 
kulturne dvorane v več zaporednih dneh navdušila skupina sev-
niških gimnastičark, ki pridno vadijo skozi celo leto v sevniškem 
športnem domu pod vodstvom Sare Martinšek in Tee Glavač. 
Tokrat so se dekleta predstavila v plesno akrobatski predstavi 
»Kako je Grinch ukradel božič«, prirejeni po pravljici Theodorja 
Geisela. Nergavi, nezadovoljni, neprijazni in malopridni ’Grinč’ ni 
maral božiča in radosti, ki so povezane z njim.  Nekega dne se je 
odločil, da bo ukradel božič in pokvaril veselje prebivalcem vasi 
pod goro, na kateri je osamljen živel. Prikradel se je v domove in 
ukradel luči, okraske, darila in božično hrano, a božičnega duha 
in radosti, ko so se družinski člani in prijatelji zbrali pod božič-
nim drevescem, ni mogel. Zbrane prostovoljne prispevke, ki so 
jim jih namenili obiskovalci, bodo v ŠD Partizan Sevnica name-
nili nakupu nove športne opreme.  S.�R.

Božična predstava v Sevnici

Gimnastičarke�sevniškega�športnega�društva�Partizan�so�se�
predstavile�v�plesno�akrobatski�božični�zgodbi.

Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81 61 620

Srečo je treba srečati.
Povsod je.

Skrita je v drobnih trenutkih 
in malih pozornostih.

Naj vam leto 2017
prinese veliko sreče.

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

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

Kolektiv Cvetličarne Kerin Krško

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

VARUJ(E)MO NARAVO!

Srečno v novem 
letu!

Posvetimo 
kakšen dan več 
skrbi za naravo!

posavski obzornik 128x39.indd   1 13.12.2016   9:14:32

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

www.lilija.si

Vsem strankam 
se zahvaljujemo za zaupanje 

ter želimo lepe praznike 
in srečno v letu 2017!

Kavarna in slaščičarna
z najlepšim razgledom v Posavju

vam želi srečno 2017!

Delovni čas: TOR - NED od 10. do 20. ure, PON: zaprto
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Naj glasba ostaja 
vaša prijazna in prijetna sopotnica!

Želimo vam lepe praznike
in melodično leto 2017.

Kolektiv Glasbene šole Brežice
Cesta prvih borcev 5
8250 Brežice
tel.: 07 499 10 50
fax: 07 499 10 52
e-pošta: tajnistvo.gskkbre@guest.arnes.si SREČNO!SREČNO!

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

Kolektiv Primo telefonije s poslovalnicama 
v Krškem in Sevnici

Želimo vam prijetne 
in vesele praznike ter 

srečno novo leto 2017!
Kolektiv podjetja GKI d.o.o.

Elektroinstalacije
Elektrifikacija prireditvenih prostorov

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

Orehovec 37b, 8311 Kostanjevica na Krki

Vesel božič in srečno novo leto!

Želimo vam prijetne praznične dni
ter veliko doseženih osebnih in poslovnih uspehov v letu 2017.

Kolek�v Infre
Oglas 128x165 SMC-NL16-tisk.pdf   1   19/12/2016   09:35

V novem 
letu vam 

želimo veliko 
vztrajnosti,

da boste 
uresničili 

načrte 
prihodnosti.

Srečno
2017!

Vztrajnost za prihodnost.
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75-letni upokojeni mizar Dra-
go Jordan se je izdelave čolnov 
naučil od mojstra Ludviga Jen-
škovca v nekdanjem Splošnem 
mizarstvu Krško-Kostanjevica, 
ki je leta 1965 dobilo naroči-
lo Cestne baze Krško za izde-
lavo treh čolnov, dolgih 6, 9 in 
12 metrov, za potrebe popra-
vila mostov. Jenškovec je načrt 
in dimenzije za čolne dobil pri 
mojstru Alojzu Grudnu, ki je v 
Kostanjevici izdeloval čolne že 
pred drugo svetovno vojno in 
po njej. Gruden je tradicional-
ni lesen čoln z ravnim dnom, ki 
je bil sicer precej preprost in 
okoren, a vseeno vsestransko 
uporaben, izboljšal in polepšal, 
saj je ravno dno rahlo ukrivil, 
zunanje linije dna pa izrezal v 
rahlo jajčasto obliko, zaradi če-

sar je čoln lepše drsel po vodi 
in postal bistveno okretnejši, 
pa tudi lepši na pogled. Kosta-
njeviški čoln je dolg od 4 do 6 
metrov in na najširšem delu ši-
rok 80 cm. Izdelan je lahko v 
več izvedbah, kot klasični (ri-
biški) somar, čoln na špico … 

Ima dve do tri sedišča, v njem 
se lahko pelje od štiri do šest 
ljudi. Poganja se ga z vesli iz li-
povega ali jelševega lesa.

PRVI ČOLN ZDRŽAL 36 LET

»Tako sem tudi sam začel izde-
lovati čolne, da sem kaj doda-
tnega zaslužil,« pravi Jordan, ki 
je izdelal okoli 70 čolnov, veči-
noma za Kostanjevičane, nekaj 
pa jih je šlo tudi v novomeški 
konec in celo na Kolpo. Les za 
izdelavo je nabavljal sam, zlas-
ti hrastovega, ki se uporablja 
za vezi ter za sprednjo in zad-
njo končnico, nekaj so mu ga 
dali tudi naročniki, predvsem 
smrekov in macesnov les, ki 
se uporablja za dno in strani-
ce. »Če čolna ne vzdržuješ, bo 

propadel v nekaj letih, to sem 
povedal vsakemu, ki sem mu 
ga naredil,« pove mojster in se 
pohvali, da je njegov prvi čoln 
zdržal kar 36 let. Kot premaz 
je uporabljal predvsem karbo-
lej, ki se je zelo 'zagrizel' v les, 
njegova slaba lastnost pa je bil 

neprijeten vonj. Danes je izbi-
ra vodoodpornih lakov in barv 
precej pestra. »Pomembno je, 
da čoln jeseni potegnemo iz 
vode, ga posušimo, namaže-
mo in pospravimo pod streho, 
spomladi, preden ga spustimo 
v vodo, pa to ponovimo,« je nje-
govo navodilo, ki pa ga mnogi 
ne upoštevajo, saj, kot pravi, na 
obrežju Krke lahko vidite pre-
cej čolnov, ki so na pol v vodi 
in na pol v blatu, zato ne bodo 
dolgo zdržali. Kot zanimivost 
doda, da je naredil tudi manj-
ši, trimetrski čoln, ki so ga ja-
marji uporabili za raziskovanje 
Kostanjeviške jame.

Čeprav drži, da je ravno ko-
vačeva kobila pogosto bosa, 
je skrbel, da so tudi v brodi-
šču pod njihovo hišo na bregu 
severnega rokava Krke ved-
no imeli čoln, ki je vedno pri-
šel prav, bodisi za ribičijo in 
druge opravke ob vodi bodisi 
v primeru poplav. Zaradi težav 
s hrbtenico jih že nekaj let ne 
izdeluje več. Zadnjega je nare-
dil leta 2010, tik pred velikimi 
septembrskimi poplavami, ga 
pospravil v garažo, da bi poča-
kal pomlad, a ga je Krka, ki je 
zalila dvorišče, sama 'splavila' 
in je takoj prišel prav. Tudi na-
slednikov, ki bi obvladali spret-

nost izdelave čolnov, je malo. 
»Po mojih merah jih delata 
Drobnič v Podbočju in Smolič 
na Prekopi, ki sta prišla k meni 
pogledat, kako to gre,« pravi 
mojster, ki svoje znanje sicer 
rad predstavi mladim.

OBUDITI ŽELIJO 
ČOLNARSKO KULTURO

V pripravi je pobuda za vpis 
kostanjeviškega čolna v Regi-
ster nesnovne dediščine, dedi-
ščino izdelave kostanjeviškega 
čolna in čolnarsko kulturo pa 
želi hraniti in obuditi tudi la-
stnik mestne čolnarne Mar-

jan Jerele, pri tem pa sode-
luje s Posavskim muzejem 
Brežice, znanim izdelovalcem 
Anžetom Logarjem z Bleda 
ter Lesarsko fakulteto Ljublja-
na. »Naša želja je, da se to tra-
dicionalno plovilo ohrani, po-
udariti hočemo tudi prednost 
uporabe lesa, saj ga je v oko-
lici še vedno v izobilju,« pravi 
Jerele, ki načrtuje postavitev 
muzejske delavnice, v kateri 
bi bili razstavljeni čolni in nji-
hova oprema ter staro orodje, 
namenjena pa bi bila tudi obi-
skovalcem, ki bi si lahko v živo 
ogledali izdelavo čolna.
 � Peter�Pavlovič

Izdelovalec kostanjeviških čolnov Drago Jordan

Čoln je (bil) nepogrešljiv pri vsaki hiši
KOSTANJEVICA NA KRKI - Nekoč je veljalo, da kdor nima lesenega čolna, ni pravi Kostanjevičan, saj je bil tradicionalni čoln privezan na brodišču vsake hiše. 
Čeprav je lesenih čolnov v Krki še kar nekaj, bi danes kaj takšnega težko trdili, saj so prevladali cenejši plastični čolni, s tem pa je začelo izginjati tudi znanje o 
njihovi izdelavi. Eden redkih mojstrov izdelave tradicionalnih lesenih čolnov je Drago Jordan.

Drago�Jordan�ob�svojem�čolnu,�preden�ga�je�pred�zimo�pote-
gnil�na�suho

Fotografija,�katere�avtor�je�Franc�Rabuse,�je�bila�posneta�leta�1929�na�starem�mestnem�kopališču�v�Kostanjevici�na�Krki;�v�
ozadju�v�beli�srajci�je�slikar�in�pesnik�Jože�Gorjup.

Sreča je sopotnica pogumnih,
zanesljivost spremljevalka odgovornih.

V okolju varnosti cvetijo priložnosti,
v družbi ustvarjalnosti se rojeva 

zadovoljstvo.

Vsem našim dijakom, občanom, 
podpornikom in poslovnim partnerjem

želimo zadovoljno leto 2017, 
prežeto z uspehi, osebnim zadovoljstvom, 

srečo in zdravjem.

Kolektiv Šolskega centra Krško - Sevnica

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

Tips za prihodnost
elektro!

www.tips.si

Kolektiv podjetja TIPS d.o.o. vam želi mirne božične praznike 
ter veliko sreče in uspehov v novem letu.
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Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM : 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

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

obilo sreče, 
radosti 

in poslovnih uspehov!

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

www.krovstvo-trsinar.si

V prihajajočem letu vam želimo, da bi 
ubrali prave korake in iskali dobre rešitve!

Javni zdravstveni zavod 

Moje zdravje. 

reča je v majhnih stvareh, 
toplih ljudeh, v stisnjenih dlaneh.

Ob iztekajočem se letu 
in pričakovanju novega je čas, 
ko drug drugemu zaželimo uspešno leto.

elimo vam lepe praznične dni, 
v prihajajočem letu 2017 

pa naj vas spremljajo sreča, zdravje, 
zadovoljstvo in pozitivna energija.

Ž

V skrbi za vaše zdravje 
in z najboljšimi željami 

v novem letu 2017. 

Kolektiv ZD Brežice

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

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

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

Voščimo vam prijazne božične 
in novoletne praznike!

Zaposlene Lekarne Brežice

Spoštovani!

Da bi zdravje vam služilo,
da uspehov bi bilo obilo!
Da bi mir v srcu 
in v svetu imeli,
celo leto 2017
v sreči preživeli!

 PODOBA NOVE VALVASORJEVE KNJIŽNICE  

V letu 2017 vam želimo veliko osebnega zadovoljstva 
in da bi se vaše poti prepletale z zanimivi knjigami, 

ki lepšajo življenje in puščajo sledi. 

Kolektiv Valvasor jeve knjižnice Krško

Vesel božič in srečno novo leto

Merry Christmas and Happy New Year

Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr

Joyeux Noël et Bonne Année

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Srećan Božić i srećna Nova godina

Veselé  Vianoce a šťastny nový rok

Wesolych Świqt i Szczęśliwego Nowego Roku

Feliz Navidad y un próspero Ano Nuevo

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Voscilnica_v3.pdf   1   19.12.2016   13:19:05

POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO d.o.o. Telefon:  07 490 54 50
Cesta krških žrtev 65, 8270  K R Š K O Telefax:  07 490 54 51
 e-pošta:  psk.krsko@siol.net

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

in srečno novo leto.

Srečno 2017!

ZEL-EN
Naj bo tudi v letu 2017 

vaš korak odmeven,
beseda pogumna,

življenje pa iskrivo, ustvarjalno 
in polno toplih trenutkov.

Srečno!
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KRŠKO - Na Vidmu v Krškem so 15. decembra odprli nov su-
permarket Spar, že 99. trgovino v Sparovi trgovinski mreži 
v Sloveniji in drugo v Krškem. 

Podjetje SPAR Slovenija je v sodelovanju z izvajalcem gradbenih 
del, podjetjem SL-inženiring, v dobrih desetih mesecih zgradilo 
nov supermarket na Vidmu v Krškem. Arhitekturno zasnovo sta-
novanjsko-trgovskega objekta je pripravil arhitekt Ervin Mahne, 
zasnovo zunanjosti objekta pa je v soavtorstvu z Mahnetom prip-
ravil arhitekt Miha Furlan. Skupna investicija izgradnje trgovine 
in opreme, ki jo je v celoti financiralo podjetje SPAR Slovenija, je 
znašala 3,6 milijona evrov. V novem supermarketu, katerega not-
ranjost ponuja 1.115 kvadratnih metrov sodobno urejene pro-
dajne površine, za kakovostno ponudbo in prijetno nakupoval-
no vzdušje skrbi 24 novih zaposlenih, kupcem pa je na voljo 55 
brezplačnih parkirnih mest. Trinadstropni stanovanjski del nad 
supermarketom, v katerem bo 17 stanovanj, bo, kot je povedal 
prokurist podjetja SL-inženiring Silvester Lopatič, dokončan do 
aprila 2017. V okviru investicije so obnovili tudi cesto ob hotelu 
City in ploščad pred bloki na Cankarjevi 1 in 1a ter uredili kole-
sarsko stezo in pločnik ob Cesti 4. julija.
Otvoritve se je poleg predstavnikov podjetja Spar Slovenija ude-
ležil tudi krški župan mag. Miran Stanko ter pozdravil novo pri-
dobitev v tem delu mesta. Spar Slovenija je doniral 4.000 evrov 
Društvu za cerebralno paralizo Sonček Posavje oz. njegovi pred-
sednici Nataši Solomun. Otvoritveno slovesnost, ki jo je pove-
zovala Bernarda Žarn, sta popestrila Pihalni orkester Krško in 
Nuša Derenda, v nadaljevanju celodnevnega programa pa so na-
stopili še skupina Potep, Maja Oderlap in ansambel Jerneja Ko-
larja, najmlajše pa je obiskal Božiček. P. P.

Spar odprl vrata še na Vidmu

Spar�je�Društvu�Sonček�doniral�4.000�evrov.

SENOVO - Pod naslovom »Združeni v humanosti« je Folklor-
na skupina DKD Svoboda Senovo 11. decembra v Domu XIV. 
divizije izvedla dobrodelni letni koncert. 

Zbrane prostovoljne prispevke obiskovalcev v višini okoli 900 
evrov so namenili folkloristu in članu lutkovne sekcije kulturne-
ga društva Zvonku Mariniču z Reštanja. Marinič se je namreč 
moral zaradi plazu, ki se je sprožil za njegovo hišo na martino-
vo soboto, preseliti v nadomestno stanovanje, saj bi lahko do-
movanje v hiši, kot so ugotovili strokovnjaki, ogrozilo življenja 
stanovalcev. 
Folkloristi se zavedajo, da zbrana sredstva vse prej kot zadoš-
čajo za izvedbo potrebne sanacije, saj je bilo naknadno ugoto-
vljeno, da hišo ogroža tudi voda, ki si je utrla pot pod objektom, 
a so želeli svojemu soplesalcu pokazati, da v nesreči ni sam in 
da so mu pripravljeni pomagati po svojih močeh. 
Na dobrodelnem koncertu so sedanji in nekdanji člani folklor-
ne skupine odplesali pester izbor 'štajerišev' iz različnih slo-
venskih pokrajin ter koroške in pohorske plese, poleg njih pa 
so program sooblikovali še Toni Sotošek s svojimi harmonikar-
ji, citrarka Jasmina Levičar s pevko Matejo Bobek, Zvone Ba-
škovč z godčevskim folklornim triom ter harmonikarja Tjaša 
Ulčnik in Žan Kostanjevec. 
� B.�M.,�foto:�FS�Senovo

Senovski folkloristi združeni 
v humanosti za Zvonka

V�želji,�da�pomagajo�svojemu�soplesalcu�Zvonku�Mariniču,�ki�
mu�je�novembrski�plaz�ogrozil�hišo,�so�senovski�folkloristi�z�
gosti�izvedli�dobrodelni�koncert.

Vsem bralcem želimo v letu 2017 
srečo, zdravje in pogum.

NOVA STANOVANJA V KRŠKEM NA VIDMU
SPO VIDEM - NAD TRGOVINO SPAR

Velikost stanovanj je od 71,35m2 do 134,63m2

Cena stanovanj je od 92.825,53 € do 175.787,47 € (z DDV).
Sheme stanovanj na www.sl-inzeniring.si

Vseljivo v aprilu 2017. 
Prodaja lastne nepremičnine.

SL-inženiring Boršt d.o.o.
www.sl-inzeniring.si | t.: 07 490 22 60 | info@sl-inzeniring.si

Jože, rojen 1. 4. 1923, se je s 
kolesom vozil s Podulc v služ-
bo v Krško, kjer sta z bratom  
ustanovila Mestno gospodar-
sko podjetje - mizarsko delav-
nico Krško, kasneje preime-
novano v Splošno mizarsko 
delavnico Bor,  Fanika, rojena 
19. 4. 1928, pa iz Gorenje vasi v 
brestaniško tovarno čokolade 
in likerjev. Nekega dne sta se 
na poti v službi s kolesi srečala 
pri krškem stadionu, ki je tedaj 
služil še za konjeniška tekmo-
vanja, kjer je Jože čedno dekle 
ogovoril in si takoj rekel »ta je 
pa tista taprava«, čemur Fani-
ka pridoda, da je bila ljubezen 
na prvi pogled obojestranska 
in tako močna, da sta jo že po 
treh mesecih poznanstva, je-
seni leta 1951, kronala s poro-
ko. Najprej sta slabi dve leti ži-
vela v sobici v Krškem, zatem 
pa kupila hišo na Trški Gori, 
ki je bila resda v slabem sta-
nju, a je bila njun dom, v kate-
rem se je leta 1953 rodila tudi 
prvorojenka Irena, nato pa še 
hčer Tatjana. Zaradi majhnih 
otrok je Fanika opustila služ-
bo in se posvetila gospodinje-
nju in družini. Jože, ki je vodil 
Borov brestaniški TOZD – v 
podjetju je delal kar 40 let in v 
njem dočakal tudi upokojitev - 

in bil zato veliko službeno od-
soten, pa je vsako prosto minu-
to posvetil obnovi hiše. 

»Vselej sva se dobro razume-
la, seveda pa sva morala drug 
z drugim tudi malo potrpeti, a 
družina naju je držala vselej 
čvrsto povezana,« pravi Fani-
ka, ki je ob delu doma in vrtu 
še vse do leta 1985 veliko plet-
la in šivala za družinske člane, 
sorodnike pa tudi stranke. Ši-
vanja se je naučila že v rosnih 
letih od mame. »In še danes 
mi prišije kakšen gumb,« hu-
domušno doda Jože.  Sicer tudi 
Fanika izhaja iz velike družine, 
v kateri je odraščalo kar osem 
otrok, štirje fantje in štiri de-
kleta. Ne le doma, dodobra se 
je različnih gospodinjskih op-
ravil naučila tudi v izgnanstvu. 
Oba sta bila namreč s svojima 
družinama med drugo sve-
tovno vojno izgnana v Nem-
čijo. Tedaj 12-letna Fanika v 
Wittenberg, kjer je bila go-
spodinjska pomočnica, Jože 
pa v taborišče Kassel, kjer je 
pri 17 letih delal v tovarni le-
tal. Slednja je bila v več letal-
skih napadih zravnana s tle-
mi in Jože je imel srečo, da je 
sploh preživel. A v nesreči je 
tudi nekaj sreče, pripovedu-

je Jože, saj je v tovarni delal z 
ljudmi različnih narodnosti in 
se mimogrede naučil več tu-
jih jezikov, poleg nemščine še 
poljsko, francosko in nemško, 
med oficirsko šolo, ki jo nare-
dil med dveletnim služenjem 
vojaškega roka po vrnitvi iz iz-
gnanstva, pa se je med obve-
znimi predmeti učil tudi rušči-
ne. Pravi, da je do sedaj resda 
tu in tam že kakšno besedo po-
zabil, a še vedno lahko zreciti-
ra pesem kar v sedmih jezikih. 
In še o eni sreči v nesreči pri-
poveduje, kako se je po delu v 
tovarni hodil učit urarstva k 
starejšem nemškem mojstru 
urarju. 

V ure in urne mehanizme se 
je zaljubil in Jožeta spremlja-
jo vse do današnjih dni, četudi 
se je njihovemu obnavljanju, 
popravilu in restavriranju lah-
ko v celoti posvetil šele z upo-
kojitvijo, ko je štel 60 let. Do 
sedaj je šlo skozi njegove roke 
že prek tisoč ur, največ jih ima 
doma, lepo število jih je v de-
taljno izrezljanih in dodelanih 
lesenih ohišjih sestavil sam za 
darilo znancem in sorodni-
kom, tako da danes odštevajo 
čas po mnogih slovenskih kra-
jih in tudi preko meja. 

A če se povrnem k skupnemu 
življenju Fanike in Jožeta. Celo 

življenje sta zelo rada delala 
skupaj, najraje na vrtu, pride-
lovala zelenjavo in nadvse rada 
vzgajala cvetje, čemur pa da-
nes žal nista več kos. Tako za-
nju kot za vrt danes skrbi hčer-
ka Tatjana z možem Milanom, 
medtem ko hčerka Irena že 40 
let živi v Ljubljani, a se še ved-
no pogosto vrača domov. Za-
konca sta bila tudi ljubiteljska 
rejca živali. Fanika predvsem 
kokoši, medtem ko lahko za 
Jožeta zapišemo, da je imel 
pravi pravcati živalski vrst, od 
zajcev, čebel, jerebic in faza-
nov - že 40 let je tudi član Lo-
vske družine Krško, v kateri je 
v vsej njeni zgodovini delova-
nja tudi najstarejši član - do gr-
lic in golobov, največ golobov 
pismonoš, ki jih ima še danes. 
»Pogosto,« pripoveduje, »sem 
šel službeno kam na pot in 
vzel golobe pismonoše v klet-
ki s seboj. Denimo iz Beogra-
da so prileteli nazaj domov v 
devetih urah.« In še mnogo bi 
lahko zapisali o Jožetu, ki je bil 
tudi tako izvrsten karikaturist, 
da so njegove karikature med 
služenjem vojaškega roka ob-
javljali v tedanjem srbskem ča-
sopisu Jež in ga je zanje osebno 
pohvalil tedanji politični funk-
cionar, novinar in slikar Moša 

Pijade. »Pa še navrgle so mi več 
sto tedanjih dinarjev,« pove.

Fanika pravi, da jima je skup-
no delo vselej predstavljajo iz-
ziv in radost, danes pa fizič-
nim opravilom nista več kos, 
četudi Jože še vedno mnogo ur 
preživi v svoji urarski delavni-
ci, in na srečo, razen nekoliko 
slabšega sluha, mu vid in mir-
ne roke, pa tudi bistra glava še 
vedno služijo. Sama ima neko-
liko težav pri hoji, brez bergel 
več ne gre, a ob sončnem vre-
menu se še vedno rada  poda 
na krajši sprehod ali posedi 
pred hišo, v naravi, med roža-
mi, ki so ji ljube že celo življe-
nje. Veliko prebira knjige, še 
vedno pogosto vzame in pre-
bira pesniški zbirki svoje tete, 
pesnice Anke Salmič, sicer pa 
sta z Jožetom ljubitelja kri-
žank, ki jih ob večerih rešujeta 
od ene do dveh ur.  Seveda pa 
sta jima največja luč in ljube-
zen v življenju čudoviti hčerki 
z družinama, saj sta tudi stara 
starša vnukinji in vnuku. »Če 
dolgo živiš,« pravi Jože ob za-
ključku mojega obiska, »marsi-
kaj doživiš,« in svojo ženo lju-
beče privije k sebi … 

 Bojana Mavsar

65 let zakoncev Pavkovič s Trške Gore

»Če dolgo živiš, marsikaj doživiš ...«
KRŠKO – V teh predbožičnih dneh vam prinašamo v branje zgodbo o ljubezni. O tem, kako sta se Fanika Tomažin iz Gorenje vasi pri Leskovcu in Jože Pavkovič s 
Podulc pri Raki pred dobrimi 65 leti spoznala med vožnjo s kolesi. In vzklila je ljubezen na prvi pogled, pravita zgovorna zakonca Pavkovič, ki sta 18. novembra v 
krogu svojih najbližjih, hčera Irene in Tatjane z družinama, praznovala 'železno poroko'.

Fanika�in�Jože�Pavkovič
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info@karodi.si

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

40 let tradicije

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

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

Vse lepo za božič ter srečno, 
zdravo in uspešno 2017.

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

oz. miselnih igric za OŠ Sava Kladnika Sevnica in Vrtec Ciciban Sevnica.

2 01

GOSTILNA ŽOLNIR
Krška cesta 4, 

Kostanjevica na Krki
tel.: 07 498 71 33

Cenjenim gostom in poslovnim partnerjem 
želimo vesele praznike ter veliko zdravja, 
sreče in zadovoljstva v novem letu.
 

  
Kolektiv Gostilne Žolnir

77

Brezskrbni in 
varni tudi v

2017
rival-varovanje.si

Učencem, staršem, zaposlenim 
in vsem obiskovalcem naših koncertov 

želimo prijetne praznike in srečno, 
predvsem pa glasbeno obarvano leto 2017.

GSM: +386 (0)41 679 406, fax: 07 49 61 147, E-mail: labusjo@gmail.com, www.labus.si
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SREČNO 2017!

Vesele praznike, blagoslovljen božič 
in srečno novo leto vam želi 

kolektiv Elmont d.o.o. Krško.

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

OGLAS 2017 128 X 82 2.indd   1 18. 12. 16   23.32

Želimo vam prijetne praznike, 
veliko medsebojnega razumevanja,

sreče in zdravja v novem letu.

Kolektiv Zdravstvenega doma Sevnica

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

predvsem pa varno novo leto 2017.

Namesto nakupa voščilnic bomo sredstva 
 donirali društvoma Sonček in Sožitje.

www.pge-krsko.si
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Prazniki imajo poseben čar, pa 
tudi pomen ter z njimi poveza-
ne navade, ki smo jih podedo-
vali ali pa si jih prirejamo po 
naših trenutnih željah. Veseli 
december, kakor poimenuje-
mo zadnji mesec v letu, je pre-
žet tako z dobrimi možmi, ki 
vsak s svojim sporočilom pri-
našajo darila, kakor z raznimi 
praznovanji v krogu službe-

nih in prijateljskih vezi. Zad-
nje dni v letu se že tudi tradi-
cionalno v družinskem krogu 
posvetimo praznovanju boži-
ča in ob prestopu v novo leto 
s prijatelji odštevamo izteka-
joče se sekunde. Takšnim pri-
ložnostim se poleg drugih obi-

čajev, ki jih imamo, posvetimo 
še z večjo mero tudi v kuhinji, 
da tudi na tak način razveseli-
mo svoje najdražje.   

V Aktiv kmečkih žena Ro-
žno–Presladol in Brestanica 
je vključenih 41 članic. Njiho-
va povprečna starost, kakor 
nam je dejala njihova predse-
dnica Anica Bohorč, je prib-

ližno 50 let in vse se zelo rade 
udeležujejo raznih aktivnosti, 
ki jih pripravijo skozi vse leto. 
Delavnice kuhanja in peke po-
tekajo tako v jesenskem kot v 
spomladanskem času. »Ženske 
rade pridejo na druženje, kjer 
se pogovarjamo o tem in onem, 

vedno kaj novega izvemo, se 
česa naučimo, med sabo pa si 
delimo tudi izkušnje,« je deja-
la Bohorčeva in naštela, da tudi 
aranžirajo, hodijo na pohode in 
ekskurzije. S svojimi kulinarič-
nimi dobrotami obogatijo do-
mače prireditve, sodelujejo ob 
občinskem prazniku, pa tudi 
drugje, kamor jih povabijo. 

Na tokratno delavnico so v gos-
te povabile kuharja Petra Ko-
tarja in se pod njegovim vod-
stvom preizkusile v peki raznih 
slavnostnih jedi, ki bodo boga-
tile njihovo praznično mizo. 
Med hladne predjedi so pod 
vodstvom Kotarja uvrstile na-
devana jajčka, waldorfsko so-
lato in piščančjo pašteto. Nato 
so skuhale telečjo juho z zele-
njavo in maslenimi žličniki, za 
predjed je bil srnin ragu z ze-
lenim poprom ter kruhovo 
rolado pa tudi ocvrti kanelo-
ni. Slavnostni pogrinjek naj bi 
imel seveda glavno jed. Tokrat 
je kuhar posegel po receptu za 
pripravo svinjske ribice v mas-
lenem testu, s kolerabnim pire-
jem ter grahom z maslom. Kot 
drugo glavno jed so pripravili 
junetino po lovsko z brusnica-
mi, poleg so bili ocvrti zdrobo-
vi kanelončki in cvetačni nara-

stek. Slavnostna sladica je bila 
jogurtova panakota z borovni-
cami.

Po receptu, ki ga je pripravil 
Kotar, ponujamo pripravo za 
piščančjo jetrno pašteto, kjer 
za deset oseb potrebujemo 50 
dag piščančjih jetrc, 20 dag 
sveže slanine, 20 dag piščan-
čjih prsi, 10 dag čebule in rav-
no toliko korenčka, 5 dag go-
molja zelene, 4 hruške, 15 dag 

masla, 0,25 l smetane za ste-
panje, sol, poper, majaron, mu-
škatni orešček, klinčke in ko-
njak. Priprava jedi: na maščobi 
ocvremo na koščke narezano 
slanino, ko malo zarumeni, do-
damo na koščke narezano pi-
ščančje meso in čez nekaj tre-
nutkov še piščančja jetrca in 
eno hruško. Dodamo začim-
be in vse skupaj dušimo do 
mehkega. Vse sestavine dobro 
ohladimo, čim boj na drobno 

zmeljemo in dodamo penasto 
umešano maslo, stepeno sme-
tano in narahlo pomešamo. V 
model, ki smo ga obložili s fo-
lijo, naložimo plast paštete, na 
sredino damo na krhlje nare-
zane olupljene hruške in še 
eno plast paštete. S folijo dob-
ro prekrijemo in damo v hla-
dilnik, da se pašteta temelji-
to ohladi. Najboljša je po treh 
dneh. Pa dober tek!
 Marija Hrvatin

Kuharska delavnica AKŽ Rožno-Presladol in Brestanica 

Za slavnostni pogrinjek v prihajajočih praznikih
ROŽNO – Pred nami so božično-novoletni prazniki in slovesni trenutki so priložnost, da postrežemo tudi s posebej izbrano hrano, ki nam še polepša praznike. Ak-
tivi kmečkih žena v našem okolju zato poskrbijo za predpraznične kuharske delavnice. Članice Aktiva kmečkih žena Rožno-Presladol in Brestanica so 12. decem-
bra pripravile peko slavnostnih jedi, kjer smo se jim pridružili, da vam podamo namig za slavnostni pogrinjek. 

Na�kulinarični�delavnici�peke�slavnostnih�jedi�je�bilo�prijetno�vzdušje.

Kuhar�Peter�Kotar�je�udeleženke�vodil�od�priprave�jedi�do�
končnega�izdelka.



Posavski obzornik - leto XX, številka 26, četrtek, 22. 12. 2016 27PRAZNIČNO POSAVJE

www.sds.si

Spoštovani in spoštovane!

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

ko priložnosti odstirajo nove poti,
prijazne nasmehe in zadovoljstvo srca.

Vesel in blagoslovljen božič,
ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti,

leto 2017 pa naj vam prinese mir in blagostanje,
srečo in zdravje ter uspehe na vseh področjih.

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

w
w

w
.s

ds
.s

i

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

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

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

Želimo vam lepe praznične dni 
ter srečno in uspešno leto 2017.

Dragocenosti življenja so trenutki, ki nam privabijo nasmeh na obraz 
in dajejo smisel prihodnosti.

Naj se vam smeje tudi v prihodnjem letu!

...  Delamo za Vaš nasmeh :)

Za brezplačni prvi pregled se lahko naročite na 07/49 22 012.
Ordinacija: Tovarniška 10, 8270 KRŠKO, www.tatalovic.si

- implantologija
 - estetsko zobozdravstvo
  - ortodontija
   - parodontologija
    - rtg in cbct

Okoli nas vrti se pozitivna energija.  

Ujemimo jo in začnimo spreminjati stvari na bolje. 
Naj bo leto 2017 leto veselja, zdravja in uspeha!

RADEČE�-�Glasbena�šola�Laško-Radeče�je�14.�decembra�v�Domu�kulture�v�Radečah�pripravi-
la�družinski�božično-novoletni�koncert.�Po�mnenju�poslušalcev�je�bil�koncert�eden�izmed�do-
godkov�glasbene�šole,�ki�izžareva�predanost�ustvarjalnemu�delu�ter�vzpodbuja�sodelovanje�
strašev�in�šole.�Nastopajoče�družine�so�s�petjem�in�igranjem�na�inštrumente�navdušile�polno�
dvorano�poslušalcev,�njihovo�muziciranje,�petje�in�ples�pa�bo�ob�prihajajočih�praznikih�ned-
vomno�obogatilo�tudi�vzdušje�domačega�praznovanja.�Vir:�GŠ�Laško-Radeče,�foto:�Maja�Šilih
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Dalmatinova Biblija je bila močno poškodovana.

KRŠKO - Za Valvasorjevo knjižnico Krško, ki je lani obeležila 50-letnico delovanja, pa tudi za mesto in občino Krško je bilo leto 2016 pomembno zaradi 
posebnega kulturnega dogodka. Po več desetletjih je Krško namreč zopet dobilo svoj restavrirani originalni izvod Dalmatinovega prevoda Biblije.

Zgodba o "krški" Bibliji 
se je srečno končala v letu 2016

V Valvasorjevi knjižnici so po letu 2000 opazno razširili svojo 
dejavnost, še posebno v luči pričakovanj novogradnje, za ka-
tero je krška politika sprejela vse potrebne odločitve. Polono 
Brenčič, ki je bila direktorica Valvasorjeve knjižnice v manda-
tu 2007–2011, je še posebej vznemirjalo dejstvo, da je mesto, ki 
se rado ponaša z bogato kulturno preteklostjo, iz katerega sta 
izhajala tudi Bohorič in Dalmatin, že vrsto let brez originalne-
ga izvoda knjige vseh knjig. Toliko bolj, ker Valvasorjeva knji-
žnica skrbi za Kapucinsko knjižnico, v kateri hrani bogastvo 
starejših knjig, ki so stare tudi več kot 500 let, med njimi pa sta 
bila v preteklosti tudi dva izvoda Dalmatinove Biblije.

Več let je Brenčičeva zbirala informacije, kje bi bilo mogoče 
dobiti oziroma kupiti originalni izvod te pomembne knjige. 
Pri tem ji je bilo jasno, da gredo cene takih izvodov v nebo. 
Naposled se ji je vztrajnost izplačala in odkrila je možnost 
nakupa iz zasebne zbirke po dostopni ceni, k čemur je pripo-
moglo tudi dejstvo, da bo treba izvod temeljito obnoviti. Na-
kup je bil opravljen v letu 2010, pri čemer je bilo dogovorje-
no, da prodajalec ostane anonimen, saj je dejanje smatral tudi 
kot svoj prispevek rodnemu mestu Jurija Dalmatina in njego-
vi kulturni ustanovi. 

Leta 2014 je aktivnosti okoli Biblije prevzela tedanja in seda-
nja direktorica Urška Lobnikar Paunović, ki je uspela dogo-
voriti obnovo knjige v Centru za restavriranje in konservira-
nje Arhiva Republike Slovenije. Zahtevna dela, katerih drobec 
lahko vidite v fotoreportaži, so potekala v letih 2015 in 2016. 

Delno restavrirana Biblija je bila prvič na ogled v Krškem ob 
proslavi 50-letnice Valvasorjeve knjižnice decembra lani, do-
končno pa se je "vrnila" v Dalmatinovo mesto 25. oktobra letos, 
ob občinski proslavi dneva reformacije. Biblijo si lahko ogle-
date skupaj z drugimi zakladi Valvasorjeve knjižnice, med ka-
terimi je tudi originalni izvod Slave vojvodine Kranjske. Prav 
tako pa si je mogoče ogledati postopek restavriranja Biblije na 
kratkem filmu, ki ga je posnel in zmontiral Sven Mavsar iz Za-
voda Neviodunum.  

Na začetku gradivo fotografirajo v prvotnem stanju.

Ohranjeni originalni platnici sta bili dopolnjeni in retuširani. Krška Dalmatinova Biblija je dobila svojo novo podobo.

Po številnih urah prizadevnega dela je bila restavrirana Biblija septembra 2016 vrnjena Valvasor-
jevi knjižnici. Iz rok vodje Restavratorskega centra Arhiva RS dr. Jedert Vodopivec Tomažič sta jo 
prevzeli sedanja in bivša direktorica krške knjižnice Urška Lobnikar Paunović in Polona Brenčič.

Knjižno gradivo v restavratorskem centru skrbno popišejo z različnih vidikov in pred posegom op-
ravijo določene analize, kot sta testiranje in mikroskopiranje vlaken papirja. S pH metrom so zme-
rili kislost papirja, saj le-ta vpliva na njegovo obstojnost. Vsako polo papirja so z mokrim čiščenjem 
očistili nečistoč, očiščen papir pa so premazali z želatino in ga osušili. Posebno dolgotrajno delo 
je  bilo ročno restavriranje na presvetlitveni mizi. Končno podobo je knjiga dobila z obnovo plat-
nic in vezavo. Šivanje leg v knjižnem bloku je zahtevalo veliko mero natančnosti in čvrst prijem.
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V letu, ki prihaja, 
naj bo vaš korak odmeven, 
beseda pogumna, 
življenje iskrivo in ustvarjalno.

Naj bo leto 2017 
v znamenju rasti in novih poti!

SREČNO!

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI 
OBČIN KRŠKO, BREŽICE 

TER VSEH OSTALIH POSAVSKIH OBČIN.

Ob prihajajočih božičnih praznikih Vam želimo obilo miru in 
družinske sreče v želji, da sporočilo božiča ostane v naših srcih 
sleherni dan v prihajajočem letu. Naj bo leto, ki prihaja, srečno, 

polno, pogumno in strpno, z obilo priložnostmi za vse, 
ki z optimizmom zremo v novo leto 2017. 

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

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

Mateja Zupan ter občinska svetnika Julijan Kerin in Tadej Radkovič.

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

info@stranka-rok.si.

Novo leto
Novi cilji
Nove odločitve
Nove zgodbe
Novi dosežki
A vedno enake želje – po zdravju, miru in sreči.

www.zarnkrsko.si

Želimo vam srečno,
varno in udobno

vožnjo skozi leto 2017!

www.avtoline.si
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VELIKA NAGRADNA PRAZNIČNA KRIŽANKA

Geslo 25/2015 številke:

PRAZNIČNA PONUDBA MESNIH IZDELKOV

Nagrade, ki jih podarja Mesnica Marolt, prejmejo:

1. nagrada:  sveže meso v vrednosti 20 €; 
 Alojz Hafner, Ženje
2. nagrada:  domača salama; 
 Tine Kodrič, Župeča vas
3. nagrada:  1 kg domačih dimljenih klobas; 
 Karolina Klenovšek, Sevnica

Gesla velike nagradne praznične križanke pošljite do četrtka, 29. decembra, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi 

rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih lepih nagrad:

1. in 2. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Šempeter v Bistrici ob Sotli
3. in 4. nagrada:  kosilo za dve osebi v gostilni Pri mesarju v Brežicah
5. in 6. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Restavraciji Silvester na Raki
7. in 8. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Senica na Senovem
9. in 10. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Kregl v Gornjem Brezovem
11. in 12. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Strnad na Hotemežu
13. in 14. nagrada:  knjiga Krško – stoletje na razglednicah (Založba Neviodunum)
15. in 16. nagrada: komplet otroških slikanic Brinove zgodbe (Založba Neviodunum)
17. in 18. nagrada:  zbrana dela Viktorja Tillerja (Založba Neviodunum)
19. nagrada:  Almanah občine Krško 2016 (Založba Neviodunum)
20. nagrada:  knjiga Dober dan, resničnost! (Založba Neviodunum)

www.PosavskiObzornik.si
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Četrtek, 22. 12.

• od 8.00 do 18.00 v šotoru 
pred Mestno hišo Brežice: 
december v Mestni hiši (vsak 
dan med tednom do 31. 12., v 
soboto do 14.00)

• ob 15.00 v MT Senovo: 
ogled risanega filma

• ob 16.00 v MC Sevnica: de-
lavnica - izdelovanje novole-
tnih okraskov

• ob 17.00 v OŠ Koprivnica: 
prihod dedka Mraza

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

• ob 18.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pravljični BauNet - pravljice 
za odrasle

• ob 18.00 na sedežu Zavoda 
Svibna v Brezovski Gori: sre-
čanje študijskega krožka Sa-
mooskrbimo se »Priprave na 
praznike«

• ob 18.00 v športni dvorani 
Srednje šole Krško: novole-
tna plesna predstava PK Lu-
kec »Plesna ulica«

• ob 18.00 v MC Krško: Fu-
lan Dara - šola za samokul-
tivacijo

• ob 19.00 v Slomškovem 
domu v Brežicah: obeležitev 
5. obletnice Društva 1824

Petek, 23. 12.

• ob 11.00 pri TRC Savus 
v Radečah: tradicionalni 
potop penine na zorenje v 
reko Savo

• ob 13.00 v Staromestni čaj-
nici Josipina v Krškem: Kav-
no potovanje z baristo in ve-
sela cena za kavo

• ob 16.30 v večnamenski 
dvorani PŠ Svibno: obisk 
dedka Mraza

• ob 17.00 v igralnici MC Bre-
žice: DŠBožiček

• ob 17.00 v MC Krško: ku-
harska delavnica - testenine 
po domače

• ob 17.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica - sne-
žak iz testa

• ob 17.00 v MT Raka: novo-
letna zabava

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: Berem kužku

• ob 17.00 v Mestni šivalnici 
Krško: delavnica »Sešijmo 
darilne vrečke in voščilnice«

• od 17.00 dalje v atletski 
dvorani - balonu v Brežicah: 
božični atletski miting

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: božični nastop učen-
cev iz razreda Natalije Mu-
star Kranjc

• ob 18.00 v cerkvi na Logu 
pri Sevnici: tradicionalni bo-
žični koncert Vokalne sku-
pine Amabile, gostje: Septet 
Fortuna

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
na Velikem Trnu: božični 
koncert ŽePZ Slovenka, go-
stje: kvartet As

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: letni koncert 
MePZ KUD Oton Župančič 
Artiče »Praznikom naproti« 

• ob 18.00 v gradu Breži-
ce: predstavitev prve knji-
ge Lane Praner »Prebujena«

• ob 18.00 v OŠ Adama Boho-
riča Brestanica: pozdrav sol-
sticiju in soncu - 108 krogov 
pozdrava soncu z dobrodel-
no noto

• ob 19.00 v večnamenskem 
domu v Zabukovju: božični 
koncert Mešanega pevskega 
zbora Zvon

• ob 19.30 v KD Krško: božič-
ni koncert Big band Krško & 
Matjaž Kumelj

• ob 21.30 v MC Brežice: ve-
liki prednovoletni koncert 
skupine Zabranjeno pušenje

Nedelja, 25. 12.

• ob 10.00 na balinišču za sta-
dionom Matije Gubca v Kr-
škem: 2. božično-novoletni 
balinarski turnir

• ob 17.00 za župnijsko 
cerkvijo Marijinega imena v 
Dobovi: 6. žive jaslice

• ob 17.00 v Davjeku ob jas-
licah (Dekmanca): božič-
ni koncert dekliškega zbo-
ra La Vita 

• ob 18.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: božično-novole-
tni koncert Pihalnega orke-
stra DKD Svoboda Senovo z 
gosti

• ob 18.00 v Športni dvorani 
Radeče: tradicionalni božič-
no-novoletni koncert Pihal-
nega orkestra radeških pa-
pirničarjev z gosti

Ponedeljek, 26. 12.
• ob 10.00 pri spomeniku 

spomina na vojno za samos-
tojno Slovenijo v parku v Ra-
dečah: proslava ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti

• od 16.00 do 20.00 v Klubu 
Čarodej v Zagradu (občina 
Radeče): prednovoletna za-
bava za otroke z Božičkom

• ob 17.00 v veliki dvorani 
KD Krško: osrednja posa-
vska proslava ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti, 
slavnostni govornik: predse-

kam v posavju
dnik Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo Ladislav Lipič, 
kulturni program: Simfo-
nični orkester Glasbene šole 
Krško z gosti

• od 17.00 do 19.00 na tr-
žnici na Vidmu: zimski festi-
val uličnega gledališča Ana 
Mraz

• ob 17.00 v dvorani KS v 
Krški vasi: 9. božično-novo-
letni koncert KD Ivan Kobal 
Krška vas

• ob 18.00 v Športni dvorani 
OŠ Blanca: 16. božično-no-
voletni koncert Godbe Blan-
ški vinogradniki

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

Torek, 27. 12.
• ob 16.00 in 17.00 v Domu 

kulture Radeče: prihod ded-
ka Mraza

• ob 17.00 nad parkiriščem 
pri Občini Krško: žive jaslice

• ob 17.00 na Radeški tržni-
ci: druženje

• ob 18.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: pravljična gledali-
ška predstava za otroke in 
odrasle »Ja, pa je«

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

Sreda, 28. 12.
• od 9.00 do 11.00 v Staro-

mestni čajnici Josipina v Kr-
škem: Slovenski tradicional-
ni zajtrk

• ob 11.00 v Domu kulture 
Radeče: družinski sinhroni-
zirani animirani film »Božič-
kov vajenec in čarobna sne-
žinka«

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

• ob 17.00 v MC Krško: gle-
dališka predstava »Zgodba 
o prijateljstvu«

• ob 17.00 v MT Podbočje: 
novoletna zabava

• od 17.00 do 19.00 na plo-
ščadi pred KD Krško: zimski 
festival uličnega gledališča 
Ana Mraz

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 

sv. Ruperta na Vidmu v Kr-
škem: Vivin praznični kon-
cert

Četrtek, 29. 12.
• ob 15.00 v MT Senovo: ča-

janka s piškoti
• ob 18.45 v župnijski cerkvi 

sv. Lovrenca v Brežicah: Vi-
vin praznični koncert

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija »Matilda, počak'!« 

Petek, 30. 12.
• od 17.00 do 19.00 na plo-

ščadi pred KD Krško: zimski 
festival uličnega gledališča 
Ana Mraz

• ob 17.00 v MT Senovo: 
prednovoletna zabava

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: božično-novoletni 
koncert Godbe Sevnica »Ve-
čer ameriških sanj«

• ob 18.00 v OŠ Koprivnica: 
praznični koncert z ustvar-
jalnimi delavnicami za ot-
roke

• ob 18.00 v cerkvi sv. Petra 
v Radečah: božični koncert 
KD Vokalno-instrumental-
na skupina Sv. Peter Radeče

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: 3. gala komorni 
novoletni koncert klasične 
glasbe, nastopajo: Tine Bec 
- klavir, Rok Ferenčak - tenor 
in Marko Ferlan - kitara

• ob 21.00 pred MC Krško: 
Kifl fešta Posavje 2016, na-
stopajo: Grizl, Elvis Jackson 
in Poskočni muzikanti

Sobota, 31. 12.

• ob 17.00 pred lokalom Cen-
tral's v Sevnici: silvestrova-
nje za najmlajše s skupino 
Malibu

• od 21.30 dalje v starem 
mestnem jedru Brežic: silve-
strovanje na prostem s sku-
pino San di ego

• od 22.00 dalje pred loka-
lom Central's v Sevnici: sil-
vestrovanje na prostem z an-
samblom D'Palinka band

Sreda, 4. 1.
• ob 17.00 v Knjižnici Breži-

ce: srečanje bralnega krožka 
za odrasle »Pot do ljubezni«

»S svojo drobno ročico je prijela Ceferinovo šapo in 
skupaj sta napisala črko L, potem J, pa U in B, ki 
ima dva trebuščka, in še A. In tako sta črko za črko 
izpisala v prah besedo LJUBA. In tedaj se je zasliša-
lo: Tik-tak, tik-tak!«.

Leta 1952 je v prvi slovenski radijski igri za otro-
ke prikupna zvezdica Zaspanka začela spreminjati 
hladni, molčeči kamen v prsih strašnega razbojnika 
Ceferina. Resda je pogosto zamujala na nebo in bila 
v posmeh drugim, bolj redoljubnim zvezdam, a na-
ivna zvezdica ni zamudila najpomembnejšega tre-
nutka v svojem zvezdnem življenju: kamen v prsih 
zlobnega Ceferina, ki ga je gnal le pohlep po njenih 
zlatih laseh, je z ljubečo potrpežljivostjo pomagala 
obuditi … v srce. 

Leta 2016 je svet preplavljen s Ceferini. Vsak dan 
slišim novice o hudodelcih, ki z brezizraznim obra-
zom in neomajno krutostjo ugašajo zvezde in zvez-
dice na naši Zemlji. Nihče v svojem imenu – raje v 
imenu vere, rase, premoči, napredka. Nekateri so 
morda na prvi pogled »tisti drugi«, nekateri pa naj 
bi bili kar nekako »naši«. Ene glasno obsojamo, dru-
ge pa, kako priročno, nočemo videti. A koliko, koliko 
okamenelih src je v nas!

Vsi, ki se strinjamo, da je na svetu že vse preveč hu-
dega, krivičnega, izprijenega, bolnega, manipu-
latorskega in do obisti požrešnega, bi morali prav-
zaprav v en glas, silovito in moledujoče klicati na 
pomoč vse zvezdice Zaspanke! Naj nam pomagajo! 
Ampak … ali res? Bomo preložili prav vso skrb in 
odgovornost, kot to pravzaprav vedno počnemo, na 
ramena nekaj tistih, ki si odkrito upajo biti zvezdice 
Zaspanke? In jih za zahvalo (značilnemu slovenske-
mu kritizerstvu v ponos) potem še krivili za vse sla-
bo, česar jim ne bo uspelo popraviti? 

Morda pa (kako drzna misel!) bomo ubrali drugo 
pot? Bomo v letu 2017 poskusili spregledati, koli-
ko Ceferina je v nas samih? In koliko svetle, otroško 
igrive zvezdice Zaspanke? Saj veste, tiste, ki uči od-
puščati in ljubiti? Zvezdica Zaspanka, Ježkova moj-
strovina, morda nima veze z vero … ali pa ima prav 
to? Tisto vero, ki bi naj pripadala vsem in je pravza-
prav skrivna 'super moč' drobcene zvezdice Zaspan-
ke: vero v človeka; vero v spremembe; vero v premoč 
dobrega nad slabim? 

Prepričana sem, da so vsa bojišča zunaj, vsa tista 
bolj in manj oddaljena, rezultat neskončnih bojišč 
znotraj nas. In verjamem, da odgovornost za ta bo-
jišča nosimo čisto sami in s tem za prav vse spre-
membe v svetu. Včasih razmišljam o naši neskončni 
licemernosti – družbi prosto puščamo tok individu-
aliziranja, zapiranja v svoje majhne celice in skrbi 
za lastno zadnjico, češ, takšen je pač sistem; ob tem 
pa, tudi pri mladih, zatiramo vsakršno ozaveščanje 
o individualni, brezmejni moči prav vsakega posa-
meznika, da spremeni svoj notranji in s tem zuna-
nji svet? Fran Milčinski – Ježek nas je, Slovence,vča-
sih z bolečino ob nasmehu, bral kot odprto knjigo. 
Tega se je nedvomno naučil od očeta. Saj veste, tis-
tega Milčinskega, ki nam je postavil briljantno ogle-
dalo z Butalami, Butalci in Cefizlji. 

»'Poslušaj! Tu notri mi nekaj tolče!' se je začudil Ce-
ferin. Zaspanka je nagnila glavico na Ceferinove 
prsi in veselo vzkliknila: 'Srce ti bije!' Ceferin je od 
samega veselja zvezdico Zaspanko poljubil na čelo. 
'Zdaj pa le brž, piši mami po glavnik,' ga je spomni-
la Zaspanka. 'Veš kaj, nič ji ne bom pisal. Kar vrnil 
se bom. Rajši ne bom več razbojnik.'«

Naj bo leto 2017 manj naporno in bolj posuto z zvez-
dami.

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Več zvezd, 
manj kamenja

ANA MRAZ
zimski mednarodni festival uličnega gledališča

26.12. - 30.12.
Tržnica Videm in ploščad pred 

Kulturnim domom Krško

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

BREŽICE – 2. decembra se je v Kavarni Brežice začel niz me-
sečnih dogodkov, ki sta ga organizatorja Carmen L. Oven in 
Miroslav Tičar poimenovala Čarna beseda. Gost večera je bil 
Feri Lainšček, ki je v pogovoru z moderatorko Ovnovo (na fo-
tografiji) odstiral drobce svojega pesniškega ustvarjanja, pre-
bral je še nekaj svojih pesmi, dogodek pa so posvetili tudi ob-
letnici rojstva pesnika dr. Franceta Prešerna. V drugem sklopu 
so se predstavili pesniki in pisatelji iz bližnje okolice, pa tudi iz 
Zagreba, Varaždina in Splita. Z avtorskimi skladbami je navdu-
šil ter v medčasju večer popestril Robert Oven.  M. H.

Čarna beseda v Brežicah

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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BREŽICE, MARI-
BOR - Javno podje-
tje Komunala Bre-
žice d.o.o. je bilo v 
Mariboru na nedav-
ni podelitvi nagrad 
družbeno odgovor-
nim podjetjem kar 
dvakrat nagrajeno 
- z nagrado Press za 
družbeno odgovor-
no poslovanje in s 
priznanjem za stra-
teško celovitost pravne osebe HORUS 2016. Priznanji sta po be-
sedah direktorja Aleksandra Zupančiča odlična spodbuda za 
njihovo nadaljnje delo: »V podjetju si prizadevamo za izgradnjo 
dobrih medsebojnih odnosov z uporabniki, s ciljem zadovoljne-
ga uporabnika. Na leto izvedemo več kot 30 projektov, s katerimi 
ljudi v naši občini ozaveščamo o družbeno odgovornem ravna-
nju do okolja.« Z inovativnimi in učinkovitimi pristopi k ozave-
ščanju uporabnikov ter dodatnimi odvozi odpadne embalaže so 
v štirih letih dosegli zavidljive rezultate in na letni ravni privar-
čevali približno 400.000 evrov. Za uporabnike je zanimivo pred-
vsem to, da je zaradi tega prihranka znesek na položnici štiričlan-
ske družine vsak mesec nižji za približno 5,6 evra. 
 Vir:�Komunala�Brežice

Komunala dvakrat nagrajena

S�podelitve�nagrad�v�Mariboru

V Sloveniji se je pojavila bolezen modrikastega jezika, ki prizadene domače in divje 
prežvekovalce. Za preprečevanje in nadzor bolezni je najučinkovitejši ukrep cepljenje vseh 
dovzetnih živali, starejših od enega meseca. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin je odredila 

OBVEZNO PREVENTIVNO CEPLJENJE GOVEDA IN DROBNICE 
PROTI BOLEZNI MODRIKASTEGA JEZIKA. 

Govedo in koze se bo cepilo dvakrat v presledku treh do štirih tednov, ovce pa enkrat.

Ponovno cepljenje se bo nato izvajalo enkrat letno, tri leta zapored.

Cepljenje je OBVEZNO in BREZPLAČNO po celotni državi v obdobju od 1. 1. 2017–
31. 3. 2017, lastniki živali pa so dolžni zagotoviti POMOČ pri izvajanju cepljenja.

Živali, ki bodo v času prvega cepljenja mlajše od enega meseca in novorojene, se bo 
cepilo v obdobju med 1. 6. 2017 in 31. 7. 2017.
 
Cepljenje bo potekalo od vasi do vasi ter ga bo na območju občine Brežice izvajala 
Veterinarska bolnica Brežice, na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki ZVC Lipej-
Šerbec ter na območju občin Sevnica in KS Bučka Veterinarske postaje Sevnica.
 
Da bo cepljenje potekalo tekoče in nemoteno, naprošamo vse rejce, da OŠTEVILČIJO in 
registrirajo vse živali, starejše od enega meseca (ovce in koze morajo biti oštevilčene 
individualno ne glede na starost). Prosimo tudi, da upoštevate dogovore o terminu in pomoči 
pri delu. O poteku cepljenja vas bomo predhodno obvestili.

Veterinarska postaja Sevnica d. o. o.
Cesta na grad 14 a, 8290 Sevnica
tel. (07) 81 60 210, (07) 81 60 211 
fax (07) 81 41 630

(07) 490 53 03, www.zvc.si

Obvestilo o bolezni modrikastega jezika

Leta 2006 je celotna zbrana količina odpadkov v občini Krško presegla 14 tisoč ton, od tega  je bilo 
odloženih kar 85 %. Skozi desetletno obdobje se je celotna količina zbranih odpadkov zmanjševala, 
predvsem zaradi manjših količin odpadkov iz gospodarstva. Po ocenah bo v letu 2016 skupna količi-
na zbranih odpadkov presegla 11 tisoč ton, na odlagališče pa jih bomo odložili samo 5 %.  

To je doseženo z dobro organiziranim sistemom ločenega zbiranja in odvoza odpadkov, zmanjšani-
mi količinami odpadkov in novo tehnologijo pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov.  Rezultat 
uspešnega sodelovanja Občine Krško in družbe Kostak je izgradnja enega najsodobnejših centrov za 
ravnanje z odpadki v Sloveniji, 9-milijonska investicija v Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari 
Grad omogoča mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, predelavo bioloških odpadkov, 
sortiranje ločeno zbrane embalaže in pridobivanje alternativnega goriva. Vse to pa prispeva k temu, 
da so  bili v letu 2016 stroški ravnanja z odpadki za naše uporabnike bistveno nižji.  

Občina Krško
količina mešanih komunalnih odpadkov (MKO) v letu 2016 4.822  ton
stroški obdelave in odlaganja te količine MKO, če bi jo obdelali in odložili na CeROD 994.696  EUR
dejanski stroški obdelave zbranih MKO na CRO Spodnji Stari Grad  
in trajno odlaganje ostanka odpadkov na CeROD 593.588  EUR
prihranek 401.108  EUR

Glede na količino mešanih komunalnih odpadkov v letu 2016 in ocenjeno količino za december bi 
znašali stroški obdelave in odlaganja teh odpadkov na CeROD slab milijon evrov, z obdelavo na Cen-
tru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad tako prihranimo dobrih 400 tisoč EUR. V Krškem prispe-
vajo gospodinjstva 70 % celotne količine MKO, torej predstavlja prihranek za posameznega uporab-
nika 0,85 EUR/mesec oziroma za 4-člansko družino 3,4 EUR/mesec.  

Skupaj prispevamo k ohranjanju narave in trajnostnem vidiku, saj surovine vračamo nazaj v proizvo-
dne procese in ohranjamo naravne vire ter energijo. Pomembno prednost pa predstavlja občutno 

zmanjšanje količin odpadkov, ki se po obdelavi trajno odložijo na odlagališče. Na ta način se podalj-
ša življenjska doba odlagališč, zmanjša pa se potreba po novih. 
Takšno delovanje utrjuje našo odgovornost – odgovornost do družbe, okolja in življenja.
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Občanke in občani Krškega, Občina Krško in podjetje Kostak, d. d., kot izvajalec zbiranja in obdelave odpadkov, predstavljamo eno najboljših praks v okviru komunalne 
dejavnosti in smo med najboljšimi v Sloveniji.

Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad 

V Krškem s sodobno obdelavo komunalnih 
odpadkov privarčevali 400 tisoč EUR

KRŠKO – Predsednik uprave NEK Stane Rožman in tehnični di-
rektor Predrag Širola sta na prednovoletnem srečanju z novi-
narji predstavila obratovanje elektrarne v iztekajočem se letu. 
Kot pravijo v NEK, so leto zaznamovali zanesljivo obratovanje 
elektrarne brez nenačrtovanih zaustavitev, zagotavljanje viso-
kih varnostnih standardov, temeljite priprave in uspešna izved-
ba obsežnega rednega remonta, ki je trajal dober mesec dni, ter 
priprava in izvedba projektov tehnoloških posodobitev, ki pod-
pirajo podaljšano obratovalno dobo elektrarne. Ob sedanji sta-
bilnosti obratovanja bodo do konca leta dosegli načrtovano pro-
izvodnjo električne energije – 5,4 milijarde kilovatnih ur. Tudi 
rezultati poslovanja so v okviru sprejetega gospodarskega na-
črta. Kot poslovni okvir za prihodnje leto sta potrjena gospo-
darski načrt in petletni načrt naložb v tehnološko nadgradnjo. 
 Vir:�NEK

NEK: leto remonta in nadgradnje
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Vsak dan odlične 
akcijske ponudbe!

VIDEM KRŠKO

NOVI 
SUPERMARKET

Obiščite nas 
in se prepričajte sami!

Ponudba velja do razprodaje akcijskih zalog oz. najkasneje do 27. 12. 2016.

redna cena 3,99
s SPAR plus kartico

CENE JE

20%
319

redna cena 22,98
s SPAR plus kartico

CENE JE

40%
1379

redna cena 3,48
s SPAR plus kartico

278SPAR VITAL FILE LOSOSA 
zamrznjeno, 250 g

KRAŠKI PRŠUT 
v kosu, pakirano, Pršutarna Lokev, 1 kg

MOZART KROGLICE 
v škatli, Viktor Schmidt, 297 g

-20%
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oglas-Videm-Krsko-260-340.indd   1 14.12.2016   10:48:34
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so videli odlično priložnost za 
promocijo tako kluba kot knji-
žnice in se zaradi tega odločili 
za prvo tovrstno sodelovanje. 
Kolar je še omenil, da so letos 
prvič skupaj zbrali tudi eki-

po U11, kar je dokaz, da ima-
jo mladi radi košarko, ter us-
tanovili tudi veteransko ekipo, 
ki igra v samoborski ligi. Član-
ska ekipa, ki nastopa v 4. SKL, 
je rezultatsko sicer malo v za-

tonu, medtem ko sta se ekipi 
kadetov in pionirjev v lanski 
sezoni kvalificirali v prvo ligo, 
kar je po njegovih besedah iz-
jemen dosežek. KK Brežice kot 
predsednik vodi Mario Zlatič, 
člane, kadete in pionirje treni-
ra Davor Vlaški, ekipi U13 in 
U11 pa Igor Vlaški. Brežiški 
klub je sicer lani obeležil 35 
let svojega delovanja. Na dne-
vu košarke so potekale liga-
ške tekme različnih starostnih 
ekip brežiškega kluba proti 
gostujočim ekipam. Nastopili 
so kadeti, mlajši pionirji, vete-
rani in člani, ki so za piko na i 
dosegli visoko zmago proti KK 
Parklji mladi.
 R. Retelj

ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1.A SRL
Rezultati – Dobova : Ribnica 
21:24, Izola : Dobova 17:24
Lestvica – 1. Ribnica 30, 7. Do-
bova 17

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – SVIŠ : Krško 38:35, 
Radeče : Moškanjci 34:29, 
Brežice : Rudar 37:30, Krim - 
Olimpija : Sevnica 35:23, Kr-
ško : Mokerc 25:25,  Sevnica 
: SVIŠ 23:29, Moškanjci : Bre-
žice 28:29, Črnomelj : Rade-
če 34:29
Lestvica – 1. SVIŠ 22, 6. Krško 
17, 7. Brežice 17, 8. Radeče 16, 
14. Sevnica 4 

MLADINCI 2. SRL VZHOD
Rezultat – Radeče : Velenje 
11:35
Lestvica – 1. Gorenje Velenje 
20, 5. Radeče 5

MLADINCI 2. SRL CENTER
Rezultat – Dobova : Metlika 
26:28
Lestvica – 1. SVIŠ 18, 6. Dobo-
va 2

MALI NOGOMET 

ČLANI 1. SFL
Rezultat – Maribor : Sevnica 
3:2
Lestvica - 1. Maribor 25, 4. Sev-
nica 15

U19 VZHOD
Rezultati – Sveta Trojica : Sev-
nica 5:7, Mlinše : Sevnica 2:5
Lestvica – 1. Benedikt 19, 5. 
Sevnica 13

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultati – Kamnik : Krško 
78:69, Krško : Ježica 83:94
Lestvica - 1. Hrastnik 16, 7. 
Posavje Krško 9

ČLANI 4. SKL
Rezultati – Brežice : Parklji 
ml. 104:48, Zagorje : Brežice 
68:63
Lestvica - 1. Vrani Vransko 14, 
6. Brežice 9

MLADINCI 1.B SKL – skupi-
na BV
Rezultat – Slovan : Krško 62:67
Lestvica – 1. Olimpija beli 8, 5. 
Posavje Krško 6

ODBOJKA 

ČLANICE 3. DOL - zahod
Rezultati – Krim : Krško 1:3, 
Luka Koper ml. : Brestanica 
0:3, Krško : Luka Koper ml. 3:0, 
Brestanica : Neptun Kanal 3:0
Lestvica - 1. Piran 30, 3. Bre-
stanica 26, 8. POK Krško 12

ČLANI 3. DOL - zahod
Rezultat – Salonit Anhovo : 
Kostanjevica 3:2
Lestvica – 1. Kočevje 29, 10. 
Kostanjevica 6

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

Hkrati želijo v KK Brežice ak-
tivno pomagati in biti dejav-
ni pri dobrodelnih aktivno-
stih, zato so se tudi odločili, 
da priskočijo na pomoč Knji-
žnici Brežice pri projektu Po-
dari knjigo in deli veselje. Na 
samem dogodku so lahko obi-
skovalci oddali svoje slikanice 
in druge knjige za otroke, s ka-
terimi bodo opremili osnovno-
šolski knjižnici v Vojašnici Jer-
neja Molana Cerklje ob Krki in 
Osnovni šoli Maksa Pleteršni-
ka Pišece. Na ta način so zbrali 
302 knjigi. Za vse obiskovalce 
so bile ob pestrem košarkar-
skem programu na voljo tudi 
različne nagradne in spretno-
stne igre. Kot nam je še zaupal 
kapetan članske ekipe KK Bre-
žice in predsednik nadzorne-
ga odbora kluba Dejan Kolar, 

Dobrodelna gesta košarkarjev

S�tekme�kadetov�Brežic�in�Krškega,�ki�so�jo�dobili�slednji

Resno delo z mladimi je v kole-
sarstvu precej težko, saj so nuj-
ni treningi v rednem cestnem 
prometu, ki jih spremljajo vi-
soki stroški opreme in njenega 
vzdrževanja. Tako je v državi 
zelo malo društev, ki se resno 
množično ukvarjajo s kolesar-
jenjem. V sezoni 2016 je ekipo 
KD Sevnica-Tanin Sevnica za-
stopalo osem mladih tekmo-
valcev pod vodstvom trener-
ja Boruta Pirša, ki je izredno 
predan in tudi rezultatsko us-
pešen trener. Skupaj so se ude-
ležili kar 40 različnih nastopov 
na dirkah nacionalnih kolesar-
skih zvez Slovenije, Italije, Av-
strije in Hrvaške.  

V ekipnem tekmovanju za po-
kal Slovenije štejejo po katego-
rijah rezultati dveh tekmoval-
cev iz vsakega kluba. Najvišje 
sta se uvrstila Gaber Vandur 
in Drejc Bedek, ki sta v kate-
goriji do 15 let zaostala le za 
ekipo Adrie Mobila. V katego-

KRŠKO - Nogometaši Krške-
ga so tako kot v lanski sezo-
ni jesenski del prvenstva v 
Prvi ligi TS zaključili s tek-
mo z ljubljansko Olimpijo. 

Favorizirani Ljubljančani, ki 
so imeli po porazu Maribo-
ra v Domžalah priložnost, da 
z zmago osvojijo jesenski na-
slov, so povedli že v 12. minu-
ti, ko je po lepo odigrani akciji 

Sevničani z državnima prvakoma
SEVNICA - Gaber Vandur in Grega Podlesnik sta prinesla naslove državnih prvakov v kolesarski kolektiv 
KD Sevnica-Tanin Sevnica, ki je zaključil četrto sezono delovanja. V teh letih se postopoma uveljavljajo na 
slovenski kolesarski sceni, večji tekmovalni uspehi jim pomagajo na poti prepoznavnosti.  

riji do 13 let sta Grega Pod-
lesnik in Leon Klopčič osvo-
jila 4. mesto, v kategoriji do 
19 let pa Aljaž Prah, Anže 
Podlesnik in Luka Kavšek 8. 
mesto. Ob njih je v posamični 
konkurenci v minuli sezoni na-
stopal še Taj Jeromel v kate-
goriji do 14 let.   

Med posamezniki je Vandur 
postal državni prvak na ve-
lodromu v razdaljah na 500 
in 2000 m, državni šolski pr-
vak ter osvojil drugi mesti na 

državnem prventvu v krono-
metru in cestnem prvenstvu. 
Ob tem je osvojil še štiri zma-
ge v pokalu Slovenije, kjer je 
osvojil skupno 2. mesto, bil 
pa je še skupno tretji v pokalu 
Alpe–Adria. Podlesnik je postal 
državni prvak v kronometru in 
na velodromu v disciplini 500 
m, zmagal je na veliki nagradi 
Vodic v pokalu Slovenije, kjer je 
osvojil skupno 5. mesto. 

Kot pravijo v Sevnici, je popoln 
krog uspešnega razvoja tek-

movalnega športa zaključen z 
glavnim sponzorjem, domačim 
podjetjem Tanin. Ekipa, ki je z 
delom pričela brez vsakršne-
ga kapitala, znanja, organizira-
nosti, opreme in financ, se raz-
vija v trdno okolje. Z vloženim 
delom, zaupanjem in prilago-
dljivostjo želijo projekt razviti 
znotraj realnih možnosti. Pre-
morejo že pet koles, kombi, 
zagotovljene drese za tekmo-
valce, predvsem pa redne tre-
ninge in udeležbo na tekmova-
njih državne kolesarske zveze 
in območju držav Alpe–Adria.

Zima za kolesarje ne predsta-
vlja ovire, saj so v Sevnici že 
pričeli s kondicijskimi in ae-
robnimi treningi, ob čemer na-
daljevanje uspehov v prihaja-
joči sezoni ne bo vprašljivo. V 
Posavju se prebuja kolesarska 
scena, le upamo lahko, da se 
tekmovalno usmerijo še v ka-
kšnem izmed regijskih središč. 
� Luka�Šebek

Najuspešnejši�kolesar�sevniške�ekipe�je�Gaber�Vandur�(desno).

BREŽICE - V športni dvorani brežiške gimnazije se je 17. decembra odvijal celodnevni dogodek, ki ga je orga-
nizator Košarkarski klub Brežice poimenoval Dan košarke 2016 v Brežicah. Namen projekta je bil predstavi-
ti košarko v Posavju in jo približati tako bodočim mladim članom kluba kot vsem, željnim košarke. 

Olimpija očitno leži Krškemu
Miha Zajc iz bližine premagal 
krškega vratarja Marka Za-
lokarja. Tudi v nadaljevanju 
prvega polčasa so si domačini 
priigrali še nekaj priložnosti, 
a je Zalokar ustavil vse posku-
se in ostalo je pri minimal-
ni prednosti 1:0. V nadaljeva-
nju so Krčani, pri katerih je še 
tretjo tekmo zapored odigral 
17-letni Jan Gorenc, zaigrali 
bolje in v 62. minuti izenači-

li. Dolgo podajo Žige Jurečiča 
je domači branilec Dejan Kel-
har nespretno odbil na noge 
Miljanu Škrbiću, ki je z roba 
kazenskega prostora s strelom 
po tleh matiral mladega vra-
tarja Olimpije Roka Vodiška. 
V zadnjih desetih minutah sta 
priložnosti za zmago zapravi-
la Ricardo Alves pri domačih 
in Filip Dangubić pri gostih, 
tako da je ostalo pri 1:1.
Olimpija se je tako sicer po 
točkah izenačila z Mariborom 
(46), a ima slednji boljšo gol 
razliko. Krško je ob štirih zma-
gah zabeležilo še deseti neod-
ločen rezultat in je z 22 toč-
kami na osmem mestu, tri za 
Rudarjem in štiri pred Alumi-
nijem. � P.�Pavlovič

Selektor nogometne reprezentance Srečko Katanec je za pri-
jateljski tekmi s Savdsko Arabijo in Finsko, ki ju bo Slovenija 
odigrala v začetku prihodnjega leta na turnirju v Abu Dabiju v 
Združenih arabskih emiratih, poleg Artičana Gregorja Siko-
ška, sicer člana Luke Koper izbral tudi Belokranjca Martina 
Kramariča, ki kot posojeni nogometaš NK Maribor brani bar-
ve krškega kluba.

MARIBOR, POSAVJE 
- Strelska zveza Slo-
venije je v dvora-
ni hotela Habakuk v 
Mariboru, kjer bodo 
marca prihodnje 
leto potekali finalni 
boji evropskega pr-
venstva, razglasila 
najboljše strelce za 
leto 2016. Posamič-
ni priznanji sta pri-
padli našima letoš-
njima olimpijcema, 
Boštjanu Mačku iz SD Trap Štefan Kovač Murska Sobota in Živi 
Dvoršak iz ljubljanske Olimpije, medtem ko je bilo za ekipo leta 
proglašeno Grosuplje. Plakete za izjemne športne dosežke v iz-
tekajočem se letu so za dosežene nove državne rekorde prejeli 
tudi trije Posavci. Mojca Kolman za finalni rekord z zračno pi-
štolo, Blaž Kunšek (oba Marok Sevnica) za finalni rekord s pi-
štolo 50 m ter David Rožman (Brežice) za mladinski državni re-
kord s hitrostrelno pištolo.   E.�S.

Strelska priznanja tudi Posavcem

Mojca�Kolman,�Blaž�Kunšek�in�David�Ro-
žman�na�podelitvi�priznanj



Posavski obzornik - leto XX, številka 26, četrtek, 22. 12. 2016 35POSAVSKA PANORAMA

Omenjeni bralni projekt, ki je 
potekal med 21. marcem, sve-
tovnim dnevom poezije, in 20. 
novembrom, dnevom sloven-
skih splošnih knjižnic, se je 
23. novembra zaključil v Val-
vasorjevi knjižnici Krško v po-
govoru s pesnico Ano Svetel in 
s predstavitvijo njene pesniške 
zbirke Lepo in prav. Z njo se je 
pogovarjal bibliotekar Vilko 

Planinc in jo predstavil še kot 
glasbenico, kolumnistko ter 
študentko antropologije. Di-
rektorica knjižnice Urška Pa-
unović Lobnikar je nato nani-
zala nekaj podatkov in dejala, 
da je v krški knjižnici prebra-
lo 51 bralk in bralcev pet ali 
več predlaganih knjižnih del 
s seznama ter si tako prisluži-
lo literarno nagrado, ki jo je za 

vse tri sodelujoče knjižnice le-
tos priskrbela Knjižnica Sevni-
ca, in sicer roman Prihodnost 
d. o. o. Andreja Predina. »Ne 
le vaše zadovoljstvo, tudi mer-
ljivi pokazatelji povedo, da ste 
bralni program mnogi bralci 
prepoznali kot vrednega in se 
vanj redno vključujete, s tem 
pa uspešno širite tudi svoja 
bralna obzorja,« je še dodala. 

Bibilotekarka Renata Vidic, 
zadolžena, da se projekt us-
pešno izpelje skozi bralni čas 
od pomladi do jeseni, jo je do-
polnila, da že snujejo nov izbor 
za prihodnje leto. 
 
Zaključek z literarnim veče-
rom se je 24. novembra odvi-
jal tudi v brežiški knjižnici, kjer 
je bila gostja slovenska dram-

ska igralka in odlična literar-
na ustvarjalka ter interpretka 
poezije Saša Pavček. Le-ta je 
priredila prijetno pogovorno 
doživetje s prebiranjem iskri-
ve poezije svojega pokojnega 
očeta Toneta Pavčka iz njego-
vih posthumnih del ter z neka-
terimi spomini nanj tudi v in-
terpretaciji s Carmen L. Oven. 
Prebiranje poezije je glasbeno 
spremljal Robert Oven. Po be-
sedah Mateje Kus, koordina-
torke projekta Posavci bere-
mo skupaj v Knjižnici Brežice, 
so posavske knjižnice opozar-
jale s priporočilnim seznamom 
za branje na pomembne pred-
stavnike literarnega ubesedo-

vanja pri nas in širše po svetu 
ter nudile tematsko pester raz-
pon leposlovnih del s skupnim 
vodilom – kakovostno branje. 
Omenila je še, da je bila med 
pesniškimi deli največkrat iz-
posojena pesniška zbirka Lju-
bezen, ki se je začela spozna-
vati posavske pesnice Ane 
Rostohar. Spremljevalni del 
dogodka je bil letošnji že 32. 
Slovenski knjižni sejem, ki se 
je iz ljubljanskega Cankarje-
vega doma preselil v Brežice. 
Ob tem je direktorica brežiške 
knjižnice mag. Tea Bemkoč 
povedala, da so se v knjižnici z 
veseljem odzvali povabilu or-
ganizatorjev Slovenskega knji-
žnega sejma, da Brežice z oko-
lico postanejo gostujoče mesto 
letošnjega sejemskega dogaja-
nja. » S Sejmom v gosteh tako 

zaključujemo tudi jubilejno 
leto 70. obletnice povojnega 
delovanja knjižnice v Brežicah, 
kjer že stoletja ljubimo pisano 
in zapisano besedo,«« je dejala. 

V Knjižnici Sevnica so pripra-
vili zaključek bralnega projek-
ta 1. decembra, kjer je zbranim 
nekaj uvodnih besed nameni-
la bibiotekarka Saša Zimšek. 
»Letos smo seznam za branje 
zopet sestavili knjižničarke in 

knjižničarji. Tridesetim pro-
znim delom in petim pesni-
škim zbirkam smo dodali pet 
esejističnih del. Od 21. marca 
do 20. novembra smo samo v 
naši knjižnici zabeležili 430 iz-
posoj, vsak naslov pa je bil v 
povprečju izposojen desetkrat. 
126 članic in članov je posega-

lo po predlaganih knjižnih de-
lih, 50 jih je oddalo izpolnjene 
kazalke, 32 je prebralo pet ali 
več knjižnih del in tako osvo-
jilo knjižno nagrado,« je deja-
la in dodala, da je bilo v vseh 
treh posavskih knjižnicah za-
beleženih več kot 1500 izposoj, 
vseh nagrajencev pa je 110. V 
nadaljevanju je sledil pogovor 
in predstavitev romana s prep-
rostim naslovom Kakorkoli, ki 
raziskuje naš odnos do prise-

ljencev. S pisateljico, ki sodi v 
mlajšo generacijo sodobnih 
slovenskih pripovednikov, in 
prevajalko Polono Glavan se 
je pogovarjala bibliotekarka 
Tanja Mikolič. Zbrane je na-
govorila tudi direktorica knji-
žnice Anita Šiško. 
 M.�H.,�N.�J.�S.,�S.�R.

Pomembno je branje, pomembna je knjiga
KRŠKO, BREŽICE, SEVNICA – V novembru se je zaključil skupen bralni projekt Posavci beremo skupaj, ki so ga že šesto leto zapored organizirale Knjižnica Brežice, 
Valvasorjeva knjižnica Krško in Knjižnica Sevnica. Letošnji seznam za branje je sestavljalo 30 proznih del, pet pesniških zbirk in pet esejističnih del.

Dramska�igralka�in�literarna�ustvarjalka�Saša�Pavček�in�Car-
men�L.�Oven�sta�v�Knjižnici�Brežice�predstavljali�tudi�pesni-
ška�dela�igralkinega�pokojnega�očeta.

V�Valvasorjevi�knjižnici�Krško�se�je�s�pesnico�Ano�Svetel�pogo-
varjal�bibliotekar�Vilko�Planinc.

Pisateljica�in�prevajalka�Polona�Glavan�je�v�Knjižnici�Sevni-
ca�odstirala�svoj�pogled�na�življenje�v�pogovoru�z�bibilote-
karko�Tanjo�Mikolič.��

 medijski sponzor

Vam želi vesele praznike in
srečno v letu 2017

Program za december
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

Četrtek, 22. 12. 2016, ob 15.00
OGLED RISANEGA FILMA

Petek, 23. 12. 2016, ob 17.00
USTVARJALNA DELAVNICA: SNEŽAK IZ TESTA

Četrtek, 29. 12. 2016, ob 15.00
ČAJANKA S PIŠKOTI

Petek, 30. 12. 2016, ob 17.00
PREDNOVOLETNA ZABAVA

MT Senovo
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 medijski sponzor

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

prejeli smo

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Hana Molnar, Brežice – 

deklico,
• Špela Špan, Čanje – dečka,
• Mojca Krašovec, Krško – 

dečka,
• Iva Mahne, Kostanjevica – 

dečka,
• Tadeja Ivanuš, Bizeljsko – 

deklico,
• Ines Križman Jagrič, 

Leskovec pri Krškem – 
dečka,

• Metka Simonišek, Dolenji 
Leskovec – dečka,

• Nataša Rak, Rogačice – 
dečka,

• Anita Sotošek, Dečno selo 
– dečka,

• Teja Božič, Raka – dečka,
• Maruša Pašić, Sela pri 

Dobovi – dečka,

rojstva

poroke

• Admir Velić iz Sanskega 
Mosta (BiH) in Belma 
Razmić s Senovega,

• Bruno Horvatić Šegota iz 
Brežic in Sandra Medic iz 
Rakovnika pri Birčni vasi.

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

Alenka�Jere�in�Jože�Kocjan,�oba�iz�Sevnice,�3.�september�
2016,�Bled�(Foto:�www.atshoots.com)�

• Tadeja Špoler, Krško – 
deklico,

• Špela Gubenšek, Črešnjice 
pri Cerkljah – dečka,

• Barbara Hace Mežnar, 
Brežice – dečka,

• Sabina Stopar Bartol, 
Dolenje Skopice – dečka,

• Nika Zupan, Brestanica – 
dečka,

• Dragana Jurkovič, Kerinov 
Grm - dečka.

ČESTITAMO!

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

Šiviljska popravila

 www.ateljea.si
NOVA   SPLETNA STRAN

BRESTANICA - 3. decembra 
je na ribniku v Brestanici 95. 
rojstni dan praznovala Milka 
Zagorc, ki živi v Domu starej-
ših občanov Krško. Pred pra-
znovanjem je sicer imela ne-
kaj zdravstvenih težav, saj je 
bila nekaj časa v bolnišnici v 
Brežicah, vendar, kot je sama 
dejala, se ni dala in je komaj 
čakala, da pride njen dan pra-
znovanja. V svečanem govo-
ru se je zahvalila vsem, ki so 
prišli. Zopet so ji pripravi-
li presenečenje: v poletnih 
dneh vožnjo s trikolesnikom, 
sedaj pa je dobila spominsko 
skupinsko fotografijo s tega 

dogodka. Vsi povabljeni so ji zaželeli še veliko srečnih in zdra-
vih let v domu, pri ponovnem srečanju ob 100. rojstnem dnevu 
pa so ji obljubili zopet kakšno presenečenje.  A.�H.

95 let Milke Zagorc

Slavljenka�Milka�Zagorc

Cenjeni župan mag. Miran 
Stanko! Bliža se konec leta 
2016, zato je prav, da se za-
hvalim: vam, župan mag. Mi-
ran Stanko, podžupanji Nuši 
Somrak ter vsem vašim stro-
kovnim sodelavcem na Obči-
ni Krško za zelo uspešno minu-
lo delo. 
Kljub temu, da nam »mati dr-
žava« mačehovsko reže kruh, 
tu asociiram na občutno zman-
jšanje povprečnine na občana, 
ste skupaj s strokovnimi sode-
lavci vseeno realizirali in do-
končali v glavnem vse zastavl-
jene projekte in objekte. Lahko 
ste upravičeno ponosni, kajti 
vaše timsko delo je jasno ogle-
dalo celoletnega dela in truda. 
Zato vsem iskrene čestitke!
Ponosna pa sem tudi, da je Ob-
čina Krško prejela številna pri-
znanja na državnem in celo ev-
ropskem nivoju. Čestitke tudi 
podjetjema Kostak Krško in In-
fra za praznično čarobno de-
koracijo našega lepega mesta.
Zahvala velja tudi PGD Krško, 
ki vsako leto priredi otroški 
pravljični kotiček pred lepo 
okrašenim gasilskim domom, 
ki je ves v lučkah. Krško bo tako 
v soju tisočerih lučk praznično 
pričakalo novo leto. 
Naj zaključim z iskreno novo-
letno čestitko in željo, da naj bo 
leto 2017 srečno in čim manj 
stresno!
� Zora�Pevec,�Krško

Zahvala

Potem ko se je že več kot 30 občinskih svetov v Sloveniji izreklo proti 
trgovinskim sporazumom, ob več kot 100 županih, ki so pozvali vla-
do, naj ne podpiše sporazuma CETA, smo sedaj dobili prvo sloven-
sko občino, ki je pripravljena eksplicitno podpreti trgovinske spora-
zume. Občinski svet občine Brežice je namreč 13. 12. 2016 zavrnil 
predlog, ki sta ga podala svetnika Aljoša Rovan in Peter Dirnbek iz 
vrst Iniciative za demokratični socializem, članice koalicije Zdru-
žena levica. Svetnika sta predlagala, da se Brežice, podobno kot bli-
žnja Kostanjevica na Krki pred tednom dni, razglasijo za območje 
brez sporazumov TTIP, CETA in TiSA. S tem bi se Brežice pridruži-
le tisočim oblastem po vsej Evropi, ki so izrazili nasprotovanje zni-
ževanju standardov in odrekanju suverenosti pod izgovorom libe-
ralizacije trgovine. 
Za sklep ''Občinski svet občine Brežice nasprotuje trgovinsko – in-
vesticijskim sporazumom TTIP, CETA in TiSA in ocenjuje, da so ško-
dljivi za socialne, delavske, ekološke in prehranske standarde ter bi 
bili škodljivi za občino Brežice.'' je glasovalo 9 svetnikov, proti pa 
12. S tem je bil sklep zavrnjen.
Podžupan Jure Pezdirc iz vrst lokalne stranke Sonce je nato pred-
lagal alternativen sklep: ''Občinski svet občine Brežice zaradi po-
zitivnega vpliva na razvoj gospodarstva podpira investicijsko-trgo-
vinske sporazume TTIP, CETA in TiSA pod pogojem, da sporazumi 
zagotavljajo vse socialne, delavske, ekološke in prehranske standar-
de, ki veljajo v EU." Kljub temu, da je bilo skozi vsebinsko razpravo 
vnovič demonstrirano, da je ves razlog obstoja območij brez pro-
stotrgovinskih sporazumov natanko v tem, ker sporazumi standar-
dov niti približno ne zagotovljajo, so vsi trije svetniki iz vrst DeSUS, 
vseh devet svetnikov iz SDS in predlagatelj Pezdirc glasovali za na 
ta način izmaličen sklep.
Občina Brežice pa je postala edina občina v državi, ki se je odločila, 
da sporne sporazume podpre in se tako postavila na stran kapitala 
in ne na stran ljudi. Občinski svetniki, ki so izglasovali sklep, so do-
kazali izjemno nepoznavanje nevarnosti, ki jih prinašajo sporazu-
mi. Upamo, da čez nekaj let, če res stopijo v veljavo, ne bomo imeli 
priložnosti izjaviti: ''Saj smo vam rekli''.
� Lokalni�odbor�IDS�Brežice

Občina Brežice podpira škodljive 
sporazume

STRANJE�-�Jožefa�Belinc�iz�Stranj�pri�Sevnici�je�praznovala�za-
vidljiv�jubilej�-�91.�rojstni�dan.�Živela�in�delala�je�na�kmetiji,�
bila�je�znana�kot�dobra�kuharica�in�kuhala�na�svadbah.�Sode-
lovala�in�pomagala�je�pri�Rdečem�križu,�aktivu�kmečkih�žena�
ipd.�Sedaj�si�še�vedno�sama�gospodinji,�rada�hodi�na�spreho-
de,�zelo�lepo�in�z�veseljem�pa�tudi�zapoje,�tako�v�družbi�kot�sa-
ma.�Na�praznovanju�je�nastala�fotografija,�na�kateri�so�z�njo�
tudi�številni�vnuki,�pravnuki�in�prapravnuki.�E.�B. KRŠKO�-�16�dijakov�zaključnega�letnika�programa�tehnik�elektrotehnike�iz�ŠC�Krško-Sevni-

ca�se�je�skupaj�z�razrednikom�Igorjem�Žvegličem�udeležilo�decembrske�krvodajalske�akcije�v�
prostorih�MC�Krško.�Idejo�so�dobili�v�tednu�prometne�varnosti,�ko�so�govorili�tudi�o�tem,�kako�
pomembno�je�krvodajalstvo.�Ker�so�zdaj�že�dovolj�stari,�da�lahko�darujejo�kri,�so�se�odločili,�da�
bo�to�njihov�predpraznični�prispevek�oz.�darilo�za�soljudi.�Vsi�skupaj�so�tako�darovali�več�kot�
50�litrov�te�nenadomestljive�življenjske�tekočine.�Za�vse,�razen�za�razrednika,�je�bila�to�prva�
krvodajalska�izkušnja,�ki�so�jo�prestali�brez�večjih�težav,�zato�pravijo,�da�ni�bila�zadnja.�P.�P.

KRŠKO - 8. 
decembra so 
v Kulturnem 
domu Kr-
ško predvaja-
li film Nočno 
življenje, kr-

škega rojaka, režiserja in sce-
narista Damjana Kozoleta (na 
fotografiji). Filmu, za katerega 
je prejel že vrsto prestižnih 
nagrad filmskih kritikov, med 
drugim za najboljšo režijo na 

Kozole z Nočnim življenjem »doma«
letošnjem mednarodnem film-
skem festivalu v čeških Karlo-
vih Varih, je sledil tudi pogo-
vor z režiserjem, ki ga je vodil 
koordinator in organizator kul-
turnih programov v KD Krško 
Žiga Kump. V njem je Kozole 
med drugim povedal, da je iz-
hodišče drame resda zasnoval 
na razvpiti aferi Baričevič iz 
leta 2012, vendar se je pri tem 
zavestno odrekel tej plati zgod-
be in se omejil le na soočenja in 

doživljanja akterjev, ki so bili v 
dogodke posredno vpleteni, v 
prvi vrsti na ženo odvetnika, ki 
so ga našli nezavestnega, s šte-
vilnimi pasjimi ogrizi po telesu 
ležati na ljubljanskem pločni-
ku. S filmom je želel ponazori-
ti tudi na kulturno-sociološke 
vrednote v družbi, v kateri ži-
vimo in v kateri se iz različnih 
interesov nikoli nič ne razjas-
ni. Predvsem pa, »da grizemo 
ljudje huje kot psi«. B. M. 
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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
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

ROZALIJA GAJSKI

SPOMIN

17. decembra je minilo žalostno leto dni, 
odkar nas je zapustila naša draga

Vsi njeni

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

s Cirnika 13.

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

FRANC LUŠTEK

ZAHVALA

Žalujoči vsi njegovi

V 73. letu starosti nas je zapustil

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedija, brata in strica, 
tasta in svaka se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, ki so nam pomagali v najtežjih trenutkih borbe s težko 
boleznijo. 
Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje.
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Spomini�so�kot�iskre,
ki�pod�pepelom�tlijo,

a�ko�jih�razgrneš,
vedno�znova�zažarijo.

(J.�W.�Goethe)

iz Kostanjevice na Krki.

LJUDMILE KODRIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
naše ljube mame

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, denarno 
pomoč, svete maše in darove cerkvi ter vsem, ki ste nam kakor 
koli pomagali. Posebna zahvala gospodu župniku Janezu Žaklju 
in sestram usmiljenkam za obiske na domu, osebni zdravnici in 
osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice, pevcem 
in pogrebni službi Žičkar. Hvala vsem, ki ste našo drago mamo 
pospremili na njeni zadnji poti k večnemu počitku.

Čeprav�tvoj�glas�se�več�ne�sliši, 
beseda�tvoja�v�nas�živi, 
povsod�te�slišimo�mi�vsi, 

med nami si.

s Črešnjic pri Cerkljah

VILJEM MANČEK

ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je
nenadoma zapustil naš dragi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem Geodetske uprave Krško, Brežice in Sevnica ter 
znancem za pisno in ustno izrečene tople besede sožalja ter 
podarjeno cvetje in sveče.
Zahvala tudi pogrebni službi podjetja Kostak, cvetličarni Kerin, 
Pevcem zvoka, trobentaču ter govorniku Zoranu Jankoviču za lepe 
besede slovesa.
Posebna zahvala gospodu župniku Mitji Markoviču za lepo 
opravljen obred in gospe Manji Molan za čudovito petje pri 
pogrebni sv. maši.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našega dragega Vilija 
spoštovali, imeli radi in ga skupaj z nami v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Krškega.

Kjer�je�ljubezen,�ne�more�biti�ločenosti.
Vsa�ljubezen�in�toplina�tvojega�dobrega
srca�ostajata�za�vedno�z�nami.�Hvala�ti!

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga močno pogrešamo

IDA OSTRELIČ st.

ZAHVALA

Še zadnjo solzo si potočila in se od nas 
za vedno poslovila, naša draga mama

Iskrena hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od nje, 
vsem sosedom, prijateljem in sorodnikom, ki ste nam pomagali, 
naši Mateji Jankovič Čurič za ganljive besede slovesa, pevcem 
moškega zbora iz Artič in Kapel za zapete žalostinke, pogrebni 
službi Žičkar in trobentaču Jožetu Staniču, cerkvenim pevcem ter 
gospodu župniku za opravljen obred.

Še posebna zahvala pa velja dr. Črtomirju Seušku in osebju žilne 
kirurgije Splošne bolnišnice Novo mesto za vso skrb in pomoč, ki 
ste jo nudili naši mami.

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli neizmerno radi!

MAKS GRMŠEK

SPOMIN

Beseda hvala je premalo vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, 
postojite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi, ki ga pogrešamo

iz Križ.

26. decembra bo minilo pet let,
odkar je odšel od nas nam dragi

FRANC POVHE

ZAHVALA

Vsi njegovi

Žalostni sporočamo,
da nas je v 73. letu starosti zapustil dragi

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem vam, ki ste nam namenili 
besede tolažbe, izrazili spoštovanje in pokojnika pospremili na 

njegovi zadnji poti. Nikoli�pozabljen�v�naših�srcih.

Utrgal�bom�cvet,
na�grob�ga�položil

in�tiho�potožil,
da�joče�srce�...

iz Mikot 4 pri Raki.

JANEZA VIDRIHA

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh žalostnih trenutkih stali ob 
strani. 
Posebna zahvala Petru Mirtu, Romanu Kraglu, Benjaminu Požunu, 
dolgoletnemu zdravniku in prijatelju Dušanu Senici, Godbi 
Blanški vinogradniki, Bohorski konjenici, Konjerejskemu društvu 
Sevnica, članom PGD Blanca, pevcem, praporščakom, gasilcem 
desetih prostovoljnih gasilskih društev, gasilcem Šoštanj mesto in 
vsem trem duhovnikom, ki so ga pospremili na zadnji poti. Hvala 
premnogim, ki ste nam stisnili roko sožalja, podarili cvetje, številne 
sveče, darovali za svete maše, darovali za izgradnjo kapelice na 
Blanci, ter množici vseh, ki ste našega dragega Janeza pospremili 
na njegovi poslednji poti. Mnogo je še tistih, ki vas poimensko 
nismo omenili, pa Vam izrekamo našo zahvalo iz srca! 

Na koncu pa gre največja zahvala tebi, ljubljeni Janez, ati, oči 
in dedi, ker si bil naša luč na poti. Hvala, ker si nam dal lepo 
družinsko življenje, ker si trosil dobro voljo in veselje, kjer koli si 
bil. Neskončno Te bomo pogrešali in hvaležni bomo najlepšemu 
Angelu, ki nas sedaj blagoslavlja z neba!

z Blance 29

Bilo�je�samoumevno,
da�smo�se�pogovarjali,

skupaj�razmišljali�in�se�smejali.
Vse�je�bilo�samoumevno,

samo�konec�ne.

S hvaležnostjo: vsi njegovi

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
OBVESTILO

Bralce obveščamo, da bo pisarna Posavskega obzornika v 
Brežicah od 22. 12. 2016 do 28. 12. 2016 ZAPRTA. Naročila 
objav za prvo številko v novem letu (izid 5. 1. 2017) lahko v 
Brežicah oddate v četrtek in petek, 29. in 30. 12. 2016, ter od 
torka, 3. 1. 2017, dalje.
Hvala za razumevanje! Uprava

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI
OBVESTILO

Obveščamo vas, da je pisarna Posavskega obzornika v Sevnici 
do nadaljnjega ZAPRTA. 
 Uprava

IVANA KOSTEVCA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega najdražjega

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli ustna in pisna sožalja, 
podarili cvetje, sveče in denarno pomoč. Zahvalo izrekamo bolnišnici 
Brežice za vso nudeno pomoč v težkih trenutkih njegove bolezni, 
pogrebni službi Komunale Brežice, cvetličarni Žičkar, LD Pišece za 
organizacijo in vodenje pogreba, govorniku Stanetu Preskarju za 
ganljive besede slovesa, pevcem iz Globokega za zapete pesmi, vsem 
praporščakom, Policijski postaji Brežice, Upravi za notranje zadeve 
Krško, Policijski upravi Novo mesto, Klubu Maksa Perca iz Krškega, 
NOB Brežice, Društvu invalidov Brežice, Občini Sevnica in TPV 
Brežice. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, 
ki ste se mu v  tolikšnem številu poklonili na njegovi zadnji poti.

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in 
nam kakor koli pomagali. Hvala vsem in vsakemu posebej. 

Žalujoči: Vsi njegovi

iz Brežic

BREŽICE - 24. novembra je v Malem avditoriju Posavskega mu-
zeja Brežice Erik Pagon z Uprave RS za zaščito in reševanje pre-
daval o tem, kako ravnati ob potresu. Šlo je za prvi dogodek v 
sklopu obeležitve 100. obletnice potresa v Brežicah (29. januar-
ja 2017 bo namreč minilo natanko sto let od potresa, ki je poru-
šil in poškodoval večje število gradbenih objektov), ki ga je or-
ganizirala Občina Brežice v sodelovanju s Posavskim muzejem 
Brežice. Po besedah predavatelja se marsikdo še vedno ne za-
veda, da živimo na potresnem območju, kar se opaža predvsem 
pri gradnjah objektov, saj ljudje temu ne dajejo dovolj pozornos-
ti. Priporočljivo je, da v stavbah določimo varna mesta, kamor se 
ob potresu lahko zatečemo, zato je v nadaljevanju poslušalcem 
svetoval, kam se je v času potresa najvarneje zateči glede na tip 
gradnje hiše (pod trdnimi mizami, med podboji vrat, če so v no-
silni steni, ob notranjih nosilnih stenah) oz. kateri so prostori v 
hiši, kjer bi imeli ob potresu največjo možnost preživetja. Hkrati 
je navedel mesta v stavbah in na prostem, ki se jih je ob potresu 
treba izogibati (npr. zunanje in predelne stene, dimniki iz opeke, 
večje steklene površine, velike omare, mesta, od koder lahko pa-
dejo stropna razsvetljava in večji predmeti, stavbe, zidovi, dreve-
sa, električna napeljava, daljnovodi, mostovi, strma pobočja itd.).
Višji svetovalec za področje zaščite in reševanja na Občini Breži-
ce Roman Zakšek je omenil, da bodo 29. januarja 2017 (ali dan 
prej) v brežiški bolnišnici in njeni okolici izvedli reševalno vajo v 
primeru potresa, v Posavskem muzeju pa bosta ta dan ob oble-
tnici potresa posvet in odprtje razstave. Več o tem, kako naj rav-
namo v primeru potresa, pa v eni izmed prvih številk časopisa v 
naslednjem letu. R. Retelj

Obeležili bodo 100 let potresa
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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
V Posavju ugodno prodam 
starejšo stanovanjsko hišo z 
gospodarskim poslopjem, 2 
garaži in nekaj zemlje. EI v iz-
delavi. Tel.: 031 863 724

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

Krško, Cesta 4. julija - enosob-
no stanovanje v pritličju, kom-
pletno opremljeno, parkirni 
prostor, oddamo v najem. EI: 
da. Tel.: 031 392 165

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

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

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam rezervne dele za VW 
polo, l. 1999, zelena barva, vra-
ta komplet, zadnja havba, zad-
nji branik, zadnje luči in nekaj 
elektrike. Tel.: 041 468 182 

Prodam avto Opel Astra, le-
tnik 2000, 1.8, 115 ks, zelo oh-
ranjen, nekaramboliran. Tel.: 
07 49 67 211, 051 412 150

Prodam Opel Corso Color, le-
tnik 2013, 25.000 km, rde-
ča, bencin, odlično ohranjena. 
7.300 €. Tel.: 051 341 675

Prodam moped Tomos APN 
6, letnik 1994, frezo za Gore-
nje Muta, priklop na dva vijaka, 
mulčer in koso za Hondo 600. 
Tel.: 051 496 012

KMETIJSTVO

Prodam dvižni drog s klešča-
mi, žitno sejalnico, travniško 
brano in lesene sode. 
Tel.: 041 439 288

Prodam 2 motorni žagi F-KO 
45 in Stihl 45. 
Tel.: 031 452 800

Prodam bio kvalitetno seno in 
otavo, balirano v kocke. Cena 
po dogovoru. Tel.: 040 681 971

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

Prodam drobnejša, mešana, 
suha drva. Cena po dogovoru. 
Okolica Tržišča. 
Tel.: 031 752 514

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

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 suha bukova drva, ža-
gana na 33 cm. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam suha, kalana metrska 
drva (bukev in hrast). Tel.: 07 
49 56 236 ali 041 380 075

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam večjo količino vina 
modre frankinje in cvička, ku-
pim pa odojke po 1,70 €/kg. 
Tel.: 051 870 909

Ugodno prodam belo in rdeče 
vino ter 100 l modre frankinje. 
Tel.: 041 223 957

Prodam rdeče vino sremičan, 
modro frankinjo in laški riz-
ling. Cena ugodna. Okolica Se-
novega. Tel.: 031 564 785

Prodam vino modre franki-
nje in mešano rdeče vino, le-
tnik 2016. Tel.: 051 254 413

Prodam 300 litrov rdečega 
vina - mešano žametna črnina 
in frankinja. Tel.: 07 49 61 846

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.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Mariji Baznik, Šentpeter 18, 

8222 Otočec. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (2.) Ans. VERA IN ORIGINALI - Zame si premlad
 2. (5.) Ans. BRATOV POLJANŠEK - Slovenski materi
 3. (4.) Ans. ZEME - Da srce ti zaigra za me
 4. (1.) Ans. JURČKI - Kadar štorklja prileti
 5. (3.) Ans. IGOR in ZLATI ZVOKI & FANTJE  
   S PRAPROTNA - Lepa si kot greh
 6. (8.) Ans. SPEV - Gasilka
 7. (9.) FANTJE IZPOD LISCE - Moja žena vozi kamion
 8. (10.) LOJZE OGOREVC s prijatelji - Rekla si mi
 9. (7.) Ans. NEMIR & NOVI SPOMINI - Vsaka punca rada ima
 10. (-.) Ans. MLADI DOLENJCI in PRVA LIGA - Kdo je pravi

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Petka - Življenju se nasmej

 
Kupon št. 342

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, 24. 12. 2016, ob 17. uri

KRŠKA VAS 28, 8262 Krška vas

 07 81 62 880 | 031 643 338
E-mail: avto.prah@siol.net

www. avto-prah.si

KATSCHBERG
ODHOD: 26. 12. 2016

CENA: od 55 €
POPUSTI ZA OTROKE!

PRAZNIČNA LJUBLJANA

NASSFELD
ODHOD: 07. 01. 2017

CENA: od 50 €
POPUSTI ZA OTROKE!

ODHOD: 27. 12. 2016 VELIKI ODER: MEJAŠI IN CRVENA JABUKA
ODHOD: 28. 12. 2016 VELIKI ODER: TANJA ŽAGAR IN TONI CETINSKI

CENA: od 10 €
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Prodam kvalitetno vino cvi-
ček, belo in modro frankinjo. 
Tel.: 031 373 860

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 prešo za grozdje, 800 
l, nerjaveča, avtomatska. Cena 
1.600 €. Tel.: 041 644 149

Kupim sadni mlin za mletje ja-
bolk in hrušk. 
Tel.: 040 842 611

Kupim kostanjevo kolje na 
rasti. Tel.: 041 543 840

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžine 2 m. Cena 1,2 € 
Tel.: 031 439 645

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

Prodam domačo čisto in oc-
virkovo svinjsko mast ter 
1000 kg ovsa. Cena po dogo-
voru. Tel.: 040 260 400 ali 041 
565 142

ŽIVALI

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

Kupim teličko simentalko ali 
limuzin, staro 10 dni. Tel.: 031 
782 278

Prodam lepe odojke, težke 
30-35 kg, lahko tudi zaklane 
in očiščene, po 3,50 €/kg. 
Tel.: 07 49 77 095 

Prodam pujske, stare 8 te-
dnov. Tel.: 07 49 78 289

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

Prodam prašiča, težkega 160 
kg, hranjenega z domačo hra-
no. Tel.: 031 812 819

Prodam prašiče, težke od 140-
180 kg, okolica Brežic, možen 
zakol na kmetiji. 
Tel.: 041 560 136

Prodam prašiča, težkega 170 
kg, cena po dogovoru. Možna 
dostava ali zakol (okolica Do-
bove). Tel.: 041 848 740

Prodam prašiče, od 30 do 70 
kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 628 535

Prodam prašiče, težke cca. 
220 kg, jedilni krompir in fižol 
(češnjevec in sivček). 
Tel.: 031 897 928

Prodam prašiča, težkega 150-
180 kg, hranjen z domačo hra-
no. Okolica Pišec. Tel.: 07 49 51 
092, 040 525 371

Prodam mladiče psičke - bor-
der collie (čistokrvni, brez ro-
dovnika). Tel.: 040 628 547

Prodam nemško ovčarko, sta-
ro 8 mesecev, cena 50 €. 
Tel.: 07 47 78 069

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam malo rabljen štedil-
nik na drva. Cena 110 €. 
Tel.: 031 312 391

Zelo poceni prodam lepa, 
nova masivna vrata s podbo-
jem (razstavni eksponat). 
Tel.: 051 418 489

Prodam več oblek za obhajilo 
in poroko (moških in ženskih). 
Cena 20 €/kos. 
Tel.: 041 542 258

RAZNO

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

Prodam teličko limuzin, staro 
3 mesece, težko 160 kg. Tel.: 
041 380 975 ali 07 49 56 236

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 brejo telico pasme 
LIM/ANG, stara 25 mesecev. 
Govedo je pašno, telitev v fe-
bruarju. Ugodno! 
Tel.: 031 893 718

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev, in dve telici, 
stari 6 mesecev. 
Tel.: 040 750 997

Prodam telico simentalko, 
brejo 8,5 meseca, in bikca si-
mentalca, starega 5 mesecev. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 357 757

Prodam sivega bikca, starega 
2,5 meseca. Tel.: 031 261 404

Prodam kravo simentalko z 
bikcem. Tel.: 031 698 469

Prodam prašiča, 180-200 kg, 
okolica Blance. 
Tel.: 040 304 032

Prodam prašiča, tehta okoli 
200 kg. Cena 2 €/kg. 
Tel.: 051 710 780

Prodam prašiča krškopoljca, 
170 kg, ekološki. 
Tel.: 040 742 730

Ugodno prodam prašiče in 
odojke, mesnati tip, hranjeni 
s kuhano hrano. Možen zakol. 
Kupec dobi darilo. 
Tel.: 031 664 286

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

Prodamo svinjo za zakol, tež-
ko okrog 300 kg, cena 1,10 €/
kg. Tel.: 07 49 68 390

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 90 kg. Okolica Boštanja. 
Tel: 041 662 730

Prodam svinjo, staro dve leti, 
in prašiča, starega eno leto. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 068 643 829 

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 spletni strani  

www.posavskiobzornik.si
• 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 (1/2017) bo izšla v 
četrtek, 5. januarja 2017.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 29. 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 

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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

Iščem delo kot pomočnica v 
kuhinji ali čistilka. 
Tel.: 051 815 970

STIKI

58-letni ločenec bi rad spoz-
nal umirjeno žensko z dobrim 
srcem, 40-50 let, za resno zve-
zo. Tel.: 031 653 130

Moški, 59 let, bi rad spoznal 
žensko močnejše postave, 120 
kg, za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

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

Upokojenka, preskrbljena, iš-
čem urejenega gospoda, upo-
kojenca, preskrbljenega, ple-
salca, nekadilca, po možnosti 
iz Posavja (ni pa nujno) za pre-
življanje skupnih dni. 
Tel.: 031 763 450

47-letni delaven, komunika-
tiven moški, ljubitelj narave, 
glasbe išče zvesto dekle, do 
svojih let. Tel.: 041 229 649, 
www.zau.si

Samski srednjih let, urejen, 
želi spoznati resno prijatelji-
co. Zaželena resna zveza. 
Tel.: 041 886 770

BIZELJSKO - Ženski pevski zbor Mravljice z Bizeljskega je 17. de-
cembra v domači cerkvi sv. Lovrenca pripravil prvi samostojni 
koncert. Zbor je bil ustanovljen oktobra 2014, vodi pa ga prof. 
Anita Veršec. Pred dvema letoma so se na veliko željo Andreje 
in Lajoša Špeljaka, ki zboru z donacijami od vsega začetka sto-
jita ob strani, ter zborovodkinje Verščeve skupaj zbrale pevke z 
Bizeljskega in okolice. Takšno ime so si nadele, ker so bile že ta-
koj na začetku presenečene nad tolikšnim odzivom pevk in ker 
so marljivo hodile že na prve vaje. Mesec pozneje sta sledila prva 
nastopa v javnosti, in sicer na prireditvi ob prazniku KS Bizeljsko 
in koncertu domače Karitas. Nastopajo predvsem na krajevnih 
prireditvah, s svojim petjem so obogatile otvoritev Slomškovega 
doma v Brežicah, na reviji Pesem Posavja pa so bile dvakrat po-
hvaljene. Število članic se od vsega začetka giblje nekaj nad 30. 
Mravljice so v goste povabile domači cerkveni pevski zbor, ki ga 
vodi Ema Igličar, Moški pevski zbor Bizeljsko pod vodstvom 
prof. Nika Ogorevca in vokalno skupino OŠ Bizeljsko pod men-
torstvom Vilka Ureka. Za orgelsko spremljavo je poskrbela Ig-
ličarjeva, s citrami pa sta pevke spremljali sestri Anamarija in 
Ema Agnič. Koncert je povezovala predsednica ŽPZ Mravljice Su-
zana Vahtarić. Pevke so vse obiskovalce presenetile z lično iz-
delanimi zavitki božičnih piškotov in dodano vizitko s praznič-
nimi voščili ter poskrbele za prijetno druženje tudi po koncertu.  
 R. R.

Mravljice s prvim koncertom

Ženski�pevski�zbor�Mravljice
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DOBOVA�-�Mažoretke�v�Dobovi�delujejo�že�od�leta�1990,�ko�so�začele�svojo�pot�pod�okriljem�takratnega�mentorja�Bogomirja�
Bogoviča.�Dolgo�so�delovale�kot�sekcija�Pihalnega�orkestra�Loče,�leta�2016�pa�so�se�odpravile�na�samostojno�pot�in�ustanovi-
le�športno–kulturno�društvo�Mažoretke�Dobova,�ki�deluje�pod�mentorstvom�Laure�Pavlović.�Društvo�ima�danes�73�članic�ter�
deluje�v�Dobovi,�Kapelah�in�Brežicah,�še�posebej�pa�posveča�pozornost�razvoju�in�napredovanju�mlajših�skupin.�Kar�že�daje�
rezultate,�saj�so�bile�lani�kadetinje�v�kategoriji�pom-pom�podprvakinje�Slovenije,�letos�pa�je�skupina�kadet�A�na�evropskem�
prvenstvu�dosegla�odlično�6.�mesto�v�konkurenci�17�skupin.�Seveda�ne�smemo�pozabiti�na�seniorke�(na�fotografiji),�ki�so�mlaj-
šim�mažoretkam�mentorice�in�vzornice.�Poleg�tekmovanj�dekleta�zelo�rada�nastopajo�na�raznih�kulturnih�prireditvah,�po-
pestrijo�domače�tekme�MRD�Dobova,�že�tretje�leto�zapored�pa�uprizarjajo�samostojno�predstavo.�Letno�nastopijo�približno�
50-krat,�tako�v�Sloveniji�kot�v�tujini.�Nastopile�so�že�v�Italiji,�Srbiji,�Španiji,�Avstriji,�Franciji,�na�Češkem�in�Hrvaškem.�V�tujini�
običajno�nastopajo�v�paradah�in�karnevalih.�Seveda�vse�to�ne�bi�bilo�mogoče�brez�treningov,�na�katerih�se�učijo�vse,�od�pra-
vilne�drže�in�osnov�baleta�do�vrtenja�palice,�kar�je�seveda�bistvo�mažoretk.�»Dobovske�mažoretke�so�nasmejana�in�pridna�de-
kleta�z�veseljem�do�mažoretne�dejavnosti�in�nastopanja,«�je�kratko�predstavitev�zaključila�Maša�Radanovič.

CERKLJE OB KRKI - OŠ Cerklje ob Krki je 9. decembra pred 
dvorano gasilskega doma v Cerkljah pripravila dobrodelni 
božično-novoletni bazar z bogato ponudbo izdelkov, ki so jih 
večinoma izdelali učenci, njihovi starši in učitelji. Vmes je v 
dvorani potekal tudi praznično obarvan program.

Lepo število obiskovalcev bazarja se je lahko ustavilo na različnih 
stojnicah, svojo sta imela tudi Društvo prijateljev mladine Cerklje 
ob Krki in Lions klub Brežice. Potekal je tudi srečelov z bogatimi 
dobitki. Program so oblikovali otroški in mladinski pevski zbor 
OŠ Cerklje ob Krki pod vodstvom Tatjane Špan, Eliška Škaler 
in Maja Tomić, učenke interesne dejavnosti Ritmika in glasbena 
ustvarjalnost pod mentorstvom Jasmine Vučič, učenci 2. a in 2. 
b razreda šole z mentorico Janjo Leskovar, petošolke z moderno 
plesno točko, šolski glasbeni sestav ter romski učenci, ki so zapeli 
v svojem jeziku. Na koncu so za presenečenje poskrbele še člani-
ce vokalne skupine Sovice z venčkom Abbinih hitov. Program sta 
povezovala učenca Blažka Kodrič in Miha Marinček. Zunaj so 
otroci vrtca Pikapolonica zapeli nekaj božičnih pesmi. Pri organi-
zaciji kulturnega programa in dogodka so sodelovale prof. Mateja 
Mežič, Mojca Šterk in Andreja Ninković ter tudi nekateri starši.
Na bazarju so zbrali 2520 evrov ter še približno 1000 evrov z do-
nacijami in sponzorstvi, ves denar pa namenili za šolski sklad, s 
pomočjo katerega skušajo otrokom omogočiti čim lepše preživlja-
nje njihove mladosti. Ravnateljica OŠ Cerklje ob Krki dr. Stanka 
Preskar je ob tem poudarila, da so se z bazarjem in programom 
želeli zahvaliti vsem, ki vsakodnevno spremljajo delo učiteljev in 
ostalih zaposlenih na šoli ter z njimi sodelujejo.
 R. Retelj

Ob koncu leta spet dobrodelni

Nastop�šolskega�glasbenega�sestava


