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Leto zaključila in začela 
deklica in deček 
z imenom na T

Tako kot lani smo tudi letos na prvi dan leta v brežiški porod-
nišnici zaman pričakovali prvega novorojenčka, ki je na svet 
privekal v zgodnjih jutranjih urah 2. januarja. Mamica Mar-
jetka Umek in očka Andrej Sotelšek z Raven pri Zdolah sta 
svojega drugorojenca poimenovala Tibor. Tudi na zadnji dan 
leta 2016 se v porodnišnici ni razlegel nov otroški jok in kot 
zadnji, 515. novorojenček v lanskem letu je v statistiki ostala 
Tadeja, ki jo je 30. decembra popoldne rodila Nada Jurko-
vič iz Kerinovega Grma. Podrobneje pa v tradicionalni novo-
letni reportaži iz brežiške porodnišnice na 2. strani časopisa.

AKTUALNO

Pester (pred)praznični 
utrip v Posavju
Decembrski, še posebej pa praznični božično-
novoletni čas so v Posavju znova popestrile 
številne prireditve, ki pričajo o pestrem 
društvenem, kulturnem in družabnem utripu v 
naših krajih. O mnogih med njimi poročamo v tej 
številki časopisa.

 Strani 10, 11

Nogometni reprezentant 
Gregor Sikošek

Od druge lige 
do reprezentance
 str. 18

Božič v Dobovi spet polepšan
ŽIVE JASLICE   str. 3

JUBILEJ ZAVETIŠČA str. 6

SKUPINA GEN str. 9

S PREDAVANJA V MUZEJU str. 20

40 LET DRUŠTVA KMETIC BREŽICE str. 7

OBČINSKI SVET SEVNICA str. 2

25-letnica Pepcinega doma

Zadovoljni z letom 2016

Dr. Ivan Žmavc, 
spregledani rojak iz Kapel

Ponosne na bizeljski ajdov kolač

Več sredstev za šport in kulturo

Kako razvijati 
posavski turizem?
V decembru sta v Brežicah in Kostanjevici na Krki 
potekali okrogli mizi na temo turizma. Medtem ko 
so v »dolenjskih Benetkah« razpravljali o težavah 
in izzivih kostanjeviškega turizma, so na brežiški 
Fakulteti za turizem debatirali o t. i. znamčenju 
oz. brendiranju turistične destinacije Posavje, ki 
je po raziskavah sodeč slabo prepoznavna.

 Strani 4, 5

NA ZDRAVJE IN SREČNO, POSAVJE! - Tradicionalna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti v 
Kulturnem domu Krško (več o njej na str. 3) je letos upravičila naziv »posavska«, saj so se je udeležili 
župani vseh treh največjih občin, mag. Miran Stanko, Ivan Molan in Srečko Ocvirk, poleg njih pa 
nekdanji dolgoletni krški župan, zdaj pa evropski poslanec Franc Bogovič. Po zaključku prireditve, 
na kateri sta polno dvorano navdušila tako slavnostni govornik, predsednik Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo Ladislav Lipič, kot Simfonični orkester Glasbene šole Krško pod vodstvom Petra Gabriča, 
so takole nazdravili prihajajočemu novemu letu. Upamo, da bodo tako kot v tem primeru složno 
nastopali tudi pri uveljavljanju interesov pokrajine, katere povezovalni element je že dvajseto leto 
tudi časopis Posavski obzornik.  Foto: Peter Pavlovič

Iz pogovorov v Posavskem obzorniku

V letu 2016 
so nam povedali 

 str. 24

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Najboljši okusi 
zime

NAGRAJENCI 
VELIKE NAGRADNE KRIŽANKE

Med več kot 600 prispelimi rešitvami 
praznične nagradne križanke v zadnji 

lanski številki Posavskega obzornika smo 
izžrebali 20 nagrajencev. 

Na strani 16 preverite, če ste med njimi!
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BREŽICE - Kljub nizkim temperaturam se je silvestrovanja na 
prostem v Brežicah, ki ga zadnja leta organizira Zavod za podje-
tništvo, turizem in mladino Brežice, udeležila lepa množica obča-
nov in tudi drugih Posavcev, ki je bučno in zelo razigrano prosla-
vila vstop v leto 2017. Za odlično vzdušje v brežiškem mestnem 
jedru je poskrbela slovenska rock skupina San Di Ego. Organiza-
tor je v ogrevanem šotoru poskrbel tudi za tople napitke. Tik pred 
polnočjo je zbrano množico nagovoril župan Ivan Molan ter vsem 
zaželel zdravo, srečno in uspešno novo leto ter da bi se dobro so-
delovanje iz leta 2016 nadaljevalo tudi v tem letu. Skupaj s čla-
ni skupine San Di Ego je nato odšteval zadnjih deset sekund sta-
rega leta in nazdravil novemu. Seveda med obiskovalci takoj po 
polnoči ni manjkalo voščil, objemov, poljubov in stiskov rok, sli-
šali smo lahko tudi prepevanje legendarnega Silvestrskega polju-
ba. Množica se je nato sicer hitro razredčila, vseeno pa so se tis-
ti najbolj vztrajni, med katerimi je bilo tudi nekaj malce starejših 
ljubiteljev tovrstne glasbe, še kakšno uro pozibavali v ritmih slo-
venskih rockerjev, ki so kljub precejšnjemu mrazu »zažigali« na 
odru in preigravali priredbe največjih svetovnih uspešnic, slišali 
pa smo lahko tudi nekaj njihovih lastnih skladb.  R. R.

V novo leto ob rock ritmih

Ekipa ZPTM Brežice je bila, razumljivo, zelo dobro razpolo-
žena.

Prvi letošnji novorojenček se je 
rodil nočni medicinski ekipi, v 
kateri so bile babica Bernarda 
Vidmar, otroška sestra Mari-
na Lukić in zdravnica Zdenki-
ca Stričević. Tehtnica je zabe-
ležila 3600 gramov, meter pa 
52 centimetrov. Mlado mamico 
Marjetko smo obiskali v po-
poldanskem času. Bila je dob-
ro razpoložena in nasmejana. 
V pogovoru je dejala, da sta si 
s partnerjem družino ustvari-
la na njenem domu na Ravnah 
pri Zdolah. Zaposlena je v Šu-
miju v Krškem, 23. decembra 
je praznovala 32. rojstni dan in 
za malce zapolnelo darilo do-
bila drugorojenca. Prvega sina 
Anžeta je rodila 28. julija 2014 
in ob porodu ni bilo posebno-
sti, kakor tudi tokrat ne. »Rodi-
la sem v treh urah in 20 minu-
tah. V nosečnosti sem se sicer 
zredila za 16 kilogramov, ven-
dar sem visoka 173 cm, tako 
da se mi nosečnost ni kaj dos-
ti poznala,« je povedala prijet-
na sogovornica ter dodala, da 
je jedla vse po vrsti, ničesar ni 
izbirala, veliko se je gibala, ni 
poznala počitka in je ves čas 
hodila v službo. Med smehom 
je našteto svetovala tudi vsem 
morebitnim bodočim mami-
cam, saj meni, da je nosečnost 
eden najlepših obdobij v živ-
ljenju, prav tako tudi materin-
stvo. Vnuka se je zelo razvese-
lila tudi njena mama Dragica, 
s katero živijo skupaj, pa sestra 
Erika, ki ima sina Klemna in 
hčerko Klaro, prav tako tudi 
brat Jani, ki ima že hčerki Kri-
stino in Tinkaro. Mladi očka 
Andrej ima starše v Blatnem 
pri Globokem, vnuka se veseli-
ta njegova mama Zinka in oče 

Miha, pa tudi brata Jože in 
Martin s svojim sinom Mate-
jem. Novega družinskega čla-
na bodo domači lahko obiska-
li že v času, ko berete te vrstice, 
saj se bosta po napovedih ma-
mica s sinkom v domače oko-
lje podala že v četrtek.

TUDI LANI VEČ KOT 500 
PORODOV

Že v petek, 30. decembra, ob 
13.49, je kot zadnja porodnica 
v letu 2016 rodila Nada Jurko-
vič iz Kerinovega Grma. Z oče-
tom Stankom Hudorovcem 
sta svoji prvorojenki dala ime 
Tadeja, ob rojstvu pa je tehta-
la 4100 g in bila velika 55 cm. 
V brežiški porodnišnici so sicer 
v minulem letu zabeležili 509 
porodov in 515 otrok (šestkrat 
so se rodili dvojčki), od tega je 
bilo 259 dečkov in 256 deklic. 
Rodilo je 217 mamic iz občine 
Krško, 181 iz brežiške občine, 
53 iz sevniške, deset iz obči-
ne Podčetrtek, devet iz Kozje-

ga, osem iz Bistrice ob Sotli, pet 
iz Kostanjevice na Krki, po šti-
ri iz Novega mesta in Ljubljane, 
po dve iz Ljutomera in Šentjer-
neja, po ena porodni-
ca pa je bila iz Šmarij 
pri Jelšah, Radeč, Ro-
gaške Slatine, Škocja-
na, Trebnjega, Šmar-
jeških Toplic, Škofij, 
Metlike, Ivančne Gori-
ce, Črnomlja, Dobjega 
ter iz sosednje Hrva-
ške. V času begunske 
krize sta v Brežicah 
rodili tudi dve Afga-
nistanki. S carskim 
rezom splošne in spi-
nalne anestezije je po-
tekalo 93 porodov, za 
epiduralno analgezijo pa se je 
odločilo enajst porodnic.

V času našega obiska v porod-
nišnici je ob 14.49 privekal na 
svet drugi novorojenček. Na 
ponedeljkov praznični dan je 
svoje delo opravljala in novo-
rojencu, ki je prav tako deček, 

Tadeja 515. v lanski statistiki,
Tibor prvi v letošnji 
BREŽICE – S(m)o ga pričakovali in čakali, pa je prišel – prvi novorojenček v brežiški porodnišnici, ki si je za 
rojstni dan izbral ponedeljek, 2. januar, ter si bo lahko za lepe kasnejše spomine shranil belo zapestnico z 
modro zapisano številko 1. S prihodom na svet je ob 4.51 osrečil mamico Marjetko Umek in očka Andreja 
Sotelška, ki sta drugorojenca poimenovala Tibor. 

pomagala na svet zdravnica 
Nataša Kočnar, babici Kar-
men Vrtačič in Tjaša Bob-
nar ter otroška sestra Mate-
ja Komočar, ki si je vzela tudi 
čas in za nas ter naše bral-
ce pripravila statistične po-
datke. Direktorica bolnišnice 
mag. Nataša Avšič Bogovič pa 
je ob srečnem dogodku deja-
la: »V Splošni bolnišnici Breži-
ce, v porodnišnici, se veselimo 
vsakega novega rojstva, še po-
sebej nestrpni pa vedno zno-
va pričakujemo rojstvo prve-
ga otroka v novem letu. Tako je 
tudi letos. Zavedamo se, da je 
rojstvo otroka eden najlepših 
trenutkov v življenju staršev. 
Prvemu dečku in prvi deklici 
sta namenjena darilna bona, 
prejela bosta tudi Adidas tre-
nirki, ki ju podarja podjetje 

Prva liga iz Dobove. Mamicam 
ob rojstvu iskreno čestitamo, 
prav tako družinam, ki male 
štručke nestrpno pričakuje-
jo v domačem okolju, novoro-
jenčkom pa želimo zdravo, za-
dovoljno in srečno otroštvo.« 

 Marija Hrvatin

Marjetka Umek in Andrej Sotelšek z novorojenčkom Tiborjem 
in njegovim bratcem Anžetom

Zadnja porodnica v letu 2016 je bila 
Nada Jurkovič, povila je Tadejo.

Skupni obseg vseh sredstev 
za izvajanje letnega programa 
športa v občini znaša 535.401 
evrov. V ta znesek je vštetih 
tudi 193.000 evrov za pridobi-
tev načrtov in druge projektne 
dokumentacije za izgradnjo 
atletske steze in ostale pot-
rebne infrastrukture na bo-
dočem mestnem stadionu. Za 
financiranje športnih progra-
mov, ki bodo izbrani preko jav-
nega razpisa, je namenjenih 
89.536 evrov (16.000 evrov 
več kot v lanskem letu), za de-
lovanje Športne zveze Sevni-
ca pa 40.000 evrov. Skupni 
obseg vseh sredstev za izvaja-
nje letnega programa kulture 
v občini znaša 849.129 evrov. 
Del sredstev v višini 144.500 
evrov bo namenjenih ureditvi 

ploščadi ob Kvedrovi cesti (pri 
železniški postaji), kjer se bo 
uredilo območje okoli spome-
nika NOB in žrtvam okupator-
jevega nasilja. Za programe in 
projekte ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, izbrane preko jav-
nega razpisa, je namenjenih 
47.536 evrov (okoli 12.000 
evrov več kot v lanskem letu). 
Del proračunskih sredstev bo 
namenjenih tudi ureditvi zu-
nanjega dela izposojevališča 
Knjižnice Sevnica v Krmelju, 
s čimer bo rešen dolgotrajen 
problem vlage. 

Občinski svetniki in svetnice 
so sprejeli še odlok o ustano-
vitvi JP Komunala d. o. o. Sev-
nica, ki ustroja in vsebin de-
lovanja podjetja bistveno ne 

spreminja, potrebno ga je bilo 
predvsem tehnično uskladiti z 
aktualno zakonodajo. Sprejeli 
so tudi odlok o spremembi od-
loka o nadomestilu za upora-
bo stavbnih zemljišč v občini, 
na osnovi katerega je izraču-
nano nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, ki osta-
ja na isti ravni kot doslej. Po-
dano je bilo še pozitivno mne-
nje za ravnatelja OŠ Ana Gale 
Sevnica, ki naj bi jo prihodnjih 
pet let vodil dr. Tadej Bračko, 
36-letni prof. pedagogike in 
angleščine s stalnim prebiva-
liščem v Ljubljani. 

V zaključnem delu so svetni-
ce in svetniki podali tudi nekaj 
pobud ter vprašanj. Med dru-
gim je Franc Pipan predlagal 

ustanovitev lesnega centra v 
Sevnici; Vinka Kneza je zani-
malo, kdaj bo začel z delova-
njem satelitski urgentni cen-
ter v seviškem zdravstvenem 
domu; Tomaž Lisec je posta-
vil vprašanje v zvezi s posta-
vitvijo javne razsvetljave na 
več  posameznih odsekih v 
Boštanju, zanimalo ga je tudi, 
kdaj se bo začela obnova nad-
vožnjaka v Šmarju, dal je po-
budo za ureditev pločnika pri  
OŠ Ana Gale v Sevnici ter mo-
dernizacijo ceste Telče - Slan-
čji Vrh; Jani Šerjak je spraše-
val, kakšni so odzivi na razpis 
oddaje dveh gostinskih loka-
lov - grajske kavarne in bara 
na bazenu. 

 Smilja Radi

Več sredstev za šport in kulturo
SEVNICA - 20. decembra se je v konferenčni dvorani sevniškega gradu na 19. redni seji sestal sevniški ob-
činski svet ter med 13 točkami dnevnega reda obravnaval tudi predlog letnega programa športa in kulture 
za leto 2017, katerima je za delovanje namenjenih nekoliko več sredstev.

ŠMARČNA, MOJSTRANA - V Slovenskem planinskem muze-
ju v Mojstrani je na zaključni prireditvi Zavoda za gozdove 
Slovenije priznanje za najskrbnejšega lastnika gozdov pre-
jel tudi upokojeni revirni gozdar Jože Šinkovec s Šmarčne 
pri Boštanju.

Ohranitev in razvoj slovenskih 
gozdov sta v veliki meri odvisna 
od lastnikov gozdov in od nji-
hovega skrbnega gospodarjenja 
z gozdom. To velja še posebej v 
razmerah pogostih naravnih ujm, 
ki so jim v zadnjih letih izpostav-
ljeni slovenski gozdovi. Zavod za 
gozdove Slovenije (ZGS) že vse 
od leta 1999 vsako leto izbere 
14 najbolj skrbnih lastnikov goz-
dov v Sloveniji, po enega iz vsake 
območne enote, in jim podeli pri-
znanja. Lansko leto je priznanje 
prejel Jože Šinkovec iz Območ-
ne enote Brežice ZGS.

Odraščal je v okolju, ki je obda-
no z gozdom, v kmečki družini v 
vasi Cerovec pri Šentjanžu. Pre-
danost delu je čutiti ob vsakem srečanju z njim. Je posestnik z 
največ gozda v omenjeni območni enoti. Njegova posest leži v 
dveh gospodarskih enotah in v štirih krajevnih revirjih. Dolgo 
časa je bil tudi skrbnik sosednje veleposesti, a razlik v pristopu 
h gospodarjenju ni bilo nikoli čutiti. Ponaša se z največ opravlje-
nimi gojitvenimi deli, s kvaliteto opravljenih del pa je za zgled 
drugim. Odlikuje ga predvsem skrb za nego mladega gozda. Sne-
golom v letu 2012 je bil hud udarec predvsem za mlajše, ravno-
kar preredčene sestoje, ko so podrta drevesa preštevali v tisočih 
m3. Čeprav je utrpel veliko gospodarsko škodo, je ujmo sprejel 
kot izziv. K sanaciji je pristopil tenkočutno in preudarno, tako 
da danes nanjo spominjajo le še posamezna pomladitvena je-
dra na najbolj prizadetih območjih. Tudi podlubniki niso zaobš-
li njegovih gozdov, a roki in kvaliteta opravljenih sanacijskih del 
niso bili nikoli vprašljivi. 

Jože Šinkovec je dodobra izkoristil tudi možnost črpanja sredstev 
iz programa za razvoj podeželja. Na ta način mu je uspelo opti-
malno zgostiti mrežo gozdnih prometnic, ki jih redno vzdržuje. 
Redno obnavlja tudi gozdarsko mehanizacijo, ki je pogoj za učin-
kovito in predvsem varno delo v gozdu. Večino del opravlja s po-
močjo stalne strokovno usposobljene gozdarske skupine, sam pa 
svojo aktivnost usmerja v predvsem v organizacijo dela in nad-
zor. Uveljavil se je tudi kot poslovnež. 
 S. R./M. B., foto: A. Šeško

Priznanje tudi Jožetu Šinkovcu

Upokojeni gozdar Jože Šin-
kovec je skrben gospodar 
gozdnih površin.
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Uvodoma sta zbrano množi-
co obiskovalcev, ki je bila le-
tos nekoliko manjša kot prejš-
nja leta, nagovorila dobovski 
župnik Matej Užmah, ki je 
vsem zaželel blagoslovljene 
božične praznike ter poudaril 
predvsem mir, ki ga ti prazni-
ki prinašajo in ga v teh časih 
v nekaterih delih sveta še ved-
no primanjkuje, ter pobudnica 
živih jaslic in predsednica KD 
Zvezda Darinka Cvetko Šego-
ta, ki se je zahvalila vsem na-
stopajočim in sponzorjem, ki 
so tudi letos priskočili na po-
moč pri organizaciji dogodka. 
Sveto družino so tokrat pred-
stavljali družina Špeljak z 
Bizeljskega, in sicer Gabriela 
kot Marija, David kot Jožef in 
Diego Maria kot Jezus. Osta-
li nastopajoči so bili še: Dam-
jan Kežman (bobnar), Maks 
Davidovič, David Šeparovič, 
Jože Deržič (vojaki), Janez 
Marčun (klicar), Marko Jur-
man (pisar), Luka Krivec, An-
drej Pinterič (krčmarja), Ben-
jamin Bogovič (kovač), Miha 

Slovesnost v povsem polni ve-
liki dvorani krškega hrama 
kulture se je pričela s priho-
dom praporščakov Pokrajin-
skega odbora Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo Posavje, Ob-
močnih združenj vojne za Slo-
venijo Sevnica, Krško in Breži-
ce, Policijskega veteranskega 
društva Sever Posavje, Obmo-
čnih združenj slovenskih ča-
stnikov Krško in Brežice ter 
Združenj borcev za vrednote 
NOB Sevnica, Krško in Brežice. 
Nato so predvajali devetminu-
tni film o osamosvojitveni voj-
ni v Posavju, kot jo je v kame-
ro ujel snemalec Jože Grajžl, ki 
mu je pri montaži filma poma-
gal še sin Grega. 

Številne udeležence, med nji-
mi tudi evropskega poslanca 
Franca Bogoviča, državnega 
svetnika Jožeta Slivška, bre-
žiškega in sevniškega župana 
Ivana Molana in Srečka Oc-
virka ter druge predstavnike 
političnega, gospodarskega, 
kulturnega in drugih sfer živ-
ljenja v Posavju, je pozdravil 
gostitelj, krški župan mag. Mi-
ran Stanko. Poudaril je, da se 
je v četrt stoletja Slovenija in z 
njo posavska regija razvijala in 
rasla. »Pot ni bila lahka, a z za-
dostno mero vztrajnosti nam 
je uspelo. Številne projekte, o 
katerih smo takrat šele začeli 
govoriti, smo izpeljali. Naša dr-
žava je še mlada, učimo se še, 
kako jo usklajeno razvijati in 
voditi. Da bi ob tem premaga-

Posavska proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

»Ali je v demokraciji res dovoljeno prav vse?«
KRŠKO - V Kulturnem domu Krško je na dan samostojnosti in enotnosti potekala tradicionalna osrednja posavska proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 
Slavnostni govornik je bil generalmajor v pokoju, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič, številne udeležence s posavskim političnim vr-
hom na čelu pa je v kulturnem programu znova navdušil Simfonični orkester Glasbene šole Krško pod taktirko Petra Gabriča.

li težave, moramo vztrajati in 
se iz napak učiti. To je potreb-
no, da bodo skupni cilji in pro-
jekti, ki jih načrtujemo danes, 
naslednjih 25 let omogočali še 
boljše pogoje življenja in dela 
naslednjih generacij,« je dejal.   

LIPIČ OPOZORIL NA 
VREDNOTE

Slavnostni govornik je bil 
predsednik Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo Ladislav 
Lipič. Podrobno je opisal čas 
neposredno pred plebiscitom 
23. decembra 1990 ter od ple-
biscita do razglasitve samo-
stojnosti 26. junija 1991 in 

osamosvojitvene vojne. Nave-
del je nekaj misli slavnostnega 
govornika na letošnji osrednji 
državni slovesnosti ob dne-
vu samostojnosti in enotnosti, 
predsednika Državnega sveta 
dr. Mitje Bervarja, zlasti tisto, 
da bi v bodoče v jedro prizade-
vanj postavili državljana in ka-
kovost njegovega življenja, pa 
tudi, da so prerekanja glede za-
slug za osamosvojitev nepo-
trebna, saj te pripadajo vsem 
državljanom Republike Slove-
nije in našim rojakom po sve-
tu. Izpostavil je številne krivi-
ce, storjene posameznikom in 
skupinam, med njimi tudi ve-
teranom vojne za Slovenijo, 

ob katerih po njegovem mne-
nju ne smemo biti tiho. »Kaj-
ti, kot je dejal Edmund Burke: 
'Vse, kar je potrebno za zma-
goslavje slabega, je, da dob-
ri ljudje ne storijo ničesar.' In 
dobri ljudje morajo opozarjati 
na vse slabe in nevarne pojave, 
katerim smo danes priča, tako 
v Sloveniji kot v Evropi. Kajti 
na vsakem koraku nas sprem-
lja sovražni govor, priča smo 
komaj verjetnim medijskim in 
drugim oblikam manipulacij, 
zavajanj in nekateri so to svo-
jo veščino izpilili do popolnos-
ti. Spremenile so se vrednote 
in ustvarjena je zmeda, po-
tegnjen je enačaj med resnico 

in lažjo, med pravico in krivi-
co, ne vemo več, katere so tis-
te vrednote, na katere pomisli-
jo ljudje, ko izgovorijo besedo, 
vezano na osamosvojitev,« je 
nadaljeval govornik ter naštel 
anomalije, ki so se razpasle v 
naši družbi. »Ali početje v de-
mokraciji res nima meja in je 
dovoljeno prav vse, kar ni iz-
recno prepovedano? Ali smo 
takrat sploh slutili, da bo spo-
štovanje skupnega interesa za-
postavljeno in bo v prvi vrsti 
pomemben interes posame-
znika in politične stranke? Kaj 
pa vrednote, kot so poštenost, 
etičnost, gospodarstvo, viso-
ka moralna zavest, spoštova-
nje do sočloveka, pravičnost, 
visoka stopnja samozavesti in 
spoštovanje tistega, kar je naše 
in kar so ustvarili naši dedje in 
očetje in tudi mi sami v prete-
klosti?« Kljub kritičnim bese-

dam je, kot je dejal, optimist 
in prepričan, »da bo naša Slo-
venija država, kakršno si njeni 
državljani in državljanke tudi 
zaslužijo«. Po njegovih bese-
dah je zavel rahel veter opti-
mizma. »Upajmo, da se bo ta 
rahel veter spremenil v bur-
jo, ki bo odnesla malodušje in 
samoponiževanje ter prines-
la upanje in ustvarjalnost med 
vse nas,« je zaključil Lipič.

V nadaljevanju slovesnosti, 
ki jo je vodila Petra Rep Bu-
netič, so udeleženci uživali v 
skladbah Simfoničnega orke-
stra Glasbene šole Krško pod 
taktirko Petra Gabriča, kot so-
listi pa so se s tremi songi iz 
muzikala Kurent avtorja Deja-
na Učakarja predstavili Tade-
ja Molan, Nina Berger in Pe-
ter Dirnbek. 
 Peter Pavlovič

Slavnostni govornik Ladislav Lipič (levo, v prvih vrstah vodilni politiki Posavja s soprogami) je 
ob 25. obletnici osamosvojitve opozoril na spremembo vrednot, ki smo jo doživeli v tem času.

Krški simfonični orkester pod vodstvom Petra Gabriča je nav-
dušil občinstvo.

Božič v Dobovi spet polepšan
DOBOVA - Kulturno društvo Zvezda Dobova je na božični dan že šestič po vrsti organiziralo žive jaslice, 
uprizoritev Lukovega evangelija o Jezusovem rojstvu, ki se zadnja leta vedno odvijajo na travnatem prosto-
ru za župnijsko cerkvijo Marijinega imena v Dobovi.

Krivec (kovačev sin), Damir 
Šetinc, Tadej Furlan, Tadej 
Cizl (pastirji), Lara Oštrbenk 
(nadangel Gabriel), Karmela 
Marčun (angel), Miran Šet-
inc, Marko Vašcer in Gorazd 
Vašcer (sv. trije kralji). V vlo-
gi bralca je bil Aleš Šavrič, za 
glasbeno spremljavo so z od-
ličnim petjem poskrbele čla-
nice Vokalne skupine Aria, s 
plesno točko angelčkov pa so 
se predstavile članice Društva 
mažoretke Dobova.

Režiser in vodja projekta ži-
vih jaslic je Jaka Krivec, ki je 
skupaj s pobudnico tudi scena-
rist. Scenografi so Miran Šet-
inc, Dominik Pavlović, Luka 
Krivec, Filip Cvetko, Denis 

Lapuh Šepetavc, Miha Kri-
vec, Matej Cvetko in Jaka Kri-
vec, igralske kostume je seši-
la Jelka Šetinc, za ozvočenje 
je poskrbel Marko Petelinc. 
Organizator dogodka žive jas-
lice pripravlja v sodelovanju 
z Občino Brežice, KS Dobova, 
TD Dobova, gasilci - letos so 
bili to člani PGD Veliki Obrež -, 
Konjeniškim društvom Dobo-
va, Aktivom kmečkih žena Do-
bova, Vokalno skupino Aria in 
prvič tudi z Društvom mažo-
retke Dobova. Obiskovalci so 
se lahko ustavili na stojnicah, 
kjer sta se ob nizkih tempe-
raturah prilegla kuhano vino 
in čaj, manjkalo pa ni niti pe-
civa, ki so ga spekle dobovske 
kmečke žene.
 R. Retelj

Sveta družina, trije kralji in del angelčkov

SEVNICA - V predzadnjem večeru lanskega leta se je v sevniškem 
športnem domu odvijal že tradicionalni božično-novoletni kon-
cert Godbe Sevnica pod naslovom Večer ameriških sanj. Godbeni-
ce in godbeniki so tokrat na svoj glasbeni repertoar uvrstili mar-
sikatero »zimzeleno« uspešnico, kot sta tudi skladbi New York, 
New York in My Way. »Za nami je razgibano in uspešno leto 2016, 
ki je prineslo veliko lepega, našo Sevnico pa je nekoliko nepri-
čakovano postavilo na svetovni zemljevid. Ob tem se lahko vra-
šamo, kje so meje naših sanj. Upamo, da ste se svojim sanjam v 
preteklem letu vsaj malo približali in ohranili v svojem spominu 
vse prijetno, kar vas je nagovorilo, vodilo k osebnemu napredku 
in vas povezovalo z vašimi bližnjimi. Veliko osebne sreče, poslov-
nih uspehov, zdravja, predvsem pa topline v družinskem krogu 
vam v novem letu 2017 želimo tudi godbenice in godbeniki, di-
rigent in vodstvo Kulturnega društva Godba Sevnica,« pa so za-
pisali v svojem novoletnem voščilu. Številne zbrane sta na kon-
certu, ki ga je povezovala Tanja Žibert, nagovorila predsednik 
KD Godba Sevnica Jani Šerjak in sevniški župan Srečko Ocvirk. 

 S. R., foto: V. Šeško

Večer ameriških sanj

Poseben zven je večeru dodal solist Tomi Baaron, ki se mu je 
na odru pridružila še mlada pevka Sara Praznik.

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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VOZNICA PODLEGLA POŠKODBAM - 3. januarja je v prome-
tni nesreči, ki se je okoli pol ene zjutraj pripetila na cesti med 
Pišecami in Globokim, ugasnilo življenje 51-letne voznice. Po 
prvih izsledkih brežiških policistov naj bi slednja izgubila ob-
last nad vozilom in trčila v odbojno ograjo. Trk je bil tako silo-
vit, da je ženska preminila na kraju nesreče, truplo pokojnice 
pa so iz izmaličene pločevine izrezali poklicni gasilci PGE Kr-
ško. Okoliščine nesreče še preiskujejo, zdravnica pa je za po-
kojno odredila sanitarno obdukcijo. Gre za prvo smrtno nesre-
čo v Sloveniji in na območju Posavja v letu 2017. 

OSTALE NESREČE V ZADNJIH DNEH LETA 2016 - 31. 12. je 
zvečer na Kvedrovi cesti v Sevnici voznik z osebnim vozilom 
trčil v prometno signalizacijo in jo, na srečo, odnesel brez po-
škodb, medtem ko je hujše telesne poškodbe utrpela 71-le-
tna voznica, ki je 28. 12. pri vožnji po klancu navzdol v kraju 
Jablanica (občina Sevnica) z osebnim vozilom zapeljala s ces-
te in trčilo v drevo.  Dan pred tem se je na Radni pri Boštanju 
poškodovala voznica, ki se je z osebnim vozilom prevrnila na 
streho. Ukleščeno v vozilo so rešili gasilci PGD Sevnica. Obe 
voznici sta bili hospitalizirani. V okolici Hinj, prav tako obči-
na Sevnica, je 25. 12. popoldne 82-letni voznik osebnega av-
tomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozi-
lom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. V nesreči je voznik utrpel 
lažje poškodbe. Istega dne popoldne se je pripetila prometna 
nesreča na relaciji Ravne pri Zdolah – Kostanjek, kjer je  voz-
nik osebnega avtomobila zapeljal s cestišča in se poškodoval, 
dan pred tem pa v naselju Ravne pri Zdolah, kjer je prišlo do 
trka dveh vozil. Udeleženi v nesreči niso bili poškodovani, huj-
še telesne poškodbe pa je 22. 12. utrpela deklica, ki jo je v Do-
lenjih Skopicah na prehodu za pešce zbila 31-letna voznica.

PIROTEHNIKA DEČKU POŠKODOVALA OKO - V Zdravstve-
nem domu Krško so 22. 12. zvečer oskrbeli 13-letnega fanta, 
ki se je poškodoval pri eksploziji pirotehničnega izdelka. De-
ček, ki naj bi razstavljal ognjemetno baterijo in prižigal posa-
mezne dele, je utrpel poškodbo očesa.

LANI V POSAVJU 751 IZREDNIH DOGODKOV - Po poroča-
nju Regijskega centra za obveščanje Brežice so lani na obmo-
čju Posavja zabeležili 751 izrednih dogodkov, od tega največ 
- 310 - v občini Krško, 160 v občini Sevnica, 259 v občini Bre-
žice in 22 v občini Kostanjevica na Krki.  Zbrala: B. M.

Andreja Matijevc, Pišece: Želim, da bi bilo leto 
2017 zaznamovano z mirom, bolj kot v pre-
teklem letu, in da se bomo Slovenci lahko poču-
tili tako varne kot do sedaj. Zase si želim zdrav-
ja, energije, ustvarjalnosti in notranjega miru, da 
bom uspešno usklajevala svoje vsakodnevne ob-
veznosti, si pogosteje vzela čas zase in za druži-

no, bolje skrbela za svoje zdravje ter pogosteje zahajala v hribe.

Darinka Avguštin, Sevnica: Predvsem si že-
lim zdravja zase, za družino in ostale, kajti to je 
tisto, kar je v življenju najbolj pomembno. Na 
drugo mesto postavljam solidarnost, nesebično 
pomoč in medsebojno spoštovanje. To so vred-
note, ki čudežno delujejo in osrečujejo. Čudovi-
to je živeti v miru, zato si želim, da bi bil ta za-

gotovljen tudi v najbolj oddaljenih kotičkih sveta. 

Branka Lončar, Brestanica: Pred začetkom 
leta si vedno postavim vznemirljive cilje, reci-
mo, da ne zaspim pred polnočjo (smeh). Po-
membno je, da se res potrudimo za svoje ci-
lje in jih tudi »obkljukamo«. Drugače pa sebi in 
drugim želim predvsem zdravja, srečnih in le-
pih trenutkov z družino. Na poslovnem podro-

čju si želim veliko uspeha in zadovoljnih strank. 

Jana Kunej, Osredek: Minulo leto je bilo zame 
prijetno in sem z njim zadovoljna. Bila sem 
zdrava, kar je tudi najpomembneje. Lahko sem 
delala, se srečevala z ljudmi, ki so me osrečevali. 
V letošnjem letu si ne želim nič posebnega, naj 
bo kar podobno prejšnjemu. Nekaj načrtov sem 
sicer naredila, upam, da se mi bodo uresničili, 

drugače pa naj prinese vse tisto, kar mi je namenjeno.

Zakorakali smo v leto 2017, vsak s svojimi željami, priča-
kovanji, načrti in cilji. Česa si želite več in česa čim manj 
v tem letu, zlasti zase in za svoje najbližje, pa tudi na šir-
šem družbenem področju, smo vprašali tokratne štiri so-
govornike.

anketa

Vaše želje za leto 2017

Direktorica Zavoda obrtni-
kov in podjetnikov Posavje 
Janja Starc je kot cilj pogo-
vora navedla iskanje odgovo-
ra na vprašanje, kako vse de-
ležnike v turizmu spodbuditi 
k povezovanju v enoten turi-
stični produkt. Ekonomski sve-
tovalec na veleposlaništvu RS 
v Zagrebu in poznavalec turiz-
ma mag. Jakob Štunf je dejal, 
da je v današnji poplavi turi-
stične ponudbe težko biti opa-
žen, zato je treba nenehno in 
na inovativen način opozarja-
ti nase. Tanja Mlakar iz Slo-
venske turistične organizacije 
je kot prednosti povazovanja v 
turizmu izpostavila predvsem 
manjše stroške, poleg tega je 
poudarila, da je treba turizem 
graditi na zgodbah, lokalni po-
nudbi, trajnostnem turizmu in 
inovativnem predstavljanju. 

Da se z vsem tem strinja, je de-
jal kostanjeviški župan Lad-
ko Petretič, a pripomnil, da 
v oglasih STO še nikdar ni vi-
del Kostanjevice na Krki, pač 
pa le Bled, Bohinj, Postojnsko 
jamo, Portorož in Ljubljano. 
Poto žil je, da so kot majhna 
občina omejeni s sredstvi za 
promocijo ter da kljub viso-
kim priznanjem (npr. v okviru 
Dnevnikove izvidnice) ne us-
pejo združiti turističnih ponu-
dnikov. Povedal je še, da bodo 
predvidoma maja TIC iz Ga-

Pogrešajo povezovalni element
KOSTANJEVICA NA KRKI - V prostorih OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki so 12. decembra pripravi-
li pogovor na temo povezanosti v turizmu v »dolenjskih Benetkah«. Vabilu Občine Kostanjevica na Krki ter 
Zavoda obrtnikov in podjetnikov Posavje se je odzvalo dobrih 20 domačinov ter nekaj gostov s Hrvaške.

lerije Božidar Jakac preselili 
v Lamutov likovni salon oz. v 
mestno jedro, kjer bo bolj do-
stopen za obiskovalce. V na-
črtu imajo tudi izdelavo pro-
mocijskega filma in ostalega 
gradiva. Mlakarjeva je deja-
la, da ima tudi Kostanjevica 
na Krki »ogromne predispo-
zicije«, saj so dvoletna tema 
(2016/17) slovenskega turiz-
ma zdrave vode, naslednja no-
silna tema (2018/2019) pa bo 
kultura, oboje torej precej »pi-
sano na kožo« Kostanjevici. 
Kostanjevičanom je svetova-
la, naj se povežejo ne le znot-
raj, ampak tudi širše z drugi-
mi občinami. 

V ZAGREBU JIH VEČ NE 
POZNAJO

Eno od izhodišč pogovora so 
bile tudi (neizkoriščene) pri-
ložnosti, ki jih Kostanjevici 
na Krki nudi bližina Zagreba. 
Lastnica turističnega porta-
la Relaxino Andreja Milas je 
menila, da bi se morala Kosta-
njevica na Krki bolj povezati 
zlasti z okoliškimi termalnimi 
kopališči. Hrvaška novinarka 
Diana Koller je dejala, da so 
pred desetletji vsi v Zagrebu 
vedeli, kje je Kostanjevica, da-
nes pa ni več tako. Da je bila 
Kostanjevica v 70. in 80. letih 
prepoznavna turistična desti-
nacija za Zagrebčane, je potr-

dil tudi direktor Galerije Boži-
dar Jakac Goran Milovanović, 
a je, kot opaža tudi pri svojem 
delu, ta kolektivni spomin za-
mrl. Sicer pa tudi on meni, da 
sta Dolenjska in Posavje v naci-
onalni turistični promociji za-
postavljena. 

Do besede so prišli tudi dru-
gi domači akterji v turizmu. 
Brane Čuk iz Jamarskega klu-
ba Kostanjevica na Krki je 
priznal, da niso organizirani, 
kot bi morali biti in da so za 
to vsi malo krivi. Ponudbo bi 
morali združiti na enem mes-
tu oz. v enem katalogu, pogre-
ša tudi boljši turistični načrt 
mesta. Predsednica Turistič-
nega društva Kostanjevica na 
Krki Tatjana Petrič je dejala, 
da v društvu delajo kot volon-

terji, a s srcem, saj čutijo potre-
bo, da nekaj premaknejo nap-
rej. »Manjka nam nekdo, ki bi 
nas povezal znotraj in pred-
stavljal navzven,« je menila. 
Vesna Hrovat iz Zavoda Otok 
je dejala, da ideje ne pomeni-
jo nič, če jih ne realiziramo, ter 
pripomnila, da v Kostanjevici 
»vsak konj vleče svoj voz«. Ma-
tija Tomazin (SUP Landenst-
rost) je menil, da je treba pre-
nehati 'jamrati' in začeti delati. 
Štunf je poudaril, da mora tudi 
v povezovanju nekdo z ime-
nom in priimkom, ki bo »spo-
soben pognati kri po žilah«, 
prevzeti odgovornost kot no-
silec zgodbe. Na podlagi sliša-
nega je predlagal tudi slogan 
»Najmanjše mesto za največ-
ja doživetja«. 
 Peter Pavlovič

Svoje videnje težav v kostanjeviškem turizmu so predstavili 
tudi domači akterji.

BREŽICE - 19. decembra 
2011 je bilo na pobudo bre-
žiškega župnika Milana 
Kšele ustanovljeno Društvo 
1824. V ta namen so 22. de-
cembra v Slomškovem domu 
v Brežicah njegovi člani obe-
ležili jubilej društva. Leta 
1824 naj bi se v stari šoli v 
Brežicah, ki se sedaj imenuje 
Slomškov dom, začel pouk.

Po besedah članice in gonilne 
sile Društva 1824 Alenke Čer-
nelič Krošelj je bilo le-to usta-
novljeno z namenom, da zdru-
ži prostovoljce vseh generacij, 
ki želijo razvijati raznovrstne 
dejavnosti na območju mesta 
Brežice, Župnije Brežice in ob-
čine Brežice. Pomemben del 
delovanja društva je povezan 
s celovito obnovo stavbe nek-
danje osnovne šole na Kržič-
nikovi ulici 2, nepremičnega 
spomenika lokalnega pomena. 
Župnija Brežice se namreč sku-
paj z gradbenim odborom pod 
vodstvom Jožeta Kelharja že 
vse od leta 2004 trudi in izva-
ja gradbeno obnovo, ob tem pa 
se zaveda, da mora Slomškov 
dom dobiti tudi ustrezno vse-
bino, ki bo združevala različne 
dejavnosti – tiste, ki so že obli-
kovane, in nove, ki bodo nasta-
le na podlagi potreb in želja so-
oblikovalcev življenja hiše po 
gradbeni obnovi. Kot je na obe-
ležitvi petletnice društva ome-

nila predsednica društva mag. 
Mojca Strašek Dodig, so si na 
začetku zastavili tri cilje, ki jim 
sledijo še danes, in sicer da po-
nudijo pomoč pri nadaljnji ob-
novi Slomškovega doma, da to 
zgradbo napolnijo s program-
sko vsebino, da postane med-
generacijsko središče in pravo 
srce Brežic, ter da bi društvo v 
prihodnosti prevzelo upravlja-
nje s to zgradbo, tako z orga-
nizacijskega oz. programske-
ga kot tudi finančnega vidika.

Pod okrilje Društva 1824, ki ga 
trenutno sestavlja približno 35 
članov, spadajo različne skupi-
ne, od župnijske Karitas, bib-
lične skupine, skavtov do pev-
cev in animatorjev. Od marca 
lani ga vodi Strašek Dodigova, 
prej pa mu je štiri leta predse-

doval Filip Ferenčak. V zad-
njih petih letih so ustvarili kar 
nekaj dogodkov, od otroških 
delavnic, razstav, predavanj, 
srečanj do sejma ob rokovem. 
Brežiški župnik Milan Kšela 
je povedal, da se je ime Slom-
škov dom že prijelo, kar je raz-
veseljivo. Član društva je tudi 
Davor Lipej, ki je ob tej pri-
ložnosti na kratko predstavil 
drugi del svoje fotografske raz-
stave z naslovom »Davor Lipej: 
življenje v občini Brežice iz ar-
hiva avtorja«, ki je na ogled v 
prostorih Slomškovega doma. 
Za kulturni pridih dogodka je 
s prebiranjem Slomškovih pe-
smi poskrbela članica literarne 
sekcije Beseda KD Franc Bogo-
vič Dobova Zinka Žnideršič, 
ki je tudi članica Društva 1824.
 R. Retelj

Slomškov dom se je že prijel

Župnik Milan Kšela, predsednica Društva 1824 mag. Mojca 
Strašek Dodig in njen predhodnik Filip Ferenčak

SEVNICA - 23. decembra so 
v sevniškem zdravstvenem 
domu odprli nove prostore za 
nujno medicinsko pomoč. »Iz-
vajanje NMP v novih prosto-
rih v pritličju naše stavbe, ki 
ima tudi lasten vhod, bo zaradi 
odstranitve arhitekturnih ovir 
prijaznejše tako za paciente kot 
za reševalce,« je na decembrski 
otvoritvi nove pridobitve deja-
la direktorica ZD Sevnica Vla-
dimira Tomšič. S preurejeni-
mi prostori nekdanjih garaž je 
sevniški zdravstveni dom pri-
dobil dve ordinaciji, sobo za 
nujne posege in prostor za re-
ševalce, a žal kadrovske ok-
repitve še ni. »Predvsem čez 
dan težko delamo, saj nima-
mo zdravnika, ki bi sprejemal 
paciente na nujni medicinski 
pomoči,« pove Tomšičeva in 
pojasni, da se ob delavnikih 
čez dan zdravniki v delo NMP 
vključujejo ob svojem rednem 
delu. V nočnem času je v prip-
ravljenosti medicinska ekipa, 
ki jo financira zdravstvena bla-
gajna, a če ekipa odide na teren, 
navzočnost dodatnega zdra-
vstvenega tehnika in priprav-
ljenost na prihod na delovno 
mesto enega zdravnika finan-
cira sevniški zdravstveni dom 
iz lastnih finančnih virov. Tom-
šičeva meni, da bi morali za re-
dno 24-urno delo v sevniškem 
NMP sicer zaposliti tri zdravni-
ke.  S. R.

Novi prostori, a 
premalo kadra
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ČATEŽ OB SAVI – Posavsko in obsoteljsko društvo za boj pro-
ti raku, ki deluje pod sloganom »Za naše skupno zdravje«, 
je 2. decembra v Termah Čatež pripravilo redno jesensko 
srečanje. 

Predsednica društva dr. Alenka Krenčič Zagode se je ozrla 
na 18-letno prehojeno pot društva in dejala: »Ugotavljamo, da 
je v boju proti raku kar nekaj pomembnih dejstev, med najpo-
membnejšimi je vključevanje v preventivne presejalne progra-
me. Čeprav je skrb za lastno zdravje dolžnost slehernega, pa jo 
lahko udejanjamo le v državi in družbi, ki podpira preventivne 
programe.« V nadaljevanju je prikazala »Zdravstveno sliko Po-
savja« (predstavili smo jo v predzadnji lanski številki časopisa). 
Na tem mestu naj izpostavimo le vključenost v presejalne progra-
me. Odzivnost v program Svit je bila 55,7 % v Brežicah, 57,9 % 
v Kostanjevici na Krki, 56,9 % v Krškem in 64,5 % v Sevnici, slo-
vensko povprečje pa je 60,4 %. V program Zora se je vključililo 
63,1 % žensk v Brežicah, 63,3 % v Kostanjevici na Krki, 65,6 % 
v Krškem, 71,7 % v Sevnici, slovensko povprečje pa je 71,3 %. 
O pomembnosti vključevanja v program Svit je spregovorila vod-
ja programa dr. med. Jožica Maučec Zakotnik, ki je dejala, da je 
rak debelega črevesa in danke zahrbten in potuhnjen, zopersta-
vimo se mu lahko tako, da ga poskušamo pravočasno odkriti. 
»Največ rakov se razvije iz polipov, to so lahko že predrakave 
spremembe. Moč programa Svit je, da s prikritimi krvavitvami 
zaznamo, kaj se dogaja v črevesju,« je dejala Maučec Zakotniko-
va. Dodala je, da je tveganje za razvoj raka pri rednem testiranju 
praktično nemogoče, saj ga s testiranjem odkrijemo pravočasno, 
a se je treba testirati vsaki dve leti. »Program Svit je namenjen 
zdravim ljudem. Če ukrepate pravočasno, si lahko rešite življenje, 
kajti v začetni fazi sploh ne vemo, da imamo raka,« je povedala 
ter pojasnila tudi, kako se vključimo v Svit, in pozvala prisotne, 
naj skrbijo za svoje zdravje ter osvestijo tudi ljudi v svoji okolici. 
Programske niti je oblikovala podpredsednica društva Vladi-
mira Tomšič, s pesmijo pa so dogodek obogatile pevke skupi-
ne Vilinke. 
 Marija Hrvatin

Program Svit je namenjen 
zdravim ljudem 

Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili predavanju o preven-
tivnem presejalnem programu Svit. 

Marko Ogorelc je skupaj z go-
sti, poslancem v DZ Igorjem 
Zorčičem ter predavateljema 
na fakulteti doc. dr. Markom 
Koščakom (tudi Ogorelčevim 
mentorjem) in mag. Valen-
tino Božič, predstavil temo 
svoje diplomske naloge. Ogo-
relc je v raziskavi potrdil svo-
jo hipotezo, da je turistična de-
stinacija Posavje kot blagovna 
znamka slabo prepoznavna, 
saj je tako odgovorilo več kot 
70 % njegovih anketirancev, ki 
so bili tako lokalni prebivalci 
kot tudi turisti. »To daje vedeti, 
da je naša regija malce zaspala 
in zaostaja za konkurenco, kar 
ni dobro,« je povedal. Po drugi 
strani pa se jih je več kot 80 % 
opredelilo, da podpirajo Ogo-
relčev predlog t. i. znamčenja 
(brendiranja) turistične desti-
nacije Posavje, saj se zaveda-
jo pomena turističnih znamk. 
Kot raziskovalno vprašanje si 
je zastavil, ali so turistični de-
ležniki na izbrani destinaciji 
prepričani tako o potrebi kot 
pripravi na ustvarjanje nove 
turistične znamke. V ta na-
men je opravil 15 intervjujev 

»Posavje je treba živeti in čutiti«
BREŽICE - Kot smo poročali že v prejšnji številki, je 19. decembra ob dnevu brežiške Fakultete za turizem 
potekala tudi okrogla miza z naslovom »Brendiranje turistične destinacije - Posavje«, ki se je navezovala 
na istoimensko temo diplomske naloge magistrskega študenta fakultete Marka Ogorelca.

s turističnimi deležniki iz Po-
savja. Med zarisanimi smerni-
cami za ustvarjanje turistične 
znamke Posavje v prihodnosti 
Ogorelc med drugim predlaga 
kompleksno raziskavo trenu-
tnega stanja na izbrani desti-
naciji, zagon destinacijske me-
nedžment organizacije (DMO), 
ki naj prevzame popoln nad-
zor nad organizacijo turizma, 
ustvarjanje identitete znamke, 
motiviranje turističnih delež-
nikov, razvoj dizajna znamke, 
ki nekaj sporoča in se loči od 

konkurence, in njeno lansira-
nje na prosti turistični trg ter 
ustvarjanje zavedanja o turi-
stični znamki, da jo ljudje pre-
poznajo tudi drugje. Da lahko 
govorimo o uspešni turistični 
znamki, je po njegovem potre-
ben časovni rok dveh do treh 
let. »Prvi korak pa je, da je tre-
ba najprej narediti podrobno 
analizo sedanjega stanja turiz-
ma v Posavju, tudi med laično 
javnostjo, nakar bo treba ak-
terje prepričati o kvaliteti tu-
ristične znamke, ki jo bo tre-

ba živeti in čutiti,« je še dejal 
Ogorelc.

Poslanec Zorčič je med drugim 
menil, da bi bilo treba premi-
slek o znamčenju Posavja uvr-
stiti v strategijo razvoja tu-
rizma, ki jo Občina Brežice in 
fakulteta počasi zaključujeta. 
Koščak je kot dober primer 
uspešnega povezovanja turi-
stičnih deležnikov navedel hr-
vaško Istro, hkrati pa še dodal, 
da Posavja ne gre podcenjeva-
ti, saj ima ta regija stvari, ki bi 
lahko prodrle tudi globalno. 
Božičeva pa je poudarila, da je 
vse odvisno od znanja in vizi-
je, predvsem pa je pomembno 
mreženje, povezovanje delež-
nikov. Razpravljavci so priš-
li do ugotovitev, da je skupna 
turistična blagovna znamka 
Posavje odličen potencial za 
razvoj turizma v regiji. Mora 
pa obstajati skupna želja vseh 
občin in turističnih ponudni-
kov, da se povežejo in deluje-
jo skupaj pod enotno blagov-
no znamko Posavje.

 Rok Retelj 

Razpravljavci okrogle mize

KRŠKO - Stanovalci bloka na Cankarjevi 1a v Krškem so 22. de-
cembra pripravili otvoritev obnovljene ploščadi pred blokom ter 
zaključek vseh gradbenih del, ki so jih opravili v zadnjih letih, od 
obnove fasade in strehe do ureditve okolice. Zadnjo pridobitev, 
novoasfaltirano ploščad, so dobili v okviru izgradnje poslovno-
-stanovanjskega objekta, ki ga je zgradilo podjetje SL-inženiring. 
Otvoritve in priložnostne pogostitve so se udeležili tudi proku-
rist omenjenega podjetja Silvester Lopatič, direktor podjetja 
Rudar, ki je upravljalec objekta, Goran Udovč in župan mag. Mi-
ran Stanko, ki je stanovalce bloka označil za vzorno povezano 
celico. Kar so nedvomno že večkrat dokazali, ne nazadnje tudi s 
sodelovanjem pri obnovi skoraj 42 let starega bloka, v katerem 
v 25 stanovanjih živi 55 stanovalcev. 
 P. P., foto: Sv. M.

Zaključili gradbena dela

Ob zaključku gradbenih del so pripravili druženje.

BREGE - Gasilska zveza 
krško je 26. novembra 
med krajema Leskovec 
pri Krškem in Brege iz-
vedla gasilsko vajo, v ka-
tero je bilo vključenih 82 
gasilcev iz devetih pro-
stovoljnih gasilskih dru-
štev občine Krško. Sce-
narij vaje je bil zasnovan 
na izbruhu požara na div-
jem odlagališču odpad-
kov, ki ga je prijavil eden 
izmed delavcev, ki so ku-
rili odpadni material.  Za-
četni požar so sicer sku-
šali pogasiti sami delavci, a so bili zaradi neorganiziranosti in 
močnega vetra primorani obvestiti ReCO Brežice, ki je najprej 
aktiviral najbližjo prostovoljno gasilsko enoto iz Leskovca pri 
Krškem. Ker se je ogenj razširil še na sosednja zemljišča, so bile 
aktivirane še PGD iz Krškega, Velikega Podloga, Smednika, Se-
nuš, Dolenje vasi, Senovega, Rožnega in helikopterska enota iz 
cerkljanske vojašnice, ki je s helikopterjem Cougar požar gasila 
iz zraka z zajemanjem vode iz reke Save. Kot je povedal Borut 
Arh, poveljnika GZ Krško, je bil namen vaje dosežen, saj so pre-
ko nje uspeli preveriti organiziranost, usposobljenost in opre-
mljenost operativnih enot z ostalimi izvajalci zaščite in reševa-
nja v primeru izbruha večjega požara. Hkrati so tudi operativno 
preverili uporabnost sistema zvez ZARE, obveščanja preko bre-
žiškega regijskega centra za obveščanje, alarmiranje ter komu-
nikacijo in koordinacijo s helikopterjem.  
 B. M., foto Sv. M.

Gašenje požara s tal in zraka

Gašenje s helikopterjem 15. polka 
SV iz Vojašnice Jerneja Molana
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Kot je povedala predsedni-
ca posavskega društva Darja 
Mandžuka, se v društvu tru-
dijo, da bi medse privabili čim 
več obolelih in jih ozavestili o 
skrbi za zdrav način življenja, 
ki lahko pripomore k zaviranju 
te bolezni in prepreči njeno 
razraščanje. »S tem namenom 
izvajamo strokovna srečanja, 
posvete, predavanja in delav-
nice, organiziramo športne do-
godke, sedemdnevni program 
zdravstvene vzgoje ter obisku-
jemo nekatere člane na domu. 
Dobro poznavanje bolezni 
je izredno pomembno, saj le 
dobro poučen bolnik in njego-
va družina vesta, kako ravna-
ti v posameznih situacijah, in 
kako živeti, da ne bi bolezen še 
napredovala. Prepričani smo, 
da s svojim programom dela-

Regijska koordinatorica za 
ženske žrtve nasilja Sonja Žu-
gič je opisala zgodovinsko pot 
nasilja nad ženskami. Ob tem 
je dejala, da je ta dolga in tra-
ja že iz obdobja patriarhata, ki 
je začel dovoljevati tudi nasilje 
nad ženskami. Tako, po bese-
dah Žugičeve, ženske niso ime-
le izbire, zato so se začele pri-
lagajati moškim, svojo vlogo 
so usmerile v materinstvo in 
v rojevanje otrok, kar je traja-
lo stoletja. »Sčasoma so se za-
čele oblikovati ženska gibanja. 
Eno takšnih je bilo konec 60. 
let, ko so si ženske uspele pri-
dobiti prostor v družbi. Kas-
neje je gibanje postalo moč-
nejše in ustanovili so zavetišče 
za pretepene ženske. Nato so 
se zavetišča ustanovila širom 
po svetu,« je dejala Žugičeva 
in dodala, da je nasilje prepo-
znano kot družbeni problem. 
»Leta 1989 smo pri nas dobi-
li SOS telefon za ženske žrtve 
nasilja. Leta 1993 je nastala 
prva ženska svetovalnica. Se-
daj imamo v Sloveniji dva kriz-
na centra, sedem materinskih 
domov in 12 varnih hiš. Leta 
2008 je bil sprejet krovni za-

25-letnica Pepcinega doma
KRŠKO - Center za socialno delo Krško je 2. decembra v Kulturnem domu Krško pripravil slovesnost, na 
kateri so obeležili 25 let delovanja Zavetišča za ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin dom. Uvodoma je pri-
sotne pozdravila direktorica centra Marina Novak Rabzelj. 

kon o preprečevanju nasilja v 
družini. Odgovornost za na-
silje nosi tisti, ki ga povzroča 
in tisti naj se umakne iz hiše, 
žrtev pa naj ostane doma. Na-
silje se bo še dolgo dolgo doga-
jalo, saj se moški pogosto čudi-
jo, da ženske ne smejo udariti, 
če mu npr. ne skuha, opere ali 
pospravi,« je še povedala.

Nekdanja direktorica CSD Kr-
ško Marjana Sečen se je spo-
minjala, kako so zavetišče us-
tanovili. Dejala je, da se je pri 
svojem delu prepogosto sre-

čevala z nasiljem. Ko so od 
občanke dobili zapuščino, je 
pomislila, da bi v njej uredili 
varno hišo. Vodja zavetišča Si-
mona Vogrinc je z nekaj bese-
dami opisala njegovo delova-
nje in dodala, da je bilo letos 
v hiši 15 uporabnic, starih od 
24 do 69 let, ter pet otrok od 
enega do osmih let starosti. V 
hiši so v času delovanja prebi-
vale 203 ženske in 185 otrok. 
Marina Kajdiž je delila svojo 
devetmesečno izkušnjo v za-
vetišču in povedala, da je na-
silje skrivala pred otroci, star-

ši in vsemi ostalimi. Ko je bilo 
najhuje, je zbrala pogum, za-
pustila vse, prekinila z nasil-
nim možem, obrnila nov list 
v svojem življenju ter nasi-
lju rekla ne. Krški župan mag. 
Miran Stanko je ob pozdra-
vu izpostavil še, da se družba 
sicer spreminja, a je še ved-
no zaznamovana z nasiljem. 
»Nekdo želi nekaj uveljaviti 
na škodo drugega, sporov ne 
znamo reševati na pravi na-
čin. Veseli me, da so instituci-
je, ki skrbijo za varnost pred 
nasiljem in da smo bili v Kr-
škem med prvimi, ki smo se 
lotili tega perečega problema 
z varno hišo,« je še dejal.

Ob tem so sodelujočim v pro-
gramu podelili priložnostna 
zahvalna darilca, ki jih je iz-
delala Frančiška Ribič, pro-
gram je povezovala Zlata Zi-
danič. S prijetnim glasbenim 
nastopom sta dogodek pope-
strila v duetu vokalistka Maja 
Weiss in kitarist Robi Petan, 
za pogostitev v avli doma pa 
so poskrbele članice Aktiva 
kmečkih žena Sremič. 
 Marija Hrvatin

Udeleženci na dogodku

Bolezen poznati in z njo živeti
BREŽICE – Društvo diabetikov Posavje-Brežice je ob svetovnem dnevu diabetesa, ki ga v svetu obeležujejo 
14. novembra, v MC Brežice pripravilo 24. srečanje sladkornih bolnikov in zdravstvenih delavcev. Osmim 
članom društva so podelili priznanja.

mo dobro za diabetike, jim laj-
šamo tegobe, ki jih prinaša ta 
nenalezljiva, a neprijetna bo-
lezen, in prispevamo k boljši 
kakovosti njihovega življenja. 
Obenem se trudimo tudi širšo 
javnost seznanjati o sladkorni 

bolezni, o vzrokih za njen na-
stanek in njenih posledicah, o 
možnostih in načinih zdravlje-
nja pa tudi o tem, kako jo lah-
ko poskušamo preprečiti,« je 
strnila delovanje društva. 

Še posebej je poudarila, da 
nadvse resno jemljejo opozo-
rila o velikem porastu diabete-
sa tudi med mlajšo populaci-
jo prebivalstva, kar pomeni, da 
so zato ves čas tesno poveza-
ni s šolami, in sicer s tekmova-
nji na temo Kaj vem o sladkor-
ni bolezni. Tako poskušajo že 
najmlajše opozarjati na pasti, 
ki jih močno nastavlja današnji 
čas. Tako predsednica opravlja 
še izobraževalno vlogo med 
učenci, dijaki in mentorji. Delo 
društva in z njim predsednice 
Mandžuke so pohvalili predse-
dnik Zveze diabetikov Sloveni-
je Peter Miklavčič, direktori-
ca Splošne bolnišnice Brežice 

mag. Nataša Avšič Bogovič 
in podžupanja občine Brežice 
Katja Čanžar.

Za zavzeto delo v društvu sta 
bronasto priznanje prejela 
Marija Baškovč in Kazimir 
Mihev, prejemnik srebrnega 
priznanja je bil Anton Vodi-
šek, zlato priznanje pa so pre-
jeli Darinka Ogorevc, Anita 
Medvešek, Anica Rimc, Ma-
rija Boltin in Viktorija Ma-
ksl ter ne nazadnje neutrudna 
Darja Mandžuka, ki je postala 
članica društva pred 21 leti in 
je takoj prevzela funkcijo taj-
nice, to pa je leta 2009 zame-
njala s funkcijo predsednice. V 
društvu so hvaležni vsem zdra-
vstvenim zavodom in občinam 
Posavja, Elmontu, HESS, TE 
Brestanica, NE Krško in dru-
gim za podporo pri njihovem 
delovanju. 

Srečanje so dopolnili strokov-
njaki s svojega področja: Iva-
na Gardašević Topčić na temo 
Zapleti na očeh, Živa Kavčič 
Tršinar o novostih pri zdra-
vljenju sladkorne bolezni in 
Alenka Krenčič Zagode na 
temo Rak - tveganje in možnos-
ti ukrepanja. Za glasbene in po-
vezovalne prijetnosti so poskr-
beli Maja Weiss, Robi Petan, 
Vokalna skupina Sovice ter Lija 
in Mateja Jankovič Čurič.

 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: Danica Rožman 

Nagrajeni člani društva s Petrom Miklavčičem

V mesecu decembru je bilo na Radeški tržnici zelo živahno, 27. de-
cembra pa se je odvil še zadnji v nizu prazničnih dogodkov. Priredi-
tev »Druženje na Radeški tržnici« sta organizirala Občina Radeče in 
KTRC Radeče, predstavili pa so se ponudniki iz celotne občine ter 
regije Posavje. Za ognjeno popestritev so poskrbele Anke Piroman-
ke iz Ilirske Bistrice, ki so segrele mrzel decembrski večer. Posebno 
praznično vzdušje je pričarala tudi razstava jaslic iz vse Slovenije, ki 
jo je pripravil domačin Drago Kozinc. S pestrim dogajanjem, dobro 
glasbo in kulinaričnimi dobrotami smo tako na Radeški tržnici us-
pešno zaključili leto 2016.

Proslava ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti
V čast dnevu samostojnosti in enotnosti kot slovenskemu držav-
nemu prazniku je 26. decembra v radeškem parku potekala tradi-
cionalna slovesnost pod okriljem Občine Radeče v sodelovanju z 
Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Gledališkim društvom Radeče 
ter Moškim pevskim zborom Papirničar Jagnjenica.

Slavnostni govornik, stotnik Tomaž Kravogel, udeleženec osamo-
svojitvene vojne za Slovenijo, je ob spomeniku v čast akterjem voj-
ne za svobodno Slovenijo izpostavil predvsem pomen enotnosti na-
roda: »Slovenski narod je delaven, priden in pošten, a hkrati tako 
majhen, da lahko svoje potenciale uresničuje zgolj takrat, ko se Slo-
venci in Slovenke skupaj odločimo slediti ciljem, usmerjenim v na-
rodov blagor. Da smo tega sposobni, smo dokazali že leta 1991 in le 
želim si lahko, da bi to znali dokazovati tudi ob na videz manj pre-
lomnih trenutkih, kot je bil plebiscit leta 1991. Verjamem namreč, 
da bomo le tako lahko dosegli cilje in uresničili vizije, za katere smo 
bili v tistem prelomnem letu 1991 skoraj enotno pripravljeni žrtvo-
vati vse, tudi lastna življenja.«
Ob zaključku slovesnosti je delegacija na čelu z županom občine Ra-
deče Tomažem Režunom na spomenik spomina na vojno za samos-
tojno Slovenijo položila venec in sveče v čast vsem žrtvam vojne, 
ki je Slovencem in Slovenkam dala svobodno in neodvisno državo. 

Druženje na Radeški tržnici

www.radece.si

Otroci iz skupine Palčki iz vrtca Ringaraja pri OŠ Artiče so se 
decembra skupaj z vzgojiteljicama odločili, da nekaj podari-
jo otrokom, ki nimajo vsega. Starši in otroci so odprtih src da-
rovali prispevke v obliki igrač, oblačil, knjig ipd. ter z njimi v 
okviru akcije Karitas Artiče Božiček za en dan obdarili otro-
ke iz KS Artiče. (T. M.)
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Društvo je bilo ustanovljeno v lanskem letu z namenom, da se 
širi zavedanje o vseh plasteh življenja ter o energijah, ki nas vo-
dijo skozi življenje in nas na nek način preizkušajo. Vse to se od-
raža v problemih, bolečinah in bremenih, ki tarejo človeka. Te 
energije je potrebno ozavestiti na človeku razumljiv način.

Gonilo društva sta Rajko 
Pačnik in Irena Vasić, te-
rapevta različnih energij-
skih tehnik, kot so Reiki, 
Angelski Reiki, Pransko in 
ScalarPransko zdravljenje, 
zdrav ljenje s kristali itd. 
Delujeta na energijskih ni-
vojih telesa, kar se odraža 
tudi na fizičnem telesu kot 
postopno izboljšanje zdrav-
ja. Irena preko refleksotera-
pije obraza, masaž telesa in 
hormonalnega zdravljenja neposredno vpliva na fizično telo, pri 
čemer vključuje tudi energijski svet in bitja Svetlobe. Rajko delu-
je s pomočjo močnih energij Svetlobe. »Svetloba je sicer sestavni 
del vseh živih bitij, vprašanje je samo, koliko je zavedanja v člo-
veku. Najprej je potrebno delo na sebi, šele potem lahko poma-
gaš drugim,« pravita in dodajata, da je zelo pomembna priprav-
ljenost stranke na spremembe.
Društvo organizira predstavitve ScalarPranskega zdravljenja. V 
novem letu 2017 bo ponovitev delavnice »Energijska anatomija 
človeka« za tiste, ki bi se želeli naučiti česa več o sebi ter si sami 
pomagati. Vsak mesec se bodo odvijala tudi brezplačna srečanje 
z zdravilno meditacijo ali skupinsko terapijo. Urniki predstavitev 
in delavnic so objavljeni na Facebook-u.
»Vse več ljudi zanima, zakaj se jim dogajajo v življenju razne stva-
ri, kot so problemi, zdravstvene težave, tako psihične kot fizične,« 
pravita Rajko in Irena, ki najdeta v energijskem svetu pravi odgo-
vor na ta vprašanja.

041-791-507 Rajko; e-pošta: paraboj@yahoo.com
041-791-508 Irena; www: v nastajanju, podatki o društvu: 

predstavljamo

Društvo za kvaliteto življenja 
»Kerubin«

Irena Vasić in Rajko Pačnik

KUPON
UGODNOSTI

V poslovalnici v Krškem 
je plačilo vsake druge 

položnice BREZPLAČNO!
(Redna provizija samo 0,59 EUR.)

Pohitite in prihranite!

Izrežite kupon ugodnosti in ga unovčite v enoti v Krškem.

Poslovalnica Krško
Trg Matije Gubca 3
8270 Krško

www.lon.si #LONsvetuje

krsko@lon.si 07 620 33 70

Zbrane na dogodku so poz-
dravili predsednica društva 
Zdravka Kampijut, pred-
sednica Zveze kmetic Slove-
nije Irena Ule, Andreja Krt 
Stopar, višja koordinator-
ka s področja dopolnilnih de-
javnosti in dela z društvi pri 
KGZS, v imenu Občine Breži-
ce Patricia Čular, Franc Pri-
božič, eden od ustanoviteljev 
društva in več let tudi mentor 
aktivov kmetic pri TOK Agra-
rii Brežice. Brežiškim kme-
ticam je ob jubileju čestitala 
tudi predsednica OTZ Breži-
ce Branka Stergar, prisotna 
pa je bila tudi aktualna kme-
tica leta Jelka Krivec. Marija 
Levak, svetovalka za kmečko 
družino in dopolnilno dejav-
nost pri KGZ Novo mesto, je ob 
tej priložnosti predstavila tudi 
zbornik, ki je izšel ob obeh ju-
bilejih. Kot je v uvodniku zbor-

BREŽICE – V Viteški dvorani 
Posavskega muzeja so 8. de-
cembra odprli interdiscipli-
narno razstavo »Štirje ele-
menti – 1: voda«, s katero so 
pričeli cikel štirih razstav o 
štirih elementih, upodoblej-
nih v Viteški dvorani, in ele-
mentih, ki nas »sestavljajo«: 
voda, ogenj, zemlja in zrak.

Dvorana, ki jo od 19. stoletja 
imenujemo Viteška, je skriv-
nostni svet, ki vedno prevza-
me. Tako je nastala ideja o ci-
klu večzvrstnih razstav s ciljem 
zaposlenih, da predstavijo svo-
je delo in muzejska prizadeva-
nja. Tako je med steno in obo-
kom oziroma na banjastem 
oboku prehoda stene v strop 
umetnik upodobil štiri elemen-
te s številnimi izbranimi prizo-
ri, v katerih so ujeti pomembni 
trenutki posameznih zgodb. To 
je kratek povzetek direktorice 
muzeja Alenke Černelič Kro-
šelj, ki je obiskovalce popelja-
la skozi predstavitveni večer, 
saj želijo z interdisciplinarno 
razstavo opozoriti na različne 

Ponosne na bizeljski ajdov kolač
BREŽICE - Društvo kmetic Brežice je 19. decembra v nabito polnem malem avditoriju Posavskega muzeja 
Brežice s prireditvijo obeležilo 40 let organiziranega delovanja kmetic na območju občine Brežice, hkrati 
pa tudi 10. obletnico bizeljskega ajdovega kolača.

nika zapisala Kampijutova, 
kmetice svoja obzorja širijo 
na različnih področjih, kjer se 
izobražujejo, izpopolnjujejo, 
usposabljajo, dopolnjujejo ..., 
in sicer na področju tradicio-
nalne ali sodobne kulinarike, 
ročnih del, novodobnega zna-
nja (računalniško opismenje-
vanje, fotografija), zdravstve-

nih predavanj oz. rekreacije, 
strokovnih ekskurzij z ogledi 
dobrih praks itd.

Sicer pa se začetek organizi-
ranega sodelovanja brežiških 
kmetic datira v leto 1976, ko je 
bil 6. avgusta pri temeljni or-
ganizaciji kooperantov (TOK) 
Agrarii Brežice ustanovljen 
Odbor kmečkih žena Brežice. 
Društvo kmetic še danes de-
luje podobno, saj upravni od-
bor sestavljajo predsednice 
aktivov (poddruštev). V vseh 
teh letih je društvo delovalo 
pod vodstvom Anice Šetinc, 
Nade Rožac, Slavke Preskar 
in Kampijutove, ki je predse-
dnica od januarja 2013. Eden 
prvih aktivov kmečkih žena 
je bil artiški. Namen ustano-
vitve društva in aktivov kmeč-
kih žena je bil organizirana 
pridobitev ter izmenjava čim 

več znanj in izkušenj z različ-
nih področij, ne le kmetijstva. 
Leta 2007 je v Brežicah ob 
svetovnem dnevu kmetic (15. 
oktober) potekal izbor kmeti-
ce leta, lani si je ta naziv nade-
la tudi članica Društva kmetic 
Brežice Lea Babič. Kmetice so 
resnično ponosne na promo-
cijo in predstavitev bizeljske-
ga ajdovega kolača, s čimer si 
prizadevajo obuditi peko ko-
lačev in navdušiti mlade za 
peko, hkrati pa želijo spod-
buditi vse, ki se na Bizeljskem 
ukvarjajo s turizmom na 
kmetiji, da bizeljski ajdov ko-
lač ponudijo ob izbranem bi-
zeljskem vinu. V desetih letih 
so ocenili 207 kolačev ter po-
delili 33 zlatih, 110 srebrnih 
in 64 bronastih priznanj. Dol-
goletna želja kmetic je tudi, 
da bi bil bizeljski ajdov kolač 
vpisan v Register žive kultur-
ne dediščine, za kar dokumen-
tacijo že pripravlja etnologinja 
dr. Ivanka Počkar.

Za glasbeno podlago dogod-
ka so poskrbeli učenca Glas-
bene šole Brežice Rok Kolić s 
harmoniko in Rea Doria Ber-
gant s klarinetom ob klavirski 
spremljavi Pierine Cavaliere 
Mršić ter Elizabeta in Dragu-
tin Križanić.
 Rok Retelj

Predsednica Društva kmetic 
Brežice Zdravka Kampijut

Voda, ki daje in jemlje …

zvrsti premične kulturne de-
diščine. Vsaka zase govori tudi 
o simboliki vode – o nesnov-
ni dediščini, različnih načina 
življenja z vodo in ob vodi, is-
kanju, shranjevanju, uporabi 
in odnosu do pitne in drugih 
voda, človekovem ustvarjanju, 
sožitju z vodo in skrbi zanjo. 
Ob tem obiskovalce seznanja-
jo še o rečnih poteh, brodovih 
in mostovih na Savi in Krki, 
poplavni Vrbini, letovišču, ko-
pališču, zdravilišču, vodovod-
nem stolpu, posavskih krajih 
ob Savi, Krki in Sotli, priimkih 

in imenih krajev v Posavju, ki 
so povezani z vodo. 

Avtorice razstave so Vlasta 
Dejak, Oži Lorber, Ivanka 
Počkar, Jana Puhar in Alen-
ka Černelič Krošelj ter ume-
tnica Jerca Šantej s sliko, ki jo 
soustvarja voda. Priložnostne 
odlomke sta brali Ivanka Čer-
nelič Jurečič in Nina Režman, 
razstavo pa je z glasbo pospre-
mil Peter Dirnbek, potomec 
vodovodnih mojstrov znane 
firme ing. Hans Dirnböck Graz.
 N. J. S., foto: PMB

Razstavljeni so predmeti, povezani z vodo in njeno uporabo.

 Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 2008 Active (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 15.431 EUR; mesečni obrok je 109 
EUR pri 41,6 % pologu in ročnosti 36 mesecev; zadnji obrok 33 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 30. 05. 2016 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve fi nanciranja 
znašajo 0 %; skupna letna obrestna mera je 0 %; fi nancirana vrednost 9.012 EUR; skupni znesek za plačilo 15.431 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko 
zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot fi nanciranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. 

Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 2008 Active (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 15.431 EUR; mesečni obrok je 109 
EUR pri 41,6 % pologu in ročnosti 36 mesecev; zadnji obrok 33 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 30. 05. 2016 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve fi nanciranja 
znašajo 0 %; skupna letna obrestna mera je 0 %; fi nancirana vrednost 9.012 EUR; skupni znesek za plačilo 15.431 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko 
zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot fi nanciranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

USTVARJEN ZA VSE RAZMERE
NOVI PEUGEOT 2008

ZA 109 EUR/MESEC

NOVI PEUGEOT 2008

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 
g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. 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
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Visokokvalitetni posegi v prijaznem okolju
V središču Brežic, na naslovu Cesta prvih borcev 24, nasproti vhoda v Upravno enoto Brežice, od leta 2006 deluje Medicina Volovec kot center za sploš-
no in lasersko kirurgijo ter anti-aging medicino.

Kje smo? Nahajamo se v centru Brežic, nasproti vhoda v Upravno enoto. Za naše paciente je vedno na voljo parkirno mesto v parkirni hiši pod ambulanto.

Delovni čas:
Ponedeljek:12:00-18:00
Torek: 10:00-16:00
Sreda: 12:00-18.00
Četrtek: 12:00-18:00
Petek: 9:00- 15:00

Kontakt:
Tel: +386 41 669 140 

Fax: +386 7 49 66 557 
E-mail:  info@medicina-volovec.si 

Internetna stran: 
http://medicina-volovec.si

Z lasersko kirurgijo se pod vodstvom Lidije Volovec, dr.med., 
spec.spl.kirurgije, ukvarjamo najdlje v regiji, in sicer 12 let, 
vse od nakupa prvega Fotoninega laserja. Na podlagi boga-
tih izkušenj smo vključeni v mednarodno akademijo za la-
sersko kirurgijo LAHA (Laser And Health Academy), zdrav-
nica Lidija Volovec pa je zaradi svojega znanja že pred leti 
postala “expert clinical lecturer” oziroma edukator zdravni-
kov s celega sveta za delo na laserju. 

Do danes je bilo v naši ambulanti organiziranih več kot 100 
delavnic za lasersko kirurgijo z udeleženci ne samo iz vseh 
evropskih držav, temveč tudi iz držav, kot so Združene dr-
žave Amerike, Rusija, Južnoafriška Repubika, Slonokoščena 
obala, Tajska, Nova Zelandija …

V Medicini Volovec opravljamo le samoplačniške posege. V 
prijaznem okolju in lepo opremljeni ambulanti pacientom 
nudimo natančnost in visokokvalitetne posege brez nadlež-
nega čakanja v čakalnici. Pacienti so zadovoljni, saj se pri nas 
izognejo dolgim čakalnim vrstam.

Z laserjem odstranjujemo nenevarne kožne spremembe, kot 
so starostne bradavice, pecljate bradavice, virusne bradavice 
in sončne pege. Prednosti metode so hitro in neboleče celje-
nje, ki ne pušča brazgotine na koži. Vse kožne spremembe 
pred odstranitvijo pregledamo z ročnim dermoskopom. Ka-
dar se izkaže, da gre za pigmentno znamenje, ga odstranimo 
z radiofrekvenčno zanko ali s kirurškim izrezom ter nato zna-
menje pošljemo na patohistološko preiskavo v Novo mesto. 

Z laserjem učinkovito odstranjujemo tudi kapilare na obra-
zu in nogah ter ostale žilne spremembe, na primer heman-
giome in ognjena znamenja. 

Prav tako so laserji odlična izbira pri zdravljenju glivičnih 
okužb nohtov, odstranjevanju nezaželenih tetovaž in pomla-
jevanju kože. 

Zadnji dve leti opravljamo ginekološke laserske posege. Uha-
janje urina pesti skoraj polovico žensk v pomenopavzalnem 
obdobju, lasersko zdravljenje stresne urinske inkontinence 
pa je vedno bolj prepoznavna alternativa invazivnim kirur-
škim posegom in omogoča dobre rezultate. 

Starostna pega na obrazu

Sončne pege na roki

Izrastek na obrazu

Vensko jezerce na ustnicah

PREJ POTEM

PREJ POTEM PREJ POTEM

PREJ POTEM

V gledališki igri za male in ve-
like, ki še verjamejo v dedka 
Mraza, in jo je spisala in re-
žirala Mirjana Marinčič, sta 
se deklici Lili (Klara Prugo-
večki) in Liza (Ana Baznik) 
v iskanju odgovora na vpraša-
nje, ali dedek Mraz je, odpra-
vili na pustolovščino po Slo-
veniji. V srečanjih z babico 
(Klavdija Mirt), sosedo (Ve-
sna Šinko), hišnico (Alenka 
Volčjak), slaščičarko (Lara 
Baznik), pekarico (Bojana 
Abram), knjižničarko (Lu-
cija Mlakar), strojevodjem 
(Zdenko Perec), poštarjem 
(Janez Kerin), Pehto (Nina 
Babič Prah), Bedancem (Bo-
štjan Arh), kraljem Matjažem 
(Anton Bizjak), Kekcem (Ur-
ban Žinko) in Mojco (Žana-
mari Kužnik) sta prišli do za-
ključka, da dobri zimski mož, 
ki obdaruje na prehodu iz sta-

KRŠKO - Javni sklad za kulturne dejavnosti Območna enota 
Krško je 19. decembra za sodelujoče v projektu »Oblačilni 
videz krških prebivalcev« pripravil strokovno ekskurzijo v 
Ljubljano. Izpred Mestnega muzeja Krško je pot vodila do 
avtobusnega postajališča pri cerkvi sv. Jakoba, nato pa se je 
skupina peš odpravila po praznično okrašeni stari Ljubljani. 

Postanek so naredili ob Herkulovem vodnjaku, si v nadaljevanju 
ogledali pročelje hiše, v kateri se je rodil Janez Vajkard Valvasor, 
nato portret Adama Bohoriča na Kresiji, se ustavili še pred Pre-
šernovim spomenikom, ki je delo pranečaka Josipine Hočevar. 
Med sprehodom so jih pričakovala prijetna presenečenja, ki spa-
dajo v sklop prazničnih dogodkov naše prestolnice, tako je odme-
vala glasba lajnarjev, pred Mestno hišo je bila ustoličena Dobra 
vila, zanimiv pa je bil tudi pozno popoldanski živ-žav na pisanih 
ter pestro založenih stojnicah. 
Na ulice naše prestolnice je pričel pritiskati tudi mraz, zato si 
je skupina krških popotnikov oddahnila v eni najstarejših lju-
bljanskih gostiln, v Šestici, ki jo je Valvasor ohranil kot podobo 
hiše, krite s slamo, v kateri so se v tedanjem času zbirali furmani 
na svoji poti z Dunaja proti Trstu. Ob zdravici, ki jo je pri večer-
ji izrekla vodja poti in enote JSKD Sonja Levičar,  so nadaljeva-
li pot še do Kongresnega trga, kjer se je v parku Zvezda odvijala 
predstava Uličnega gledališča Ane Mraz. Ob Ljubljanici je na pri-
ložnostno postavljenih odrih oživela glasba in vmes so se že ro-
jevali novi načrti, kako bodo v prihodnjem letu ponovno in tudi 
z novimi vsebinami oživeli liki prednikov Krškega.  M. Hrvatin  

»Ja, pa je!« – dedek Mraz
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem je v zadnjih dneh starega leta za obča-
ne pripravila in podarila dve prireditvi: 26. decembra 4. Štefanov pohod v počastitev dneva samostojnosti 
in enotnosti, dan kasneje pa v leskovški šoli gledališko predstavo za otroke in odrasle »Ja, pa je!« v izvedbi 
dramske sekcije KD Leskovec pri Krškem.

rega v novo leto, vsekakor je, 
hkrati pa je iz predstave razvi-
dno, da je potrebno otrokom 
kolikor se da dolgo dopustiti 
otroškost, upanje, sanje in ča-
robnost. Novoletno zgodbo so 
nastopajoči zaključili z istoi-
menskim songom Ja, pa je, za 

katerega je prav tako tekst na-
pisala Marinčičeva, glasbo za-
njo pa komponist Igor Raz-
potnik ml., ki kot avtor glasbe 
sodeluje tako v slovenski gle-
dališki kot v filmski produkci-
ji. Pesem poje Manca Marin-
čič, v več ponovitvah pa so jo 
ob zaključku predstave druž-
no zapeli še nastopajoči in ot-
roci iz občinstva, ki so se jim 
pridružili na odru. Sicer pa so 
člani dramske sekcije navede-
no predstavo pred pričetkom 
novoletnih počitnic uprizori-
li tudi za učence druge triade 
osnovnih šol iz občine Krško.  

Zbrane na predstavi v leskov-
ški osnovni šoli je nagovo-

ril in ob tej priložnosti voščil 
predsednik sveta KS Leskovec 
pri Krškem Jože Olovec, ki je 
hkrati nanje naslovil tudi apel, 
da je potrebno v letu 2017 v 
dobro razvoja krajev po kra-
jevni skupnosti in življenja 
v njih bolj homogeno strniti 
vrste. Predstavi je sledila po-
gostitev obiskovalcev, sicer pa 
KS svojim krajankam in kraja-
nom že ob zaključku prvega te-
dna novega leta podarja še eno 
prireditev, in sicer koncert  bo-
žičnih pesmi, ki se bo v izvedbi 
glasbene skupine M.J.A.V. zvr-
stil 8. januarja popoldan v žu-
pnijski cerkvi v Leskovcu.

 Bojana Mavsar 

Nastopajoči z otroki iz občinstva ob zaključku novoletne predstave

Ekskurzija v praznično Ljubljano

Krški obiskovalci so postali pred Herkulovim vodnjakom, ki 
je praznično okrašen.

KRŠKO - Praznični čas je čas za druženje in obdarovanje, zato se 
je družba Kostak odzvala povabilu zaposlenih v Večnamenskem 
centru Kerinov Grm k obdarovanju otrok, ki pridno obiskujejo 
obšolske dejavnosti. Poudarek delovanja centra je vključevanje 
otrok v različne aktivnosti v širšem okolju in zagotavljanje učne 
pomoči. Podarili so jim otroške in mladinske knjige, tamkajšnjemu 
vrtcu pa nekaj igrač. Otroci so obljubili, da se bodo tudi v prihod-
nje pridno učili.   Vir: Kostak

Obdarili otroke iz Kerinovega Grma
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S posestvom, na katerem se nahaja-
jo Tri lučke, so že v 19. stoletju kot 
prvi znani lastniki gospodarili gro-
fje Attemsi, ki so v letu leta 1874, ko 
so tu gospodarili s kar 10 ha vino-
gradov, dali zgraditi 12 metrov dolgo 
vinsko prešo na kamen, ki še danes 
velja za največjo v tem delu Evrope. 
Slednja je bila z namenom zaščite 
etnološke premične kulturne dediš-
čine leta 1987 razglašena za kultur-
ni spomenik, pomemben za širše 
območje Slovenije. Zgradilo naj bi jo 
več mojstrov iz Krškega in okolice, 
pri čemer so sleme preše izdelali iz 
velikega hrasta, posekanega v oko-
lici Sremiča, iz katerega so izrezali 
še dve dodatni slemeni. Grozdje so v 
preši stiskali kar do treh tednov, ka-

men, ki ga je zaradi velikosti in teže 
moralo vrteti več krepkih moških, 
pa je naenkrat stisnil tudi do 5000 
litrov mošta. 

Po izročilu, ki je nekdaj krožilo iz ust 
do ust med starejšimi domačini, se 
je majhna gostilna na tej lokaciji na-
hajala že v prvi polovici prejšnjega 
stoletja. Opravljala naj bi jo podje-
tna krčmarica z dvema brhkima hče-
rama, ki naj bi s tega mesta s tremi 
oljenkami, katerih soj se je v jasnih 
nočeh videl daleč v dolino in na pro-
metne rečne in kopenske poti, signa-
lizirala, da so gostišče, bojda pa tudi 
njihove kamrice odprte za obisko-
valce. Navedenega seveda ni mogo-
če zanesljivo preveriti, vsekakor pa 

drži podatek, da je gostinska tradi-
cija na tej lokaciji, ki je med domači-
ni, pohodniki in izletniki priljublje-
na točka, dolga če ne že stoletje, pa 
vsaj več desetletij, saj je že obstoje-
če gostišče sredi 80-ih let prejšnje-
ga stoletja kupilo podjetje Mercator 
TOZD Gostinstvo. V njem so tedaj op-
ravili tudi prvo večjo obnovo in raz-
širitev gostinskega objekta, v kate-
rega so v osrednjo restavracijo kot 
prepoznaven simbol vinorodnega 
območja umestili zgoraj omenjeno 
Attemsovo prešo velikanko. Od Mer-
catorja je objekt v letu 2003 kupila 
družina Radej s Sremiča, ki je imela 
kompleks v lasti do leta 2007, nakar 
ga je leto kasneje od NLB kot upni-
ce kupilo investicijsko in storitveno 
podjetja Prodoma iz Brežic, katerega 
lastnika sta Igor in Andreja Zorko, 
širše znana kot ustanovitelja in prva 
lastnika uspešnega zasebnega trgo-
vskega podjetja Baby center. 

NAKUP IN PRENOVA TREH LUČK

V sklopu investicije obnove in razši-
ritve, ki so jo zaključili v Prodomi v 
lanskih poletnih mesecih, so porušili 
nekdanjo gostilno, obnovili osrednji 
restavracijski del s prešo ter dodat-
no uredili dve restavraciji, pri čemer 
večja služi za sprejem in pogostitev 
do 100 gostov. V kletnih prostorih so 
uredili vinoteko in kongresni center, 

ki lahko sprejme do 80 ljudi, na novo 
so urejeni še kavarna, odprta tera-
sa in manjši bazen za hotelske goste, 
saj so obnovili tudi pet dvoposteljnih 
sob ter dva apartmaja. Kot pravi di-
rektor Igor Zorko, so oblikovali celo-
vito turistično ponudbo tako za do-
mače goste kot iz drugih krajev ter 
tujine, ki vključuje pester izbor kako-
vostnih vin iz slovenskih vinorodnih 
dežel ter kulinarično ponudbo, ki so 
jo prednostno zastavili na lokalnih 
sestavinah, med drugim na specia-
litetah iz krškopoljskega prašiča. Z 
namenom razvajanja in zadovoljeva-
nja okusov obiskovalcev so kuhinjo 
zaupali že uveljavljenima kuharski-
ma mojstroma Dejanu Mastnaku in 
Aljažu Novšaku. Uspešno so gosti-
li že večje število zasebnih, jubilej-
nih dogodkov in poroke, za skleni-
tev zakonskih zvez pa imajo urejeno 

tudi ploščad na prostem. A v podje-
tju Prodoma še niso rekli zadnje be-
sede, saj nameravajo v neposredni 
bližini, v povezavi z obstoječim kom-
pleksom, zgraditi še butični hotel.

Po odzivih zadovoljnih obiskovalcev 
sodeč Tri lučke Sremič - Krško ned-
vomno predstavljajo obogatitev turi-
stične in gostinske ponudbe v Posav-
ju. To zagotovo dokazuje tudi polna 
zasedenost gostišča v minulih me-
secih, zlasti v decembrskem pred-
prazničnem času. Tiste, ki v minulih 
mesecih še niste utegnili preveriti, 
kaj ponujajo prenovljene Tri lučke, 
vljudno vabita, da jih obiščete v ja-
nuarskih dneh.

Tri lučke na Sremiču zopet svetijo 
Na Sremiču, vinski gorici nad Krškim, so 13. oktobra lani ponovno zasvetile tri lučke v znak otvoritve obnovljenega 
ter v gostinsko-turistični in kongresni kompleks dograjenega nekdanjega gostišča Tri lučke, s katerega seže pogled na 
mesto v dolini in brežiško-krško ravnico vse do Gorjancev.

Panoramski pogled na prenovljen kompleks Treh lučk

Osrednji restavracijski del z 12-metrsko prešo na kamen 

Informacije in rezervacije: 
tel.: 041 300 110
e-pošta: info@trilucke.si
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Podjetje, v katerem izdelujejo 
večtonska ohišja velikih ener-
getskih transformatorjev, je 
od leta 1996 v lasti avstrij-
ske družine Jägersberger, ki v 
prihodnjih letih načrtuje do-
datne širitve – letos bodo za-
čeli z gradnjo nove poslovne 
stavbe v velikosti 800 m2  in 
večjim parkiriščem, v tretjem 
naložbenem letu pa namera-
vajo posodobiti še linijo za iz-
delavo transformatorskih ohi-
šij za lokomotive. 

Vrednost investicij med leti 
2016 in 2018 naj bi se gibala 
okoli sedem milijonov evrov 
in z njimi naj bi raslo tudi šte-
vilo zaposlenih. Trenutno je v 
sevniški poslovni enoti Pre-
is Group, ki ima z novima ha-
lama za proizvodnjo jeklenih 
konstrukcij na razpolago okoli 
7.000 m2 proizvodnega pros-
tora, redno zaposlenih 180 lju-
di, ki prihajajo iz domačega, 
sevniškega okolja, zaradi no-
vogradnje pa naj bi v prihod-
njih mesecih dobilo zaposlitev 
še 50 oseb. Poleg tega ima-
jo še okoli sto kooperantskih 
delavcev. Kader, ki ga trenu-
tno potrebujejo, a ga je težko 
najti, je varilec. Ob tem je vod-
ja projektov v podjetju, Sev-

ničan Boris Mirt menil, da bi 
bila uvedba dualnega, vajeni-
škega sistema izobraževanja, 
kakršnega imajo v Avstriji in 
v Nemčiji, tudi v Sloveniji do-
brodošla.  

Podjetje, ki deluje na mestu 
nekdanje Strojne tovarne Tr-
bovlje, ima še enoto v Bosni in 
Hercegovini ter livarno v Ča-
kovcu, sedež uprave je na av-
strijskem Koroškem. Jeklene 
konstrukcije velikih kotlov in 
oljetesna ohišja transforma-
torjev za izgradnjo elektroe-
nergijskih objektov in strojev 
v 99,9 odstotkih izvažajo v tu-

jino. »Naši veliki transforma-
torji stojijo pri nuklearkah, hi-
drocentralah, termocentralah, 
na raznih stikališčih, na razde-
lilnih postajah, kjer pride več 
daljnovodov skupaj. Stojijo 
tudi na velikih ploščadih na 
morju,« je tekla predstavitev 
uporabe izdelkov, ki jih na leto 
proizvedejo okoli 4.000 ton, z 
novogradnjo pa jih bodo lahko 
izdelali tudi do 2.000 ton več. 
Ob zaključku leta so si v družbi 
obetali približno 17 milijonov 
evrov prihodkov od prodaje. 

 S. Radi, 
 foto: L. Motore

Povabilu k ogledu proizvodnje podjetja, ki v letošnjem letu 
obeležuje 20 let delovanja, so se mnogi z zanimanjem odzvali.

V novih Preisovih halah 
tudi nove zaposlitve
SEVNICA - Podjetje Preis, ki deluje in se širi v poslovni coni na Savski cesti v Sev-
nici, je 10. decembra prvič omogočilo ogled proizvodnih prostorov, dan pred tem 
pa je potekala otvoritev dveh novih proizvodnih hal na skupni površini 1.600 m2.

Generalni direktor družbe GEN 
energija Martin Novšak iz-
postavlja, da so v luči zaostre-
nih tržnih razmer zadovoljni z 
rezultati obratovanja elektrarn 
v skupini. Do konca leta so vse 
enote skupno proizvedle prib-
ližno 3,3 TWh električne ener-
gije. »Ključno je, da smo v sku-
pini GEN uspeli skozi vse leto 
obvladovati tveganja obratova-
nja energetskih objektov. Poso-
dobitve in investicije v energet-
skih objektih so bile obsežne in 
zahtevne – zaposleni v skupini 
so jih, tudi z dobrim sodelova-
njem s partnerji, izpeljali učin-
kovito, varno in odgovorno. 
Ocenjujemo, da smo v danih 
razmerah poslovali zelo dob-
ro, poslovni rezultati bodo na 
ravni skupine GEN sicer neko-
liko nižji od dokaj optimistič-
no zastavljenih načrtov, na rav-
ni družbe pa skladno s planom 
pričakujemo dobiček okoli 15 
milijonov evrov.«

Vrednost investicij in naložb, 
ki so jih lani izvedle družbe, 
vključene v skupino GEN, zna-
ša skoraj 100 milijonov evrov. 
Med najpomembnejšimi so 
tehnološke nadgradnje v NEK, 
nadaljevanje izgradnje verige 
hidroelektrarn na spodnji Savi 
in začetek zamenjave plinskih 
turbin v Termoelektrarni Bre-
stanica. V skupini GEN name-

V GEN zadovoljni z letom 2016
KRŠKO – Skupina GEN je poslovno leto 2016 zaključila uspešno: uresničili so 
zastavljene cilje, vključno z zanesljivo oskrbo z električno energijo iz nizkoogljič-
nih virov po konkurenčnih cenah. 

ravajo zaključiti izgradnjo HE 
Brežice in nadaljevati s pripra-
vami na gradnjo HE Mokrice, 
sledile bodo nadaljnje faze za-
menjave plinskih blokov PB 
1–3 v TEB.

Na področju trgovanja in pro-
daje električne energije bosta 
družbi GEN-I in Elektro Ener-
gija s povezovanjem okrepi-
li konkurenčni položaj na tr-
gih Slovenije, sosednjih držav 
ter trgih jugovzhodne Evrope. 
GEN energija s tem krepi ver-
tikalno povezavo znotraj sku-
pine GEN od proizvodnje do 
končnih kupcev, obenem pa 
zagotavlja pogoje za stabilno 
obratovanje in poslovanje vseh 
elektrarn v skupini.

Novšak poudarja, da se na 
energetskih trgih že dalj časa 
soočajo z velikimi distorzijami, 

ki so posledica različnih ener-
getskih politik posameznih 
evropskih držav ter zaostre-
nih dogajanj na svetovnih tr-
gih z energenti: »Dolgotrajno 
zahtevne razmere postavlja-
jo elektroenergetske družbe 
pred velike izzive, ki nareku-
jejo nenehno prilagajanje na 
vseh ravneh delovanja – vsaka 
investicija mora biti zelo pre-
mišljena, ekonomsko upra-
vičena in imeti zagotovljene 
vire financiranja, intenzivno 
pa prilagajamo tudi vse stro-
ške in odhodkovno plat poslo-
vanja družb v skupini.«

V GEN poudarjajo, da je Slove-
nija pred ključnimi strateškimi 
odločitvami, ko lahko s premiš-
ljenim in realnim energetskim 
konceptom izbere trajnostno 
oskrbo z energijo, ki bo omo-
gočila dejanske korake v sme-
ri nizkoogljične družbe ter bo 
hkrati ekonomsko in družbe-
no sprejemljiva. »Vse to omo-
goča dolgoročna uporaba jedr-
ske energije, ki Sloveniji že zdaj 
zagotavlja konkurenčno ceno 
električne energije in prispeva 
tako h konkurenčnosti sloven-
skega gospodarstva kot k zni-
žanju zneskov na položnicah 
za elektriko,« meni Novšak ter 
izpostavlja pomen pravočasne 
odločitve za gradnjo JEK 2.
 Vir: GEN energija

Martin Novšak
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GLOBOKO - 17. decembra je v dvorani KS Globoko Lovski 
pevski zbor (LPZ) Globoko priredil jubilejni koncert z nas-
lovom Zven lovskih melodij ob 45-letnici delovanja zbora, 
ki sodi med vodilne zborovske skupine v okviru lovske or-
ganizacije, saj je nastal iz vrst lovcev - pevcev.

Zadnja leta je v zboru, ki šteje 13 pevcev, sicer več takih, ki niso 
člani lovske družine, vendar je ohranil svoje ime in tradicijo ne-
govanja lovske kulture, kar dosega tudi z vsakoletno udeležbo na 
vseslovenskih srečanjih lovskih pevskih zborov in rogistov. LPZ 
Globoko je bil pobudnik in organizator 1. ter organizator 10., 
20., 30. in 40. srečanja slovenskih lovskih pevskih zborov in ro-
gistov v Globokem. Prvič je LPZ nastopil ob občinskem prazniku 
leta 1971 pri Lovskem domu v Globokem. Prvi zborovodja je bil 
Miha Haler, od leta 1980 pa ga vodi domačin in ustanovni član 
zbora Franc Kene, v času njegove bolezni ga je tri leta vodila tudi 
Mateja Rožman. LPZ Globoko je prejemnik številnih priznanj in 
odlikovanj. Decembra 2013 se je zbor kadrovsko pomladil. Sta-
rejši pevci so prenehali z aktivnim prepevanjem, nadomestili so 
jih mlajši in na nastopu v Splitu februarja 2014 je zbor prvič jav-
no nastopil v pomlajeni zasedbi. Zbor si je nabral že prek 270 
nastopov na koncertih, revijah in lovskih svečanostih.
Na jubilejnem koncertu so nekateri člani LPZ Globoko prejeli tudi 
Gallusove značke za večletno delovanje v ljubiteljski kulturi, ki 
jih je podelila koordinatorka JSKD OI Brežice Simona Rožman 
Strnad. Prejemnika častne Gallusove značke za 30 in več let de-
lovanja sta Ivan Hriberšek in Stane Slak. V imenu LZS je jubi-
lantom čestital Slavko Zakšek, spodbudne besede pa so zboru 
namenili tudi predstavniki LD Globoko ter domačih in sosednjih 
društev. Za dobro sodelovanje z različnimi društvi in organizaci-
jami se je v imenu LPZ zahvalil predsednik Janko Kržan. Poleg 
pesmi LPZ Globoko so zazvenele tudi melodije gostujočih skupin, 
in sicer Rogistov ZLD Ptuj-Ormož, LPZ LD Škale in Žužemberških 
rogistov. Za povezovanje dogodka je poskrbela Tadeja Ogorevc.
 R. Retelj

DOLENJA VAS – 10. decembra je Kulturno društvo Žarek, v 
okviru katerega deluje Ženski pevski zbor Prepelice, v več-
namenskem domu v Dolenji vasi pripravilo letni koncert, ki 
so ga poimenovali »Življenje je vrtiljak«. Kot gosti večera so 
nastopili pevci skupine Šani Šeni. 

»Danes pevci praznujemo svetovni dan zborovskega petja. Pra-
znik je prepoznan že 26 let in v dneh okoli druge decembrske ne-
delje se slavljenju zborovskega dneva pridružijo pevci širom po 
svetu,« je med povezovalno besedo povedala Irena Janc, nato pa 
prebrala tudi pesem Razglas o prazniku. Prepelice, ki prepeva-
jo pod taktirko zborovodkinje Mire Dernač Hajtnik, so potem 
s svojim glasom napolnile dvorano v duhu življenjskega vrtilja-
ka, saj so prepevale tako slovenske ljudske pesmi kakor popev-
ke, vrnile pa so se tudi v čas letošnjega Sozvočenja, ko so v Vi-
teški dvorani brežiškega gradu izvedle sklop pesmi na tematiko 
Hrepenenje ob vodi ter vse tri pesmi zapele še domačemu ob-
činstvu. Oder so prepustile tudi gostujoči štiričlanski skupini iz 
Podčetrtka z imebom Šani Šeni. Poleg avtorskih pesmi so zape-
li še priredbe ter z izvrstnim nastopom navdušili prisotne. Pri-
sotne so ob zaključku nagovorili podžupanja občine Krško Ana 
Somrak ter predsednica domačega društva Mateja Jesenšek, 
ki je obenem zaželela še vse dobro v novem letu, domačim pev-
kam pa uspešne nastope.  M. Hrvatin

CERKLJE OB KRKI - Klapa Parangal (na fotografiji), ki deluje 
kot sekcija KD Ivan Kobal Krška vas, je 11. decembra v dvora-
ni gasilskega doma v Cerkljah ob Krki pripravila že 6. samos-
tojni koncert, na katerem so obiskovalci, ki so spet napolnili 
dvorano, uživali v dalmatinskih pesmih treh pevskih zasedb, 
saj so Parangalovci v goste povabili še hrvaško Klapo Stine 
in vokalno skupino Sovice. Klapa Parangal bo kmalu stopila 
v sedmo leto svojega delovanja, najzaslužnejši za njen nasta-
nek in obstoj pa je Franc Vegelj. Sestavljajo jo: Rok Vegelj, Jer-
nej Dušak, Robert Žveglič, Boštjan Piltaver, Jože Orešar, Tomaž 
Duhanič, Robert Bračun, Mirko Gramc in Vegelj kot strokovni 
vodja. Ob koncu so vsi nastopajoči združili svojo glasbeno in 
pevsko nadarjenost ter skupaj z občinstvom zapeli vsem zna-
no Da te mogu pismom zvati. Koncert je povezovala Martina 
Baškovič. Več na www.PosavskiObzornik.si.  R. R.

RAKA - Ljudski pevci Florjan z Ardra pri Raki so ob 20-letni-
ci delovanja 10. decembra v dvorani gostilne Tratnik prip-
ravili Večer pesmi in glasbe. 

V prijetnem vzdušju so njihovi prijatelji, znanci, krajani in pova-
bljeni gosti prisluhnili njihovim spominom. Ime so si nadeli po 
imenu njihove vaške kapelice, kjer so ob prepevanju začutili pot-
rebo po organiziranem mašnem in ljudskem petju. Redno pre-
pevajo na vaškem žegnanju, nastopali pa so tudi v domači šoli, 
na prireditvah in sejmih po Sloveniji, redno se udeležujejo tudi 
srečanj ljudskih pevcev. Pred leti so posneli zgoščenko z ljudski-
mi pesmimi in prikazom pomembnejših ročnih del in opravil ter 
spremljajočih ljudskih običajev, ki so jih opravljali nekoč na po-
deželju. Ker v skupini prepeva tudi ljudski godec Vinko, ki rad 
raztegne svojo frajtonarico, so s prirejenimi instrumenti ustano-
vili skupino Florjani-Ramplači.  
Jubilejni večer so poleg jubilantov s pesmijo, igranjem in pripo-
vedjo obogatili domači in povabljeni gostje. Prisluhnili smo te-
noristu Marku Železniku in kitaristu Andreju Bonu, muzikan-
tom družine Ančimer in harmonikarjem družine Lenart, Tjaši 
Kerin, Damjani Pirc, Kolednikom z Rake ter Šentjanškim jurje-
valcem. Dogodek sta povezovala Justina Molan in Lojze Kerin, 
ki je tudi avtor njihove predstavitvene pesmi in organizator veče-
ra. Skozi prireditev se je prepletala rdeča nit o prijateljstvu, ki ga 
člani skupine negujejo kot veliko dediščino njihovih prednikov. 
Vodja območne izpostave JSKD Krško Sonja Levičar je Florja-
nom podelila priznanje ob njihovem 20-letnem jubileju. Prazno-
vanje so nastopajoči in udeleženci zaključili s pesmijo in vese-
lim druženjem.
 Justina Molan, foto: A. Hruševar

Večer pesmi in glasbe s Florjani

Ljudski pevci Florjan

Prepelice na vrtiljaku življenja

Pevke ŽePZ Prepelice so spet navdušile na svojem koncertu.

45 let globoškega lovskega zbora

Lovski pevski zbor Globoko

ČREŠNJICE - Turistično, športno in kulturno društvo (TŠKD) 
Črešnjice je skupaj z vaškim odborom Črešnjice 17. decembra 
četrtič priredilo Advent na Črešnjicah. Gre za praznično priredi-
tev, na kateri se predstavijo člani društva in drugi vaščani, prav 
tako pa povabijo tudi gostujoče skupine. Na platoju pred vaško 
kapelico Srca Jezusovega so se zvrstili nastopi dramske skupine 
TŠKD Črešnjice, ljudskih pevk iz Cerkelj, pevcev z Rake pod vod-
stvom Andreja Resnika, kolednikov s Črešnjic in vaških otrok. 
Dramska skupina je uprizorila, kako so se na praznike priprav-
ljali in praznovali božič nekoč ter se sprehodila skozi zgodovino 
vasi. Črešnjice se v pisnih virih prvič omenjajo že davnega 19. 
oktobra 1331, tako da so stare častitljivih 685 let, prvo ime vasi 
pa je bilo Kerstete. V zadnjem desetletju so Črešnjice že šestkrat 
postale najlepša vas v krajevni skupnosti in ena najlepših v ce-
lotni brežiški občini. Navzoče na prireditvi je na koncu pozdravil 
in jim zaželel prijetno praznovanje predsednik TŠKD Črešnjice 
Matjaž Špiler, v imenu vaškega odbora pa je spregovoril Tone 
Lajkovič. Za organizacijo dogodka imajo največ zaslug Patricija 
Haler, Rezika Špiler in Estera Gramc Žičkar. Vezno besedilo o 
zgodovini vasi je prebirala Hana Haler. Po zaključku prireditve 
je sledilo še druženje vaščanov, krajanov in drugih obiskovalcev 
ob toplih napitkih, palačinkah in pecivu, v vaški kapelici pa so 
bile na ogled tudi jaslice, ki sta jih letos postavili družini Vršič 
in Druškovič s Črešnjic.  R. Retelj 

KRŠKO - 18. decembra je 41-članska zasedba pod vodstvom 
producenta Jurija Franka in režiserja Juga Radivojevića v kr-
škem Kulturnem domu uprizorila muzikal Mamma Mia. Glasbe-
na predstava, uprizorjena prvič leta 1999 na londonskem West 
Endu, je bila do sedaj uprizorjena že v več kot 15 jezikih in več 
kot 40 državah, ogledalo pa si jo je že prek 54 milijonov gledalk 
in gledalcev, tudi dobrih 500 v Krškem, ki so nastopajoče nagra-
dili s stoječimi ovacijami. V glasbeni romantični komediji so na-
stopili Simona Vodopivec Franko, Lea Bartha Pesek, Alen-
ka Godec, Damjana Golavšek, Uroš Smolej, Gojmir Lešnjak 
– Gojc, Marjan Bunič, Matjaž Kumelj ter mnogi drugi, ki so na 
uspešnice nekdanje zasedbe Abba plesali po koreografiji Mojce 
Horvat ter peli pod taktirko slovenskega dirigenta in skladate-
lja Patrika Grebla.  B. M. 

Stoječe ovacije za Mammo Mio

Advent na Črešnjicah

Koledniki s Črešnjic

www.PosavskiObzornik.si

KRŠKO - 8.  decembra so se na prednovoletnem srečanju zbra-
li članice in člani ILCO društva Posavje. Zbrane so nagovori-
li predsednik društva Alojz Zorko, Sonja Druks, direktorica 
podjetja INN d. o. o. Stoma center Sana iz Celja, ki brezplačno 
nudi prostore za namen delovanja društva, ter računovodki-
nja društva Renata Blatnik. Fizioterapevtka ZD Krško Irena 
Kerin je predstavila uporabo žog v terapevtske namene, na 
katerih so prisotni tudi sami poskusili narediti nekaj osnov-
nih vaj. Srečanje se je nadaljevalo z obdaritvijo treh članov - 
Jožeta Pirca in Vinka Škulja za njunih častitljivih osemdeset 
let ter Stanke Omerzel za šestdeset let. Vsi prisotni so prejeli 
koledar podjetja INN in uporabna darilca. Kosilu je sledilo še 
prijetno druženje in klepet, poslovili pa so se z lepimi željami 
za prihajajoče novo leto. S. R./vir: Ilco Posavje 
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BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 7. decembra 
v avli Doma kulture v okviru že 19. območnega srečanja lite-
rarnih ustvarjalcev priredila literarni večer z naslovom »Če 
beseda bi doma ostala« s predstavitvijo del sodelujočih av-
torjev. S tem so obeležili tudi Ta veseli dan kulture.

Organizatorka kulturnega programa pri brežiškem JSKD Lučka 
Černelič je v predstavitvenem večeru predstavila vsakega avtorja 
in njegov opus in pri tem dejala, da bi besede ali same ali poveza-
ne v verze, prozne in druge tekste zapisane na lističih, v računal-
nikih, ali pa tudi samo v srcih ustvarjalcev ostajale same, če jim 
ne bi dali priložnost, da pridejo na dan in se ponudijo v branje lju-
biteljem literature, ki jih na tem koncu domovine res ne manjka.
Na letošnjem literarnem druženju se je predstavilo deset že pre-
kaljenih avtorjev, ki so zvečine sami brali svoja dela: Lazo Gru-
jičić, Antica Marijanac, Reneja Mihelič, Stanislava Pernišek, 
Drago Pirman, Rudi Stopar, Vladimira Sumrek, Dragomila 
Šeško, Božidar Veljković in Franc Živič. Prijavljena dela je pre-
birala strokovna spremljevalka Ana Porenta in jih tudi izbrala za 
objavo v priložnostni 19. zbirki. Tako na delavnici kot tudi na lite-
rarnem večeru so domišljijo burila likovna dela avtorjev območ-
ne likovne kolonije, ki so ustvarjali na temo Dobrodošli v Breži-
cah 3000. Avtorjem so podelili priznanja, okrnjeni MePZ Viva pa 
je s petjem prav lepo zaokrožil besedno vzdušje.
 N. J. S., foto: JSKD Brežice

PIŠECE – Društvo Pleteršnikova domačija Pišece je 1. decem-
bra povabilo na Pleteršnikovo domačijo na »Čašo besed«, ki 
sta jo nalivala pisatelj Rudi Mlinar ter pesnica in pisateljica 
Ivana Vatovec. K žlahtnosti njunih številnih vsebin je s po-
govorom med Ivano in Rudijem prispeval še Martin Dušič.

Številni obiskoval-
ci so imeli prilož-
nost pobrskati po 
njunem razstavlje-
nem opusu oziroma 
po vsem tistem, kar 
sta napisala in kar je 
izšlo. Prvi del je zaje-
mal spoznanje o Ru-
dijevem opusu 20 
romanov, vključno s 
30 igrami za otroke 
in odrasle, Rudi pa 

še kar piše in piše. Vedno je bil predan gledališču in pisanju, že 
v mladosti je objavljal krajša dela v časopisju. Prav tako je bila 
Ivana že od prvih osnovnošolskih korakov predana branju in pi-
sanju. Ko se je leta 1981 (prvič 1979) ponovno prijavila na raz-
pis ZKO Ljubljana za kolonijo pesnikov in pisateljev začetnikov, je 
bila izbrana med 20 iz vse Slovenije. Kolonija je potekala v Gradi-
šču v Slovenskih goricah, na njej je sodeloval tudi Rudi z zgodbo 
o Ivani in Alenki, ki je bila z imeni in usodo identična z Ivanino. 
Tako sta se spoznala. Leta 1990 se je Rudi nastanil v Brežicah in 
tu, nekako na sredini med Koroško in Belo krajino, se je združil 
pisateljsko neutrudljiv dvojec. Ivana je izdala dve pesniški zbir-
ki, tretja čaka na izid, dva romana sta nastala v soavtorstvu z Ru-
dijem, po dveh samostojnih romanih ima sedaj dva v pripravi.
Drugi del literarnega večera je bil namenjen poglabljanju v vse-
bino Rudijevega novega romana Sestra Polona in Ivaninega ro-
mana Kjer šelestijo breze. Reneja in Anton Mihelič sta brala od-
lomke iz njunih del, za intermezzo med besedami pa so poskrbeli 
klarinetist Janž, harmonikar Blaž in Pleteršnikovi ljudski pevci.
 N. J. S.

Čaša besed z neutrudnim parom Beseda spet ni doma ostala

Sodelujoči literati v živahnih pomenkihIvana Vatovec in Rudi Mlinar

CERKLJE OB KRKI - Mešani pevski zbor Cerklje ob Krki je 27. 
decembra v župnijski cerkvi sv. Marka v Cerkljah pripravil 
tradicionalni božični koncert. Pred polno cerkvijo so nastopili 
otroci vrtca Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki pod vodstvom 
Rezike Špiler, MePZ Cerklje ob Krki z zborovodjem Andrejem 
Resnikom, Ljudske pevke Cerklje ob Krki pod vodstvom Tine 
Baznik, Vokalna skupina Vides iz Krškega pod vodstvom Špe-
le Černič, sopranistka Anja Žabkar, Vokalna skupina Sovice 
pod strokovnim vodstvom Jerneja Fabijana, domači cerkve-
ni MePZ (na fotografiji) z zborovodjem Martinom Kerinom, 
učenka cerkljanske šole Eliška Škaler ter sestri Alenka in Ema 
Klobučar iz Škocjana. Povezovalca koncerta sta bila Karmen 
Žugič in David Špiler, tudi člana MePZ Cerklje ob Krki. Več pa 
na PosavskiObzornik.si. R. R.

ČATEŽ OB SAVI - Pihalni orkester Kapele je 18. decembra napol-
nil dvorano hotela Toplice v Termah Čatež na že tradicionalnem 
božično-novoletnem koncertu, ki je bil tokrat obarvan še pose-
bej božično. S petjem so praznično vzdušje dopolnili otroci OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova, PŠ Kapele in OŠ Globoko, kapelskim 
godbenikom pa sta se na odru pridružila mlada Manca Mihelin 
z Bizeljskega, ki obiskuje šolo petja pri Biljani Novak iz Kapel, in 
Matjaž Mrak, sicer član Policijskega orkestra in ansambla Štajer-
skih 7. Kot solist v eni izmed skladb je zaigral tudi član PO Kapele 
in študent Akademije za glasbo Marko Arh, ki igra na rog. Do da-
nes se je udeležil že več državnih in mednarodnih tekmovanj, na 
katerih je prejel različne nagrade. Sodeluje z orkestri Akademije 
za glasbo Ljubljana, s Simfoničnim orkestrom SNG Maribor, SNG 
Ljubljana in Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Obiskovalci 
koncerta so bili tako gostje Term Čatež kot tudi iz celotnega Po-
savja. Program je tenkočutno povezovala Tanja Žibert. V imenu 
godbe je njen predsednik Ivan Urek prisotnim zaželel vse dob-
ro v prihajajočem letu.  Vir: PO Kapele, foto: D. Lipej

DOBOVA - Božično-novoletne praznike je v Dobovi tradicio-
nalno polepšal božično-novoletni koncert v organizaciji MePZ 
KD Franc Bogovič Dobova. Na koncertu so poleg prireditelja 
nastopile tudi še nekatere ostale sekcije in skupine, ki delu-
jejo v dobovski krajevni skupnosti. Predstavile so se učenke 
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Vokalna skupina Aria, kla-
rinetistke KD Gasilski pihalni orkester Loče, Dobovski pevci 
s pevcem Kasimom Dučanovićem, člani Literarne sekcije Be-
seda Rudi Stopar ter Anica in Jožef Pirš ter Folklorna skupina 
KD Franc Bogovič. Predsednik KD Franc Bogovič Dobova Dra-
go Iljaš je ob koncu zahvalo izrekel tudi članom likovne dru-
žine, še ene od sekcij KD Franc Bogovič, ki so likovno opremi-
li oder in na ogled postavili priložnostno razstavo. Koncert je 
povezovala Špela Ravnikar. Člani MePZ KD Franc Bogovič in 
Dobovski pevci (na fotografiji) so skupaj s poslušalci za ko-
nec zapeli še Sveto noč. R. R. 

KRŠKA VAS - Kulturno društvo Ivan Kobal Krška vas je dan 
po božiču v dvorani KS Krška vas pripravilo tradicionalni bo-
žično-novoletni koncert, s katerim se je že devetič zahvalilo 
krajanom za celoletno podporo ter obenem počastilo držav-
ni praznik samostojnosti in enotnosti. Poleg MoPZ KD Ivan 
Kobal Krška vas (na fotografiji), ki ga vodi Franc Vegelj, sta 
nastopili še dve sekciji društva, in sicer Klapa Parangal pod 
Vegljevim strokovnim vodstvom in Vokalna skupina Sovice, 
katere umetniški vodja je Jernej Fabijan. Nastopil je tudi Trio 
M. Marjan Piltaver, ki je skupaj s Hano Jurečič povezoval pro-
gram, je v imenu recitatorske skupine društva zrecitiral vseh 
osem kitic Prešernove Zdravljice, domačinka Nada Ravnikar 
pa je prebrala lastno napisano praznično voščilo, značilno 
za današnji čas. Ob koncu so vsi nastopajoči zapeli še Sve-
to noč. R. R.

BLANCA - Na lanskoletni dan samostojnosti in enotnosti je God-
ba Blanški vinogradniki pripravila v telovadnici OŠ Blanca že 16. 
božično-novoletni koncert. Razgiban in raznolik glasbeni del pro-
grama so poleg članic in članov blanške godbe pod vodstvom di-
rigenta Martina Marka oblikovali še odlični glasbeni gosti - Pri-
farski muzikanti, Vilinke, Veseli svatje, Simpl band (na fotografiji) 
in jodlar Lojze. Kot izjemen solist se je predstavil še Jože Novak, 
član blanške godbe. V vlogi povezovalca je številne zbrane na do-
godku zabaval in nasmejal skoraj do solz Darko Žvižej v vlogi 
»Štamperlovega Pepija«, ki ga na celjskem območju mnogi poz-
najo tudi kot očeta dveh priznanih slovenskih rokometnih re-
prezentantov - Luke in Mihe Žvižeja. Prisotne na prireditve so 
nagovorili ter zaželi vse lepo v prihajajočem novem letu pred-
sednik KD Godba Blanški vinogradniki Roman Kragl, ravnatelj 
OŠ Blanca mag. Vincenc Frece preko neposrednega video pre-
nosa in predsednik KS Blanca Marjan Ločičnik. Za pogostitev 
in druženje ob kozarčku po prireditvi je poskrbel Aktiv kmečkih 
žena Blanca in domači vinogradniki.  S. R.

VELIKI TRN - Ženski pevski zbor Slovenka, ki deluje v okviru 
Društva za ohranjanje podeželja Veliki Trn, je 23. decembra 
v tamkajšnjem Kulturnem domu pripravil božični koncert. K 
slovesnosti časa, »ko se narava odene v bela oblačila, v domo-
vih zadiši po potici in kadilu, pod smrečico pa se odvija bo-
žična zgodba«, kot ga je opisala povezovalka Irena Janc, so z 
milozvenečimi božičnimi melodijami prispevale članice tok-
rat zaradi bolezni okrnjenega zbora pod vodstvom in ob kla-
virski spremljavi Ane Češnjevar, pri nekaterih pesmih jih je 
spremljal Andrej Resnik. Kot gostje so nastopili člani Kvarte-
ta As, mladi, a izkušeni pevci, ki pojejo tudi v zboru Slovenske 
filharmonije in zasedbe Ingenium ensemble. Domače pevke 
in gostujoči pevci so seveda zapeli tudi skupaj (na fotografi-
ji) in občinstvu pričarali nekaj božičnega vzdušja, h katere-
mu je z mislimi o božiču prispevala še Jančeva. P. P.

Pričarali božično vzdušje

Pihalni orkester Kapele pod taktirko Sebastjana Borovšaka

V praznične dni s koncertom

KD Godba Blanški vinogradniki je navdušila s prazničnim 
koncertom v domačem kraju s skrbno izbranimi gosti.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

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

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

SREDO, 20. JANUARJA 2017, z vpisom od 8.00 do 13.00 ure in
ČETRTEK, 21. JANUARJA 2017, z vpisom od 8.00 do 12.00 ure

V MLADINSKEM CENTRU BREŽICE - GUBČEVA ULICA 10/A

Vljudno vabljeni!

Januarja so se pričela dela pro-
jekta Rekonstrukcija in dogra-
ditev OŠ Cerklje ob Krki, ki je 
ena največjih investicij na po-
dročju občine. Celotna vred-
nost projekta (poleg gradbenih 
del še izdelava dokumentaci-
ja, arhitekturni natečaj, opre-
ma in odkup zemljišč) znaša kar 6,26 milijona evrov. Zaključek del 
je načrtovan v juliju 2017 s pridobitvijo uporabnega dovoljena. Ob-
čina je za dokončanje investicije – nabave opreme – najela kredit 
v višini pol milijona evrov, kar pomeni, da bodo otroci lahko sedli v 
šolske klopi v novi šoli prej kot načrtovano.

Meseca februarja je občino 
obiskala varuhinja človeko-
vih pravic Vlasta Nussdorfer. 
V prostorih Mestne hiše je va-
ruhinja s sodelavci sprejema-
la občane. Ob zaključku poslo-
vanja je varuhinja dejala, da so 
se nanjo najpogosteje obračali 
ljudje v socialni stiski. Februarja je Sprejemni center Livarna v Dobovi 
in Brežice obiskal tudi vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin.

Meseca marca je na Moste-
cu, v rojstnem kraju sloven-
skega jezikoslovca akademi-
ka prof. dr. Jožeta Toporišiča, 
potekala slovesnost ob odkri-
tju spominske plošče. Pobu-
da za postavitev obeležja je bil 
del aktivnosti, s katerimi je že-
lel programski odbor Toporišičevo leto obeležiti spomin na vodil-
nega slovenskega jezikoslovca, ki bi leta 2016 praznoval 90. rojstni 
dan. Marca je Občina Brežice prejela zlato plaketo Društva za zdrav-
je srca in ožilja Slovenije. 

Aprila je Civilna zaščita Občine 
Brežice uspešno izvedla vajo 
iskanje pogrešanih oseb na in 
ob reki Krki. Na vaji je sodelo-
valo približno 70 udeležencev 
prostovoljcev in šest reševal-
nih psov. Štiriurna napoveda-
na praktična vaja je bila name-
njena celovitemu preverjanju pripravljenosti sistema civilne zaščite, 
ki jo organizira Štab Civilne zaščite občine Brežice. Vajo so si ogleda-
li tudi gostje iz tujine, in sicer vodstvo Civilne zaščite Spodnje Avstri-
je (Niederosterreichischer Zivilschutzverband), pri vaji pa so sodelo-
vali tudi pripadniki Civilne zaščite občine Samobor.  

BREŽICE – Občina Brežice je pripravila prednovoletno srečanje pro-
stovoljk projekta Starejši za starejše – za višjo kakovost življenja 
doma, ki delujejo v občini Brežice. Prostovoljke v sklopu projek-
ta obiščejo občanke in občane, starejše od 69 let, v svoji okolici, 
jih povprašajo o tem, kako živijo, in jim poskušajo organizirati po-
moč, če jo potrebujejo. 

Gostitelj srečanja, župan Ivan Molan, je podpornik dela društev in 
zagovornik prostovoljstva kot dodane vrednosti našega okolja. Zbra-
nim predstavnikom društev upokojencev, ki sodelujejo v projektu, 
in prostovoljkam se je zahvalil za pomembno delo, s katerim prispe-
vajo k višji kakovosti življenja starejših občank in občanov. Kultur-
no-zabavni del srečanja so pripravili Pleteršnikov ljudski pevci iz Pi-
šec in Pišečka Mica s svojimi življenjskimi modrostmi, dogodek pa 
je povezovala Vesna Kržan.

Življenje in podobo brežiške občine aktivno ustvarjajo številna 
društva, ki delujejo na različnih področjih življenja. Občina Breži-
ce vsako leto preko javnih razpisov podpre več kot 220 društev pri 
izvajanju njihovih letnih programov in projektov. Aktivna društva s 
številnimi člani so tudi društva upokojencev, ki izvajajo aktivnosti na 
področju zdravstva, sociale in športa. Med aktivnostmi je tudi izva-
janje nacionalnega projekta Starejši za starejše, ki je zelo pomem-
ben glede na demografske podatke, ki pravijo, da je danes vsaka 4. 
oseba stara 60 ali več let, 2050 pa bo vsak tretji človek starostnik. 
Zato se moramo na te spremembe družbe skupaj pripraviti že danes.
 
V PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE VKLJUČENIH 77,5 % VSEH 
OBČANOV, STAREJŠIH OD 69 LET

Podporno mrežo projekta Starejši za starejše v občini Brežice pred-
stavlja 56 prostovoljk iz treh društev upokojencev - 10 prostovoljk  
prihaja iz Društva upokojencev Bizeljsko, 13 prostovoljk iz Društva 
upokojencev Dobova Kapele in 33 prostovoljk iz Društva upokojen-
cev Brežice, ki pokriva celotno preostalo območje občine Brežice. 
Prostovoljke so skupaj v preteklem letu opravile 2.485 obiskov, vklju-
čili 3.144 oseb od skupaj 4.057 oz. kar 77,5 % vseh starejših od 69 
let, ki bivajo na območju občine Brežice.

Za delo, motivacijo in podporo skrbijo koordinatorke projekta znot-
raj posameznega društva, ki imajo v današnjem času, ko posamezni-
ki najdemo vedno manj časa za sočloveka in socialna stiska trka na 
vrata številnih, zahtevno in odgovorno delo. Koordinatorice mreže 
prostovoljk so:  Tinka Vahčič pri DU Bizeljsko, Marija Radanovič pri 
DU Dobova Kapele in Ana Kalin pri DU Brežice. Na regijskem nivo-
ju projekt koordinira Ida Križanec.

NA SREČANJU TUDI DONACIJA TREH RAČUNALNIKOV ZA 
POMOČ PRI DELU

Podjetje Savaprojekt, d.d., Krško, se je odločilo, da z donacijo treh 
računalnikov s pripadajočo programsko opremo pomaga društvom 
upokojencev pri izvajanju projekta Starejši za starejše.  Donacijo je 
predal predstavnik podjetja Urban Žigante s sodelavci – računalnike 
so prevzeli predsedniki društev upokojencev: predsednica Društva 
upokojencev Brežice Jožica Sušin, predsednik Društva upokojencev 
Bizeljsko Rok Kržan in predsednik Društva upokojencev Dobova Ka-
pele Vjekoslav Bokor.

Leto 2016 v občini Brežice 
Na začetku novega leta se ob številnih voščilih in dobrih željah ozremo na prehojeno pot ter se spomnimo tistih do-
godkov in dosežkov, ki so zaznamovali preteklo leto. V občini Brežice smo skrbeli za investicije, redne naloge ter bili 
veseli in ponosni na dosežke naših občanov in društev. Življenje v občini ustvarjamo vsi – tako občanke in občani kot 
posamezniki kot društva, podjetja, javni zavodi in vsi ostali. Naj bodo pretekli uspehi in izkušnje spodbuda za nadalj-
njo uspešno sodelovanje.

Maja je Občina Brežice obja-
vila javni razpis za Spodbude 
za investicije v obrtnih in po-
slovnih conah v občini Breži-
ce. Pri razpisu je bila občina 
uspešna, saj je do konca leta 
2016 uspela prodati investitor-
jem  tri zemljišča v komunalno 
opremljeni Obrtni coni Dobova. 

Junija je na Borštu potekla 
predstavitev mednarodnega 
projekta Občuti svobodo vode, 
za katerega je občina uspešno 
pridobila sredstva sofinancira-
nja na razpisu Evropske komi-
sije. Aktivnosti projekta so na-
menjene športnemu udejstvovanju ljudi z invalidnostjo. Junija je 
župan občine Brežice Ivan Molan v Viteški dvorani Posavskega mu-
zeja Brežice sprejel najuspešnejše devetošolce in osnovnošolce, ki 
so se v šolskem letu 2015/2016 še posebej odlikovali. V letu 2016 je 
osnovnošolsko izobraževanje z izjemnim učnim uspehom zaključilo 
36 devetošolk in devetošolcev iz osmih osnovnih šol.

Med šolskimi počitnicami je Ob-
čina Brežice pri Osnovni šoli Bre-
žice vzpostavila novo prometno 
ureditev s krožnim križiščem za 
večjo varnost otrok, avgusta pa 
smo se razveselili novega dvigala 
v prostorih gradu Brežice, ki je po-
membno izboljšalo dostopnost za 
obiskovalce. Avgusta je svojo sošolce in učitelje in občino navdala s 
ponosom dijakinja brežiške gimnazije Žana Florjanič Baronik, ki se 
je z mednarodnega tekmovanja v znanju iz geografije na Kitajskem 
vrnila s srebrno medaljo.

September je zaznamoval Te-
den mobilnosti in Dan brez 
avtomobila, ko se je jutro v 
mestu pričelo z jutranjo vad-
bo. Septembra je Fakulteta za 
turizem Univerze v Mariboru 
v sodelovanju z Občino Breži-
ce pričela z aktivnostmi, ki so 
namenjene pripravi Strategije razvoja turizma v občini za obdob-
je 2017–2021.

Praznični mesec oktober je minil v znamenju različnih dogodkov in 
prireditev, vrhunec praznovanja je bila svečana seja v Viteški dvora-
ni, na kateri so bila podeljene občinska priznanja in oktobrski nagra-
di. Meseca oktobra je 70 let delovanja praznovala Knjižnica Brežice. 

Novembra so dijaki Gi-
mnazije Brežice uspeš-
no zastopali svojo šolo, 
kraj in državo na med-
narodnem tekmovanju 
Pokal znanja v Združenih 
državah Amerike, kjer so 
blesteli v močni konku-
renci večinoma zasebnih 
šol z angleškim učnim je-
zikom in dokazali kakovost slovenskega izobraževalnega sistema. 

Med številnimi dosežki društev in posameznikov velja omeniti 4. 
mesto Mešanega pevskega zbora Viva Brežice na mednarodnem 
tekmovanju, ki je potekalo v španskem mestu Vic. Zbor Viva si je 
med 19 udeleženimi zbori priboril 4. mesto s posebno nagrado tek-
movanja. Razveselili smo se tudi izjemnega dosežka brežiškega ku-
harskega mojstra Jureta Tomiča, ki je na svetovnem prvenstvu v 
pripravi testenin na Akademiji Barilla osvojil naziv prvaka. 

Srečanje prostovoljk projekta 
Starejši za starejše 

Župan Ivan Molan s prostovoljkami iz DU Brežice
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V A B I L O
na javno razpravo

v sklopu izdelave Celostne prometne strategije občine Krško 
za fazi »Opredelitev vizije in prioritet« ter »Izbire ukrepov«

Občina Krško po zaključeni fazi analize obstoječega stanja 
nadaljuje z izdelavo strateškega dokumenta Celostna prometna 
strategija (CPS). Sledita zelo pomembni fazi dolgoročnega 
oblikovanja vizije in strateških ciljev občine in določitve 
prioritet ter izbire ukrepov. Celostna prometna strategija 
mora temeljiti na dolgoročni viziji razvoja vseh oblik prometa - 
javnega in zasebnega, potniškega in tovornega, motoriziranega 
in nemotoriziranega, mirujočega in nemirujočega prometa. 
Izbira ustreznih ukrepov pa bo odločilno vplivala na uspešnost 
doseganja strateških ciljev.

Pri nastajanju CPS je eden od bistvenih poudarkov tudi 
vključevanje javnosti, vseh prebivalcev občine in ostale 
zainteresirane javnosti, zato vabimo na 

javne razprave
za fazi »Opredelitve vizije in prioritet« ter »Izbire ukrepov«

v sredo, 11. januarja 2017, od 17.00 do 19.00,
za območje mesta Krško v sejni sobi A Občine Krško,

za območje KS Brestanica in Senovo v prostorih 
OŠ XIV. divizije Senovo in

za območje KS Leskovec pri Krškem v prostorih 
OŠ Leskovec pri Krškem.

Predstavljeni bodo povzetki zaključene faze analize obstoječega 
stanja, v nadaljevanju predlog vizije Celostne prometne 
strategije občine Krško, strateški cilji na področju trajnostnega 
prometa, prioritete, ki naj jih strategija upošteva, v zaključnem 
delu pa bomo določili izbor ukrepov za posamezne oblike 
prometa v občini Krško.

Vljudno vas vabimo k udeležbi in aktivnemu sodelovanju 
v razpravah.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško

Gradnja tretjega krškega mostu
Potem ko so v začetku oktobra direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko, župan občine Krško mag. Miran 
Stanko in direktor podjetja Kolektor Koling d.o.o. Tine Vadnal podpisali pogodbo za izgradnjo mostu pri Žadovinku in 
priključne ceste z navezavo na občinsko, so v novembru stekla dela.

Pripravljalna gradbena dela tretjega mostu čez Savo v Žadovinku 
V času gradnje, predvidoma do konca leta 2018, bo zaprta tudi 
večnamenska pot.

Novogradnja mostu preko Save 
pri Žadovinku z navezavo na se-
danjo mestno cesto od Megado-
ma do Mercatorja ter nato na 
glavno cesto G1-5, v skupni dol-
žini glavne smeri 530 metrov (od 
tega most 274,29 metra), nave-
zavami, vključno z vsemi komu-
nalnimi vodi in pridobitvijo vseh 

dovoljenj, bo trajala predvido-
ma do konca marca 2019. 

Dela za izgradnjo mostu pri Ža-
dovinku in priključne ceste z na-
vezavo na občinsko cesto pri 
Megadomu, ki predstavlja 3. 
fazo obvoznice Krško, v vred-
nosti 4,7 milijona evrov, financi-

ra Direkcija RS za infrastrukturo 
v višini 3,4 milijona evrov, Obči-
na Krško pa kot sofinancer v vi-
šini 1,3 milijona evrov. 

V ČASU GRADNJE ZAPORA NA 
ODSEKU VEČNAMENSKE POTI

Občina Krško obvešča, da je z 

začetkom del gradnje mostu 
čez Savo v Žadovinku tudi zapr-
ta večnamenska pot od Krškega 
v smeri Žadovinka. Pot bo pred-
vidoma zaprta ves čas gradnje 
oziroma vse do konca leta 2018. 
Občanke in občane zato prosimo 
za razumevanje.

Občina Krško je s soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo konec lan-
skega leta začela z deli izgradnje krožnega križišča na regionalni ces-
ti Podsreda – Brestanica v Brestanici pri odcepu za Armeško in dela 
nove cestne povezave z mostom preko Dovškega potoka do bresta-
niškega bazena. V novembru so se začela dela 1. faze, in sicer izgra-
dnja mostu čez Dovški potok. Z ureditvijo želimo doseči umiritev 
prometa na tem odseku ceste, zagotoviti pretočnost, predvsem pa 
se bo v naslednji fazi, ko bo stekla še izgradnja ceste na obstoječo 
cesto v Jetrno selo, izboljšala prometna varnost v neposredni bli-
žini osnovne šole. Vrednost celotne investicije znaša nekaj več kot 
milijon evrov, po terminskem planu pa se bodo dela zaključila de-
cembra 2017.

Nadgradnja kanalizacijskega omrežja 
Voda je za človeka in njego-
vo okolje življenjskega pome-
na, zato v občini Krško varova-
nju okolja, zaščiti podtalnice, 
pitne vode in površinskih voda 
posvečamo vedno več pozor-
nosti. Komunalne odpadne vode 
predstavljajo večji delež vse-
ga onesnaževanja voda. Državni 
Operativni program na tem po-
dročju predvideva ustrezno opre-
mljenost gosteje poseljenih pod-
ročij z javno kanalizacijo oziroma 
izgradnjo malih komunalnih čis-
tilnih naprav na področju razpr-
šene poselitve.

V občini Krško so naselja Krško, 
Senovo, Brestanica, Leskovec, Brege, Drnovo, Mrtvice, Velika vas 
pri Krškem, Veniše, Vihre, Vrbina, Spodnji Stari Grad, Dolenja vas, 
Podbočje, Žadovinek delno ali v celoti že opremljena z javno kana-
lizacijo. Skupna dolžina kanalizacije znaša 133.000 metrov, odpa-
dne vode iz teh naselij pa se čistijo na čistilnih napravah ČN Vipap, 
ČN Brestanica in ČN Podbočje. 

IZGRADNJA NA SENOVEM, V BRESTANICI IN LESKOVCU PRI 
KRŠKEM

V letu 2016 smo nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskega sistema v 
skladu z državnim operativnim programom, in sicer na območjih kra-
jevnih skupnosti Senovo, Brestanica in Leskovec pri Krškem. Na ob-
močju KS Senovo so se poleti zaključila dela izgradnje kanalizacij-
skega sistema na Kajuhovi ulici. V Dovškem – na odseku Gače – pa 
so se dela v jeseni začela. Tudi v KS Brestanica so se konec leta zače-
la dela na odseku Jetrno selo – OŠ Adama Bohoriča Brestanica ter 
v KS Leskovec pri Krškem v Venišah – na odseku Zajčki. Dela bodo 
v Dovškem končana spomladi 2017, v Brestanici pa poleti 2017. V 
Venišah so dela že končana. Občina Krško v letu 2017 načrtuje tudi 
dokončanje kanalizacijskega sistema v Stari vasi ter začeti izgradnjo 
kanalizacijskega sistema na Senovem na Cesti 1. maja in na Tomši-
čevi cesti, v Leskovcu pri Krškem na Ulici Anke Salmič ter v Krškem 
na Rostoharjevi ulici. 

Gradnja mostu čez Dovški potok 
pri bazenu Brestanica

Začetek gradnje mostu čez Dovški potok v sklopu projekta izgra-
dnje krožnega križišča Dorc

TUDI V KRŠKEM UPRIZORILI BOŽIČNO ZGODBO - Več kot 30-član-
ska zasedba Turističnega društva Samostan Studenice iz občine 
Poljčane je 27. decembra v starem mestnem jedru Krškega drugo 
leto zapored uprizorila božično zgodbo. Spet je oživela svetopisem-
ska zgodba o rojstvu Jezusa. Obiskovalci so sprva prisluhnili zgod-
bi, ob koncu pa so si lahko tudi pobliže ogledali hlevček z družinico.

LUČ MIRU »BREZ TEBE ME ZEBE« - Skupina krških skavtov je 19. 
decembra luč miru iz Betlehema prinesla tudi med zaposlene na 
občinski upravi Občine Krško. Skavti so predstavili letošnjo posla-
nico "Brez tebe me zebe", ki pravi: "Okoli nas ljudje trpijo ob po-
razu, živijo vsak v svojem mrazu. Res ni potrebe, da jih zebe, daj-
mo jim en košček sebe." Podžupanja Ana Somrak se jim je ob tem 
zahvalila ter poudarila pomen miru in medsebojnega razumeva-
nja ter vsem zaželela lepe praznične dni.

Dela nadgradnje kanalizacij-
skega sistema v Brestanici na 
odseku Jetrno selo – OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.  Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in 
pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij 
za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne 
multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi 
v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka 
v mestih.

Drsališče na Vidmu še vsaj do konca januarja
Ljubitelje drsanja obveščamo, 
da bo drsališče na Vidmu pri tr-
žnici odprto vsak dan med 10. 
in 22. uro še vsaj do konca ja-
nuarja. Za najem drsalk za neo-
mejen čas drsanja boste odšteli 
dva evra, vključen pa je tudi to-
pel napitek. Vabljeni!
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Praznovanje decembrskih dni 
so v Javnem zavodu za kultu-
ro, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica združili pod 
imenom »Čudežni december«, 
program pa je združeval več kul-
turno-družabnih dogodkov. De-
cembrsko praznovanje se je v 
središču Sevnice zaključilo s tra-
dicionalnim silvestrovanjem na 
prostem z glasbeno zasedbo 
D'Palinka band, kjer je zbranim 
ob vstopu v novo leto voščil žu-
pan Srečko Ocvirk. Še prej, v po-
poldanskem času, pa je bilo or-
ganizirano tudi silvestrovanje za 
otroke z ansamblom Malibu.

Odprli nove prostore nujne medicinske 
pomoči Zdravstvenega doma Sevnica
Zdravstveni dom Sevnica je uspešno zaključil rekonstrukcijo prostorov doma za potrebe izvajanja nujne medicinske 
pomoči, ki je na novi lokaciji pričela delovati 23. decembra.

Vhod v nove prostore nujne medicinske pomoči iz smeri parkirišča 
za HTC

Ogled novih prostorov pred pričetkom delovanja

Prvič odprta vrata novih prostorov

Direktorica Vladimira Tomšič županu predaja zemljevid občine z 
označbami lokacij vseh defibrilatorjev

Z investicijo so pridobili blizu 
230 kvadratnih metrov preno-
vljenih prostorov nekdanje ga-
raže – med njimi dve ordinaciji, 
sobo za nujne posege in prostor 
za reševalce, prostori pa imajo 
lasten vhod, prilagojen tudi za 
invalidne osebe. Vrednost inve-
sticije je znašala okrog 348.000 
evrov, za katero je sredstva ob 

pomoči donatorjev zagotovil 
Zdravstveni dom Sevnica.

Sodobno opremljena nujna 
medicinska pomoč v sevniški 
hiši zdravja je v bodoče načr-
tovana tudi kot eden od 18 sa-
telitskih urgentnih centrov po 
celotni državi, ki bodo poveza-
nimi z urgentnimi centri. Za za-

gotavljanje do vseh državljanov 
enakopravne zdravstvene var-
nosti je za občane sevniške obči-
ne takšna organiziranost nujna, 
predvsem zaradi oddaljenost od 
sekundarnih in terciarnih medi-
cinskih centrov ter geografske 
zahtevnosti in s tem težje do-
stopnosti terena.

Prostore nove urgentne pomoči 

so namenu predali s priložnostno 
slovesnostjo z nagovori direkto-
rice Vladimire Tomšič, župana 
Srečka Ocvirka, direktorja tovar-
ne Tanin Sevnica Ivana Mirta in 
direktorja Združenja zdravstve-
nih zavodov Slovenije Metoda 
Mezka ter kulturnim programom 
Glasbene šole Sevnica. 

 Foto: Občina Sevnica

Rdeči križ Slovenije letos obeležuje 150 let delovanja, v vseh teh 
desetletjih pa je pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti živ-
ljenja številnih družin in posameznikov v stiski. 

Pod okriljem krovne organizacije deluje 56 območnih združenj, med 
njimi Območna organizacija Rdečega križa Sevnica, katere predse-
dnica je mag. Breda Drenek Sotošek, sekretarka pa Mojca Pinterič 
Krajnc. Sevniška organizacija povezuje devet krajevnih organizacij, 
z delovanjem na področja zagotavljanja in delitve pomoči ljudem v 
stiski, s programi krvodajalstva, prve pomoči, s programi za starej-
še in mlade ter s še drugimi dejavnostmi pa pomembno pripomo-
re k blaginji sevniških občanov.
V počastitev 150. obletnice Rdečega križa Slovenije je sevniška or-
ganizacija pripravila slovesnost s podelitvijo zahvale. Za izjemne do-
sežke in dolgoletno pomoč pri ustvarjanju pogojev za uspešno de-
lovanje območne organizacije ter uresničevanje humanitarnega 
poslanstva Rdečega križa Slovenije je bilo priznanje podeljeno tudi 
Občini Sevnica in županu Srečku Ocvirku.

Javna razprava v sklopu izdelave 
Celostne prometne strategije Občine Sevnica
V sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občine Sevni-
ca je v vseh fazah predvideno tudi vključevanje javnosti, zato 
vas Občina Sevnica skupaj z izdelovalcem strategije, podje-
tjem Savaprojekt d. d. Krško, vabi na 

javno razpravo, ki bo v sredo, 11. 1. 2017, 
ob 17. uri v Kulturni dvorani v Sevnici.

Namen strategije je vzpostavitev trajnostnega prometnega na-
črtovanja oziroma spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti, kot 
so kolesarjenje, pešačenje in javni potniški promet. 

Na razpravi bodo podrobneje preverjeni in dopolnjeni cilji, cilj-
ne vrednosti in kazalci, zlasti pa ukrepi ter možni občinski pro-
grami s področja razvoja trajnostnega prometa, ki bi jih bilo moč 
financirati s pomočjo sredstev Evropske unije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz kohezijskega sklada.

Sevnica ob vstopu v novo leto 2017

Slovesnost ob 150-letnici 
Rdečega križa Slovenije

Sekretarka Mojca Pinterič Krajnc in predsednica mag. Breda Dre-
nek Sotošek

www.obcina-sevnica.si
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• -v odpiralnem času Knji-
žnice Sevnica: razstava li-
kovnih del učencev Osnovne 
šole Milana Majcna Šentjanž 
in razstava ročnih del Karo-
line Klenovšek (do srede, 1. 
2.)

• ob 15.00 v MT Senovo: zim-
ska ustvarjalna delavnica

• ob 15.30 na LU Krško: 
brezplačni začetni tečaj 
angleščine za zaposlene, ob 
16.30: brezplačna nadalje-
valna angleščina za zaposle-
ne

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljične ure pri 
Medvedu sladkosnedu

• ob 18.00 v dvorani A Občine 
Krško: predavanje »Po deže-
lah afriškega vzhoda - Ugan-
da, Ruanda, Tanzanija in Ma-
lavi«, vstop prost

• Petek, 6. 1.

• ob 15.00 v sejni sobi MC 
Brežice: debatni klub McB 
»Anarhija je enako utopija«

• ob 17.00 v MT Senovo: dru-
žabne igre

• ob 17.00 v MT Raka: večer 
družabnih iger

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: zdravi smoothiji po 
obilnih praznikih

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: berem kužku

• ob 18.00 v župnijski cerkvi 
v Boštanju: božični koncert 
Mešanega pevskega zbora 
Zvon z gosti - otroškim in 
mladinskim zborom A Vista 
OŠ Boštanj

• ob 18.00 v gasilskem domu 
Brestanica: predstavitev 

knjige Miroslava Mikelna 
»Zgodbe mojega časa 2«

Sobota, 7. 1.

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

• ob 9.00 v MT Senovo: sobot-
no varstvo

• ob 10.00 v MT Raka: ustvar-
jalna delavnica

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
kuharske delavnice

• ob 10.00 v Malem Podlogu 
15: prikaz domačih kolin po 
tradicionalnem načinu (iz-
delava klobas, salam, krva-
vic, ocvirkov in drugih mes-
nih proizvodov)

• ob 16.00 v cerkvi sv. Jakoba 
na Telčah: dobrodelni božič-
no-novoletni koncert

• ob 18.00 v športni dvora-
ni Gimnazije Brežice: košar-
karska tekma 8. kroga 4. SKL 
vzhod med KK Brežice in KK 
Vojnik

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: koncert »Ko odbi-
je polnoč«, nastopajo: Marko 
Železnik, Željka Smičibrada, 
Anja Žabkar, Jernej Železnik, 
Nika Tkalec - klavir, Jerneja 
Vakselj - violina

• ob 18.00 v dvorani Tru-
barjevega doma upokojen-
cev Loka pri Zidanem Mo-
stu: Vencember - zaključni 
dogodek

• ob 19.00 v Športni dvorani 
Radeče: koncert Godbe Slo-
venskih železnic z Nušo De-
renda in Sekstakordom

• ob 21.00 v Klubu MC Breži-
ce: ponovoletni disco vinyl 
party

kam v posavju
Nedelja, 8. 1.

• ob 17.00 v župnijski cerkvi 
v Leskovcu pri Krškem: kon-
cert božičnih pesmi glasbe-
ne skupine M.J.A.V.

Ponedeljek, 9. 1.

• ob 16.30 na LU Krško: 
brezplačni tečaj za zaposle-
ne »Excel - znanje za večjo 
uspešnost«

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: podelitev potr-
dil udeležencem v projektu 
»Pridobivanje kompetenc 
zaposlenih v Posavju 2016-
2019«

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

Torek,  10. 1.

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična urica z ustvar-
jalno delavnico

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: otroška gledališka 
predstava Pika Nogavička in 
gusar Val, za otroški abonma 
in izven

Sreda, 11. 1.

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

• ob 16.00 na LU Krško: 
brezplačni nadaljevalni tečaj 
angleščine s spletno podpo-
ro, ob 17.00: brezplačni na-
daljevalni tečaj nemščine s 
spletno podporo

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje Mitje 

Duha »Tek za življenjem«
• ob 20.00 v Klubu MC Bre-

žice: hard rock srede z Dmi-
trijem

Četrtek, 12. 1.

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

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predstavitev 
knjige »Policija Posavja v 
osamosvojitvenih procesih«

Petek, 13. 1.

• ob 19.00 v TVD Partizan Bo-
štanj: ponovitveni božično-
-novoletni koncert KD God-
ba Sevnica »Večer ameriških 
sanj«

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: odprtje fotografske 
razstave »Krmelj nekoč in 
danes« 

Sobota, 14. 1.

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

• ob 19.30 v veliki dvorani KD 
Krško: gledališka predstava 
Butnskala, za modri abon-
ma in izven

• ob 20.00 v Klubu MC Breži-
ce: večer stand-up komedije 
s Klemnom Bučanom

Nedelja, 15. 1.

• ob 17.00 v veliki dvorani KD 
Krško: koncert Tanje Žagar

Ponedeljek, 16. 1.

• ob 16.00 na LU Krško: 
brezplačni tečaj računalni-
štva za zaposlene, osvežit-
veni in nadaljevalni program

• ob 16.30 v Knjižnici Sevni-
ca: literarna ustvarjalnica »V 
meni prebiva«

Torek, 17. 1.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje dr. Mar-
jana Smrketa o verstvih

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: tematsko preda-
vanje »Urbar gospostva Kr-
ško iz leta 1570 in mesto 
Krško v 16. stoletju«

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: gledališka predsta-
va - veseloigra o umetnosti 
prijateljstva Art, za abonma 
in izven

Sreda, 18. 1.

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

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica z ustvar-
jalno delavnico

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

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis »Nepal, življe-
nje na strehi sveta«

• ob 20.00 v Klubu MC Bre-
žice: hard rock srede z Dmi-
trijem

Ta trenutek vodim tih pogovor sama s seboj, ko v na-
daljevanju razčlenjujem obče medsebojno pogovar-
janje. V medijih pogovoru učeno pravimo intervju, 
ki izhaja iz angleške besede »interview«. In je še ena 
taka beseda, za katero imamo čisto lepo slovensko be-
sedo. Ki pomeni za javnost namenjen pogovor s kako 
vidno osebnostjo za objavo.

Ampak, Tone Pavček: »Vsak človek je zase svet, ču-
den, svetal in lep kot zvezda na nebu …«

Niti sanja se mi ne, niti prešteti ne morem (več), ko-
liko pogovorov sem naredila v vsej svoji dolgi novi-
narski kilometrini. A v spominu mi je ostalo zasid-
rano, da so bili vsi moji sogovorniki zelo pozitivni 
ljudje, dobro misleči, da so se vsak na svojem polju 
oziroma na ljubiteljskem ali profesionalnem podro-
čju trudili dati čim več, nam obogatiti naše skupno 
sobivanje. Na sprejemljiv način so poskušali dopove-
dati, kaj bi bilo lahko boljše, kaj so vrednote, kaj bi 
bilo nemara bolj modro opustiti. Spominjam se tudi 
nekaterih, ki sem jih z malo več muke uspela prido-
biti k pogovoru. Morda je komu (z)manjkalo potreb-
ne samozavesti biti v mediju; kdaj me je kdo še na 
radiu vprašal, kaj se bova pa pogovarjala dve uri in 
je bil po preteku teh dveh ur presenečen, kako lahko 
je tako hitro minilo sto dvajset minut. Že res z glas-
benimi premori. Na površje so mi »priplavali« Da-
mir Šambarek, Ivanka Počkar, Ana Mamilovič, Sil-
vo Mavsar, Tone Pavček, Darko Bukovinski, vsak na 
svoj način in s svojimi drobci, ki se budijo in bi za te 
»drobce« porabila precej A 4 formatov. Oj, naj mi ne 
zamerijo vsi tisti, ki mi sedaj vrejo na plan. Od čebe-
larja do glasbenikov, slikarjev do ljubiteljskega zbi-
ralca in popravljalca ur. Kar vse je moja mogočna 
mineštra med etrom in časopisom. Časopisom, ki os-
taja. Za vse tiste, ki radi raziskujejo, ko je že marsi-
kaj mimo in drugače. Berejo, primerjajo minuli čas 
z današnjim in raziskujejo o ljudeh, o katerih govo-
rijo njihova dela. O njihovih življenjskih osekah in 
plimah. 

Pogovori, običajno s preprostimi, skromnimi in pri-
zemljenimi ljudmi, so dar. Kot so trije bratje Prevc, 
čeprav letajo 'viiisoko' pod oblaki, pa jim tisti metri 
spodaj izmikajo stopničke in uvrstitve. Vendar znajo 
premišljeno odgovoriti na vsako vprašanje, zakaj se 
je zgodilo, kar se je zgodilo. Brez ihte, ko mi pričaku-
jemo najboljše uvrstitve. 

Še tečejo ure, ko smo si in si še vedno največkrat izre-
kamo želje po zdravju in sreči. Kaj pomeni zdravje, 
nam je vsem jasno. S srečo je že bolj zapleteno. Kar je 
sreča za enega, ni nujno, da je tudi za drugega. Sreča 
je med mnogimi srečami tudi izkušnja dobrega med-
sebojnega pogovora. Če smo komu kar koli zameri-
li, da znamo tudi odmeriti. Dobro se je najprej pogo-
voriti s samim seboj, potem še v skupnosti drugače 
mislečih. Za dobro sobivanje.

»Vsak tiho zori, počasi in z leti, a kamor že greš, vse 
poti je treba na novo začeti.« Tone Pavček. Oboje da-
nes iz Pesmi o zvezdah. 

Bi bili pripravljeni poskusiti biti vsaj zvezdica, če 
ne že zvezda?

Pogovori.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

SMG in PG Kranj

BUTNSKALA
satira

za MODRI abonma in izven

sobota, 14.1., ob 19.30 uri

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

DEKMANCA - Marsikdo si je v 
prazničnem času zaželel og-
leda izvirnih prizorov božič-
ne zgodbe, upodobljenih sko-
zi postavitev jaslic, in je za to 
pripravljen prevoziti dolgo pot 
do krajev, kjer bo lahko obču-
doval, kaj vse lahko v tem bo-
žičnem času pričarajo člove-
kova domišljija, znanje in delo. 
Bistričani imajo srečo, da imajo 
božično posebnost praktično 
na svojem pragu. V najsever-
nejši vasi Dekmanca, ob kraš-
kem izviru Davjek, votlino in 
skalovje vsako leto krasijo jas-
lice. Njihov snovalec je doma-
čin Jože Vračun, ki je leta 2002 
v domači delavnici izrezljal ne-
kaj lesenih jasličnih figur in jih 
razporedil po skalovju v Davje-
ku. A to še ne bi imelo pomena, 
če tjakaj ne bi prišli obiskoval-
ci. Sprva domačini, kasneje še 
okoliški vaščani, nekaj let za-
povrstjo so pohodniki bistriške 
sekcije podčetrtekšega planin-
skega društva celo organizirali 
božični pohod k jaslicam. Z leti 
se je ekipa postavljalcev jaslic 
okrepila in tudi jaslice so po-
stajale vse obsežnejše. Danes 
štejejo že okoli 50 lesenih figur.  
Njihova posebnost je, da so ene 
redkih na našem območju, ki 
so postavljene v naravnem am-

Jaslice ob Davjeku v Dekmanci

bientu votline in skalovja, zato 
so toliko bolj skladne z zgodbo 
božične noči. 

Najslovesnejše dogajanje se ob 
jaslicah odvija na sveti večer. 
Letos so se tako srečali že šti-
rinajstič zapovrstjo. V kultur-
nem programu so dekleta ob 
osvetljenih jaslicah prepeva-
la božične pesmi, fantje pa so 
obiskovalce nagovorili s topli-
mi mislimi ter skozi sestavke iz 
zgodovine praznovanja božiča 
prenašali sporočilo o pomenu 
božičnih praznikov. Srečanje je 
tudi priložnost, ko si zbrani se-
žejo v roke, si izrečejo voščila 
ob praznikih, poklepetajo ter 
se okrepčajo s toplim čajem, 
vinom in s sladkimi dobrota-
mi domačink. Nekateri se po-

tem peš odpravijo k polnočni-
ci v Šempeter, drugi odidejo v 
tople domove. 

Na večer ob božiču se je ob jas-
licah dogodil še en lep dogo-
dek. Dekliški cerkveni pevski 
zbor La Vita ter otroški cerkve-
ni pevski zbor sta tradicional-
ni božični koncert namesto v 
farni cerkvi priredila ob jasli-
cah. Kljub temperaturam oko-
li ledišča so obiskovalci prizo-
rišče napolnili in bili tako nad 
prepevanjem kot ambientom 
navdušeni. Jaslice bodo v Dav-
jeku postavljene do 2. februar-
ja. Ker je obiskovalcev iz leta 
v leto več, so domačini pot do 
Davjeka od regionalke naprej 
označili z usmerjevalnimi tab-
lami.  E. Šterlek

Kulturni program ob jaslicah v Davjeku
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Geslo križanke pošljite do četrtka, 12. januarja, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

RELIVE - ZDRAVJE, FITNES 
GEMIS D.O.O., LENARTOVA POT 28, 8250 BREŽICE

1. nagrada:   poldnevna karta za fitnes
2. nagrada:  poldnevna karta za fitnes
3. nagrada:  poldnevna karta za fitnes

Geslo 26/2016 številke: 

POSAVSKI OBZORNIK VSTOPA 
V DVAJSETO LETO

SODOBNA SPLETNA STRAN

NAGRAJENCI VELIKE NAGRADNE 
PRAZNIČNE KRIŽANKE:

1. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Šempeter 
v Bistrici ob Sotli; Anton Mihelič, Čatež ob Savi

2. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Šempeter 
v Bistrici ob Sotli; Romana Volčanjk, Ljubljana

3. nagrada: kosilo za dve osebi v gostilni Pri mesarju v Bre-
žicah; Vida Molan, Veliki Obrež

4. nagrada: kosilo za dve osebi v gostilni Pri mesarju v Bre-
žicah; Mira Davidović, Brežice

5. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi v Restavraciji Sil-
vester na Raki; Gabrijela Gorenc, Koritnica

6. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi v Restavraciji Sil-
vester na Raki; Žiga Zakšek, Selce

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

 

Matjaž Kumelj uresničil svoje sanje ob pomoči Big 
Banda Krško, velik uspeh mladih pevk iz brežiške ob-
čine. Tokrat preberite:

Matjaž Kumelj (foto: Andrej Matič), ki smo ga lahko dob-
ro spoznali v oddaji Znan obraz ima svoj glas, trenutno 
navdušuje tudi v eni izmed glavnih vlog v muziklu Mam-
ma mia. A nekdanji mister Slovenije obožuje božični čas in 
glasbo, primerno božičnemu vzdušju. Zato je ob izteku lan-

skega leta, vsaj 
po njegovih be-
sedah, doživel 
svoje sanje, saj 
se je ob sprem-
ljavi Big Banda 
Krško, tokrat 
pod vodstvom 
dirigenta Boja-

na Zupančiča, podal na mini turnejo po Dolenjski in Po-
savju. Velja omeniti, da je Matjaž na koncert povabil glasbe-
ne goste: priznano slovenska pevko Alenko Godec, pevko 
in  kitaristko Evo Hren,  komedijantko Ano Mario Mitič, 
pevke iz POPsi glasbene šole ter prijetno presenečenje, de-
kleta iz njegove nekdanje skupine All4Play.  

Sicer pa: ste vedeli, da je duetu WildArt, zmagovalcema 
šova Slovenija ima talent, z glasbenim mentorstvom na 
pomoč priskočil ravno Bojan Zupančič? »Naredil sem jima 
aranžma in z njima zvadil polfinalno točko. Najprej sem se 
lotil aranžmaja Adeline uspešnice Rolling in the Deep ter 
ji za nameček dodal še kahon (cajon – boben v obliki ška-
tle, ki izhaja iz Peruja, op. p.). Ko sta se fanta uvrstila v fi-
nale, sem za finalno oddajo naredil miks dveh skladb. To 
sta bili uspešnici skupine Queen The Show Must Go On in 
Smooth Criminal Michaela Jacksona,« nam je še zaupal po-
savski saksofonist.

Medtem pa v brežiški občini očitno ne primanjkuje pevske-
ga podmladka, saj sta si na glasbeni prireditvi Glas mladih, 
ki je konec novembra potekala v Črnomlju, prvo in drugo 
mesto v svoji kategoriji pripeli prav dve mladi Brežičanki. 
Aida Perko Praner (na sredini; foto: Tomislav Urh), učen-
ka 8. razreda OŠ Brežice, je ponovno dokazala, da se razvija 
v res vrhunsko pevko. Zmagovalna pesem Rise Like a Phoe-
nix jo je dobesedno izstrelila na prvo mesto. Petja se uči pri 
učiteljici Ani Marčun in duetu Maraaya. Trenutno je sredi 

priprav za opero 
Hobbit v Glasbe-
ni matici Ljublja-
na. Poje več ur 
dnevno in obožu-
je vse vrste glasbe. 
V petju sicer uživa 
že skoraj deset let 
in obenem upa, da 
bo v življenju do-
segla svoje sanje 
in osrečevala vse 

ljudi, ki ji bodo prisluhnili. Nika Čižmek (desno; foto: To-
mislav Urh), devetošolka OŠ Globoko, se je uvrstila takoj za 
Aido. Pred osmimi leti je začela obiskovati Glasbeno šolo 
Brežice in pod mentorstvom prof. Anite Veršec zaključi-
la srednjo glasbeno – smer citre. Dve leti je že gostja na le-
tnem koncertu Dalmatinski večer z Brodniki na Senovem, 
kjer s svojim glasom navdušuje s prelepimi dalmatinski-
mi pesmimi. Letos se je udeležila tudi finala mednarodne-
ga otroškega festivala v Brežicah. Za vse njene dosežke gre 
velika zahvala njeni učiteljici petja Brigiti Šuler in vsem, 
ki jo pri tem spodbujajo.

Nina Pušlar je leto 2016 zaključila na prav poseben na-
čin – z duetom, novim singlom in videospotom. Gre za pe-
sem Tebe imam, ki jo je Jan Plestenjak za svojo mamo na-
pisal 15 let nazaj, Nina jo je vzljubila in iz nje je nastal duet 
na njenem predlanskem letnem koncertu v Ivančni Gori-
ci, ko se ji je tudi Jan pridružil na odru. »Tebe imam mi je 
najljubša Janova pesem in enostavno zaljubila sem se va-
njo. Skupaj sva jo že dvakrat izvajala v živo – na mojem 
predlanskem letnem koncertu v Ivančni Gorici in na lan-
skem aprilskem dobrodelnem koncertu Nasmeh za življe-
nje, tako da smo se z ekipo odločili, da enostavno posna-
memo duet. Jan je bil takoj za in vesela sem, da smo tako 
lepi pesmi ustvarili novo podobo,« je za medije dejala sim-
patična pevka. Kot zanimivost, videospot je nastal na gra-
du Rajhenburg v Brestanici.

In naj vam za konec z glasbo prežeto novo leto zaželi-
mo tudi iz naše rubrike!
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Krepitev zdravja in popestritev dneva 
v centru Relive za vso družino. 

Nudimo vam: �tnes center, skupinske vadbe, osebno 
trenerstvo, gibalno kliniko, terapije, masaže, dietetiko, 

bioresonanco in vaš dnevni pobeg - RELIVE BAR. 

www.relive.si | 051 334 145

7. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Senica 
na Senovem; Danica Vodopivec, Veliki Dol

8. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Senica 
na Senovem; Dejan Štojs, Krško

9. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Kregl v 
Gornjem Brezovem; Vinko Podpadec, Ribniki

10. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Kregl v 
Gornjem Brezovem; Fani Borštnar, Tržišče

11. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Strnad 
na Hotemežu; Tanja Mencin, Sevnica

12. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Strnad 
na Hotemežu; Nada Popotnik, Ponikve

13. nagrada: knjiga Krško – stoletje na razglednicah (Založ-
ba Neviodunum); Tadeja Zupančič, Leskovec pri Krškem

14. nagrada: knjiga Krško – stoletje na razglednicah (Založba 
Neviodunum); Bogomira Blažič, Dečno selo

15. nagrada: komplet otroških slikanic Brinove zgodbe (Za-
ložba Neviodunm); Ðurđa Barlovič, Krško

16. nagrada: komplet otroških slikanic Brinove zgodbe (Za-
ložba Neviodunm); Lily Doris Špan, Dolenja vas

17. nagrada: zbrana dela Viktorja Tillera (Založba Nevio-
dunum); Fanika Tomanovič, Brežice

18. nagrada: zbrana dela Viktorja Tillera (Založba Nevio-
dunum);  Majda Drežnjak, Cerklje ob Krki

19. nagrada: Almanah občine Krško 2016 (Založba Nevio-
dunum); Zdenka Ðukić, Pišece

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

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Sara Berk, Sevnica – dečka,
• Sabina Štefanič, Sobenja 

vas – dečka (dvojčka),
• Monika Kozole, Sremič – 

deklico,
• Zdenka Medic, Jelše – 

deklico,
• Rodelyn Kovačič, Bizeljsko 

– deklico,
• Laura Pribožič, Leskovec 

pri Krškem – deklico,
• Kasandra Hudorovac, 

Kerinov Grm - dečka,
• Blažka Kocjančič, 

Drožanje – dečka,
• Sabina Božič, Podbočje – 

deklico,
• Petra Judež, Krško - 

deklico,
• Petra Podgornik, Krško – 

dečka,

rojstva

poroke

moja poroka

• Boris Žerjav in Anja 
Kosmač, oba iz Spodnje 
Pohance.

ČESTITAMO!

• Špela Lenič, Župeča vas – 
deklico,

• Mojca Zavratnik, Drnovo – 
deklico,

• Maja Šmit, Kremen – 
dečka,

• Karolina Strah, Trščina – 
dečka,

• Nada Jurkovič, Kerinov 
Grm - deklico,

• Marjetka Umek, Ravne pri 
Zdolah – dečka,

• Sabina Repar, Kališovec – 
dečka,

• Barbara Grojzdek Šoštar, 
Šedem – dečka

ČESTITAMO!

Sonja Brkovič z Bizeljskega in Ivan Pavlovič iz Brežic, 
30. julij 2016, grad Brežice (foto: Melanie Likar Photo-
graphy)

RAKA - 27. novembra sta Tončka in Zvone Potecin s Sel pri Raki 
v cerkvi na Raki sklenila biserno poroko - 60 let skupnega živl-
jenja. Pred 60 leti sta se poročila v Škocjanu, kjer sta imela tudi 
zlato poroko. Zgradila sta si dom v okolici Rake, kjer preživljata 
zasluženi pokoj. Še vedno sta trdnega zdravja, vesele narave in 
še vedno sama poskrbita za vse potrebno. Ob obnovitvi zakon-
ske zveze v cerkvi smo nadaljevali slavje na  kosilu v restavraciji 
Silvester, v krogu hčerke Zvonke, vnukinj Ajde in Maje, sorod-
nikov in prijateljev. Ob zvokih harmonike sta se slavljenca vese-
lo zavrtela. Vsi smo slavljencema zaželeli mnogo lepega, največ 
pa zdravja.  F. Metelko

Biserna poroka zakoncev Potecin

Zakonca Potecin z raškim župnikom Francem Levičarjem

PRIREDITVE 
V JANUARJU 2017

PRAVLJIČNE URICE  
Z USTVARJALNO DELAVNICO

• v sredo, 4. januarja, in v sredo, 18. januarja, 
ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

• v torek, 10. januarja, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL UČENCEV
Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž
• od četrtka, 5. januarja, do srede, 1. februarja

RAZSTAVA ROČNIH DEL
Karoline Klenovšek

• od četrtka, 5. januarja, do srede, 1. februarja

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 9. januarja, ob 18. 30

Literarna ustvarjalnica
»V MENI PREBIVA«

• v ponedeljek, 16., 23. in 30. januarja, ob 16.30

Potopisno predavanje KITAJSKA
Mihaela-Janja Kolar

• v četrtek, 19. januarja, ob 17. uri

4. območno srečanje literatov občine Sevnica
»ŠKRJANČEK POJE, ŽVRGOLI«

• v četrtek, 26. januarja, ob 19. uri

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 
Vljudno vabljeni!

Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304

SEVNICA - 16. decembra je v 
krogu svoje družine prazno-
vala častitljivih 90 let Lucija 
Slemenšek, ki jo domači kli-
čemo mama Cilka. Novembra 
so minila štiri leta, odkar živi 
v Domu upokojencev Sevni-
ca, ki je enota DUO Impoljca. 
V domu se počuti odlično in 
tudi sama zase še vedno lepo 
skrbi. Za svoje dobro počutje 
si vsak dan skuha čajčke iz 
zdravilnih rastlin, ki jih sama 
posuši, na njenih poličkah pa 
je mogoče najti tudi domačo 
marmelado in borovničke v 
ličnih malih steklenih poso-
dicah. Čas si krajša še s ple-

tenjem in z ročnimi deli. Zelo se razveseli obiska vseh, še pose-
bej obeh sinov, vnukinje in vnukov ter pravnukov. Ponosni smo 
nanjo in vsi skupaj ji želimo, da ostane še naprej tako nasmeja-
na, pozitivna, bistrih misli in življenjskih modrosti.  M. S.

90 let Lucije Slemenšek

Lucija Slemenšek

Elizabeta, rojena Bračun, se 
je rodila v družini, v kateri je 
bilo sedem otrok, v Gorjanah. 
Njen oče Janez je kmetijo pro-
dal in kupil drugo v Gradišču, 
kamor se je družina tudi pre-
selila. Pri hiši so obdržali vi-
nograd ob vznožju Okiča, kjer 
sta se v »tabrhih« spoznala z 
Avguštinom. Slednji je starej-
ši sin drugega zakona mame 
Marije in Franca Simonišek 
iz Vojskega, zaselek Drča. Ima 
šest bratov, štiri sestre, dve 
polsestri in polbrata. Fantje 
so spali pozimi v hlevu, pole-
ti pa v senu. Ko so bili dovolj 
močni, so odšli služit k večjim 
kmetom. Po zaključku šole je 
Gusti denar služil v glavnem 
po »taberhih«. Občutil je tudi 
vojno, saj je bil že na urjenju 
v Hitlerjevi mladini. Na srečo 
se je vojna končala in fantje 
so peš prišli iz Maribora. Ko je 
odslužil vojsko, se je zaposlil v 
Rudniku Senovo kot rudar in 
se leta 1980 upokojil. 

Lizika in Gusti, kot ju kliče-
mo, sta se poročila na štefa-

www.PosavskiObzornik.si

Železna poroka Gustija in Lizike
MALI KAMEN - Zlate poroke so danes dokaj pogoste, bolj redek dogodek pa je praznovanje para, poročenega 
65 let. Že ime pove, da je tak zakon trden kot železo. Decembra sta ga obeležila Avguštin in Elizabeta Simoni-
šek z Malega Kamna. Ker je Avguštin šibkega zdravja, smo obletnico proslavili v ožjem družinskem krogu.

novo leta 1951 v Podsredi. 
Prvo leto sta stanovala na Li-
zikinem domu v Gradišču pri 
Podsredi in tam se jima je leta 
1952 rodil sin Jože. Do službe 
v rudniku je imel Gusti okoli 
tri ure hoda v eno smer. Da bi 
skrajšal pot, so se preselili na 
Vojsko, blizu očetovemu domu, 
v »štant«. Tu se jima je leta 
1953 rodila hčerka Ivanka. 
Leta 1958 sta na Malem Ka-
mnu kupila parcelo in na njej 

zgradila hišo. Vanjo so se pre-
selili leta 1959. Leta 1968 sta 
z Liziko dokupila nekaj zem-

lje, tako da sta začela kmeto-
vati. Sin Jože z ženo Katico in 
hčerko Urško živi kot sosed v 
svoji hiši, starejša Metka, por. 
Kranjc, z možem Romanom 
ter otrokoma Nušo in Fili-
pom pa tudi kot soseda v svoji 
hiši. Hči Ivanka, por. Klein, živi 
v Nemčiji, njen mož in hčerka 
Karmen pa sta žal pokojna. Av-
guštin je vozil avto do 84. leta. 
Ko ni več zmogel dela na po-
lju, je pletel koše, canje in lese, 
zvečer pa na TV rad sprem-
lja šport. Živita sama v svoji 
hiši. Za Gustija skrbi žena, saj 
je popolnoma odvisen od dru-
gih. Vsak dan prihaja tudi ne-
govalka iz CSD, ki ji olajša delo. 
Želimo jima še veliko zdravih 
let!  J. S.

Železnoporočenca Avguštin in Elizabeta Simonišek

VRANJE - 26. decembra, na god sv. Štefana, je v Vranju pri Sev-
nici potekal že 25. tradicionalni blagoslov konj. Udeležilo se ga 
je sedem konjenikov z območja Sevnice in Blance, ki so prijez-
dili svoje konje na privez ob cerkvi. Po nagovorih predsedni-
ka sveta KS Zabukovje Jožeta Baumkirherja in podpredsedni-
ka Društva konjerejcev in konjenikov Sevnica Antona Grilca 
je sevniški župnik Vinko Štrucelj podelil blagoslov konjem in 
njihovim spremljevalcem, nato pa daroval še sv. mašo. T. K.
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»Ravno pred kratkim mi je 
nekdo dejal, da to, kar je meni 
uspelo v letu in pol, priti od 
druge lige do reprezentan-
ce, najbrž ni še nikomur. Res 
sem vesel, kako se stvari razvi-
jajo in še naprej bom treniral 
in se trudil po svojih najbolj-
ših močeh in bom videl, kam 
me bo to pripeljalo,« zadovolj-
no ugotavlja Gregor, po Deja-
nu Rusiću, Dejanu Kelharju 
in Robertu Beriću šele četr-
ti nogometni reprezentant iz 
Posavja. Iz obdobja v Krškem 
se seveda z veseljem spominja 
preboja v prvo ligo in odločilne 
tekme proti Aluminiju, ki so jo 
dobili v zadnjih sekundah. »Ko 
se spominjam za nazaj, si ved-
no rečem, da je bil to najboljši 
dan v mojem življenju. Če tis-
te tekme ne bi zmagali, verje-
tno danes ne bi bil tu, kjer sem 
oz. bi mi morda uspelo nekaj 
let kasneje,« meni.

Vtisi z novembrskega gostova-
nju v Vroclavu, kjer je pred 40 
tisoč gledalci odigral celotno 
tekmo, so še vedno sveži. »Naj-
bolj impresioniran sem bil že 
na treningu dan pred tekmo, 
ko se zaradi megle sploh ni vi-

KRŠKO - V organizaciji Triatlon kluba Krško je 18. decembra po-
tekal 9. novoletni tek po ulicah starega mestnega jedra Krškega. 
V precej mrzlem vremenu se je na 10 km dolgo progo (5 krogov) 
podalo 38 tekačev in 15 tekačic, najhitrejša pa sta bila Uroš Ko-
žar (36:20) in Urška Krašovec (40:44). Za tek na 4 km (2 kro-
ga) se je odločilo 14 tekačev in 13 tekačic, najhitreje pa sta jih 
pretekla Miha Povšič (13:22) in Breda Škedelj (15:22). Osnov-
nošolskega teka na 1 km se je udeležilo 45 mladih, po katego-
rijah pa so zmagali: Ana Volčanšek (dekleta 9 do 11 let), Zala 
Jakhel (dekleta od 12 do 14 let), Urban Slemenšek (fantje od 
9 do 11 let) in Tim Breznikar (fantje od 12 do 14 let). Za mlaj-
še osnovnošolce so pripravili 500-metrski tek, za namljaše pa 
200-metrski tek, na katerih pa časov niso merili.  P. P.

KRŠKO - V posavskih nogometnih krogih je tik pred božičem 
precej odmevala novica, da so se v Nogometnem klubu Kr-
ško zahvalili za sodelovanje petim nogometašem: Mihi Dr-
novšku, Davidu Bučarju, Juretu Špilerju, Žigi Jurečiču in 
Timu Čehu. Bučar in Špiler naj bi odšla na posojo, ostali pa 
so dobili proste roke pri iskanju novega kluba. Razen Čeha, 
ki je v Krško prestopil iz Olimpije, gre za fante iz domačega 
okolja, ki so nogometno znanje nabirali v mladih selekcijah 
krškega kluba, razen Špilerja pa so ostali štirje imeli tudi po-
membno vlogo pri uvrstitvi krške ekipe v prvo ligo, Drnovšek 
celo kot kapetan, Bučar pa kot strelec odločilnega gola na tek-
mi z Aluminijem. Jurečič je bil še v jesenskem delu prvenstva 
standardni član udarne enajsterice, Drnovšek pa kljub manjši 
minutaži 'ikona kluba' in ljubljenec navijačev. V klubu so od-
ločitev, ki je med podporniki kluba zbudila precej začudenja 
in neodobravanja, utemeljili s tem, da delajo »prostor za ne-
kaj mladih fantov, ki so priključeni članski ekipi, od katerih 
bo med drugim odvisna prihodnost posavskega nogometa in 
krškega kluba«. Mnogi pa menijo, da so vajeti v klubu prevze-
li švicarski investitorji iz podjetja JSP oz. njihov 'skrivnostni' 
športni direktor. Zakaj se je 'čistka' pričela pri že tako ne zelo 
številnih domačih nogometaših, lahko le ugibamo, vsekakor 
pa upamo, da se ekipa iz posavskega prvoligaša ne spreminja 
v prvoligaša s sedežem v Posavju in igralskim kadrom z vseh 
vetrov …  P. P.

Kakšna je splošna ocena je-
senskega dela prvenstva?
Jesenski del prvenstva ocenju-
jem kot zelo dober in nad pri-
čakovanji pred sezono. Glede 
na to, v kakšnem stanju smo 
bili po koncu lanske sezone, 
ter glede na ostale dejavnike 
lahko rečem, da smo bili re-
zultatsko odlični. Tudi po igri 
smo bili boljši, kot npr. lansko 
jesen. Je pa to seveda le pog-
led skozi prizmo prvenstva, 
pomembna so tudi ostala pod-
ročja v klubu. 

Kar precej točk ste izgubili 
v zaključkih tekem, čemu to 
pripisujete?
Na prvem mestu neizkušenos-
ti, realno gledano je večji del 
naše ekipe neizkušen še za 2. 
SNL, kaj šele za prvo. Tudi med-
sebojni povezanosti in uigra-
nosti, saj je bila ekipa v veliki 
meri sestavljena letos. Manj-
ka pa nam tudi fizične moči, 
ampak tukaj dejansko mislim 
moč. Fantje so zelo mladi, mi-
šične mase niti še niso imeli 
priložnosti dobiti v preteklih 
letih in ko gre enkrat tekma na 
nož in ko odločajo dueli, ima-
mo velike težave.

Na domačem stadionu ste 
izgubili le dvakrat, pa še to 
tesno proti najboljšima eki-
pama v državi. Kako po-

Nogometni reprezentant Gregor Sikošek

Od druge lige do reprezentance
ARTIČE - Še ne 23-letni Artičan Gregor Sikošek si bo minulo leto zagotovo zapomnil kot prelomno: z NK Kr-
ško je obstal v prvi slovenski ligi, prestopil v bolj uveljavljeno okolje NK Luka Koper ter si prislužil vpoklic 
v člansko nogometno reprezentanco, v kateri je novembra debitiral na prijateljski tekmi s Poljsko.

delo povsem do vrha stadio-
na. Ko se začne tekma, moraš 
to odmisliti in igrati po naj-
boljših močeh, ko pa po tek-
mi razmišljaš, da si igral pred 
toliko ljudmi in proti takšnim 
nogometašem, si ponosen 
nase,« pravi in izpostavi dvo-
boje s slovitim Poljakom Jaku-
bom Blaszczykowskim. Med-
tem se z reprezentanco znova 
pripravlja na prijateljski tek-
mi s Savdsko Arabijo in Fin-
sko, ki ju bo Slovenija odigrala 
na turnirju v Združenih arab-
skih emiratih in kjer upa, da bo 
spet dobil priložnost za igro: 
»Za državni grb je vedno lepo 
igrati, to je posebna čast.«

Z odločitvijo za poletni prestop 
v Koper (zanj naj bi se sicer za-
nimala tudi Olimpija) je zado-
voljen. »Vpoklic v reprezentan-
co je tudi potrditev, da sem se 
prav odločil. Pri odločitvi sem 
gledal na to, da so v Kopru 
odlični pogoji za trening in da 
mi bo redno igranje ponudilo 
priložnost za preboj v tujino,« 
pravi. Reprezentančni nasto-
pi mu seveda še bolj odpirajo 
vrata v tujino. Nekaj kontaktov 
v tej smeri je že bilo, pravi, a 

še nič konkretnega, morda bo 
kaj bolj resnega v januarskem 
prestopnem roku. Če bi lah-
ko izbiral, pa bi najraje igral v 
Španiji, saj mu je slog nogome-
ta, ki ga tam gojijo, najbolj všeč.

Gregorjeva nogometna pot se 
je začela v NK Brežice, kjer mu 
je, kot pravi, veliko dal trener 
Ciril Kolešnik. Nato je presto-
pil h krškim mladincem, ki so 
se uvrstili v prvo ligo, že kma-
lu mu je trener Adnan Zildžo-
vić dal priložnost tudi v članski 
ekipi. Čeprav je igral v bolj na-
padalni vlogi, ga je trener To-
maž Petrovič, ki ga prav tako 
poudari kot pomembnega za 
njegov razvoj, v drugi ligi pos-

tavil na položaj levega branil-
ca, kar mu sprva ni bilo naj-
bolj všeč, vendar je spoznal, da 
na njej lahko največ doseže in 
si niti ne predstavlja več, da bi 
igral višje v formaciji. V Kopru 
je jeseni po sili razmer sicer 
igral kar na osrednjem branil-
skem položaju, a si seveda želi 
čim prej nazaj na levi bok. Nje-
gov vzornik na tem položaju je 
sicer Brazilec Marcelo, igra-
lec madridskega Reala. »Mla-
dim nogometašem bi svetoval, 
naj vztrajajo, tudi če ne velja-
jo za posebne talente, in naj ne 
odnehajo ob prvem neuspehu, 
saj je v mladih letih bolj po-
membno delo kot talent,« tudi 
na podlagi lastne izkušnje, ko 
mu zaradi počasnejšega teles-
nega razvoja marsikdo ni pripi-
soval tako lepe nogometne pri-
hodnosti, pravi Gregor, ki je ob 
nogometu prišel tudi do 3. le-
tnika študija kineziologije na 
Fakulteti za šport. Kot ne po-
zabi poudariti, mu vse to ne bi 
uspelo brez trdne podpore v 
starših Andreju in Anici, sestri 
Karmen ter še posebej v sta-
rem očetu Jožetu, ki že od nek-
daj spremlja njegove tekme.
 Peter Pavlovič

Gregor Sikošek

»Boj za obstanek bo surov«
KRŠKO - Članska ekipa NK Krško je jesenski del svoje druge prvoligaške sezone opravila dobro: na 21 tek-
mah je zbrala 22 točk, kar zadošča za 8. mesto na lestvici, prebili pa so se tudi v četrtfinale pokalnega tek-
movanja. A to, kot pravi trener Tomaž Petrovič, ne zadošča za miren spanec v boju za obstanek.

memben faktor je pri tem 
domača publika?
Izjemen. Ob vseh minusih na-
sproti ostalim ekipam je ener-
gija, ki jo dajo gledalci, lahko 
ključna. Doma si dejansko mla-
di fantje tudi več upajo, so bolj 
borbeni, tako da nas domače 
tekme že drugo sezono rešuje-
jo. Verjetno potem to začutijo 
tudi gledalci in je energija obo-
jesmerna. Upam, da jih bo tudi 
v prihodnje veliko. Naš doma-
či stadion mora ostati zaščitni 
znak krškega nogometa, špor-
ta in Posavja. 

V zaključku prvenstva so do-
bili precej priložnosti mla-
dinci. Je bilo to zgolj po sili 
razmer (težave s kadrom) ali 
je šlo tudi za načrtno vklju-
čevanje v ekipo? 

Oboje. Številni mladi igral-
ci so bili že poleti priključeni 
pripravam prve ekipe. Nekate-
ri že dlje časa trenirajo z nami 
in igrajo prijateljske tekme. 
Tako je lažje njim, da naredijo 
preskok in se navadijo na do-
ločene stvari, po drugi pa tudi 
nam, ker imamo potem večjo 
širino. So talentirani in ambici-
ozni, imajo delovne navade, je 
pa res, da se tukaj njihova pra-
va nogometna pot šele začne 
in da je preskok izjemen ter za 
številne tudi usoden. 

Položaj na lestvici je po eni 
strani v boju za obstanek 
ugoden, po drugi strani pa 
ne zagotavljala mirnosti ...
Zavedamo se, da nas v nasled-
njih mesecih čaka surov boj za 
obstanek v ligi. Mirni vseka-

kor ne moremo biti, ker ima 
Aluminij zelo močno ekipo, ki 
je lahko le precej boljša, kot je 
bila. Tudi Radomlje bodo bolj 
pridno zbirale točke, ker nji-
hov izkupiček ni realen. Se pa 
sam poskušam osredotočiti 
predvsem na tisto, na kar lah-
ko vplivamo, to pa je ekipa, ki 
je trenutno tukaj in ima voljo 
do dela, kar me najbolj veseli. 

Sami ste podaljšali pogodbo 
s klubom do konca sezone 
2017/18, torej še vidite iz-
ziv v vodenju ekipe?
Zahvaljujem se klubu za zau-
panje. Sam sem vedno rad op-
ravljal to delo, čeprav je res, da 
je včasih zelo težko, vendar so 
mi igralci, gledalci in sodelavci 
vse vrnili s svojo energijo. Mis-
lim, da smo v treh letih nare-
dili veliko. Upam, da smo zdaj 
tudi postavili neke smernice in 
da bomo končno zadržali neko 
osnovo ekipe, ker dejansko je 
to že tretja ekipa v letu in pol. 
Dela in izzivov pa nikakor ne 
manjka. Klub se lahko še moč-
no razvije in če bom lahko pri 
tem vsaj malo pomagal, bom 
vesel. 

Daljši pogovor s trenerjem Pet-
rovičem lahko preberete na Po-
savskiObzornik.si.

 Peter Pavlovič

Tomaž Petrovič (desno) s pomočnikoma

125 tekačev na novoletnem teku

Odslovili domače in zaslužne

BREŽICE - Slovenska rokometna reprezentanca si je za svojo 
edino domačo pripravljalno tekmo pred nastopom na svetov-
nem prvenstvu, ki se naslednjo sredo začne v Franciji, izbrala 
Brežice. Rokometašem je nasproti stala Savdska Arabija, ki bo 
tudi nastopila na SP-ju. Slovenija je dosegla zanesljivo zmago, 

končni rezultat je bil 31:18 (13:9). Kljub temu, da je bila razli-
ka na koncu dvomestna, pa so si slovenski rokometaši visoko 
prednost nabrali šele v zadnjih 15 minutah dvoboja. Tekma v 
brežiški športni dvorani, ki jo je napolnilo 1000 ljubiteljev roko-
meta, se je začela z desetminutno zamudo, saj je tik pred pred-
videnim začetkom dvoboja v dvorani prišlo do izpada električ-
ne energije, prav tako smo pogrešali himni obeh nasprotnikov. 
Občinstvu sta se predstavila tudi dva posavska rokometaša, Blaž 
Janc (dva zadetka) in vratar Urh Kastelic (štiri obrambe ob de-
biju za člansko reprezentanco). Najboljši strelec pri Slovencih 
je bil sicer Tilen Kodrin s šestimi goli. Posavski navijači so na 
tekmi brez dvoma pogrešali svojega ljubljenca Gorazda Škofa, 
za katerega je selektor Veselin Vujović po tekmi dejal, da ne bo 
odpotoval na SP, saj »zaradi let ne more zdržati visokega ritma 
tekem«. Premore med tekmo je s plesnimi točkami zapolnila na-
vijaška skupina Gimnazije Brežice. Slovenski rokometaši prav 
danes odhajajo v Francijo, kjer bodo jutri in v nedeljo odigra-
li še dve pripravljalni tekmi proti gostiteljici SP-ja, danes teden 
pa sledi prva »prava« tekma proti Angoli - kot vse kaže, z dve-
ma posavskima rokometašema.  R. Retelj

Rokometaši do zmage v Brežicah,
Škofa ne bo na SP-ju

Slovenski rokometaši so se po koncu tekme zahvalili breži-
škemu občinstvu.
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»POLICIJA POSAVJA 
V OSAMOSVOJITVENIH PROCESIH« - 

predstavitev knjige
• četrtek, 12. januar, ob 18. uri –  

Osrednja knjižnica v Krškem
Policijsko veteransko društvo Sever Posavje je ob 25-let-
nici osamosvojitve Slovenije izdalo knjigo »Policija Po-
savja v osamosvojitvenih procesih«. Skozi zanimiva 
zgodovinska dejstva iz osamosvojitvenega obdobja nam 
jo bo predstavil avtor, nekdanji upokojeni vodja Upra-
ve za notranje zadeve Krško, državni sekretar na Minis-
trstvu za notranje zadeve in predsednik Zveze policij-
skih veteranskih društev Sever (2010-2014) Miha Molan.

»URBAR GOSPOSTVA KRŠKO IZ LETA 
1570 IN MESTO KRŠKO V 16. STOLETJU« - 

tematsko predavanje
• torek, 17. januar,  ob 18. uri –  

Osrednja knjižnica v Krškem
Predavanje, posvečeno življenju v mestu Krško v 16. sto-
letju in urbarju gospostva Krško iz leta 1570, ki je zelo 
pomemben vir podatkov za osrednji del današnje obči-
ne Krško v 16. stoletju. Pripravili sta ga avtorica raz-
ličnih domoznanskih del in prispevkov o Krškem in oko-
liških krajih Ljudmila Šribar ter raziskovalka zgodovine 
Krškega in prevajalka omenjenega urbarja Eva Petelin. 

VEČER S PESNICO ANJO GOLOB –  
literarni večer

• četrtek, 26. januar, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Pridružite se nam na branju in pogovoru s pesnico Anjo 
Golob, ki je pred kratkim za svojo zadnjo pesniško zbir-
ko »Didaskalije k dihanju« prejela Jenkovo nagrado, ki 
jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev za najboljšo 
pesniško zbirko zadnjih dveh let. S pesnico se bo pogo-
varjal bibliotekar Vilko Planinc.

»KO IMAJO HORMONI ŽUR« -  
predstavitev knjige

• torek, 31. januar, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Avtorica knjige, svetovalka za zdravo prehrano in osebno 
rast Minka Gantar nam bo predstavila v zadnjem času 
zelo iskano knjigo »Ko imajo hormoni žur«, ki je zani-
mivo branje tako za ženske kot tudi moške, da bi lažje 
razumeli svoje partnerke. Knjiga prinaša številne prak-
tične nasvete o lastni samopodobi, stresu, zdravi pre-
hrani in o hormonskih izzivih ter o tem, kako vzpostavi-
ti hormonsko ravnovesje v telesu.

SREČEVANJA S KNJIGAMI – bralna srečanja

• vsako sredo, ob 10. uri -   
Osrednja knjižnica v Krškem 

Pridružite se nam na bralnem srečanju s knjigami, ki ga 
vodi profesorica slovenščine Marija Lelić. Srečanja po-
tekajo tedensko, v dnevni sobi knjižnice.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

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

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

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabni-
ke, ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne 
morejo obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovo-
rite na tel. 07 4904 000.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE 
V JANUARJU

Lepa leta v Posavju
Tako je po naklju-
čju našel tudi vrh, ki 
se imenuje Mehovo. 
»Moje pravo ime je 
sicer Mehemed, am-
pak to je bilo prete-
žko za izgovorjavo, 
pa so me začeli kli-
cati Meho in tako me 
vsi poznajo pod tem 
imenom. Ta vrh Mehovo sem našel streljaj od doma, pri No-
vem mestu. To je mala sprehajalna pot za dušo in ljudje v vasi 
Podgrad so tako prijazni. Mehovo ima zgodovino, nekdaj je 
bila tam graščina. Zapisi segajo v 14. stoletje. Na vrh pa prideš 
z več smeri, tudi po 'zajlah'. Ko sem kazal fotografije, so mis-
lili, da je to nekje v Alpah. Je pa na vrhu tako krasen razgled, 
da se vidi skoraj do Triglava,« živo pripoveduje in ob tem še 
doda, da sam gotovo izvira iz preteklosti, ker mu je bilo nak-
lonjeno, da je našel toliko let staro trdnjavo s svojim imenom.

Več na www.PosavskiObzornik.si

www.PosavskiObzornik.si

KRMELJ - Likovna sekcija pri DKŠD Svoboda Krmelj vsako leto 
v prostorih krmeljskega kulturnega doma v počastitev sevniš-
kega občinskega praznika gosti ljubiteljskega slikarja. Lani je ta 
čast doletela Ulriha Rupreta iz Sevnice, ki je tudi reden udele-
ženec likovnih kolonij, ki potekajo vsako leto v začetku poletja v 
Krmelju. Navzoče in gostujočega ljubiteljskega slikarja je v pro-
storih krmeljskega kulturnega doma nagovorila vodja tukajšnje 
likovne sekcije Ana Hočevar, Uli pa ji je v zahvalo podaril njen 
portret. Obiskovalke in obiskovalce je prijetno presenetil še s 
svojimi avtorskimi pesmimi, ki sta jih recitirali Ksenija Vene in 
Marjana Železnik. Prireditev je povezovala Ines Colner, z igra-
njem na kitaro pa je prijeten kulturni dogodek popestril Zoran 
Košir.  S. R., foto: N. Flajs

Življenje in delo dr. Ivana 
Žmavca je predstavila dr. Ire-
na Gantar Godina. Dr. Ivan 
Žmavc (11. 1. 1871, Vrhje pri 
Kapelah – 22. 11. 1956, Pra-
ga), slovenski filozof, sociolog 
in knjižničar, je bil rojen oče-
tu Jožetu in mami Heleni, roj. 
Urek. Najprej je študiral teo-
logijo na Collegium Germani-
cum v Rimu, a je leta 1892 pre-
šel na fakulteto v Gradec, kjer 
je študiral matematiko, fiziko 
in naravoslovje. Leta 1893 je 
postal član socialdemokrat-
ske stranke in graškega aka-
demskega društva Triglav. 
Sodeloval je z Antonom Ašker-
cem in je leta 1896 predlagal, 
da Aškerca izvolijo za častnega 
člana Triglava ter ostal z njim v 
stiku. Na Dunaju se je vključil 
v krog slovenskih študentov. 
Leta 1897 se je vpisal na češko 
univerzo v Pragi, kjer je poslu-
šal kasnejšega politika Tomaša 
Masaryka ter tudi z njim ostal 
v stiku, prav tako tudi z arhi-
tektom Jožetom Plečnikom. 
Ker češko ni znal dovolj dob-
ro, se je leta 1898 prepisal na 
nemško univerzo ter doktori-
ral iz filozofije in naravoslov-
ja. Bil je praktikant v univerzi-
tetni knjižnici Klementinum v 
Pragi, kjer je napredoval v knji-
žničarja, višjega svetovalca in 
namestnika ravnatelja. Leta 
1934 se je upokojil in sodelo-
val pri organiziranju knjižnic 
na Češkoslovaškem, na poto-
vanjih po skoraj vsej Evropi je 
študiral tudi tamkajšnje knji-
žničarstvo. Leta 1919 so ga 
imenovali za rednega profe-
sorja politične ekonomije na 
Univerzi v Ljubljani, vendar 
zaradi bivanja v Pragi, kjer 

Dr. Ivan Žmavc, 
spregledani rojak iz Kapel
BREŽICE – V malem avditoriju Posavskega muzeja je 22. novembra, ob 60-letnici smrti dr. Ivana Žmavca, v 
sodelovanju s Krajevno skupnostjo Kapele ter na pobudo sorodnika Franca Smrekarja potekal večer, pos-
večen temu spregledanemu slovenskemu znanstveniku, po rodu iz Vrhja pri Kapelah. Tako Ivana kot nje-
govega brata Andreja, enologa, je pri študiju denarno podpiral grof Attems. 

je imel ženo Heleno in hčer-
ko Heleno, mesta ni nastopil. 
V Pragi je bil med ustanovite-
lji in tudi generalni tajnik za-
ložbe Masarykova Akademi-
ja prava, pa tudi podpornega 
društva slovenskih akademi-
kov. Leta 1936 je predaval v 
Beogradu ter dobil odlikova-
nje red sv. Save.

Kot študent je v člankih pisal 
o vlogi slovenske inteligence, 
na zasnovi slovenskega naro-
dnega programa, ki ga je reše-
val v luči socialnega problema. 
Zavzemal se je za sodelovanje 
s Srbi in Hrvati, v Jugoslaviji 
je videl prehod k slovanstvu, 
družbeno in gospodarsko živ-
ljenje je obravnaval z vidika 
kulturne zgodovine, v socio-
logijo je uvajal naravoslovne 
metode, tako je nastal njegov 
sistem sociotehnike. Zavzemal 
se je za slovensko univerzo, ki 
bi bila odprta tudi za Hrvate iz 
Istre, Dalmacije in BiH. Pou-

darjal je, da Slovenci ne sodijo 
k Nemčiji, ampak k slovanstvu, 
in pozival, naj se učijo slovan-
skih jezikov. 

Kot je povedal pobudnik Smre-
kar, se ga je hčerka Helena v 
pismu spominjala kot stro-
gega, energičnega, samotar-
skega in znanosti vdanega, 
vendar prijaznega, dobrega 
človeka in očeta; bil je resnico-
ljuben, zato je imel veliko te-
žav. Utrinke obeh bratov je iz 
pripovedovanja v kapelskem 
narečju povedala sorodnica 
Ivanka Cerjak. Delo brata, 
enologa Andreja Žmavca (27. 
11. 1874, Vrhje – 30. 3. 1950, 
Maribor), je predstavil Karel 
Recer. Leta 1920 je postal rav-
natelj Vinarsko-sadjarske šole 
v Mariboru, ki jo je iz nemške 
šole temeljito reorganiziral in 
jo dvignil v vzoren šolski za-

vod. Prizadeval si je za obnovo 
vinogradov, uvajanje kakovo-
stnih vinskih sort, izrabo eko-
loško najugodnejših leg. Boril 
se je proti samorodnicam ter 
proti izkoriščanju vinograd-
nikov in viničarjev ter se zav-
zemal za ustanavljanje hranil-
nic in posojilnic ter vinarskih 
in sadjarskih zadrug. Tudi An-
drej je bil 1926 odlikovan z re-
dom sv. Save.

Predsednik Sveta KS Kapele 
Ivan Urek je že v začetku iz-
razil obžalovanje, da je v vsaki 
manjši vasi še vedno kdo spre-
gledan, vendar je pomembno, 
da se spomin nanje obudi. Med 
številnimi prisotnimi je Mar-
tin Dušič predlagal, da se po 
tako dveh pomembnih rojakih 
poimenuje bodisi ulica bodisi 
katera od šol.
 Natja Jenko Sunčič

Dr. Ivan Žmavc (portret hra-
ni Franci Smrekar)

PODBOČJE - Vzgojiteljica Ve-
sna Kržičnik Mirt je izda-
la knjigo Mavrična paleta po-
skusov. V vrtcu Levček pri OŠ 
Podbočje, kjer dela, je z otro-
ki preko obogatitvenih delav-
nic izvajala različne poskuse 
tako v naravi kot v učilnici na 
prostem. »Zelo malo je potreb-
no, da otrok začne raziskovati 
in se spraševati, zakaj je nekaj 
nastalo in kako je nastalo. Pot-
rebna sta samo čas in volja, da 
otroku ponudimo nekaj, nato 
začne sam spraševati in razi-
skovati,« pravi, zato je v knjigi 
zbrala poskuse,  ki so otrokom 
zanimivi, iz katerih pridobi-
jo različne izkušnje, predvsem 

pa jih lahko sami izvedejo, le mlajši potrebujejo malo pomoči od-
rasle osebe. Opisom izvedbe poskusov je dodala tudi prepros-
te, otrokom razumljive razlage, ki so odlično izhodišče za vstop 
v neskončni svet naravoslovja.  P. P.

Mavrična paleta poskusov

Vesna Kržičnik Mirt je knjigo 
predstavila tudi na ljubljan-
skem knjižnem sejmu. 

Slike in pesmi Ulija Rupreta 

Na svoji drugi samostojni razstavi se je Uli Rupret predstavil 
tudi kot ljubitelj pesniške besede.
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. 
SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prijate-
lji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi 
kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti, saj smo za obja-
vo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

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

zahvale, spomin

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

STANISLAVA GRČARJA

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh žalostnih dneh stali ob strani.
Posebna zahvala podjetju Gradnje d.o.o. iz Boštanja, podjetju INDE, 
Komunali Sevnica, sodelavcem, govorniku, trobentaču, pevcem, 
gospodu župniku, dr. Pesjaku s sodelavcem, cvetličarni Zelena pika, 
družinam: Možic, Izgoršek-Kuhar, Špegelj, Brilej, Kuhar, Križanec, 
Faniki Veber, Cerovšek, vsem prijateljem in znancem.

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našega dragega Staneta imeli 
radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

S hvaležnostjo: vsi njegovi

 iz Orešja nad Sevnico

Tam, kjer ni ne sonca ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcu živi.

In nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

LJUDMILE OSOJNIK

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, sodelavcem kolektiva Izletnik Celje PE Krško, sodelavcem 
Komunale Brežice, Ljudskim pevcem Bizeljsko, MoPZ Bizeljsko, 
članom Pleteršnikovega društva Pišece, foklornikom FS Duplo 
Pišece, Društvu izgnancev Pišece-Globoko in Društvu invalidnih 
upokojencev Pišece za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, 
denarno pomoč ter svete maše.  Posebno zahvalo smo dolžni osebni 
zdravnici Kseniji Žnidaršič za pomoč in obiske na domu v času 
mamine bolezni. Iskrena hvala naši Ivanki za ganljive besede slovesa, 
pevcem z Bizeljskega za zapete pesmi, g. Petelincu za zaigrano 
melodijo slovesa, vsem praporščakom, pogrebni službi Žičkar in 
domačemu g. župniku za lepo opravljen obred.
Hvala tudi vsem, ki ste našo mamo obiskovali in ji lajšali težke 
trenutke njene bolezni. Vsem in vsakemu posebej hvala, da ste nam 
v žalostnih trenutkih stali ob strani in nam kakor koli pomagali, ste 
našo mamo spoštovali, jo imeli radi in jo skupaj z nami pospremili 
k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

iz Dednje vasi

Nikoli več sonce te ne zbudi,
nikoli več.

Konec je vseh skrbi!
Kjer koli si, naj Angel čuva te!

Kjer koli si,
nate bomo mislili vsi!

FRANJO
CVITANOVIĆ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Mnogo prezgodaj je odšel od nas naš dragi 
mož, oče, dedek, brat in stric

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, 
sodelavcem kolektiva Lisca, še posebej gospe Mojci Majcen in 
delovni skupini finalne kontrole, za denarno pomoč, sveče ter vse 
tolažilne besede, ko ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani.

Zahvala tudi Zdravstvenemu domu Krško in pogrebni službi Kostak.

s Senovega.

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

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

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

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

IN MEMORIAM

HILDA VELIČKOV
(1941-2016)

Na zahvalno nedeljo smo se poslavili od prim. Hilde Veličkov.  
Rodila se je v Brežicah leta 1941 in tam preživela mladost. Po 
končanem študiju medicine je delovala kot zdravnik splošne 
prakse. Leta 1970 jo je prim. dr. Koršič povabil v Staro Goro. 
Že med specializacijo pediatrije se je usmerjala v otroško ne-
vrologijo in temu posvetila svoje življenje. Bila je dolgoletna 
predstojnica Oddelka za invalidno mladino v Stari Gori, so-
delovala v številnih skupinah, sekcijah in strokovnih komi-
sijah, katerih skupni cilj je bil izboljšanje kvalitete življenja 
otrok s posebnimi potrebami. Za svoje delo je prejela neš-
teta priznanja, a njej je več pomenila razglednica, voščilnica 
ali preprosta cvetlica hvaležnega bolnika.

Bila je učiteljica številnim generacijam mladih zdravnikov, 
ki jih ni učila le strokovnosti, temveč tudi ljubečega pristo-
pa in sočutnosti do bolnika in svojcev. Ni bilo pozne ali zgod-
nje ure za klic, obisk, pogovor. V svoji skromnosti je vselej 
namenjala skrb drugim, svojim domačim, bolnikom, prija-
teljem, sodelavcem. Ni ji ušel zaskrbljen obraz, zamišljen po-
gled. Če ne tisti trenutek, je pa kasneje sledil njen telefons-
ki klic: "Kaj je narobe?"

Na prvem mestu so ji bili vedno otroci na oddelku v Stari 
Gori ter njihovi starši. Ljubila je svoje delo. Ljubila je tudi ži-
vljenje in vse, kar ji je ponudilo: moža, sinova in vnuke. Uži-
vala je v kratkih potovanjih, druženju s prijatelji in sproščan-
ju ob morju, dobri knjigi in skodelici tiste njene strupene 
črne kave. Vedno se je rada vračala v rodno Trnje, kjer se je 
družila s sestrama. Razvajala nas je s plodovi z njenega vrta, 
s tako ljubeznijo pridelanimi in podarjenimi.

Ko je prišla bolezen, je trpela tiho in skromno. Ni se uklo-
nila ali predala, pač pa je ostala pokončna in zvesta svojem 
značaju. Velikokrat nam je povedala: "Brez ljubezni lahko po-
dirate drevesa, gradite hiše in ceste, vendar se brez ljubez-
ni ne morete ukvarjati z otroki". Bila je naša učiteljica, sode-
lavka, prijateljica ... in še več. Pogrešali jo bomo.

 Sodelavke in sodelavci

Pri založbi Neviodunum je decembra iz-
šel Almanah občine Krško 2016, ki pri-
naša podroben pregled političnega, go-
spodarskega, kulturnega, družabnega, 
športnega in drugega dogajanja v obči-
ni. V dodatku so objavljeni osveženi po-
datki o občini Krško, v posebnem razdel-
ku Krško in Krčani - skozi čas pa smo se 
spomnili predsednika Skupščine občine 
Krško v letih 1969-1974 Jožeta Radeja. Almanah je po ceni 
11 € na voljo na sedežu založbe Neviodunum (Hotel City 
Krško, Trg Matije Gubca 3); informacije na 040 302 809.

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

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. 
ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene 
objave ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 18. decembra v ma-
lem avditoriju Posavskega muzeja pripravilo novoletno sli-
karsko in keramično-kiparsko skupinsko razstavo članov, ki 
delujejo v krškem in brežiškem likovnem društvu.

K razgibani barvni razstavi je prispevalo 30 ljubiteljskih slikarjev: 
Mija Baškovč, Rajko Baškovč, Branka Benje, Kristina Bevc, 
Vlado Cedilnik, Branka Ereš, Stane Fabjančič, Helena Fre-
šer, Stanka Hrastelj, Janez Klavžar, Andreja Komočar, Sonja 
Kostanjšek, Marija Kukovica, Meta Kuplenik, Edith Lukež, 
Ana Mamilovič, Marinka Oštir, Jožica Petrišič, Branka Pirc, 
Tatjana Potokar, Mihelca Prah, Mihaela Prevejšek, Rado Ro-
mih, Olga Rožman, Vladka Sumrek, Jože Šterk, Alenka Veni-
šnik, Metka Vimpolšek, Zlatka Vučinić in Marko Zupančič. 
»Kratki dnevi, dolge mistične noči nas kličejo k svetlobi, razsve-
tlitvi okrog nas in v nas. Jo lahko najdemo v našem bližnjem ali 
oddaljenem okolju, ko na nas prežijo slepila – reklame, umetne 
luči, kričeči glasovi, bleščeča embalaža … Mi smo se umaknili za 
kratek čas v drugačen svet. Spregovorile bodo naše slike in ke-
ramika, ki so stkane iz drugačne snovi, ustvarjene z drugim na-
menom. Tu je bolj svet sanj, ki se javljajo preko simbolne govori-
ce …« je bil uvod Ane Mamilovič. Vladka Sumrek je nato prebrala 
pozdrav odsotne predsednice Kristine Bevc, ki se je ob zaključ-
ku leta zahvalila vsem članicam in članom za celoleten ustvarjal-
ni utrip, zlasti mentorjem Nevenki Ruškovič, Gregorju Smuko-
viču, Vladu Cedilniku in Alenki Venišnik.
Direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj se je slikarjem zah-
valila, da so z deli okrasili prostor gradu, posebno Alenki Veni-
šnik, saj so na njeno idejo grad polepšali s pajki, nosilci sreče. V 
bluesovsko vzdušje je prisotne popeljala zasedba DaBlaBlues.
   N. J. S.

NEMŠKA VAS - Dan za božičem, ki ga v župniji Leskovec pri Kr-
škem slovesno obhaja župnijska cerkev Žalostne Matere božje, 
žegnanjsko bogoslužje poteka v Krškem gričevju, pri cerkvi sv. 
Štefana v Nemški vasi. Na to razmerje je bil na štefanovo narav-
nan tudi uvodni nagovor kaplana Romana Ivanetiča. Mašnika 

je spremljal Mešani pevski zbor župnije Leskovec pri Krškem z 
zborovodkinjo Kristino Lovšin Salmič, berilo pa je prebral Iz-
tok Starc. Štefanove slovesnosti, na kateri leskovški duhovniki 
tradicionalno podelijo tudi blagoslov za vodo in sol, se je na lep 
sončen dan udeležilo blizu 400 ljudi. Leta 2005 je bil obnovljen 
tudi blagoslov konj, rejci pa so jih letos pripeljali le šest. 
Praznik so spremljala tudi izročila preteklosti: visok mlaj, zvone-
nje, polkrožni privez za konje, lepo okrašena cerkev, ciklame in 
venčki na treh oltarjih ter jaslice in božična smrečica ob četr-
tem pa tudi ofer, podeljene svetniške podobice, rejcem spomin-
sko darilce, voščila in dobre želje. Pogostitev s kozarcem kuhane-
ga vina in prigrizek tradicionalnega okusa je darovala Krajevna 
skupnost Leskovec pri Krškem, njen predsednik Jože Olovec pa 
je izpred leskovške župnijske cerkve v Nemško vas tudi vodil po-
hodnike po Štefanovi poti. 
Na koncu se je Jože Božič, mlajši soimenjak obeh cerkvenih 
skrbnikov, zahvalil za lepo vreme Bogu, ljudem pa zaželel, da se 
rešijo zamer in ohranjajo lepe medsebojne odnose pa tudi  poz-
val, da ne pozabimo svojih korenin. In predal darilce kaplanu, ki 
prav na štefanovo praznuje osebni praznik.
 L. Šribar in A. Hruševar

Štefanovo 2016 v Nemški vasi

Konjem je blagoslov podelil kaplan Roman Ivanetič.

Spregovorile slike in keramika
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obzornikova oglasna mreža

NEPREMIČNINE
Prodam enosobno stanovanje 
v Krškem, EI izdelana. 
Tel.: 051 326 396

Prodam vikend blizu Tržišča. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 624 232

Med Rako in Bučko prodam 1 
ha gozda, cena 0,90 €/m2. Pro-
dam tudi 20 kom sadik debe-
lega oreha. Tel.: 041 961 293

V najem oddam poslovni 
prostor v izmeri 100 m2. Naha-
ja se na lokaciji ob glavni ces-
ti, ki povezuje kraja Brestanica 
in Senovo. Primeren je za mir-
no obrt, npr. frizerstvo, masaž-
ni salon ipd. Ugodno, cena po 
dogovoru. Kličite samo resni! 
Tel.: 031 248 470

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Opel Astro GLS 
1.4, letnik 1994, tehnični do 
06/2017, zimske in letne 
pnevmatike. Tel.: 041 486 044

Prodam Mazdo 3 1.6, AA limu-
zina, letnik 2008, 44.800 pre-
voženih km, garažirano, nikoli 
karambolirano, prva lastnica,. 
Cena 7.150 €. Tel.: 041 436 441

KMETIJSTVO

Prodam bager Kubota KH-90, 
letnik 1990, cena 7.000 €. 
Tel.: 041 644 149

Prodam hlevski gnoj, prime-
ren za vrtove ali karkoli. Lah-
ko tudi dostavim. 
Tel.: 041 878 085

Prodam seno in otavo, balira-
no v kocke. Tel.: 041 625 917

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

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino cviček, mod-
ro frankinjo ter mešano belo 
odlične kavlitete. Cena 1 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček (1000 l), modro frankinjo, 
seno v kockah ali menjam za 
prašiča. Tel.: 041 228 594

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 kalano kostanjevo 
kolje, dolžine 2 m. 
Tel.: 041 589 757

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 kravo ali telico za na-
daljnjo rejo. Tel.: 041 508 255

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

Kupim 2 telički simentalki, 
stari 6 mesecev. 
Tel.: 031 685 730

Prodam teličko simentalko, 
staro 4 mesece, mesnate pa-
sme, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 272 695

Prodam teličko limuzin, staro 
4 mesece. Tel.: 040 865 655 ali 
07 49 76 204

Prodam dva sivorjava bikca, 
stara 11 in 12 tednov. 
Tel.: 041 290 028

Prodam prašiče, težke od 50 
do 110 kg, cena od 1,80 do 
2,00 €/kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam dva pitanca, težka ok-
rog 100 kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam prašiča za zakol, tež-
kega okoli 190 kg, hranjen z 
domačo hrano. Zakol lahko op-
ravite pri nas. 
Tel.: 051 338 819

Prodam svinjo, težko od 300 
do 350 kg, in prašiča, od 150 
do 180 kg. Tel.: 07 49 56 406

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Rudolfu Pavliču, Gradac 41, 8332 
Gradac. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 

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

Lestvica tega tedna: 
  1. (6.) Ans. MLADI DOLENJCI in PRVA LIGA - Kdo je pravi
  2. (3.) LOJZE OGOREVC s prijatelji - Rekla si mi
  3. (8.) Ans. SPEV - Gasilka 
  4. (1.) Ans. ZEME - Da srce ti zaigra za me
  5. (2.) Ans. VERA IN ORIGINALI - Zame si premlad   
  6. (5.) Ans. JURČKI - Kadar štorklja prileti
  7. (4.) Ans. BRATOV POLJANŠEK - Slovenski materi
 8. (10.)  Ans. PETKA - Življenju se nasmej
  9. (7.) Ans. IGOR in ZLATI ZVOKI 
   & FANTJE S PRAPROTNA - Lepa si kot greh
 10. (-.)  Ans. PETRA FINKA - Ozri se še enkrat

Predlog tega tedna za glasovanje:
Brane Klavžar s prijatelji - Jesensko sonce

 
Kupon št. 344

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, 7. januar,  ob 17. uri

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

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.

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!
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Prodam dva prašiča, 240 kg 
in 200 kg, hranjena z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 900 824

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

Prodam prašiče, težke od 120 
do 140 kg, in dva prašiča, tež-
ka okoli 260 kg. Možen zakol. 
Tel.: 041 934 846

Prodam prašiče od 30 do 120 
kg. Možen zakol. 
Tel.: 041 242 263

Prodam prašiča mesne pa-
sme, težkega 150 kg. Mo-
žen zakol ali dostava (okoli-
ca Dobove). Tel.: 041 848 740 

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, in pujske do 60 kg. Cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 69 016

Prodam odojke, težke od 20 
do 30 kg. Tel.: 051 305 520, 
030 642 265

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

Prodam 2 breji ovci, stari 3 
leta, ovna, starega 1 leto, in 3 
jagnjeta. Cena 260 €. 
Tel.: 041 436 441

RAZNO

Prodam mesarski ploh – mizo, 
dim. 60 x 200 x 7 cm, lepo na-
rejen, brušen. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 761 559

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

Prodam več poročnih in obha-
jilnih oblek, moških in ženskih. 
Cena 20 €/kos. 
Tel.: 041 542 258

STIKI

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

49-letni želim spoznati prija-
zno dekle z lepim nasmehom. 
Tel.: 051 866 159

Želim spoznati žensko, da pri-
de k meni, leta niso pomemb-
na. Imam novo hišo in pokoj-
nino, možno dedovanje. Kličite 
samo resne. Tel.: 051 842 123

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)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej, 
Smilja Radi

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

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

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

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

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

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

 

Naslednja številka (2/2017) bo izšla v 
četrtek, 19. januarja 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 12. januar 2017.

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

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Predsednica društva Ksenija 
Herakovič je v uvodnem go-
voru predstavila dosežke in 
aktivnosti plesalcev, na koncu 
velikega plesnega dogodka pa 
vsem zaželela mirne praznike 
in srečno v letu 2017, ko dru-
štvo praznuje 10 let delovanja. 

Občinstvu so se predstavili 
plesalci skupin Sodobni ples 
1a, 1b, 2a, 3, Ka' Bavidas Pele-
ra, Balet in Džez balet, Hip hop 
pionirji začetna, pionirji nada-
ljevalna, mladinci nadaljeval-
na, Alter Ego, hip hop tekmo-
valci solo, duo, male skupine in 
formacija, PS Celestina, prvič 
pa so zaplesali odrasli plesal-
ci skupine Kubanska salsa. 
Skupine plesnih pripravnic se 
bodo s svojimi koreografijami 

Plesni dogodek »Povej naprej«
BREŽICE - 18. decembra se je na zimski produkciji z naslovom »Povej naprej« v Domu kulture Brežice s 
svojimi koreografijami predstavilo 200 plesalcev Plesnega društva Imani. Oder je bil skoraj premajhen, 
dvorana pa prepolna obiskovalce, ki so prikazane točke z navdušenjem nagradili z vzpodbudnimi aplavzi.

občinstvu predstavile januar-
ja na lastni zimski produkciji. 

V koreografijah učiteljev Ro-
sane Horvat, Sare Levi-
čar, Samuel Samuela, Tja-

še Žveglič, Nastje Rajkovič, 
Anje Baškovč, Sama Marin-
ča, Hedvike Lopatič in Ka-
tarine Gregorič so plesalci v 
svojih točkah prepotovali sko-
raj ves svet. Na koncu produk-

cije pa je severnega pola ple-
salce in občinstvo obiskal tudi 
Božiček in vsem skupaj zaželel 
mirne praznike.

 Vir: PD Imani

Že tradicionalno so plesno 
leto zaključili na treh novole-
tnih produkcijah, kjer je letos 
zaplesalo prek 500 plesalcev 
iz Posavja. Novoletna predsta-
va je letos nosila naslov Plesna 
ulica. Prva je potekala 19. de-
cembra v Domu kulture v Bre-
žicah, kjer je nastopilo oko-
li 110 plesalcev iz brežiškega 
oddelka kluba ter VVZ in OŠ 
Velika Dolina, Bizeljsko ter Bi-
strica ob Sotli. 21. decembra je 
v Športnem domu Sevnica na-
stopilo 130 plesalcev iz VVZ 
Krmelj, Sevnica in Blanca ter 
plesalci iz OŠ Krmelj, Boštanj 
in Sevnica. Obe predstavi so s 
svojimi nastopi popestrili mla-
dinski in članski tekmovalci iz 
Krškega. Osrednja in največ-
ja predstava pa je potekala v 
Športni dvorani srednje šole 
Krško, ki je 22. decembra po-
kala po šivih. Publiko je s svo-
jimi nastopi razvajalo kar 270 

Lukčeve novoletne produkcije
POSAVJE - Plesalci plesnega kluba Lukec so s tremi novoletnimi zaključnimi produkcijami zaključili še eno 
uspešno leto, v katerem so dosegli dve finalni uvrstitvi na svetovnih prvenstvih v stepu in street showu ter 
pobrali lep kup zmag na domačih in tujih plesnih festivalih.

nastopajočih. Na Plesni ulici so 
zaplesali vsi člani kluba, ki tre-
nirajo v Krškem, od najmlajših 
iz plesnega vrtca do rekreativ-
nih plesalcev ter vseh vrhun-

skih tekmovalcev. Za odigrane 
vmesne vložke sta poskrbela 
Svit Sevšek in Mauro Rimc v 
scenariju Jane Ferlin. Ob kon-
cu se je športni direktor kluba 

Dušan Vodlan zahvalil vsem 
mentorjem, ki so pridno skr-
beli za napredek mladih ple-
salcev.
 Vir: PK Lukec
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Igor Zorčič, poslanec DZ: V zadnjem ob-
dobju se je sicer v parlamentu večkrat 
slišala beseda Posavje, predvsem zara-
di begunske krize, spremembe pravilni-
ka NMP, financiranja HE Brežice, konces-
nin za rabo vode itd. 

Violetta Freeland, predsednica AMD 
Krško:  Treba je vedeti, da v Sloveniji spe-
edway obstane samo, če bodo vsi trije klu-
bi (Krško, Ljubljana, Lendava, op. p.) dir-
kali, če bodo vsi trije živi, če bodo imeli 
voznike itd.

Ernest Breznikar, polkovnik SV v po-
koju in gledališki igralec: Ukradli so dr-
žavo, možnost za to pa so si sami naredili. 
Tudi zakone so tako pripravili. To je pod-
lo, pokvarjeno. Res bi lahko bili Švica, če 
bi se ravnali po poštenih načelih.

Uroš Šerbec, nekdanji rokometaš, ro-
kometni trener: Rivalstvo spodkopa-
va idejo, da bi en klub v tej regiji pa le bil 
močan prvoligaš in da bi se v njem zbi-
rali najboljši igralci tudi iz ostalih klubov, 
ostali pa bi igrali v B ligi, kjer bi se kalili 
mlajši igralci.

Prof. dr. Janko Božič, strokovnjak za 
čebelarstvo: Rek 'biti priden kot čebe-
la' biološko ne zdrži - ker je v panju lah-
ko tudi polovica čebel povsem brez dela, 
enako je pri mravljah, in uživajo na račun 
drugih. 

Anton Bizjak, ravnatelj OŠ Leskovec 
pri Krškem: V šoli je treba vzpostaviti 
tako vzgojno klimo, da bodo učitelji lah-
ko poučevali - učitelj ne uči, ampak pou-
čuje učence, uči pa se učenec.

Jože Novak, predsednik Zveze kul-
turnih društev Sevnica: Brez kulture in 
kulturnih društev bi bil naš vsakdan pra-
zen, dolgočasen, nezanimiv. Društva, ne 
samo kulturna, so srce, ki poganja kri po 
žilah, ki daje življenju barve, zvok, smisel.

Mag. Miran Stanko, župan občine Krš-
ko: Konec koncev nas je le 70 tisoč in če se 
bomo med sabo prepirali, bo nekdo tret-
ji videl priložnost in »odščipnil« vsak en 
košček Posavja, od katerega bo ostal le še 
spomin.

Jovanka Kranjec, predsednica Horti-
kulturnega društva Radeče: Potrebno 
je ohraniti, kar je naše, avtohtono. Napač-
no je mišljenje, da je vse, kar je tuje, dob-
ro. Naše seme je zdravo in večina ga vzk-
lije znova in znova.

Branko Bogovič, prejemnik zlatega od-
ličja ZKD Brežice: Žalosten sem, ker še ni 
dovolj posluha za naše avtohtone maske, 
kot so kosci, orači in svatje, ki bi morale 
biti odraz naše kulturne dediščine. Želim 
si, da ne bi šle v pozabo.

Aleksander Zupančič, direktor JP Ko-
munala Brežice d.o.o.:  Otroci so resnič-
no izjemni, in ko jih opazujem, kako pri 
štirih letih točno vedo, v katero posodo 
gre kakšen odpadek, mi je res toplo pri 
srcu.

Dr. Anka Lisec, predavateljica na Fakul-
teti za gradbeništvo in geodezijo: Po-
dobno kot Posavski obzornik pa tudi Ge-
odetski vestnik ostaja zvest tiskani obliki. 
Po naših informacijah mnogi naši bralci 
raje prebirajo tiskano različico.

Zdenka Močnik, vodja regijske izposta-
ve Uprave RS za zaščito in reševanje: V 
Posavju smo res že imeli domala vse vrste 
naravnih nesreč, od poplav, plazov, neurij 
pa toče, pozebe in suše, nesrečo na Blan-
ci, vojno za Slovenijo in tudi jugo begunce.

Goran Rovan, novinar: Tisti, ki so se naj-
bolj tresli, so zdaj največji vojni heroji. Saj 
jim verjetno ni bilo lepo, če so malo več ve-
deli in so se zavedali, da bi bilo lahko tudi 
drugače, nekateri pa niso veliko razmišl-
jali, kaj bo jutri.

Andreja Janc, vodja Podružnične OŠ 
Studenec: Podružnične šole so pomem-
ben del družbe, vaškega okolja. Dokler je 
šola v kraju in v njej otroci, kraj živi. Ko 
šolo zaprejo, začne kraj umirati.

Annemarie Culetto, predsednica TZ 
občine Sevnica: Sama vidim priložnost 
predvsem v preprostih, nam vsakdanjih 
stvareh, ki obiskovalce, predvsem tujce, 
navdušujejo - na primer kos domačega 
kruha z ocvirki in kozarec jabolčnika.

Ivan Molan, župan občine Brežice: So-
delovanje je v zadnjih letih zelo dobro, res 
pa je, da se o ključnih vprašanjih za posav-
sko regijo sploh ne govori, tako da občine 
tudi nimajo velikih možnosti, da bi lahko 
kaj ukrenile.

Alen Šinko, direktor podjetja Kovis 
Brežice d.o.o.: Mediji in javnost radi po-
slušajo le negativne zgodbe. Če nekdo od-
pusti deset delavcev, je to odmevna za-
deva, če pa jih nekdo zaposli sto, bo to 
objavljeno v nekaj vrsticah. 

Irena Fürst , vodja enote Muzeja NZ na 
gradu Rajhenburg: Zapornice so mora-
le paznice naslavljati z „gospa“ in „gospo-
dična“, ne pa s „tovarišica“, ker je to takrat 
pomenilo neko enakost, kaznjenke so na 
ta način degradirali.

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica: 
Prva skrb je, da se službe, ki so v Posav-
ju in delujejo v dobrobit naših občanov, 
ne prenesejo v smeri prestolnice ali pa v 
Novo mesto. Ne gre za racionalizacijo, am-
pak za centralizacijo.

Mojca Pibernik, dr. med. in vodja služ-
be NMP v ZD Brežice: Včasih imam 
občutek, da jih v Ljubljani periferija ne 
zanima. Osebno lahko rečem, da nisem 
študirala zato, da bi pomagala recimo 
Avstrijcem ali Nemcem, ampak v prvi 
vrsti domačim ljudem. 

Bojan Božič, direktor Galerije Božidar 
Jakac: Samo želim si, da bi vsi, ki upravlja-
jo to občino, ne glede na medsebojne razli-
ke zbrali toliko moči in trezne presoje, da 
bi sledili dolgoročnim ciljem za dobrobit 
vseh občanov.

Jože Špes, župnik v Brestanici: Bralcem 
in bralkam Posavskega obzornika želim, 
da bi vam prazniki prinesli veselje in sre-
čo, da bi našli notranji mir, ki so ga v bo-
žični noči oznanjali angeli, in da bi v dru-
žinah zaživeli lepo življenje.

POSAVJE - Z objavo drobcev iz pogovorov s Posavkami in Posavci želimo še enkrat spomniti na tiste ljudi, ki smo jih v uredništvu lani izbrali, 
da nam predstavijo svoje poglede na aktualna vprašanja ali opozorijo na pozornosti vredne probleme v naši regiji.  V pogovorih na četrti 
strani naše sodelavke in sodelavci predstavijo tudi tiste, ki so s svojimi dosežki presegli lokalne in morda tudi regionalne okvirje ter se 
uveljavili na zanimivih področjih in v pomembnih dejavnostih. Vsako drugo leto pa k besedi povabimo tudi posavske župane, saj so prav oni 
najbolj odgovorni za uravnavanje kvalitete življenja svojih občanov in delovanje lokalne samouprave.

Antonija Zaniuk, 
predsednica OZRK 
Brežice, in Terezi-
ja Marija Žnideršič, 
voditeljica Župnij-
ske Karitas Brežice: 
Dali sva vse od sebe. 
Najin dobrodelni čut 
ni nikoli izginil.

V  l e t u  2 0 1 6  s o  n a m  p o v e d a l i :


