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Rimski meč 2000 let čakal v Krki

40 energetikov zaključilo študij

Negotova prihodnost 
Romov z Lok

Romskim družinam z Lok na koncu leskovške 
Gmajne je gradbena inšpekcija naložila porušitev 
bivanjskih objektov do konca maja prihodnje 
leto. A ne država kot prvopoklicana za reševanje 
romske problematike ne lastnik zemljišča ne 
občina še nimajo rešitve, kam preseliti uradno 34 
Romov, od tega je več kot polovica mladoletnih 
oseb. Ali bodo kot nekoč ponovno vedrili pod 
milim nebom? 

Stran 3

Dogovor za prve tri 
razvojne projekte

Razvojni svet regije Posavje je z Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisal 
prvi dogovor za razvoj regije, ki vključuje tri 
projekte skupne vrednosti 6 milijonov evrov. S 
temi sredstvi bomo v Posavju urejali vodotoke 
in poplavne gozdove, odpirali medgeneracijske 
centre in štipendirali mlade.

Stran 10

KAJ NAM JE PRINESLA VLADA? - Včeraj, 6. decembra, je bila na celodnevnem obisku v Posavju skoraj 
20-članska vladna ekipa na čelu s premierjem dr. Mirom Cerarjem. To je bil prvi obisk vlade v naši 
regiji po obisku vlade Janeza Janše konec oktobra 2012, ko sta bila med ministri tudi Posavca Franc 
Bogovič in mag. Andrej Vizjak. Kot so napovedali z vladne strani, so bile osrednje teme tokratnega 
obiska reševanje situacije glede poplavne varnosti, prometna infrastruktura in energetika, reševanje 
problematike urgentnih centrov ter razvojni izzivi v turizmu. Predsednik vlade, ministri, državni sekretarji 
in drugi vladni predstavniki so po delovnem posvetu v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki (kjer 
je nastala skupinska fotografija) opravili skoraj 50 obiskov na terenu, obisk pa sklenili s srečanjem 
»Regionalni razvojni dialog za Posavje« v Kulturnem domu Krško. Več na str. 2. Foto: Rok Retelj
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Kapucinska knjižnica Valvasorjevi
40 let krškega hrama kulture

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Praznični meniji 
ob zaključku leta.

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja
Brežice, Trdinova 1, 21. 12. ob 15.00

Krško, Žadovinek 36, 15. 12. ob 14.00 

Info: 051 33 99 88
www.prah.si

Redno usposabljanje poklicnih voznikov 
za leto 2018: 28. 12. 2017 ob 8.00

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 051 339 988
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Decembrski vodnik
po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju

Pričarajte si še lepši december: 
dobre ideje za darila, namige za prijetna 
druženja ter ujete trenutke posavskega 

prazničnega utripa boste našli 
v Decembrskem vodniku, 

kar na devetih časopisnih straneh.
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BISTRICA OB SOTLI - Nocoj se bodo na zadnji letošnji redni 
seji sestali občinski svetniki v Bistrici ob Sotli.  Osrednja točka 
bo prva obravnava občinskega proračuna za prihodnje leto, po 
predlogu vrednega 2,2 milijona evrov. Ob tem bo župan Franjo 
Debelak predstavil, kateri bodo ob že napovedanih naložbah v 
odprtje hostla, obnovo pomožnega športnega objekta in izgrad-
njo čistilne naprave še investicijski projekti prihodnjega leta. 
Med pomembnejšimi vsebinami dnevnega reda bo tudi obrav-
nava novih cen socialnovarstvene storitve pomoči na domu kon-
cesionarskega podjetja Senior - center za pomoč starejšim ter 
prva obravnava predloga o pokopališkem redu. Napovedana so 
še glasovanja o soglasju za imenovanje predstavnika v svet za-
voda Ljudske univerze Rogaška Slatina ter o spremembah odlo-
ka k ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.  E. Š.

Bistriški občinski svet nocoj 
o proračunu za prihodnje leto

Na novembrski seji so občin-
ski svetniki potrdili vrednost 
točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnih zemljišč, 
ki se bo na podlagi izračuna 
indeksa rasti cen življenjskih 
potrebščin s prihodnjim letom 
minimalno, za 1,5 % ali nekaj 
centov, zvišala. Ob podanih pri-
pombah so sprejeli osnutek od-
loka o sofinanciranju izvajanja 
letnega programa športa. Spre-
membe odloka o sofinancira-
nju športa narekuje v letošnji 
pomladi sprejet nov krovni Za-
kon o športu, po katerem bodo 
natančneje opredeljeni pogoji 
za sofinanciranje in način iz-
vajanja programov. Kot novost 
so opredeljena poimenovanja 
športnih programov, in sicer 
prostočasna  športna  vzgo-
ja otrok  in mladine  ter  šport 
starejših, med drugim nov za-
kon vnaša tudi spremembe v 
sestavo komisije, katere člani 
ne bodo mogli biti posamezni-
ki, ki so interesno povezani z 
izvajalci športa, ter vzpostav-
lja večji nadzor tako nad do-

Novosti pri sofinanciranju športa
KRŠKO - 27. redna seja krškega občinskega sveta 23. novembra je bila ena izmed najkrajših, saj so z deve-
timi točkami svetniki opravili v dobri uri. Že naslednji četrtek pa bo nova seja, na kateri bodo med drugim 
odločali o zagotovitvi sredstev za interesno dejavnost Robotika po osnovnih šolah.

deljevanjem sredstev kot nad 
porabo sredstev s strani izva-
jalcev športnih dejavnosti. Ti 
bodo morali po novem odda-
jati poročila, v primeru ugoto-
vljenih nepravilnostih pa se jim 
bo dotok sredstev prekinil oz. 
jih bodo morali vrniti. Odlok 
predvideva, da člane strokov-
ne komisije, ki bo ovrednotila 
športne programe in spremlja-
la postopek javnega razpisa, na 
katerega se bodo prijavili izva-
jalci športa, imenuje župan, a 
je svetnik Dušan Dornik podal 
pripombe oz. predlog, da zara-
di večje transparentnosti člane 
komisije imenuje občinski svet, 
kakor tudi, da naj bo javno tudi 
odpiranje vlog.  

Zaradi odprave plačnih 
anomalij v skladu z aneksom 
h kolektivni pogodbi za držav-
no upravo, pravosodne orga-
ne in uprave samoupravnih 
lokalnih skupnosti so svet-
niki potrdili tudi predlaga-
ne spremembe pravilnika o 
sistemizaciji delovnih mest v 

Mladinskem centru Krško, pri 
premoženjsko-pravnih zade-
vah potrdili nekaj predlaga-
nih sklepov o ukinitvi javnega 
dobra, dopolnitve pridobiva-
nja in razpolaganja s stvar-
nim premoženjem občine ter 
opravili imenovanja predstav-
nikov ustanovitelja v sveta jav-
nih zavodov. Tako so v svet OŠ 
XIV. divizije Senovo potrdili 
Branko Abram, Marijo Kru-
šič in Olivero Mirković, v svet 
Kozjanskega parka pa Ivanko 
Kraljić. Iz odbora za mladino, 
ki deluje pri občinskem sve-
tu, so razrešili Mojco Rosto-
har in Jureta Zlobka, na nju-
ni mesti pa imenovali Martino 
Zlobko ter Tilna Tibljaša.

ROBOTIKA V ZADNJO 
TRIADO DEVETLETKE

Za čez teden dni, 14. decem-
bra, je sklicana 28. redna seja. 
Nanjo je uvrščenih deset točk 
dnevnega reda, nekaj od teh se 
navezuje na sprejete osnutke 
na 27. seji, čemur sledi spre-

jem odlokov, sicer pa naj bi 
svetnice in svetniki predvido-
ma potrdili predlagano zago-
tovitev sredstev za izvajanje 
interesne dejavnosti Roboti-
ka po osnovnih šolah v občini, 
razen na OŠ Jurija Dalmatina 
Krško, na kateri že izvajajo iz-
birni predmet Robotika v teh-
niki. V Sloveniji, kot so navedli 
predlagatelji, je nam reč zazna-
ti nizko zanimanje za naravo-
slovje, na drugi strani pa na-
rašča število delovnih  mest,  
kjer so potrebna znanja iz ra-
čunalništva, programiranja, 
elektrotehnike, strojništva in 
robotike. Interesno dejavnost 
robotike bo po šolah izvaja-
lo podjetje Robolus v obse-
gu 72 šolskih ur ter učitelji iz 
ŠC Krško-Sevnica v obsegu 96 
ur. Skupni stroški projekta so 
ovrednoteni na dobrih 7.500 
evrov,  s soglasjem občinskega 
sveta pa bodo sredstva za iz-
vajanje robotike zagotovljena 
iz občinskega proračuna.

 Bojana Mavsar

POSAVJE, SLOVENIJA - 22. in 23. novembra so potekale volitve 
v Državni svet RS, in sicer prvega dne volitve predstavnikov lo-
kalnih interesov, dan kasneje pa predstavnikov delodajalcev, de-
lojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter pred-
stavnikov negospodarskih dejavnosti. 15 elektorjev v 20. volilni 
enoti, ki obsega občine Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevi-
ca na Krki (slednja ni sodelovala ne s kandidatom ne z elektor-
jem), je oddalo 15 veljavnih glasovnic, od tega je sevniški kan-
didat Srečko Ocvirk prejel 13 glasov (Jurij Pezdirc iz Brežic 2 
glasova, Vlado Bezjak iz Krškega 0 glasov) in bil z večino izvo-
ljen kot predstavnik lokalnih interesov za člana Državnega sve-
ta. Sevniškemu županu Ocvirku (ki zaradi tega ne zapušča žu-
panskega mesta, kot je bilo morda napačno razumljeno, saj sta 
funkciji župana in državnega svetnika združljivi) se bo v svetni-
ških klopeh pridružil še Tone Hrovat, ki je bil izvoljen na volit-
vah predstavnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih intere-
sov. Hrovat je kot kandidat za področje vzgoje in izobraževanja 
prejel 35 od 53 glasov elektorjev. Hrovat s Preske pri Boštanju je 
sicer direktor izobraževalnega centra biotehnike in turizma Grm 
Novo mesto in je »povratnik« v Državni svet. Funkcijo državne-
ga svetnika je namreč opravljal že v mandatnih obdobjih 1992-
2002, od tega je v drugem mandatu Državni svet vodil kot pred-
sednik.  B. M. 

Ocvirk in Hrovat državna svetnika

SEVNICA - 28. novembra se je na 27. redni seji sestal Občin-
ski svet občine Sevnica. Osrednji vsebinski točki dnevnega 
reda sta bili namenjeni obravnavi rebalansa B proračuna 
za letošnje leto in prvi obravnavi predloga odloka o prora-
čunu za leto 2018.

V uvodu je župan Srečko Ocvirk podal razloge za rebalans B - 
gre za 3,5 evra povišano povprečnino na prebivalca ter za pri-
dobitev dodatnih sredstev iz državne rezerve za sanacijo usada 
na lokalni cesti Podvrh - Trnovec, kar vse skupaj znese dodat-
nih 400 tisoč evrov. Direktor občinske uprave Zvone Košmerl 
je dodal, da se bo s tem denarjem naredilo nekaj več, kot je bilo 
načrtovano s proračunom za letošnje leto. Med drugim naj bi se 
povečala sredstva za vzdrževanje lokalnih cest ter za nakup zem-
ljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo svojih projektov. Reba-
lans B je bil brez razprave soglasno sprejet. 
Nekoliko daljša razprava se je razvila pri prvi obravnavi odloka 
o proračunu za leto 2018, o katerem je župan menil, da je izved-
ljiv, uravnotežen po programih in krajevnih skupnostih z zago-
tavljanjem kakovostnega dela v prihodnjem letu. Vodja oddelka 
za finance na sevniški občini mag. Vlasta Marn je dejala, da je 
pri pripravi proračuna za prihodnje leto upoštevana povprečnina 
v višini 551 evrov na prebivalca, planirana pa je tudi zadolžitev 
v višini 1,8 milijona evrov. Med večjimi investicijami v prihaja-
jočem letu bodo naložbe v lokalno cestno infrastrukturo, ureja-
nje kanalizacijskih in vodovodnih omrežij, opremljanje objektov 
vzgoje in izobraževanja, obnova sevniškega bazena, pričetek pro-
jekta izgradnje sevniškega stadiona z izvedbo stabilizacije tere-
na in razvoj Lisce. V razpravi, ki je sledila, je večina razpravljal-
cev dala pobudo po višjem znesku enkratne denarne pomoči ob 
rojstvu otroka, tako da naj bi ta v novem letu znašala 400 evrov. 
Franc Pipan je predlagal tudi nekoliko več sredstev za programe, 
ki so namenjeni starejšim osebam. Tomaž Lisec je v proračunu 
za prihodnje leto pričakoval več državnih in evropskih sredstev, 
ki bi jih prinesle prijave na razpise. Danica Božič bi želela, da bi 
se odpiralni čas delovanja sevniškega bazena, ki bo doživel teme-
ljito prenovo, bolj prilagodil željam uporabnikov. Božidar Beci 
je menil, da je potrebno upoštevati tudi gospodarstvo. Prora-
čun za leto 2018 je bil po razpravi potrjen in prav tako ravnanje 
z nepremičnim premoženjem občine Sevnica za prihodnje leto. 
Svetnice in svetniki so obravnavali ter sprejeli še predlog letne-
ga programa kulture in letni program športa za leto 2018 v obči-
ni Sevnica. Skupni obseg sredstev za izvajanje letnega programa 
kulture znaša 765 tisoč evrov, za letni program športa pa okrog 
1,27 milijona evrov.  S. Radi

Sprejet rebalans in proračun 

Kot je po posvetu povedal 
predsednik vlade dr. Miro Ce-
rar, ga veseli, da tudi v Posavju 
raste zaposlenost. Še posebej 
je vesel, da so v tem mandatu 
dokončali izgradnjo HE Breži-
ce, enega najpomembnejših in-
frastrukturnih objektov v man-
datu njegove vlade. Intenzivno 
nadaljujejo s protipoplavni-
mi ukrepi, ki so si jih kot ene-
ga osnovnih ciljev zadali že leta 
2014. »V tej regiji vidim velike 
potenciale na področju razvo-
ja gospodarstva in turizma,« je 
poudaril in dodal, da nadalju-
jejo tudi z infrastrukturnimi 
projekti, zato so se odločili, da 
bodo nadaljevali s projektom 
izgradnje HE Mokrice. Vlada je 
po njegovih besedah aktivna 
tudi na področju spodbujanja 
kmetijstva, z DPN in nekate-
rimi aktivnostmi so omogoči-
li, da se lahko na cerkljanskem 
letališču izvajajo dejavnosti v 
zvezi s civilnim delom letališča. 
»Danes smo tukaj zato, da pris-
luhnemo predstavnikom občin 
ter deležnikom v gospodarstvu 
in javnih zavodih ter vidimo, 
kje bo lahko vlada še pomaga-
la in sodelovala,« je povedal. 
Omenil je še migrantski val v 
letih 2015 in 2016, ko so v so-
delovanju z lokalno skupnostjo 
in ostalimi deležniki uspeli ob-
vladati velik tok beguncev ter 
hkrati pokazati, da je Sloveni-
ja humana država. 

Premier je povedal še, da se bo 
z vodstvom NEK zagotovo po-
govarjal tudi o vprašanju od-
laganja radioaktivnih odpad-

Cerar: Prišli smo, da prisluhnemo
POSAVJE - Potem ko so v torek, 5. decembra, obiskali Zasavje, so se v sredo, 6. decembra, premier dr. Miro 
Cerar, ministri in nekateri drugi predstavniki ministrstev zbrali na uvodnem posvetu v prostorih cerkljan-
ske vojašnice, kjer jih na začetku kot gostitelj pozdravil brežiški župan Ivan Molan. 

kov, pri čemer je dodal, da so v 
zadnjem času obnovili dialog s 
sosednjo Hrvaško. »Vlada zelo 
aktivno dela na tem problemu, 
saj se zaveda, da bo v prihod-
njih letih morala biti doreče-
na rešitev. Veseli me, da smo 
uspeli obnoviti dialog s Hrva-
ško na ravni ustrezne komisi-
je ter da pogovori in naša na-
črtovanja tečejo v pozitivno 
smer.« Po Cerarjevih besedah 
bodo v NEK verjetno sprego-
vorili tudi o drugem bloku je-
drske elektrarne, čeprav, kot je 
poudaril, tega ne bodo reševa-
li v mandatu te vlade. Po njego-
vem je prav, da glede tega dose-
žejo širši družbeni in strokovni 
konsenz. To ni zadeva, o kate-
ri se mora odločiti samo ena 
vlada, ampak tudi širša stro-
kovna javnost. »Ko bomo priš-
li do točke, ko bo treba odločati 
o tem vprašanju, bomo morali 
povprašati tudi državljanke in 
državljane, kaj menijo o tem,« 
je nekako že naznanil, da bi se 

v prihodnosti o drugem bloku 
ljudje lahko odločili tudi na re-
ferendumu.

Vladna ekipa si je nato ogleda-
la letališče Cerklje ob Krki, v 
nadaljevanju dneva pa so sle-
dili ločeni obiski v gospodar-
skih družbah in javnih zavodih 
Posavja. Premier Cerar je deni-
mo obiskal brežiško podjetje 
Kovis, sevniško podjetje Stilles 
ter skupaj s še nekaj ministri 
tudi jedrsko elektrarno Krško. 
Člani vladne ekipe so obiska-
li še podjetja TIPS v Leskovcu 
pri Krškem, Geotech v Breži-
cah, Resistec v Kostanjevici na 
Krki, Siliko na Radni, Kopitarna 
Sevnica, Tanin Sevnica, Daka in 
Willy Stadler v Veliki vasi, Vi-
pap Videm Krško in Termoe-
lektrarno Brestanica, na po-
dročju kmetijstva pa Turistično 
kmetijo Karoline Roštohar v 
Selcah nad Blanco, Kmetijsko 
zadrugo Sevnica in Vinogra-
dniško kmetijo Lojzeta Keri-

na na Straži pri Krškem. V gos-
tišču Tri lučke na Sremiču so 
se vladni predstavniki udeleži-
li posveta s posavskimi gospo-
darstveniki, v Sevnici posveta 
o socialni ekonomiji in sreča-
nja z župani Posavja, v Krškem 
sestanka z vodstvi zdravstve-
nih domov, v Brežicah srečanja 
z nevladnimi organizacijami, 
na Svibnem v radeški občini 
pa predstavitve dobre prakse 
glede samooskrbe. Ogledali so 
si infrastrukturne projekte v 
občini Sevnica, gradbišče mo-
stu čez Savo v Žadovinku ter 
izvedene protipoplavne ukre-
pe v Kostanjevici na Krki in v 
Krški vasi. Med javnimi zavodi 
in drugimi ustanovami so obi-
skali Poklicno gasilsko enoto 
Krško, Postajo mejne policije 
Obrežje in Policijsko postajo 
Brežice, Finančni urad Breži-
ce, Okrožno sodišče in Okrožno 
državno tožilstvo v Krškem, 
Prevzgojni dom Radeče, Dom 
starejših občanov Krško, Sploš-
no bolnišnico Brežice, Osnov-
no šolo Cerklje ob Krki, Fakul-
teto za turizem Brežice, Šolski 
center Krško-Sevnica in RRA 
Posavje, si ogledali Mencin-
gerjevo hišo in kapucinski sa-
mostan v Krškem ter grad Raj-
henburg, inkluzivne delavnice 
za romske otroke v Kerinovem 
Grmu in projekt Priložnosti in 
izzivi mladih v Posavju, ki ga 
vodijo v ZPTM Brežice. Več o 
nekaterih obiskih in razvojnem 
dialogu v Krškem pa v nasled-
nji številki časopisa.

� Peter�Pavlovič,�Rok�Retelj

Vladno�ekipo�na�čelu�z�dr.�Mirom�Cerarjem,�ob�njem�še�gene-
ralna�sekretarka�vlade�mag.�Lilijana�Kozlovič,�je�uvodoma�
pozdravil�brežiški�župan�Ivan�Molan�(foto:�R.�R.).



Posavski obzornik - leto XXI, številka 25, četrtek, 7. 12. 2017 3UTRIP REGIJE

Konec septembra so namreč na 
Lokah živeče družine v indivi-
dualnih hišah prejele odločbe 
gradbene inšpekcije okoljskega 
ministrstva, da morajo do 31. 
maja 2018 nelegalno zgrajene 
hiše porušiti, razen v primeru, 
če do tedaj pridobijo ustrezno 
gradbeno dovoljenje za legali-
zacijo. Kar pa je, realno gleda-
no, neizvedljivo, saj se njihovi 
objekti nahajajo na zemljiš-
ču, katerega lastnik je od leta 
2009 družba SI investicije iz 
Ljubljane pa tudi spričo spre-
jetja OPPN za stanovanjsko 
gradnjo Gmajna 3 ter v zvezi s 
tem spremenjenega in dopol-
njenega Občinskega prostor-
skega načrta (OPN). Pritožba 
zoper odločbo ne zadrži njene 
izvršitve, temveč bodo objek-
te, v kolikor jih Romi sami ne 
porušijo, odstranili drugi izva-
jalci, Romom pa bo na ta račun 
naložena denarna kazen.

NA LOKAH ŽE 70 LET?
Romi z Lok si sicer prizadevajo 
dokazati, da naj bi na tem ob-
močju živeli oziroma so se nji-
hovi predniki naselili nanj že 
v času nekdanje Jugoslavije 
pred sedmimi desetletji. Pra-
vico do bivanja si naj bi prido-
bili v zameno za delo, ki so ga 
opravljali tedanjim upravljav-
cem zemljišč, ki pa so bila po 
osamosvojitvi z denacionali-
zacijskim postopkom vrnjena 
družini Trenz, verjetno potom-
cem zadnjih znanih lastnikov 
gradu Šrajbarski turn. Ker dru-
žina Trenz ni bila zainteresira-
na za zemljišče, ga je leta 2009 
odprodala družbi SI investici-
je iz Ljubljane, katere direk-
tor je bil tedaj Iztok Starc, da-
nes vpisan kot ustanovitelj in 
lastnik ter eden od direktor-
jev z njo povezane Odvetniške 
družbe Grilc, Starc & Partner-
ji, s sedežem v Krškem. Pred 
tem naj bi sicer Trenzevi po-
nudili zemljišče v odkup obči-
ni, a slednja tedaj naj ne bi bila 
zainteresirana za nakup. Ker je 
omenjena lokacija Lok na kon-
cu naselja Leskovec po občin-
skih planskih aktih že najmanj 
od 80. let prejšnjega stoletja 
namenjena stanovanjski grad-
nji, je lastnik tudi vložil pred-
log za spremembo OPPN, saj 
naj bi na tem predelu v vznož-
ju naselja Volovnik, razdelje-
nem na območje  A in B (na 
slednjem je na hektarju povr-
šine zgrajenih osem stanovanj-
skih objektov Romov), zrasla v 
bodoče nova soseska s skupno 
okoli 60 stanovanjskimi objek-
ti. Najprej naj bi sicer stekla 
gradnja na območju A, to je na 
desnem predelu ceste v smeri 
Volovnika, nakar naj bi se pri-
čela tudi na območju B, vendar 
šele, kot je navedeno v določ-
bi sprejetega OPPN, po rešit-
vi bivanjskega problema tam-
kajšnjih pripadnikov romske 
skupnosti. V slednji sicer pri-

Bodo Romi z Lok kot nekoč 
vedrili pod milim nebom?
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Čeprav je bilo romskim družinam z Lok na območju leskovške Gmajne ob sprejemu 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta februarja lani dano zagotovilo, da se bo njihov bival ni problem 
reševal pred začetkom gradnje na območju, kjer bivajo, morajo objekte porušiti do konca maja 2018.

stajajo, kot je dejal predstavnik 
tamkajšnje romske skupnosti 
Moran Jurkovič - Dane, sicer 
tudi občinski svetnik, na pre-
selitev, a ne v romsko naselje 
Kerinov Grm kot eno izmed si-
cer dveh legaliziranih romskih 
naselij v občini Krško, kar naj 
bi jim kot rešitev ponudila ob-
čina, saj s tamkajšnjo romsko 
skupnostjo nimajo nič skupne-
ga in se v njihovo okolje zara-
di različnih načinov življenja in 
pogledov nanj ne bi mogli asi-
milirati. Moran Jurkovič je kot 
eden izmed Romov v inšpek-
cijskem postopku kot obravna-

vana stranka dejal, da je na Lo-
kah postopoma le obnavljal in 
dograjeval objekt, ki je bil na 
istem mestu že leta 1955,  ven-
dar pa inšpekcija slednjega pri 
obravnavi primera ni upošte-
vala, saj na letalskih posnetkih, 
ki jih je pregledala za obdob-
je 1994-2005, objekt, ki ga je 
zgradil, pred letom 1994 ni vi-
den. Zato je zaradi nedovolje-
ne gradnje in nepridobljenega 
gradbenega dovoljenja izda-
la odločbo, da mora, kar ve-
lja tudi za ostale Rome, ki so 
zgradili svoja prebivališča na 
Lokah, porušiti objekt na svo-
je stroške, vzpostaviti prejšnje 
stanje ali drugače sanirati ze-
mljišče, v kolikor vzpostavitev 
v prejšnje stanje ni več možna. 

ROMI S TOŽBO NAD 
LASTNIKA …
Po besedah Iztoka Starca, la-
stnika družbe SI investicije, je 
bila družba kot lastnica zem-
ljišča seznanjena z odločbami 
gradbene inšpekcije o rušitvi 
nelegalno zgrajenih objektov, 
prav tako jim je bila posre-
dovana tudi pritožba Mora-
na Jurkoviča na inšpekcijsko 
odločbo, na katero so podali 
tudi odgovor. Kot so zapisali, 
je »država po uradni dolžnosti 
dolžna preprečevati, preganja-
ti in odstranjevati črne grad-
nje, če in kadar investitorji teh 
gradenj nelegalnih objektov 
ne odstranijo sami. Romi kot 
investitorji črnih gradenj pri 
tem niso oziroma ne bi sme-
li biti nobena izjema, saj naj 
bi bili pred zakonom vsi ena-
ki. Tudi za Rome veljajo enako 
vsi predpisi kot za ostale drža-
vljane«. Glede na to, da je bil ob 
sprejemu OPPN dosežen nače-

len dogovor, da se bo proble-
matika preselitve tamkajšnje 
romske skupnosti reševala v 
navezavi občina - lastnik - dr-
žava, pa predstavniki nave-
denih institucij po sprejetju 
OPPN Gmajna 3 niso več sedli 
za skupno mizo, »saj so Romi«, 
nam je pojasnil Iztok Starc, »na 
čelu z g. Moranom Jurkovičem 
proti SI investicijami d. o. o. kot 
lastnici zemljišča vložili tožbo. 
Tožba je bila pred kratkim na 
prvi stopnji kot nesklepčna za-
vržena. Še pred tem pa je bila 
kot neute meljena zavrnjena 
tudi njihova ustavna pritož-

ba na sprejet OPPN Gmajna 3 
s strani Ustavnega sodišča RS. 
V letu 2017 se je družba SI in-
vesticije d. o. o. tako žal morala 
proti svoji volji ukvarjati zlas-
ti s sodnimi postopki, ki jih je v 
imenu Romov proti njej sprožil 
romski svetnik g. Moran Jurko-
vič«. 

... MINISTRSTVO PA VALI 
KRIVDO NA OBČINO
Sicer pa se je še pred izdano 
odločbo inšpekcije Moran Jur-
kovič s pozivom, da se Romom 
z Lok zagotovi enakopravnost 
in enakost pred zakonom v ob-
čini Krško, obrnil tudi na Di-
rektorat za prostor, graditev 
in stanovanja pri Ministrstvu 
za okolje in prostor. Tam so 
mu v preteklem mesecu izda-
li pojasnila, v katerih navajajo, 
da na ministrstvu v postopkih 
priprave občinskih prostorskih 
načrtov občinam podajajo le 
smernice in mnenja, sicer pa 
so uperili prst na Občino Krško 
kot krivca za nastalo situacijo, 
da bi ta morala bodisi vključi-
ti objekt v zasnovo OPPN bo-
disi romske družine v soglasju 
z njimi preseliti, ter da običaj-
no OPPN, za pripravo katerega 
je pristojna izključno občina, 
kadar vključuje tudi rušitve ali 
preselitve obstoječih objektov, 
to natančno opredeli v tekstu-
alnem in grafičnem delu od-
loka. V zaključku so zapisali: 
»Po oceni pristojnega ministr-
stva je Občina Krško kot prip-
ravljavec OPN in OPPN v pol-
ni meri odgovorna za nastalo 
situacijo.«

Na Lokah naj bi bilo na pod-
lagi podatkov iz uradnih evi-
denc deset objektov (skupaj 

s pomožnimi). Naslov je zgolj 
eden, in sicer Loke 20, na njem 
pa je prijavljenih skupno 34 
oseb, od tega 19 mladoletnih, 
med njimi večina - 17 šoloob-
veznih otrok in mladostnikov. 
Kot so sporočili z občine, z na-
menom čim hitrejše preseli-
tve v legalno zgrajene objekte 
aktivno sodelujejo z romskimi 
prebivalci naselja in zavrača-
jo očitke navedenega ministr-
stva. Navajajo, da so postopek 
OPPN vodili skladno z zako-
nodajo in kljub netipičnosti za 
prostorske akte v besedilo na-
vedenega odloka dodali dikci-
jo »Na območju B bodoče sta-
novanjske soseske se nahajajo 
zgrajene stavbe v lasti Romov. 
Pred pričetkom gradnje na ob-
močju B mora investitor rešiti 
vprašanje njihove preselitve.« 
»S tem je Občina Krško inve-
stitorju kljub njegovi lastnini 
zemljišč in podanih pogojih v 
prostorskem aktu preprečila 
samovoljni poseg na območju, 
kjer se nahajajo zgrajene stav-
be v lasti Romov, ki pa so skla-
dno z zakonodajo črna grad-
nja. S tem smo v skladu s svojo 
pristojnostjo zaščitili tam žive-
če Rome,« so sporočili z obči-
ne. Kot so dodali, je bilo, po ve-
čini s strani občin, na območju 
katerih živijo romske skupnos-
ti, Vladi RS že podanih več ne-
posrednih pobud, med drugim, 
da se zagotovi dodatno financi-
ranje občin, kjer živijo romske 
skupnosti, po podobnih kriteri-
jih, kot veljajo za občine z itali-
jansko in madžarsko manjšino 
in da se pri tem upošteva spe-
cifika prebivalstva, minula vla-
ganja občin ter razmere, v ka-
terih romska skupnost živi idr. 

Torej imajo lastnik zemljišč, 
občina in država, ki si, četudi 
je prva pristojna in odgovor-
na za reševanje problemati-
ke, povezane z Romi, v takšnih 
primerih 'umije roke', slabe-
ga pol leta časa, da prebival-
cem z Lok najdejo streho nad 
glavo. Ti na preselitev prista-
jajo, kakor smo večkrat slišali 
reči svetnika Morana Jurkovi-
ča-Daneta, a ne v legalizirana 
romska naselja, sicer bo oseb-
no, kot je dejal, na istem pro-
storu kot sedaj ali v neposre-
dni bližini (ponovno) zgradil 
stanovanjski objekt. Priprav-
ljeni naj bi bili tudi sami pri-
spevati nekaj sredstev ob nji-
hovi preselitvi, utopično pa je 
pričakovati, da bi jim občina 
priznala odškodnino za mate-
rialno škodo ali odškodnino za 
povzročene telesne in duševne 
bolečine. Med več predlagani-
mi sklepi, ki jih je romski sve-
tnik v imenu romske skupnos-
ti z Lok predložil pri obravnavi 
romske tematike marca letos, 
je bil namreč z njihove strani 
podan odškodninski zahtevek 
v višini okoli 1,2 mio evrov.
 Bojana Mavsar

Objekte�na�Lokah�morajo�do�31.�maja�2018�porušiti.

KRŠKO - Občina Krško bo tudi letos v sodelovanju z Zvezo prijate-
ljev mladine Krško v veselem decembru za vse šolske in predšol-
ske otroke omogočila ogled predstav in obdaritve. Od 6. do 8. de-
cembra si bodo osnovnošolci ogledali filmske predstave, med 18. 
in 22. decembrom pa bodo po posameznih krajevnih skupnostih 
organizirali predstave in obdaritve dedka Mraza za vse predšol-
ske otroke. V ponedeljek, 18. decembra, bo za najmlajše iz KS 
Leskovec pri Krškem, Veliki Trn in Senuše obdaritev s predsta-
vo potekala ob 16.30 v OŠ Leskovec pri Krškem; za otroke iz KS 
Koprivnica ob 17. uri v OŠ Koprivnica, za otroke iz KS Dolenja vas, 
Krško – desni breg, Zdole in Gora ob 17. uri v Kulturnem domu 
Krško, za otroke iz KS Leskovec, Veliki Podlog in Krško polje ob 
18. uri v OŠ Leskovec pri Krškem ter za otroke iz KS Krško – levi 
breg ob 18. uri v Kulturnem domu Krško; v torek, 19. decem-
bra, ob 17. uri za otroke iz KS Brestanica in Rožno – Presladol v 
OŠ Brestanica, ob 17. uri pa za otroke iz KS Podbočje v Kultur-
ni dvorani Podbočje; v sredo, 20. decembra, ob 16.30 in ob 18. 
uri za otroke iz KS Senovo v dveh skupinah, v Domu XIV. divizi-
je Senovo; v petek, 22. decembra, ob 17. uri pa za otroke iz KS 
Raka v vrtcu Raka. Za obdaritev predšolskih otrok in predstave 
za osnovnošolce je v občinskem proračunu predvidenih 35.500 
evrov iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora.
  Vir:�Občina�Krško

Za decembrske obdaritve otrok 
občina namenja 35. 500 evrov

KOSTANJEVICA NA KRKI - Prva seja občinskega sveta po ok-
tobrski potrditvi proračunov 2017 in 2018 ter s tem izognit-
vi predčasne razpustitve je pokazala, da zapletov še zdaleč 
ni konec, saj prvi sklic ni bil uspešen, a tudi, da je pet od de-
vetih svetnikov vendarle pripravljeno sodelovati na sejah.

Na prvi sklic seje 23. novembra je sicer prišlo sedem od devetih 
svetnikov (Jožica Lešnjak je oktobra odstopila), a se je zatakni-
lo že pri sprejemanju dnevnega reda, saj so se h glasovanju prija-
vili le štirje svetniki, torej je bil občinski svet nesklepčen. Trojica 
Andrej Rajar, Anton Zagorc in Andrej Kerin je namreč županu 
Ladku Petretiču očitala, da ne svetnikov ne javnosti ni seznanil s 
sodbo upravnega sodišča glede (ne)veljavnosti nekaterih sklepov, 
ki so jih člani t. i. svetniške skupine sprejeli v letih 2015 in 2016 
na sejah brez prisotnosti župana in občinske uprave, župan pa jih 
je zadržal. Rajar je trdil, da med približno 20 sklepi v sodbi tri-
je niso v prid županu (gre za sklepe v zvezi z revizijo vračanj vla-
ganj v javno telekomunikacijsko omrežje v kostanjeviški občini), 
Petretič pa, da si sodbo razlaga napačno. Kot je v pojasnilu sodbe 
zapisal župan, je sodišče glede dveh sklepov tožbo zavrglo, saj so 
bili zgolj ugotovitvene narave in o njih niti ni bilo treba sodno od-
ločati, zavrnilo pa je njegovo tožbo v primeru sklepa, ki je županu 
in strokovnim službam občine naložil pripravo novega odloka o 
vračanju vlaganj v JTO v skladu z usmeritvami MIZŠ iz leta 2014, 
pri čemer lahko angažira zunanjega izvajalca. Petretič je prepri-
čan, da so obveznosti v zvezi s t. i. telefonijo poravnane, ta sklep 
pa neizvršljiv, saj je bil omenjeni dokument v sodnem postopku 
izničen in torej ne velja več. Tožba je tako zanj dobljena, stroški 
postopka pa naloženi občinskemu svetu.    
Drugi sklic seje 4. decembra je bil vendarle sklepčen, saj je nanjo 
prišel tudi podžupan Aleš Kegljevič (pri prvem sklicu službeno 
odsoten), manjkali pa so vsi štirje preostali člani svetniške skupi-
ne (poleg prej omenjenih še Lovro Metelko). V mnogo bolj kon-
struktivnem vzdušju so sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju 
mandata Jožici Lešnjak, tako da lahko zdaj v 1. volilni enoti (ob-
močje naselij Avguštine, Dolšce in Oštrc) razpišejo nadomestne 
volitve. Kot predstavnike občine v svet OŠ Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki so imenovali Franca Gramca, Francija Štokarja 
in Matjaža Jakšeta, v svet Posavskega muzeja Brežice pa Gorana 
Milovanovića. Sprejeli so sklep o neizbiri kandidata za direktor-
ja Posavskega muzeja Brežice na razpisu leta 2014, kar je pogoj, 
da se lahko objavi razpis za novega direktorja muzeja. Potrdili so 
zaključni račun občinskega proračuna za leto 2016, v katerem je 
občina sicer delovala le na podlagi sklepov o začasnem financi-
ranju. Zabeležili so 2,2 milijona evrov prihodkov in 2,1 milijona 
evrov odhodkov. Sprejeli so sklep o ceni socialnovarstvene stori-
tve Pomoč na domu, ki je od 1. decembra dalje malenkost draž-
ja in za uporabnike znaša 7,71 evra/uro (ob nedeljah 40 %, ob 
praznikih pa 50 % več). Potrdili so še načrt razvoja odprtega ši-
rokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje ge-
neracije v občini, ki sicer ne vsebuje konkretnih načrtov in je le 
»vstopnica« za vključitev v javno-zasebni projekt Rune, s katerim 
bodo poskušali pokriti t. i. bele lise, za katere ni komercialnega 
interesa večjih operaterjev. � Peter�Pavlovič

V drugo vendarle izpeljali sejo

Po�daljšem�času�so�spet�prevladovali�zeleni�kartončki.
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VEČ DELOVNIH NESREČ - 23. 11. so se pripetile kar tri de-
lovne nesreče. Opoldan se je v bližini naselja Celine pri delu v 
gozdu poškodoval občan, ki je bil prepeljan v novomeško bol-
nišnico. Pol ure kasneje se je v naselju Podgorje pri Pišecah 
pri delu s traktorjem težje poškodoval občan. Prepeljan je bil 
v SB Brežice, kakor tudi istega dne popoldan delavec, ki ga je 
na Obrežju pri zemeljskih delih poškodoval delovni stroj. De-
lovna nesreča se je pripetila tudi 4. 12. , in sicer v kamnolomu 
pri Trnovcu, kjer se je prevrnil delavec z delovnim strojem.

SMRT NA TIRIH - 3. decembra je nekaj pred 8. uro zjutraj v 
Brestanici vlak povozil osebo, ki je zaradi hudih poškodb pre-
minula na kraju dogodka. Ker v zvezi s tragičnim dogodkom 
s strani PU Novo mesto nismo prejeli informacij, predvideva-
mo, da je šlo za dejanje iz obupa.

POGREŠAN IVAN KEŽMAN - 29. novembra se je za 90-letnim 
Ivanom Kežmanom z Malega Obreža izgubila vsaka sled. Tega 
dne je bil nazadnje viden na Mostecu, dan kasneje pa so oseb-
no vozilo Renault clio, s katerim se je odpeljal, našli na breži-
ni potoka Gabernica pri kraju Loče. Po prijavi svojcev je stekla 
širše zastavljena iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti, 
gasilci, enote reševalcev z reševalnimi psi in vodniki psov, ki 
so pregledali širše območje, brežino reke Save in njenih prito-
kov vse do meje s Hrvaško, a se je za njim izgubila vsaka sled.

ŠTIRIKRAT ZATRESLO SEVNICO - Sevnico so med 20. in 26. 
novembrom stresli štirje potresni sunki. Prvega so seizmogra-
fi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili 20. 11. ob 
19:51, žarišče potresa magnitude 1,1 pa je bil kilometer SZ od 
Sevnice. Dva dni kasneje je bil ob 18:25 prav s takšno magni-
tudo zabeležen 2 km SZ od Sevnice, 25. 11. je ob 13:39 zatres-
lo tla 8 km JV od Sevnice, magnituda potresa pa je znašala 0,8. 
Četrti, najmočnejši sunek izmed štirih, je imel v nedeljo, 26. 
11., ob 12:58 epicenter 5 km JV od Sevnice, magnituda potre-
sa pa je znašala 1,9. Slednjega so v nekoliko večjem številu ču-
tili posamezni prebivalci Sevnice in bližnje okolice, intenziteta 
potresa pa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvi-
ci (EMS-98). Potresavanja tal so bili v novembru deležni tudi v 
Brežicah, in sicer 16. 11. Žarišče potresa je bilo ob 8:04 7 km 
JZ od Brežic, magnituda potresa pa je znašala 1,8 in ni prese-
gla IV. stopnje EMS-98.  Zbrala:�B.�M.

Zoran Cvar, Loka pri Zidanem Mostu: Strokov-
njaki pravijo, da je zajtrk najpomembnejši obrok 
dneva, vendar imamo ljudje različne prehranje-
valne navade - nekateri obilno zajtrkujejo, dru-
gi le popijemo kavo. Delček  navajanja na zdravo 
prehrano je tradicionalni slovenski zajtrk: mas-
lo, kruh, med, mleko in jabolko. S tem otroke uči-

mo ceniti domačo hrano, čeprav jo je med ponudbo vse manj.

Gregor Tuljak, Pesje: Zajtrkujem po navadi v 
službi, največkrat kak sendvič, med vikendom pa 
doma večinoma kruh z marmelado ali medom in 
kakav. Zajtrk sem včasih izpustil, zdaj pa ga re-
dno uživam. Po zajtrku je obvezno tudi kava, ki 
je postala že kar jutranji ritual. Prvi dnevni ob-
rok je po mojem mnenju pomemben, čeprav mi 

osebno takoj zjutraj ne ustreza, ampak kako uro kasneje.

Zlata Božičnik, Krško: Vsa leta redno zajtrku-
jem. Zadnje leto predvsem kefir, ki je z encimi 
bogato živilo in krepi imunski sistem. Delam ga 
sama in ga obogatim z različnim sadjem ali otro-
bi. Osebno menim, da je jutranji obrok zelo po-
memben, saj preko njega dobimo energijo in 
hranilne snovi tako za  normalno delovanje te-

lesa kot za izvajanje aktivnosti.

Slavko Pirc, Krško: Lahek zajtrk je potreben za 
dobro počutje. Pomembno je poslušati telo, ki 
pove, kdaj potrebuje hrano. Moj jutranji obred 
je umivanje, telovadba in zajtrk, ki ga zaključi 
kavica, jem pa sadje ali kosmiče s suhim sadjem. 
Ko sem bil še v službi, mi je bolj ustrezala mali-
ca. Marsikdo zgodaj zjutraj ne more jesti. Akci-

ja za zdrav zajtrk je dobrodošla. 

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga obeležujemo 
na tretji petek v novembru, nas opominja na pomen zaj-
trka in zdrave prehrane. Kakšne navade imate vi v zvezi z 
zajtrkom, je to vaša rutina ali ne, kaj najpogosteje zajtrku-
jete ter kako gledate na pomen tega obroka?

anketa

Ali začnete dan z zajtrkom?

Ljudje vas poznajo kot 
nekdanjo lekarnarico, dela-
li ste v lekarni, ki jo je usta-
novila slovita Emilija Fon. 
Kako se spominjate začet-
kov vašega dela v Kostanje-
vici in Fonove? 
Končala sem srednjo farma-
cevtsko šolo v Ljubljani in ker 
sem bila štipendistka Občine 
Šmarje pri Jelšah, sem dobila 
prvo službo v lekarni v Roga-
ški Slatini. V Kostanjevici je bil 
razpis za delovno mesto v le-
karni, za katerega mi je pove-
dal moj stric Anton Sikošek, ki 
je živel v Krškem. Prijavila sem 
se in prišla v Kostanjevico no-
vembra 1962. Bila sem popol-
noma neizkušena. V šoli smo 
se sicer veliko naučili in dokler 
sem imela še nekoga ob sebi, 
je bilo drugače, kot potem, ko 
sem bila sama v lekarni. Naj-
več strahu sem imela zaradi 
Fonove, kako bo ona sprejela, 
da je nekdo v njeni hiši. Ampak 
bilo je krasno, zelo dobro smo 
se razumele. Če je kaj potrebo-
vala, je zadaj potrkala na okno 
in smo ji dali, ni pa prestopi-
la pragu lekarne, odkar so ji jo 
po vojni vzeli. Veliko ji je po-
menilo, ko je videla, kako ču-
vamo njene posode in kako 
odgovorno smo sprejeli njeno 
zapuščino. Ko smo se selili iz 
njene lekarne v novo, so ji ob 
slovesu pritekle solze, rekla je: 
Spet bom sama. Teh besed ne 
bom nikoli pozabila. V življe-
nju se je zjokala le trikrat: ko ji 
je umrla mama, ko so ji vzeli le-
karno in ko smo se poslovili od 
nje. Ko je prišla v novo lekar-
no, je bila zelo zadovoljna, ko 
je videla, da še vedno uporab-
ljamo njeno posodo in se je še 
večkrat oglasila tukaj. Sicer pa 
je res imela težko življenje …

Kakšno je bilo lekarniško 
delo takrat v primerjavi z 
današnjim?
Vse smo delali na roke, ni bilo 
tako kot danes, ko lahko na-
ročiš in dobiš vse zapakirano. 
Vsako mazilo smo delali po-
sebej po receptu zdravnika, 
kapljice, zdravilo za naglav-
ne uši, razne praške, sirupe … 
Vse smo tehtali z žličko in pi-
hali, res je bilo pravo lekarni-
ško delo. Danes je lekarna bolj 
kot drogerija, delo pa bolj spe-
cialistično, imajo pa zato več 
časa, da se pogovarjajo s stran-
kami. Danes se zdravila lahko 
hitro dobi, včasih je bilo treba 
malo počakati, da smo denimo 
naredili mazilo. Tudi takrat so 
ljudje potrebovali nasvete, kaj 
lahko vzamejo in si moral biti 
dovolj strokovno usposobljen, 
da si lahko svetoval. Kasne-
je sem bila vse do upokojitve 
vodja lekarniške enote. 21 let 
smo bili v lekarni Emilije Fon, 
še 14 let pa sem delala v novi 
lekarni pri zdravstveni postaji.

Kako kot lekarnarica gle-
date na uporabo farmace-
vtskih zdravil v odnosu do 
domačih zdravilnih zelišč in 
pripravkov? 

Še vedno verjamem, da ima-
jo določene rože in pripravki 
zdravilen učinek, ker sem vi-
dela, kako je to ljudem poma-
galo. Ko smo bili otroci, so nam 
na gnojne prste dali trpotec in 
se je pozdravilo, danes se to 
ne dela več. Sama imam teža-
ve z očmi in uporabljam Vog-
love kapljice za oči, in opažam 
njihov pozitiven učinek. Gle-
de rabe alternativnih zdravil 
se mora vsak odločiti po svoje, 
vendar so samo domača zdra-
vila premalo. Je pa treba to 
znanje, ki so ga ustvarili deni-
mo menihi in drugi, ohraniti in 
še bolj strokovno izpopolniti.

Kdaj in kako ste se vključili 
v delo Rdečega križa?
V Kostanjevici potem, ko je 
zbolel gospod Mlakar, Rde-
či križ dolgo časa ni deloval. 
Ko so po osamosvojitvi k nam 
prišli prvi begunci, me je moja 
sestra Marta Bosina, takrat še 
sekretarka občinskega Rdeče-
ga križa v Krškem, prosila, da 
bi prevzela zbiranje potreb-
ščin in sredstev zanje. V Črne-
či vasi mi je na pomoč prisko-
čila Silva Pincolič in tam je bilo 
podarjene tako veliko hrane in 
ostalega, da so morali odpeljati 
z dvema kamionoma. V Kosta-
njevici so prinašali v glavnem 
denar, pa tudi hrano, takratni 
župnik je prinesel celotno na-
birko tiste nedelje. Potem smo 
se posvetili tudi našim kraja-
nom in počasi sem pridobivala 
sodelavke tudi v drugih vaseh. 
Začele smo praktično iz nič in 
šle od trgovine do trgovine ter 
prosile za karkoli, kar bi lah-
ko podarili starejšim in pomo-

či potrebnim. Začeli smo pobi-
rati tudi članarino in ljudje so 
nas kar nekako sprejeli. 
Sčasoma smo dobili prošnjo, 
da bi organizirali srečanje sta-

rejših krajanov in sprva smo 
jih imeli po vaseh: na Preko-
pi, Orehovcu ter v stari črne-
ški šoli in kasneje pri Peši-
ču za Dolšce, Oštrc in Črnečo 
vas skupaj. Ker je bilo pone-
kod premalo starejših, smo no-
vembra leta 1999 prvič sklicali 
skupno srečanje za celo kra-
jevno skupnost, prišlo jih je 
nekaj čez 60. Od takrat se je 
teh srečanj udeležilo več kot 
1200 ljudi. To je enkratno do-
živetje, ko vidiš ljudi, ki se si-
cer celo leto ne vidijo, na sre-
čanju pa se objamejo in tečejo 
solze … To je plačilo za vseh 20 
sodelavk Rdečega križa, ki ni-
koli ne zavrnejo nobene nalo-
ge, vse opravijo v svojem času 
in na svoje stroške, pa ne dobi-
jo za to ničesar, razen osebne-
ga zadovoljstva.

Verjetno vam je ostal v spo-
minu kakšen poseben do-
godek, anekdota s teh sre-
čanj …
Doživela sem dva huda pretre-
sa. Ko smo imeli srečanje še pri 
Pešiču, sem ves čas hodila oko-
li ene gospe in jo fotografira-
la. Ko smo se poslavljali, nas je 
vsako posebej objela, zaželeli 
smo ji lepo novo leto in da se 
čez leto dni spet vidimo. Na ža-
lost je nekaj dni za tem umrla. 
Ko sem to izvedela, sem dala 
razviti fotografije, med njimi je 
bil tudi njen zadnji posnetek in 
sem ga dala vsem njenim otro-
kom. Drugi primer pa je bil, ko 
sta se srečali sošolki, od kate-
rih se je ena odselila v Črne-
čo vas, druga pa na Prekopo. 
40 let se nista videli in njuno 
srečanje po tolikih letih … To 

moraš doživeti. Pri tem je og-
romno dela in skrbi, tudi odgo-
vornosti, a imaš vse poplačano, 
ko vidiš, kako so ti ljudje sreč-
ni. Zdaj so že tako navajeni, da 
že mesec dni prej sprašujejo, 
ali jih bomo spet povabili. Mo-
ram pa se zahvaliti za pomoč 
kostanjeviški šoli, gostilni Žol-
nir, sosedi Alenki Zaman, svo-
jim sodelavkam in družini, ki 
mi zelo stoji ob strani.

Poleg srečanja tudi obisku-
jete starejše in bolne v usta-
novah in na njihovih domo-
vih, kajne?
Tako je, v domove starejših, od 
Krškega in Brežic do Novega 
mesta, jim odnesemo skromno 
darilo, posebej jih obiščemo ob 
okroglih osebnih jubilejih. Tis-
tim, ki so v bolj oddaljenih do-
movih, pošljemo kartico. Obiš-
čemo tudi tiste, ki so bolni in 
ne morejo priti na srečanje. Za-
nje ni pomembno, kaj jim pri-
neseš, veliko pa jim pomeni, da 
jih obiščeš, daš roko, da ve, da 
ni pozabljen, kar je tudi cilj teh 
obiskov. Poleg tega obdarimo 
vsakega novorojenčka v naši 
občini. Patronaža pri zadnjem 
obisku v našem imenu odne-
se darilo, v kateri sta brisača 
in vizitka. 

Ali praznični čas starejšim 
in osamljenim ljudem mor-
da prinaša še večjo stisko? 
Absolutno. Prazniki prinese-
jo v dom posebna pričakova-
nja in žalostno je, če teh priča-
kovanj nimaš s kom deliti. Že 
sama pri sebi to vidim, pa ži-
vim skupaj s hčerkino druži-
no. Zaradi službenih in ostalih 
obveznosti ne preživimo sku-
paj toliko časa, kot si želim. Za 
tiste, ki nimajo ob sebi druži-
ne, je zagotovo še težje.

Kako so se z leti spremenile 
stiske ljudi, tako materialne 
kot duševne?
Težko rečem. Da je material-
na stiska večja, se odraža tudi 
na upadu članarine in dona-
cij, kar predstavlja za delova-
nje RK veliko težavo. Sta pa 
materialna in duševna stiska 
ponavadi povezani med seboj. 
Na srečo živimo še v okolju, 
kjer imajo ljudje še posluh za 
sočloveka, soseda. Tudi sreča-
nja, kakršno je naše, prispeva 
k boljšemu razpoloženju sta-
rejših v naši občini. Žal pa s 
strani občine že dve leti nismo 
dobili nobenega denarja, ker 
ni imela sprejetega proračuna. 
Cene pa rastejo, zato se že le-
tos prilagajamo in zmanjšuje-
mo obdaritve. Želim, da bi nas 
mladi bolj podpirali, čeprav je 
tudi med njimi precej nezapo-
slenih. Moram pa reči, da ljud-
je, kljub slabem finančnem po-
ložaju, večinoma dajejo več, 
kot znaša članarina.

Stanka Černoša, predsednica KO Rdečega križa Kostanjevica na Krki:

KOSTANJEVICA NA KRKI - 77-letna Stanka Černoša, po rodu iz vasi Vojsko pri Koprivnici, že 55 let živi v 
Kostanjevici na Krki, kjer se je mnogi spominjajo kot dolgoletne lekarnarice, že vrsto let pa je tudi priza-
devna predsednica tamkajšnjega Rdečega križa. 

Žalostno je, če prazničnih 
pričakovanj nimaš s kom deliti

Stanka�Černoša
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Omenili ste težave s finan-
ciranjem s strani občine - 
kako po desetletju od usta-
novitve gledate na delovanje 
občine, ki je trenutno znana 
predvsem zaradi hude poli-
tične razdeljenosti?
Treba bi bilo zamenjati ljudi, a 
tisti, ki so sposobni, se ne javi-
jo. Za razvoj občine je to zelo 
slabo. Ko se je ustanavljala ob-
čina, je moj mož govoril: Boste 
videli, da bodo težave, ker ima-
mo premalo ljudi, premalo in-
dustrije in premalo možnosti, 
da pridemo do denarja. Ta od-
ločitev po mojem mnenju ni 
bila najbolj posrečena. Ljudje 
so mislili: ko bomo samostojni, 
bomo lahko sami odgovarjali 
za vse, Krško nas ne bo več ko-
mandiralo … To je bila napaka, 
takrat smo imeli več možnosti. 
Saj se župan, tako sedanji kot 
prejšnji, trudi, vendar če nima 
pravih ljudi okoli sebe in de-
narja, ne more narediti veliko.

Kako vi doživljate praznični 
decembrski čas?
Najprej se bomo posveti-
li Miklavžu, ko otroke zjutraj 
pričakajo darila. Lani je bilo 
kar hudo, ko je vnukinja prijo-
kala domov, češ da Miklavža ni 
in da so to pravzaprav starši. 
Rekla sem ji: Miklavž obstaja 
že stoletja in bo tudi še naprej. 
To je bil dober mož, ki je obda-
ril tri uboga dekleta, mi pa to 
delamo v njegov spomin. Da je 
bolj zanimivo in svečano, pri-
de v hišo Miklavž, nas pa obda-

rita še Božiček in dedek Mraz.
Ko je bil moj mož še živ, je bilo 
drugače, zdaj, ko sem sama, pa 
zame prazniki prinašajo pred-
vsem nostalgijo. Iz otroštva se 
spominjam, kako smo komaj 
čakali Miklavža. Ko je bila zarja 
na nebu, je teta rekla: Miklavž 
peče piškote. Ko nas je zjutraj 
na mizi čakal piškot, smo bili 
presrečni in naše čakanje je 
bilo poplačano. Danes se vse 
začne prezgodaj, vsega je do-
volj in je drugače. 
Na ta čas me veže še ena zgod-
ba. Moja mama je za Miklavža 
vedno spekla čudovite par-
keljčke in jih skrila, tisto leto 
pa jih je moja sestra našla in  
vsem pojedla glave. Ko jih je 
mama želela dati v pehar, je to 
opazila in jih šla ponovno sredi 
noči peči, da so nas  zjutraj pri-
čakali med Miklavževimi dari-
li. Kaj še lahko ena mati nare-
di? Moja mama nam je dala 
izjemno popotnico za življenje 
in če sem svojim otrokom dala 
le del tega, bom zelo mirna. 

Kakšno je vaše praznično 
sporočilo sokrajanom in os-
talim našim bralcem?
Vsem želim, da bi bili v prvi 
vrsti zdravi, da bi se razumeli 
med sabo, da bi pozabili na te-
žave in kar je bilo v preteklem 
letu slabega. Naj gredo nap-
rej samo z lepimi spomini. Naj 
bodo prazniki res prazniki ve-
selja in druženja.

� Peter�Pavlovič

Visokošolski strokovni  študij-
ski program 1. stopnje Energe-
tika je uspešno zaključilo 14 
študentov, univerzitetni štu-
dijski program 1. stopnje Ener-
getika 11 študentov, magistr-
ski študij programa 2.  stopnje 
energetika pa 15 študentov.  V 
odsotnosti dekana prof. dr. Bo-
jana Štumbergerja je podelje-
valec listin prof. dr. Jurij Avsec 
v nagovoru diplomantom po-
udaril, da naj bodo pri delu na 
področju energetike, ki je iz-
jemno pomembno področje, 
podvrženo neprestanemu hit-
remu napredku, z osvojenim 
znanjem ustvarjalni: »Zato je 
zelo pomembno neprestano 
izobraževanje. Prav Fakulte-
ta za energetiko nudi vsa zna-
nja s področja energetike kot 
edina izmed fakultet v Slove-
niji in bližnji okolici. Fakulteta 
je lani praznovala deseto oble-
tnico razvoja in  do sedaj je bilo 
podeljenih že več kot 200 di-
plom za 1. stopnjo, prek 100 
diplom za 2. stopnjo in ena za 
tretjo, doktorsko stopnjo štu-
dija. Zaključek študija je go-
tovo življenjsko pomemben 
mejnik. Je akademski obred, 
s katerim diplomantke in di-
plomanti zaključujete svoje 
izobraževanje na fakulteti ter 
obenem zrelostna iniciacija, v 
kateri zapuščate inštitucijo in 
stopate na samostojno pot. Na 
tej poti naj vam bo v ponos di-
ploma naše in vaše fakultete. 

40 energetikov zaključilo študij
BRESTANICA - V študijskem letu 2016/17 je na Fakulteti za energetiko Krško, ki deluje v okviru Univerze v 
Mariboru, zaključilo študij  skupno 40 diplomantov. Slednjim je 29. novembra diplomske listine na sveča-
nosti na gradu Rajhenburg podelil prodekan za izobraževalno dejavnost prof. dr. Jurij Avsec.

Zanjo ste garali in z njo prido-
bili aktualna in koristna zna-
nja v panogi, ki velja za izje-
mno perspektivo. Pomembno 
je tudi zavedanje, da je danes 
v vaših rokah neizmeren kapi-
tal. Ste intelektualci, energeti-
ki, in to v času, ki ga obeležuje 
najhitrejši napredek v celi zgo-
dovini človeštva.  Svet je zara-
di tehnološkega razvoja postal 
globalna vas, v kateri ni ovir za 
sposobne.  Pred vami je torej 
še vse življenje, ves vaš svet.  
A vse bo odvisno od vas, v va-
ših rokah je, kako boste upo-
rabili, unovčili in nadgradili 
pridobljeno znanje. Od vaših 

odločitev je odvisno, kaj bos-
te s svojim življenjem storili, 
na kakšen način boste doseg-
li svoje cilje. Pri tem je, zraven 
tega, da boste strokovni, pogu-
mni in kreativni, izjemno po-
membno, da to storite kot mo-
ralni, dosledno etični ljudje z 
integriteto.«

Slavnostno podelitev, ob ka-
teri je moderatorka progra-
ma Klavdija Mirt predsta-
vila tudi naslove diplomskih 
del in mentorje diplomantov, 

je z nastopi popestril pihalni 
trio učencev Roberta Pirca 
iz Glasbene šole Krško, v uvo-
du pa z odpeto himno Gaudea-
mus Rajhenburški oktet. Poleg 
dr. Avsca sta diplomantom če-
stitala in jim namenila modre 
misli tudi  prorektor za dislo-
cirane članice Univerze v Ma-
riboru prof. dr. Marko Jesen-
šek in prodekan za študentska 
vprašanja Boštjan Krošelj.

� Bojana�Mavsar,�
� foto:�Boštjan�Colarič�

Letošnja�generacija�diplomantov�energetike�s�prodekanom�in�prorektorjem

Mineva leto dni, odkar je bila v 
Ustavo RS vpisana pravica do 
pitne vode. Z zapisom  “Vsakdo 
ima pravico do pitne vode” je lo-
kalnim skupnostim naložena na-
loga, da zagotovijo vsakemu 
občanu pitno vodo. V Sloveniji se 
oskrba s pitno vodo izvaja kot ja-
vna služba, ki jo mora zagotav-
ljati občina ali kot lastna oskrba 
v okviru zasebnega vodovoda. 
Na območju javnega vodovoda ni 
dovoljena lastna oskrba prebival-
cev s pitno vodo.

Družba Kostak s pitno vodo os-
krbuje občane občin Krško 
in Kostanjevica na Krki, ki so 
priključeni na javne vodovode. 
Zaposleni v podjetju so visoko 
strokovno usposobljeni za izva-
janje različnih nalog: nadzora ka-
kovosti pitne vode ter ukrepanja 
v izrednih razmerah, obveščanja 
uporabnikov, nadzora delovanja 
sistemov, izvajanja vzdrževalnih 
in investicijskih del ipd. 

Na območju omenjenih občin je še 

okoli 2.900 prebivalcev, ki se os-
krbujejo iz zasebnih vodovodov, 
od tega je 11 % občanov Krškega 
in manj kot 1 % občanov Kostan-
jevice na Krki. Na zasebnih vodo-
vodih z več kot 50 uporabniki (v 
občini Krško jih je 17) mora biti 
po Pravilniku o pitni vodi določen 
upravljavec in odgovorna oseba 
za zagotavljanje zdravstvene us-
treznosti pitne vode. Ti vodovodi 

so tako kot javni pod nadzorom 
zdravstvene inšpekcije. 

Pri zasebnih vodovodnih se poja-
vljajo težave zaradi pomanjkan-
ja finančnih sredstev za obnovo 
dotrajane infrastrukture, zato se 
uporabniki zasebnih vodovodov 
odločajo za predajo teh v last 
občine in upravljanje izvajalcu ja-
vne službe – družbe Kostak. 

Družba Kostak zasebni vodovod 
prevzame izključno na željo upo
rabnikov, saj s tem prevzema 
tudi odgovornost za dobavo ka-
kovostne in zdravstveno ustrezne 
pitne vode. Za obnovo infrastruk-
ture, ki je običajno potrebna pred 
prevzemom v upravljanje, pa 
sredstva namesto uporabnikov 
zagotovi občina. 

JAVNI ALI ZASEBNI VODOVOD?
Ključno je, da je voda ustrezna. 

Krško, 1. decembra 2017 – Skrb za kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo je ključna 
naloga upravljavcev vodovodov. Družba Kostak skrbi za javne vodovodne sisteme v občinah 
Krško in Kostanjevica na Krki, manjši del pa z vodo oskrbujejo zasebni vodovodi. Upravljanje 
slednjih družba Kostak prevzema izključno na željo njihovih lastnikov. 

KRŠKO - Krški most bo predvidoma že konec naslednjega tedna 
ali najkasneje prve dni po 17. decembru ponovno sproščen za 
promet, nam je povedal vodja gradbišča Mitja Mlakar iz druž-
be Kostak. Minulo soboto so namreč vgradili še zadnje dilataci-
je na mostu, ki jih v tunelih še ogrevajo s toplim zrakom. Izved-
li so tudi hidroizolacijo na delih pločnikov, katerih betoniranje 
je prav tako načrtovano v teh dneh, ko jim je vreme še naklonje-
no, po izvedbi hidroizolacije delov na cestišču pa bodo predvi-
doma sredi prihodnjega tedna izvedli tudi asfaltiranje zaščitnega 
in obrabnega sloja asfalta na predelih dilatacij, nakar načrtuje-
jo ponovno odprtje mostu za promet. Sicer pa je dobava dilata-
cij s strani dobavitelja, je še povedal Mlakar, krepko zamujala, a 
je uspelo ekipi, ki je delala v dveh izmenah, vgraditi dilatacije v 
krajšem času od načrtovanega, s čimer so uspeli poloviti tudi iz-
gubljene dni zaradi zakasnele dobave. B. M. 

Predvidoma zadnji teden 
zapore krškega mostu

Dilatacije�so�vgradili,�zdaj�pa�jih�ogrevajo�s�pomočjo�poseb-
nih�tunelov.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izpostavljajo, da je zrak 
v času kurilne sezone pri nas onesnažen, še posebej so problema-
tični delci oz. mešanica trdnih in tekočih snovi, razpršenih v zra-
ku. Svetujejo, naj prebivalci ravnajo po priporočilih, objavljenih 
na spletni strani NIJZ (www.nijz.si). Ob povišanih koncentracijah 
priporočajo zmanjšanje fizičnih aktivnosti, zlasti na prostem in 
še posebej pri osebah, ki imajo že od prej težave z dihali, srcem 
in ožiljem oziroma zaznavajo težave.   P. P.

Kurilna sezona - onesnažen zrak 
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KRŠKO - V Mencingerjevi hiši v Krškem je 21. novembra po-
tekalo predavanje Naslikana reformacija. Z njim so v Kultur-
nem domu Krško zaokrožili niz celoletnih prireditev v po-
častitev 500-letnice protestantizma, ki so jih izvedli kot (so)
organizator z drugimi kulturnimi ustanovami. 

Predavanju dr. Barbare Mu-
rovec, predstojnice Umetno-
stnozgodovinskega inštituta 
Franceta Steleta na ZRC SAZU v 
Ljubljani, ki se podrobno ukvar-
ja in raziskuje slikarstvo in gra-
fiko iz obdobja reformacije, so 
botrovale podometne poslika-
ve, odkrite v prvem nadstro-
pju Mencingerjeve hiše pri nje-
ni temeljiti obnovi, ki je potekala 
med leti 2009 in 2013. Po prvih 
izvedenih analizah so bile ume-
ščene v čas, ki ga je zaznamoval 
protestantizem. Gre za freske, 
poslikave s portreti moških in žensk, para ženske in moškega 
ter večje in le delno ohranjene poslikave moškega lika nad obo-
kom vrta v prostoru, ki naj bi služil za sakralni prostor, in bi lah-
ko predstavljal Boga očeta, ter dva grba plemiških rodbin. Kot 
je dejala dr. Murovčeva, sicer zaenkrat še ne more nedvoumno 
potrditi, da so freske nastale v obdobju protestantizma, za kar 
bo treba opraviti še veliko podrobnejših raziskav, pa vendar ne-
kaj indicev nakazuje na to možnost, kot denimo oblačila por-
tretirancev, drža njihovih rok, pričeske, med drugim tudi slabše 
viden okras na vratnem delu oblačil na moškem liku nad obo-
kom vrat, ki bi lahko predstavljal Lutrovo rožo kot simbol lute-
ranstva, vendar tudi slednjega zaenkrat ni mogoče zagotovo po-
trditi. Dela, ki so v tistem obdobju nastala za rimokatoliške ali 
protestantske naročnike, je namreč izvajal isti nabor ustvarjal-
cev oziroma umetnikov. Nedvomno pa sam objekt Mencingerje-
ve hiše, sestavljen iz dveh hiš oz. ju je v enovit objekt združil pi-
satelj in odvetnik Janez Mencinger med svojim bivanjem v njej v 
19. st., odgovarja zgodnjebaročni arhitekturi iz 17. stoletja, četu-
di je bila hiša zgrajena na ostankih predhodnega objekta (o če-
mer prav tako pričajo najdbe), ki je bil zgrajen na tem prostoru 
v 15. st. ali že v srednjem veku. 
 Bojana Mavsar 

Pred slavnostnim podpisom 
pogodbe so obiskovalci pris-
luhnili zanimivemu predava-
nju zgodovinarja in publicista 
Janeza Weissa z naslovom 
Zakladi kapucinske knjižnice, 
ki je v 22 dneh kot prvi opra-
vil celovit popis skupno 1772 
knjig v kapucinski knjižnici. 
Red kapucinov se je sicer v Kr-
škem nastanil leta 1640. Prvi 
popis knjig v kapucinski knji-
žnici je dobrega pol stoletja po 
ustanovitvi opravil pater bibli-
otekar v katalogu z naslovom 
Ex Inspectis Caracteribus Lu-
culenti Ustibieiripies Univer-
sas Librorum Classes. Slednji 
iz leta 1695 velja za enega naj-
starejših knjižničnih katalogov 
na Slovenskem. Tedaj je bilo v 
knjižnem baročnem prostoru, 
v katerem tri stene zapolnju-
je knjižno gradivo, četrta pa je 
namenjena vhodu, 1322 knjig, 
pred drugo svetovno vojno 
pa je štela kar 4000 knjižnih 
enot. Število knjig in naslovi so 
se spreminjali. Knjige so pre-
hajale iz rok v roke menihov, 
ki so jih prinašali in odnašali, 
potekale so menjave med ka-
pucinskimi knjižnicami, je po-
vedal Weiss, lepo število knjig 
so knjižnici podarili s posveti-
li darovalci. 

Freske pod drobnogledom

Dr.�Barbara�Murovec

Kapucinska knjižnica Valvasorjevi
KRŠKO - 22. novembra je Slovenska kapucinska provinca s podpisom pogodbe uradno prenesla upravlja-
nje kapucinske knjižnice in njen bogat knjižni fond na Valvasorjevo knjižnico Krško. Pogodbo so podpisa-
li provincialni minister kapucinov Vladimir Kolenko, direktorica knjižnice Urška Lobnikar Paunović in žu-
pan občine Krško mag. Miran Stanko.

Seznam knjig je bil sicer do-
polnjevan, a je tokrat opravljen 
prvi celovit popis vsega knji-
žnega fonda. Sleherno knji-
go je Weiss natančno popisal 
v 20 kategorijah, od velikosti 
knjige, omare in police, na ka-
teri se nahaja, naslova v ori-
ginalu, kraja in letnice izda-
je, avtorja, založnika, števila 
strani do jezika, opomb o oh-
ranjenosti oziroma poškodo-
vanosti, vrednost knjige, da-
rovalcu itd. Skupno je opravil 
kar 35.000 vnosov. Od 1772 

knjig je nekaj prek 300 veza-
nih z drugimi naslovi, po veči-
ni gre za zbornike, 83 odstot-
kov knjig je samostojnih knjig. 
Največ je bilo izdanih med 17. 
in 18. stoletjem, večina jih izvi-
ra iz srednjeevropskega pros-
tora, največ, kar 92 odstotkov, 
jih je spisanih v latinščini, 35 
odstotkov v nemščini, v slo-
venskem jeziku pa zgolj dva 
odstotka. Po vsebinah je naj-
več pridig, teologije in osta-
le nabožne literature in, kar 
je zanimivo, Svetega pisma je 

le nekaj izvodov. Zgodovina je 
zajeta v 79 knjigah, med temi 
je več zelo pomembnih in dra-
gocenih del, je poudaril Weiss, 
denimo manj od pričakovane-
ga je medicinskih knjig, pa še 
v teh so v večini zbrana napo-
tila, kako umirajočim dati duš-
ni mir ipd. 

Knjižnice so imeli sicer vsi 
kapucinski samostani, a po 
knjižnih zakladih in številu 
knjižnega fonda izstopata ško-
fjeloška in krška kapucinska 
knjižnica, na katero smo lahko 
Krčani upravičeno ponosni, je 
ob podpisu dejal krški župan 
mag. Miran Stanko. Minister 
kapucinov Vladimir Kolen-
ko je povedal, da kapucini za-
puščajo knjižnici del življenja 
za temi zidovi oziroma da bo 
ta nadaljevala življenje bratov 
kapucinov v samostanu, pri 
čemer je direktorica knjižnice 
Urška Lobnikar Paunović za-
gotovila, da bodo tako kot do 
sedaj nad zbirko neprecenlji-
ve vrednosti skrbno bdeli in 
jo ohranjali. Istočasno s knjiž-
nimi deli kapucinska provinca 
prenesla v upravljanje tudi 20 
umetniških del - 18 slik ter dve 
kiparski deli. 
 Bojana Mavsar

Ob�podpisu�pogodbe�(z�leve):�Andrej�Sluga�z�oddelka�za�druž-
bene�dejavnosti�na�Občini�Krško,�direktorica�knjižnice�Urška�
Lobnikar�Paunovič,�zgodovinar�Janez�Weiss,�župan�mag.�Mi-
ran�Stanko,�minister�kapucinov�Vladimir�Kolenko�ter�skrb-
nici�in�urejevalki�domoznanskega�gradiva�v�knjižnici�Polona�
Brenčič�in�Urška�Šoštar�

Gradnja Kulturnega doma Kr-
ško je po načrtu brežiškega 
projektanta Franca Filipčiča 
stekla 16. maja 1976, temelj-
ni kamen zanj pa je 5. junija 
položil slovenski politik Stane 
Dolanc, tedaj v funkciji sekre-
tarja Izvršnega komiteja pred-
sedstva Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Jugoslavi-
je. Izgradnjo hrama kulture so 
omogočili občani z obmo-
čja krajevne skupnosti Krško 
s triletnim samoprispevkom, 
potek del pa je  vodil gradbe-
ni odbor, ki je deloval v okri-
lju Tovarne celuloze in papirja 
Đuro Salaj. Družbeno-kulturni 
center Krško, kot je bil uradno 
poimenovan v projektni do-
kumentaciji, a se ga je oprijel 
naziv Delavski dom, je bil pre-
dan namenu 15. oktobra 1977, 
hkrati s svečanostjo ob 500-le-
tnici pridobitve mestnih pra-
vih Krškega.  Po slabem letu in 
pol izgradnje ga je slavnostno 
odprl politik Stane Dolanc, ob 
tej slovesnosti pa je bil na plo-
ščadi pred kulturnim domom 
odkrit tudi kip Matije Gubca, ki 
ga je izdelal akademski kipar 
Tone Kralj. Ploščad je bila po-
imenovana Trg Matije Gubca, 
novo mestno središče, kot je 
povedala v predstavitvi razsta-
ve njena kustosinja dr. Hele-
na Rožman, pa sta dopolni-

40 let krškega hrama kulture
KRŠKO - 3. decembra, na Ta veseli dan kulture, je krški župan mag. Miran Stanko v avli Kulturnega doma 
Krško odprl razstavo z naslovom »Objekt: Kulturni dom«. Z njo v med Zagrebom in Ljubljano največji kul-
turni ustanovi obeležujejo 40-letnico njenega delovanja.

la še Hotel Sremič in poslovni 
objekt Ljubljanske banke, Za-
varovalnice Triglav in Pošte, 
ki je bil zgrajen leta 1979 po 
načrtu arhitekta Miloša Bon-
če. Dr. Rožmanova je tudi po-
vedala, da je projekt arhitekt 
Filipčič nadgradil še z idejno 
zasnovo za izgradnjo prizidka 
h kulturnemu domu, ki bi ce-
lovito zaokrožil kompleks, žal 
pa do realizacije slednje niko-
li ni prišlo.

V zadnjem desetletju in pol je 
bil hram kulture, ki še velja za 
največji kulturni center med 
Zagrebom in Ljubljano, dele-
žen več prenov, a posegi v not-
ranjosti niso bistveno spreme-

nili njegovega videza, dočim je 
bila z gradbenimi posegi, razen 
kipa Matije Gubca, v dobršni 
meri  spremenjena podoba sa-
mega trga. V štirih desetletjih 
so Kulturni dom Krško kot di-
rektorji vodili: Adolf Moškon 
(do leta 2006), Katja Ceglar 
(2006-2016) in v letu 2016 
imenovana Darja Planinc, ki 
je dejala, da gre za prvega iz-

med več dogodkov, s katerimi 
bodo obeležili jubilej, osrednja 
slavnostna akademija v počas-
titev delovanja pa bo poteka-
la 26. januarja prihodnje leto. 
Razstavo je oblikovala Polo-
na Zupančič, vpogled v delo 
arhitekta Franca Filipčiča, ki 
je izdelal več načrtov za večje 
in pomembne objekte na ob-
močju Posavja in širše, pa sta 
omogočila njegova soproga 
Darinka Filipčič in sin Matej 
Filipčič, prav tako arhitekt, ki 
je v slovenskem prostoru eden 
najvidnejših scenografov, reži-
serjev in producentov.

Razstava ob 40-letnici Kultur-
nega doma Krško, jubilej bodo 
sicer obeležili z več prireditva-
mi, bo na ogled do 12. febru-
arja, po njenem odprtju pa so 
obiskovalci prisluhnili še kon-
certu šansonov in poezije Vite 
Mavrič, ene najvidnejših so-
dobnih izvajalk evropskega 
šansona. 
 Bojana Mavsar

Otvoritve�razstave�sta�se�udeležila�tudi�(levo�spredaj)�soproga�
pokojnega�arhitekta�Darinka�Filipčič�in�njun�sin�Matej�Filipčič.

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - 8. novembra, prav na 130-le-
tnico smrti pisca kronike župnije Loka pri Zidanem Mostu, 
župnika Dragotina Ferdinanda Ripšla (1820–1887), je Posa-
vski muzej Brežice v loški podružnici OŠ Sava Kladnika Sev-
nica gostoval z razstavo »Posavska muzejska vitrina: Zbo-
gom! – Mrliške šege v Posavju«. 

Na otvoritvi razstave so se najmlajši seznanili z izročilom in še-
gami ob smrti, dogodka pa se je poleg učiteljic udeležilo še ne-
kaj starejših Ločanov, ki so z zanimanjem sledili predstavitvi.
V drugi polovici popoldneva je ob prazniku občine Sevnica in 
110-letnici šole v Loki pri Zidanem Mostu potekal sprehod s stro-
kovnim vodstvom in z ogledom kulturne dediščine Loke pri Zi-
danem Mostu. Muzealki Alenka Černelič Krošelj in dr. Ivanka 
Počkar ter konservatorka Nataša Podkrižnik so s prispevki z 
različnih področij sodelovale že tudi pri obsežnem zborniku »Ob-
savska stoletja: Zbornik o Loki pri Zidanem Mostu« ob 800-le-
tnici župnijske cerkve sv. Helene (2008). Po Primožu Trubarju 
(1508–1586), ki je med letoma 1528 in 1542 v Loki deloval kot 
prvi župnik, se imenujejo dom upokojencev, kulturno društvo, 
pevski zbor in gostinski lokal s spominsko ploščo Trubarju (pos-
tavljeno leta 1951),  na cerkvenem vrtu pa stoji doprsni spome-
nik Primožu Trubarju (izdelal Mirsad Begić leta 1986) . Kljub 
mrzlemu in mračnemu dnevu sta se dve desetini udeležencev 
sprehoda zagrizli v hrib na pokopališče na Dobrávi (urejeno leta 
1835), kjer so z zanimanjem prisluhnili izročilu o smrti, pokopa-
vanju, pokopališču in nagrobnikih. Zadnji del dneva so se poda-
li mimo kapele s kipom Brezmadežne na loškem trgu in po tla-
kovani poti prečili nekdanje pokopališče do cerkve sv. Helene iz 
leta 1208.� P.�P./vir:�PMB

Muzejska vitrina in dediščina 
Loke pri Zidanem Mostu 

S�popoldanskega�sprehoda�po�Loki

Tudi letos bomo vaše želje in voščila ob 
prihajajočih praznikih in novem letu zabeležili 

v praznični prilogi, ki bo izšla 21. 12. 2017.
Več informacij na 07 49 05 780.
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Po besedah brežiškega župa-
na Ivana Molana, ki je skupaj 
s predsednikom sveta KS Ve-
like Malence Robertom Ve-
ličevičem in poslancem v DZ 
Igorjem Zorčičem, sicer tudi 
domačinom z Velikih Malenc, 
s prerezom traku pločnik tudi 
uradno predal v uporabo, je šlo 
pri tem za zahteven projekt, saj 
je investicija potekala na bo-
gatem arheološkem območju. 
Prva faza projekta, ki ga je vo-
dila Teja Leben z Občine Breži-
ce, se je pričela že leta 2009 in 
trajala do 2012, v tem času so 
izdelali projektno dokumenta-
cijo, izvedli arheološke raziska-
ve v vrednosti 90 tisoč evrov, 
interventno zgradili oporni 
zid pod pokopališčem na Veli-
kih Malencah z delom pločnika 
ter porušili betonske stebre iz 
druge svetovne vojne. Dve tre-
tjini sredstev je takrat zagoto-
vil MORS, ki pa kasneje ni več 
namenjal sredstev za investici-
je v lokalnih skupnostih, prav 
tako so se sredstva zmanjšala 
tudi občini, zato je sledil štiri-
letni premor do druge faze (v 

Pločnik ob cesti pod Gorjanci
VELIKE MALENCE – 23. novembra so v občini Brežice namenu predali še eno pridobitev na področju pro-
metne varnosti – pločnik na Velikih Malencah. Gradnja le-tega je potekala več let in v dveh fazah, celotna 
vrednost investicije je približno 440 tisoč evrov, kar je v večini zagotovila Občina Brežice.

letih 2016 in 2017). Od lanske-
ga avgusta do letošnjega maja 
so tako pločnik zgradili do kon-
ca in sanirali cesto na odseku 
Krška vas – Velike Malence v 
dolžini 800 metrov. Izvedli so 
še dograditev kamnite zložbe 
ob nasipu pod cesto in posta-
vitev smernikov ob robu vo-
zišča. Izvajalec del je bilo pod-
jetje KOP Brežice d.d.

Veličevič je izrazil veselje, da 
je prišlo od besed k dejanjem. 

Ta cesta namreč postaja čeda-
lje bolj obremenjena, saj pove-
zuje vse vasi pod Gorjanci tako 
rekoč od Kostanjevice do Bre-
žic. S tem pa občina še ne na-
merava zaključiti investicij v 
KS Velike Malence, je še dejal 
župan, saj je v predlog prora-
čuna 2018, ki ga bodo občinski 
svetniki obravnavali na seji 18. 
decembra, uvrstila tudi sanaci-
jo ceste od Velikih Malenc proti 
Dolenji Pirošici, ki je v slabem 
stanju, prav tako v naslednjih 

letih načrtujejo projektiranje 
in izgradnjo pločnika ob ces-
ti Krška vas – Čatež ob Savi ter 
projektno dokumentacijo za 
nov večnamenski dom na Ve-
likih Malencah.
 R. Retelj

Uradno�predajo�pločnika�v�uporabo�so�opravili�(z�leve)�posla-
nec�in�krajan�Igor�Zorčič,�predsednik�sveta�KS�Robert�Veliče-
vič�in�župan�Ivan�Molan.

IZPOSOJA ORODJA, 
STROJEV in OSTALEGA

V KRŠKEM NA CKŽ 134a 
(pri Megadomu levo)

www.najamemo.si
041-784-797

BISTRICA BO SOTLI – Prebivalci štirih domačij v zaselku Če-
hovec v vasi Zagaj se že dober mesec vozijo po prenovljenem 
cestnem odseku. Pridobitvi, za katero je poskrbela Občina 
Bistrica ob Sotli, so nazdravili ob uradnem odprtju 27. no-
vembra. 

Približno 350 metrov dolgi cestni odsek Denžič – Gracar so v 
družbi domačinov odprli župan Franjo Debelak ter vaščana 
Dani Hercl in Hermina Gracar. Slavnostni trak sta pridržala 
najstarejša prebivalca ob cestnem odseku, 85-letna Elizabeta 
Zorenč in 74-letni Franc Gracar. Da je cesta že kar nekaj časa 
klicala po obnovi, so izpostavili tudi domačini. Asfaltirana je bila 
leta 1983, od tedaj se je na cesti naredilo precej usadov, na delu 
je plaz poškodoval obcestno škarpo, ta pa je drsela proti stano-
vanjski hiši. Z obnovo so rešili problem zagotavljanja varnos-
ti, je ob zahvali bistriški občini izpostavila tudi Gracarjeva. Dela 
na cestnem odseku je opravilo podjetje Franc Kunst s.p., grad-
njo ob cestne škarpe so izvedli v podjetju Moškon d.o.o. Otvori-
tev so domačini pospremili z odpiranjem šampanjca, po odpr-
tju so jih s hrano in pijačo pogostili pri družini Zorenč–Hercl.
Z odprtjem cestnega odseka so na bistriški občini zaključili niz 
letošnjih obnov lokalnih cest. Kot je pojasnil župan Debelak, so 
uspeli iz občinskih sredstev obnoviti štiri odseke, še tri pa so pre-
nesli v plan za prihodnje leto. Obnova cestnega odseka v Zagaju 
je po besedah župana stala okoli 60.000 evrov, skupno so letos 
v ceste vložili 350.000 evrov. Prihodnje leto se obeta tudi sana-
cija večjih plazov, prvi v vrsti bo plaz v Hrastju, ki ogroža stano-
vanjsko hišo. Zanj imajo že narejene geološke raziskave ter prip-
ravljeno projektno dokumentacijo.  E.�Šterlek

Prenovljen cestni odsek v Zagaju

Odprtje�ceste�so�ob�prisotnosti�domačinov�opravili�župan�Fra-
njo�Debelak�ter�vaščana�Hermina�Gracar�in�Dani�Hercl.�

NOVO V KRŠKEM

www.avtoline.si

Mladi, strokovnjaki s področja 
zdravja in prometne varnosti 
ter predstavniki lokalne skup-
nosti so se odkrito pogovorili o 
možnostih izboljšav na podro-
čju prometne varnosti mladih v 
občini. K projektu so letos pris-
topile tri občine, Brežice, Idrija 
in Slovenske Konjice, to so ob-
čine, v katerih po statističnih 
podatkih največ prometnih 
nesreč povzročijo ali so v njih 
udeleženi mladi med 15. in 19. 
letom. Zadnji od treh posvetov 
je potekal v Brežicah. Nosilec 
projekta je zbral mlade iz Gim-
nazije Brežice in strokovnjake, 
da bi skupaj prišli do različnih 
rešitev na področ ju prome-
tne varnosti v povezavi z al-
koholom in izpostavili najbolj 
problematična področja te te-
matike, kot je npr. slabša do-
stopnost javnega prevoza ob 
vikendih, ki bi mladim omogo-
čala varno pot na in z zabave, 
ter raba alkohola in drugih psi-
hoaktivnih snovi pred in med 
udejstvovanjem v prometu. 
Posveta se je udeležil tudi žu-
pan Ivan Molan, ki je dejal, da 
se občina zaveda pomena pro-
metne varnosti, v prihodnosti 
pa se želi še posebej posvetiti 
tudi problematiki uživanja al-
kohola na prireditvah. Mladi so 
na posvetu predlagali, da bi se 
v prihodnje v takšnih primerih 
omogočal prevoz na oz. s prire-
ditev ali zabav, pri čemer bi se 
prevozi tistih, ki več niso spo-
sobni iti za volan, tudi delno so-
financirali, ter da bi se starše in 
mladostnike še bolj ozaveščalo 

Mlade bodo vozili na in z zabave
BREŽICE - 28. novembra je v večnamenski dvorani MC Brežice potekal posvet strokovne javnosti in mladih 
z naslovom Heroji »furajo« v pižamah, ki ga je skupaj s partnerji projekta izvedel Zavod VOZIM, pobudnik 
projekta, pod okriljem Občine Brežice. 

o nevarnosti pitja in vožnje pod 
vplivom alkohola. Padla je tudi 
ideja, da bi v sklopu prireditev, 
ki jih organizira oz. sofinanci-
ra občina, organizatorjem oz. 
društvom pripadale dodatne 
točke oz. dodatna sredstva, če 
bi zagotovili prevoze. Župan je 
obenem izpostavil, da spreje-
ti ukrepi ne bodo potuha mla-
dim ali organizatorjem zabav, 
ampak kombinacija ozavešča-
nja in preventive.

ŠTIRJE V AVTU = 23-KRAT 
VEČJA MOŽNOST NESREČE
Žiga Breznik, predstavnik Za-
voda VOZIM in poškodovanec v 
prometni nesreči, je udeležen-
ce posveta seznanil z vsebino 
projekta Heroji »furajo« v piža-
mah, ki poudarja, da je starše v 
pižami pred klubom lažje pre-
živeti kot prometno nesrečo 
pod vplivom alkohola, ter po-
udaril, da s projektom zasle-
dujejo zmanjšanje števila pro-
metnih nesreč med mladimi 

zaradi alkohola, ozaveščanje 
mladih o problematiki, vpliva-
nje na stališča in vedenje mla-
dih v prometu ter ozaveščanje 
staršev s pozivom, da spet sko-
čijo v pižame in se ponoči od-
pravijo po svoje otroke. Letos 
prvič začenjajo s to akcijo, na-
daljevali pa jo bodo vsaj še pri-
hodnja tri leta. Dodal je še, da 
če so npr. v avtu štirje mladi, 
se možnost za nesrečo poveča 
kar za 23-krat. Zavod VOZIM 
s svojimi aktivnostmi sicer že 
več kot desetletje nastopa po 
šolah, samo lani so se predsta-
vili 11 tisoč dijakom, ciljajo pa 
predvsem na dijake 3. letnikov, 
ki so tik pred tem, da opravi-
jo vozniški izpit. Predstavnica 
Nacionalnega inštituta za jav-
no zdravje dr. Maja Roškar je 
omenila raziskavo o pitju alko-
hola med dijaki 1. in 4. letnikov 
Gimnazije Brežice, ki je poka-
zala, da je že kar 90 % anke-
tiranih pilo alkohol, in izsled-
ke raziskave med brežiškimi 

osnovnošolci, ki kaže, da mla-
dim v kar 29 % prvič ponudi-
jo alkohol doma starši oz. si 
ga otroci, ker jim je na razpo-
lago, vzamejo kar sami. Kako 
se odnos do alkohola odraža v 
prometu, je predstavila Vesna 
Marinko, predstavnica Jav-
ne agencije Republike Slove-
nije za varnost prometa. Aleš 
Lorber, pomočnik komandir-
ja Policijske postaje Brežice, je 
predstavil pregled stanja pro-
metne varnosti med mladimi 
na območju PU Novo mesto. 
Stališče mladih je povzel Ma-
ksi, dijak 2. letnika Gimnazi-
je Brežice, ki je povedal, da so 
mladi zelo zainteresirani za so-
delovanje v takih akcijah, ker 
tudi sami opažajo, da je prema-
lo narejenega na tem področju, 
predvsem kar se tiče varnega 
prevoza z zabav domov.

Projekt sicer temelji na posve-
tih po občinah, lansiranju pro-
jekta na nacionalni ravni, ki je 
potekal dan kasneje, ter vo-
žnjah na in z zabav, ki bodo 
potekale 9. decembra. V Bre-
žicah bosta ta dan vozila dva 
posebej označena avtomobila, 
eden od voznikov bo tudi Brez-
nik, ki bo med vožnjo mladim 
predstavil svojo zgodbo. Part-
nerji projekta so poleg Zavo-
da VOZIM - na posvetu je bila 
prisotna tudi vodja projektov 
Maja Rošer - še Generali, Toyo-
ta, LUNA, Ministrstvo za zdrav-
je, Javna agencija RS za varnost 
prometa in BDF.
� Rok�Retelj

Mladi�udeleženci�posveta
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Praznovanje se je pričelo 6. 
novembra z otvoritvijo razsta-
ve izdelkov stanovalk in stano-
valcev doma, ki obiskujejo de-
lovno terapijo, in z odprtjem 
razstave fotografij zaposlene v 
domu Rosande Seničar. Dan 
kasneje se je odvijala enodnev-
na medgeneracijska delavnica 
»Ohranjamo domačnost« v so-
delovanju s prostovoljcem in 
kuharskim mojstrom Franci-
jem Planincem iz Radeč ter  z 
učenkami in učenci podružnič-
ne osnovne šole v Loki. Tretji 
dan je sledilo pevsko druženje 
z boštanjsko pevsko skupino 
Azaleja.   

Osrednja prireditev ob 70-le-
tnici Trubarjevega doma, ki je 
našel prijetno bivanjsko oko-
lje v nekdanji graščini ob Savi 
z dodanimi novimi objekti ter 
z lastnim parkom, je poteka-
la 9. novembra pod šotorom, 
ki je bil premajhen za vse, ki 
so se udeležili dogodka. Šte-
vilne zbrane, med katerimi so 
bili tudi župan sevniške občine 
Srečko Ocvirk, župan radeške 
občine Tomaž Režun, župan 
občine Laško Franc Zdolšek 
in sekretar Skupnosti socialnih 
zavodov Slovenije Jaka Bizjak, 

TDU Loka - sodobna ustanova
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu so ob visokem 
jubileju, 70-letnici delovanja, pripravili celotedenski zanimiv in vsebinsko pester program različnih do-
godkov z dobro obiskano osrednjo prireditvijo.

je nagovoril direktor Trubarje-
vega doma mag. Robert Potoč-
nik z naslednjimi besedami: 
»Dragi prijatelji, vsem se iskre-
no zahvaljujem, ker ste s svo-
jo prisotnostjo izkazali čast vi-
sokemu jubileju našega doma. 
Praznujemo sedem desetletij 
in koliko vsega se je zgodilo v 
tem času, koliko se je spreme-
nilo. Menjavali so se stanovalci, 
menjavali zaposleni, direktorji 
in župani, vlade in predsedniki, 
papeži, denarne valute, politič-
ni sistemi in celo država, Tru-
barjev dom pa je še vedno tu. 
Stoji v svoji Loki, le spremenil 
se je, in to korenito.« V domu, ki 

se imenuje po avtorju prve slo-
venske tiskane knjige Primožu 
Trubarju, kar je zaposlenim in 
stanovalcem v veliko čast in 
ponos, se trudijo ohranjati ozi-
roma dvigovati raven bivalnega 
standarda in v čim večji meri 
zagotavljati zadovoljevanje ne-
materialnih potreb stanoval-
cev. To skušajo doseči z obnav-
ljanjem prostorov in opreme, 
z izobraževanjem zaposlenih, 
s spremljanjem smernic so-
cialne stroke in stroke zdra-
vstvene nege ter s prilagaja-
njem na novonastale potrebe 
okolja in družbe. »Dom se je 
v sedmih desetletjih delova-

nja razvil v sodobno socialno-
varstveno ustanovo z visokim 
bivalnim standardom, preda-
nimi zaposlenimi in strokov-
nimi vsebinami. Največji de-
lež stanovalcev danes prihaja 
iz matične, sevniške občine, ki 
jim po številčnosti sledijo ob-
čani iz občine Laško, Radeče, 
Krško in Hrastnik, nekaj jih je 
potem še iz 24 drugih sloven-
skih občin,« je nizal podatke di-
rektor doma ter naštel še neka-
tere pomembnejše investicije. 
Med drugim se je zahvalil Tu-
ristični zvezi občine Sevnica, 
ki je na novembrski podelitvi 
posebnih občinskih priznanj 
v okviru projekta »Moja deže-
la - lepa in gostoljubna« pode-
lila priznanje za urejeno oko-
lico tudi Trubarjevemu domu. 
Po zaključenem govoru je Po-
točnik podaril najstarejši sta-
novalki doma, 102 leti stari Al-
bini Roštohar, šopek rož ter ji 
zaželel trdnega zdravja. 

Praznovanje visokega jubileja 
se je zaključilo 10. novembra 
s predavanjem patra dr. Kar-
la Gržana na temo »Pozorni 
na to, kar daje moč in lepoto 
življenju«. 
� Smilja�Radi

Na�osrednji�prireditvi�ob�70-letnici�Trubarjevega�doma�v�Loki�
je�nastopil�tudi�domski�pevski�zborček�Loški�slavčki.

Datumi opravljanja izpitov so: 

Predhodna prijava je obvezna!

11. 12. 2017 ob 16:00
Usposabljanje delavcev za upravljanje 
viličarjev

13. 12. 2017 ob 16:00
Usposabljanje delavcev za varno
delo z motorno žago

Center tehnične varnosti
Branko Požar dipl. var. ing  041 341 274

V nedeljo, 3. decembra, ob obletnici Prešernovega rojstva, se po vsej 
Sloveniji odprejo vrata kulturnih domov, muzejev in drugih ustanov, 
kjer kulturni delavci pripravljajo razstave, vodenja, predstave, de-
lavnice, koncerte in drugo. Letos se je ob tej priložnosti simbolično 
začelo tudi evropsko leto kulturne dediščine. 145 organizatorjev je 
v 56. krajih po državi pripravilo skupno več kot 320 dogodkov, na-
menjenih vsem starostnim skupinam. Prav prijeten gledališko obar-
van večer so pripravili tudi člani Gledališkega društva Radeče z že 
tradicionalno prireditvijo Dan odprtih vrat kulturnega doma in iz-
bor igralca leta. Program je povezoval član in tudi odličen igralec To-

maž Lavrinec, ki je uvodoma napovedal video predstavitev vseh šti-
rih gledaliških skupin in retrospektivo vseh, več kot 40-ih predstav, 
ki so jih odigrali od ustanovitve društva leta 2005. Sledil je sproš-
čen in izjemno zanimiv pogovor s prvo damo radeškega gledališča 
Ivico Obran, ki je predstavila zgodovino gledališke dejavnosti v Ra-
dečah v letih med vojnama in v letih, ko sta ustvarjala Ivan Pešec in 
prof. Janez Pešec. Vrhunec večera je podelitev Radega – priznanja 
gledališčnikom za uspešno delo v sezoni 2016/17, ki ga je prejela 
vsestranska umetnica Brigita Bedek, vodja dveh gledaliških skupin, 
odlična maskerka, kostumografinja, igralka in še bi lahko naštevali. 
Predsednica društva Saša Plevel se je gostji večera Ivici Obran za-
hvalila, ob tem pa je gospa izrazila srčno željo, da pove odlomek iz 
igre Mladost pred sodiščem, kjer je igrala njej najljubšo vlogo moril-
ke Ane Dalders. Dvorano je presunila njena doživeta igra in Plevelo-
va jo je v zaključku povabila, naj še pride v gledališče. Pridite tudi vi!

Sprejem uspešnega mladega kolesarja

Župan občine Radeče Tomaž Režun je v sredo, 29. 11., v prostorih 
občine sprejel kolesarja, Radečana Grega Podlesnika v spremstvu 
staršev in trenerja. Grega je sicer tekmovalec in član Kolesarske-
ga društva Sevnica – Tanin Sevnica, kjer že več let trenira in kjer le-
tos tekmuje v starostni kategoriji dečkov B. Njegov mentor je prav 
tako domačin Borut Pirš, ki je povedal, da v njem vidi talentiranega 
in izjemno prizadevnega šprinterja, od katerega lahko pričakujemo 
še lepe uspehe. Kot je moč prebrati tudi na društveni spletni strani, 
je najboljše rezultate v klubu v tej sezoni dosegel ravno Grega Pod-
lesnik s tremi posamičnimi zmagami, osvojil pa je še šestkrat drugo 
mesto, sedemkrat tretje mesto in še več lepih uvrstitev na cestnih 
kolesarskih dirkah po Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Poleg 
tega je osvojil dvakrat drugo mesto na DP na velodromu in skupno 
tretje mesto na etapni dirki VN Idrije. Ob koncu sezone je v Pokalu 
Slovenije – v cestnem kolesarstvu osvojil skupno 2. mesto in prav 
tako skupno 2. mesto v Pokalu Alpe-Adria, ki vključuje še kolesar-
ske dirke po Avstriji, Hrvaški in Italiji.
Gregi Podlesniku je župan Tomaž Režun ob tej priložnosti podaril 
spominski fotografiji s podelitev za Pokal Slovenije v Ljubljani in za 
Pokal Alpe – Adria v Udinah, z željo, da se po tovrstnih rezultatih še 
srečata in, seveda, varno na cesti in brez poškodb.

Ta veseli dan kulture tudi v Radečah

»Ob vsakem jubileju se radi oz-
remo v preteklost in skušamo 
podoživeti aktivnosti ter do-
godke, ki so zaznamovali ra-
zvoj našega vrtca. Iz različnih 
pisnih virov o Krmelju iz leta 
1960 je razvidno, da se je pot-
reba po predšolskem varstvu 
izkazovala že zelo zgodaj. Že-
lja zaposlenih v takratnem ru-
dniku, kasneje v Metalni, Lisci 
in zaposlenih v Osnovni šoli 
Krmelj pod vodstvom ravnate-
ljice Milke Senčar, za kar se ji 
še posebej zahvaljujemo, se je 
uresničila 1. septembra 1967. 
V preurejenih prostorih bivše 
rudarske bolnišnice je bilo v 
vrtec sprejetih prvih 14 malčk-
ov,« je predstavila začetke rav-
nateljica OŠ Krmelj Gusta Mirt 
ter se zahvalila za uspešno na-
daljevanje poti v »vrtčevskih 
copatkih« še nekdanjim rav-
nateljicam in ravnatelju, Ani 
Hočevar, Berti Logar in Radu 

Pol stoletja v vrtčevskih copatkih
KRMELJ - 29. novembra je bila telovadnica OŠ Krmelj odeta v praznično oblačilo, saj so s slavnostno prire-
ditvijo obeležili 50 let delovanja tukajšnjega vrtca, ki ga letos obiskuje 128 zadovoljnih otrok.

Kostrevcu, ter nekaterim za-
poslenim. 

Vrtec v Krmelju je v petih de-
setletjih doživel kar nekaj po-
membnih mejnikov, a eden naj-
večjih je izgradnja novega in 
sodobnega vrtca v letu 2012, 
zaradi česar se lahko v tem 
nekdanjem rudarskem kraju 
v Mirnski dolini »pohvalijo«, 
da je vključenost otrok v vrtec 
tik pred vstopom v šolo zadnja 
leta 100 %. »Delež otrok, vklju-
čenih v organizirano predšol-
sko vzgojo v sevniški občini, se 
povečuje in s tem tudi odgovor-
nost zaposlenih ter občine, ki 
sofinancira programe za lep-
še in kvalitetnejše bivanje ot-
rok v vrtcih, saj so srečni otro-
ci in zadovoljni starši največje 
bogastvo,« je med drugim de-
jal župan Srečko Ocvirk. Šte-
vilno občinstvo so nagovorili še 
predstojnica novomeške eno-

te Zavoda RS za šolstvo mag. 
Andreja Čuk, predsednica KS 
Krmelj Slavica Mirt in pred-
sednica sveta staršev Nuša 
Vidmar. Slednja se je zahva-
lila vodstvu šole, v okviru ka-
tere deluje vrtec, ter vzgojite-
ljicam: »Zahvaljujem se vam, 
ker soustvarjate svet, vreden 
naših otrok. Hkrati vam česti-
tam za uspešno prehojeno pot 
in vam želim veliko veselja, po-
trpežljivosti in ljubezni na na-
daljnji poti.« 

Na praznično okrašenem odru 
so se zvrstili otroci, ki obisku-

jejo vrtec, ter s svojim sprošče-
nim nastopom privabili nasme-
he na obraze staršev, dedkov 
in babic ter ostalih, ki so pri-
sostvovali programu, ki ga je 
povezovala učiteljica Ines Co-
lnar. Poleg otrok iz vrtca je 
nastopil tudi otroški in mla-
dinski pevski zbor OŠ Krmelj, 
kot poseben glasbeni gost pa 
je s šolskim zborom zapel pe-
vec Vili Resnik, ki je v Krmelju 
obiskoval takratno malo šolo. 
Otroke je razveselila še Muca 
Copatarica, ki je ugotovila, da 
krmeljski otroci pospravljajo 
copatke.  S. Radi

V�Krmelju�so�obeležili�pet�desetletij�delovanja�vrtca.
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KRŠKO - Center za socialno delo Krško je 25. novembra tret-
jič pripravil srečanje uporabnikov in svojcev storitve pomoč 
na domu. Po dveh srečanjih v kostanjeviški gostilni Žolnir 
so se letos zbrali v krškem hotelu City.

Srečanja se je udeležilo 107 od 196 uporabnikov pomoči na 
domu, najstarejša med njimi sta bila 92-letna Hermina Zupan-
čič in 97-letni Dominik Pavlič. »To jim zelo veliko pomeni, vsako 
leto sprašujejo, kdaj bo srečanje,« je povedala vodja Enote pomoč 
na domu na CSD Krško Carmen Rajer, koordinatorka storitve 
pa je Mirjana Pilipović Racman. Število uporabnikov te stori-
tve, ki jo na CSD Krško izvajajo že 26. leto, raste, letos so jih ime-
li tudi že prek 200. »Z Občino Krško načrtujemo tudi, da bomo v 
naslednjem letu s pomočjo prostovoljcev začeli še s prevozi sta-
rejših v okviru programa Sopotniki,« pravi Rajerjeva. Pomoč na 
domu omogoča ljudem, ki jim je zmanjkalo moči za določena op-
ravila, da lahko, seveda tudi ob pomoči svojcev, ostanejo na svo-
jem domu. Nekatere sicer obiskujejo tudi po trikrat na dan vse 
dni v tednu. Storitev na CSD Krško opravlja 23 socialnih oskrbo-
valk in oskrbovalcev. Uporabnike oz. njihove svojce v občini Kr-
ško ob 70-odstotni občinski subvenciji stane 5,63 evrov na uro, 
nekoliko več pa v občini Kostanjevica na Krki.
Zbrane na srečanju so pozdravili še direktorica CSD Krško Ma-
rina Novak Rabzelj, krški župan mag. Miran Stanko in kosta-
njeviški podžupan Robert Zagorc ter direktorica DSO Krško Ani 
Nuša Masnik, z nastopi pa razveselili Ljudski pevci Fantje ar-
tiški, Otroška folklorna skupina Osnovne šole Artiče, Gašper in 
Maruša na citrah ter skupina Trta. Po kulturnem programu je 
sledilo kosilo ter druženje ob glasbi Staneta Cetina.
� P.�Pavlovič

Letos so se srečali v Krškem

Udeležence�srečanja�je�pozdravila�vodja�Enote�pomoč�na�do-
mu�na�CSD�Krško�Carmen�Rajer�(levo).
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Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Poskrbite za svoj nasmeh in že 
od 2,50 € na mesec sklenite 
zavarovanje zob, saj vam krije 
doplačila pri zobozdravniku, 
omogoča hitro obravnavo in 
zniža stroške zobno protetičnih 
nadomestkov.

V primeru zdravstvenih težav se 
splača imeti zanesljivega partnerja.  

Zobje
Zobje+

Kritje doplačil 
do 1.000 € 
letno!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Halo zdravje

»Deset let ni ravno dolga doba, 
smo mlado društvo, pa ven-
dar se je v tem času nabralo 
kar nekaj prireditev in pro-
jektov, ki smo jih izpeljali,« je 
številnim zbranim, med nji-
mi so bili predstavniki Obči-
ne Krško, KS in Župnije Raka, 
CPT Krško, turističnih in dru-
gih društev, uvodoma dejal 
predsednik TD Lovrenc Raka 
Alojz Kerin. Izdali so 13 šte-
vilk glasila Č'bular, organizira-
li nekaj odmevnih koncertov v 
raški cerkvi, na Rako pripeljali 
tri izvode faksimila Recljevega 
prevoda Gorskih bukev, letno 
organizirajo po deset tradici-
onalnih prireditev: pohod ob 
kulturnem prazniku, sajenje 
raške čebule, čistilno akcijo, 
ročno košnjo župnijskega hri-
ba Cavsarja, ocenjevanje ureje-
nosti okolice domačij, vrtov in 
javnih objektov, lovrenško ne-
deljo s srečanjem starodobni-
kov, trgatev na star način, ple-
tenje čebulne kite, ličkanje 
koruze, martinovanje in čebu-
larski pohod iz Kostanjevice 
na Rako. Vsako leto gredo čla-
ni društva vsaj na en izlet, dob-
ro sodelujejo tudi z ostalimi 

V ospredju skrb za raško čebulo
RAKA - V dvorani gostilne Tratnik je 24. novembra potekala prireditev ob 10-letnici Turističnega društva 
(TD) Lovrenc Raka s podelitvijo zahval za sodelovanje pri aktivnostih društva, obenem pa je Občinska turi-
stična zveza Krško podelila priznanja v okviru projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna. 

društvi in ustanovami tako v 
kraju kot širše v občini. »Seve-
da je naša glavna naloga pro-
mocija raške čebule, kjer smo 
nekje na 70 % projekta. Radi 
bi razširili njeno pridelavo, da 
bi Račani od tega nekaj imeli. 
V ta namen smo tudi registri-
rali blagovno znamko Najbolj-
še z Rake. Upamo, da bo ra-
ška čebula spet dobila sloves, 
kakršnega je imela pred 30, 40 
leti,« je še poudaril in dodal, da 
želijo v bodoče pripraviti še fe-
stival čebule. Kerin je podelil 

lične, v obliki čebule obliko-
vane zahvale približno 30 po-
sameznikom in ustanovam za 
sodelovanje pri aktivnostih 
društva, posebno priznanje 
TD Lovrenc pa Jožetu Ober-
ču iz Brezja pri Raki za najlep-
še urejen vrt v KS Raka. Člani 
upravnega odbora društva so 
se s posebnim darilom - šaljivo 
sliko zahvalili tudi Kerinu kot 
gonilni sili društva. Društvu - 
jubilantu so čestitali tudi pred-
stavniki nekaterih domačih in 
prijateljskih društev.

Občinska turistična zveza Kr-
ško, ki ji prav tako predsedu-
je Kerin, je na prireditvi pode-
lila priznanja v okviru projekta 
Moja dežela - lepa in gostoljub-
na. Predsednica komisije Maja 
Šušteršič in vodja oddelka za 
gospodarske dejavnosti na 
Občini Krško Janko Avsec sta 
priznanje za najlepše urejen 
izletniški kraj podelila Bresta-
nici, za najlepše vaško jedro pa 
Dolenji vasi. Posebna prizna-
nja sta Kerin in Avsec podeli-
la Suzani Čuš, učiteljici na OŠ 
Podbočje, za mentorstvo v tu-
rističnem krožku in uspehe 
pri projektu Turizmu poma-
ga lastna glava, in Viktorju Ri-
chterju st. z Dovškega za dol-
goletne travniške kreacije na 
njegovem domu, Avsec in pod-
predsednik OTZ Krško Matjaž 
Jurečič pa Turističnemu dru-
štvu Lovrenc Raka za razvoj 
blagovne znamke Najboljše z 
Rake. 

Prireditev so z nastopi pope-
strili Ljudski pevci Florjani, 
tenorist Marko Železnik ob 
spremljavi harmonikarja Adija 
Moškona, pevka Stanka Ma-
cur, Damjana Pirc z legendo o 
kamnitem ribiču v Celovcu ter 
ramplači Raški č'bularji, vodi-
la pa Ivanka Černelič Jurečič.
� Peter�Pavlovič

Člani�upravnega�odbora�društva�so�se�s�posebnim�darilom�
zahvalili�predsedniku�in�gonilni�sili�društva�Alojzu�Kerinu�
(desno).

KRŠKO - Krajevna organizaci-
ja Rdečega križa Krško – desni 
breg je 24. novembra v sode-
lovanju s KS mesta Krško prip-
ravila  12. srečanje za krajane 
z desnega predela mesta z za-
ledjem, ki so dopolnili 75 in več 
let. V večnamenskem prostoru 
gasilskega doma v Krškem se 
je zbrala tretjina ali okoli 70 
starejših od 200 vabljenih. Sle-
dnjim je dobrodošlico v ime-
nu KO RK desni breg izrekla 
predsednica Danica Lončar, 
v nadaljevanju pa so prisluh-
nili nastopu 12 učenk in učen-
cev iz OŠ Jurija Dalmatina, ki 
so zanje pod vodstvom učite-
ljice Bože Jankovič izvedli pri-
srčen glasbeni in recitatorski 
program. Danica Lončar nam 
je ob tej priložnosti povedala, 
da ob vabljenih na srečanje ne 
pozabijo tudi ne na sokrajanke, 
ki so nastanjene v Domu starej-
ših občanov v Krškem. Teh je 

12. srečanje na desnem bregu

trenutno 20. Obiščejo jih ob 
materinskem dnevu, nameni-
jo voščilnico ob novem letu, na 
domovih posameznikov pa s 
predstavniki KS mesta Krško in 
Občine Krško obiščejo in obda-
rijo vse jubilante, ki dopolnijo 
90 let. Ob tem je še dejala, da se 
trudijo po vseh svojih močeh, 
saj je aktivistk in aktivistov, ki 
bi bili pripravljeni delati pro-

stovoljno v njihovi KO RK, vse 
manj. Trenutno jih je le osem, 
že dlje časa pa neuspešno išče-
jo prostovoljko, ki bi bila prip-
ravljena pokrivati območje Pi-
javškega. Poleg tega se iz leta v 
leto znižuje število sponzorjev, 
ki podpirajo njihovo delo. V le-
tošnjem letu so namreč prejeli 
le eno donacijo, in sicer Kmeč-
ke zadruge Krško.  B. M. 

Starejši�izkoristijo�ure�srečanja�za�sproščene�klepet,�saj�gre�
za�eno�redkih�priložnosti,�ko�se�zberejo�v�tolikšnem�številu.

PODBOČJE - OŠ Podbočje in KO 
Rdečega križa Podbočje sta 2. 
decembra organizirali tradicio-
nalno srečanje starejših v pro-
storih šole. Vabilu se je odzva-
lo 69 od 158 starejših nad 75 
let. V kulturnem programu so 
sodelovali učenci osnovne šole, 
zapele so tudi Pevke izpod Bo-
čja, ki letos praznujejo 20 let 
delovanja. Prisotne je čakalo 
še izvrstno kosilo in živahen 
ter sproščen pogovor. Po treh 
urah druženja so se poslovili z 
dobrimi željami za praznike in 
v novem letu 2018.  A.�Č.

Podboško srečanje starejših
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Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje 
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, je Regionalna razvojna agencija Posavje 7. 12. 2017 
objavila 

Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument
»Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče 2018«

Predmet javnega poziva je vključitev predvidoma desetih brezposelnih oseb v program 
»Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje občine Radeče 2018«, ki se izvaja 
v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje 
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.

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

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

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

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, 
ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in 
vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. 
Udeleženci se bodo v operacijo vključili marca 2018.

Predstavitev javnega poziva bo potekala v Domu kulture v Radečah, 
v petek, 10. 1. 2018, ob 10. uri.

Rok za oddajo vlog je 31. 1. 2018

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje 
www.rra-posavje.si, dodatne informacije: Regionalna razvojna agencija Posavje, 
CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; 
natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si (Nataša Šterban Bezjak – vodja službe za projektno 
sodelovanje), sandra.colaric.balas@rra-posavje.si (Sandra Colarič Balas).

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

»Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2018«
Ukrep v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje 

občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju  v obdobju 2013 – 2020

ŽADOVINEK - Izobraževalni center Prah, del Skupine Prah.
si, je 22. novembra uradno odprl nove poslovne prostore 
v Žadovinku, poleg samopostrežne avtopralnice Avtoline.

Skupina Prah.si vključuje tri gospodarske družbe: Visoka šola za 
regionalni management Arema ter Prah, izobraževalni center, iz-
obraževanje in usposabljanje, imata sedež v Rogaški Slatini, pod-
jetje Inti Prah, izobraževanje in usposabljanje, pa ima sedež v Kr-
škem. V vseh treh podjetjih sledijo jasno zastavljeni viziji: postati 
najbolj praktično naravnana izobraževalna organizacija v Slove-
niji in širše, ki izvaja program glede na aktualne potrebe v do-
mačem in mednarodnem okolju. Za uresničevanje vizije so po-
membni tudi ustrezni prostori, ki jih imajo sedaj v Žadovinku. 
Zgodbo Skupine Prah.si je pred 27 leti začel pisati Leopold Prah 
v Rogaški Slatini. Leta 1990 je začel z dejavnostjo šole vožnje za 
vse kategorije motornih vozil in jo postopoma širil, tako da ima 
danes podružnice v Celju, Mariboru, Ptuju, Ormožu, Ljubljani, 
Novem mestu, Brežicah in Krškem. Izobraževalni center Prah 
je s strani Ministrstev za izobraževanje, znanost in šport, za in-
frastrukturo ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vpisan v 
razvid javno veljavnih programov vzgoje, izobraževanja in uspo-
sabljanja ter tako pooblaščen za izvajanje več javno veljavnih iz-
obraževalnih programov. Za njihovo kakovost skrbi 20 redno 
zaposlenih in več kot 100 zunanjih sodelavcev, od tega večina z 
višjo, visoko oz. univerzitetno ter magistrsko izobrazbo, z bogato 
mero znanja in dragocenih izkušenj. Na kakovost prisegajo tudi 
pri opremi prostorov: nadstandardno opremljene sprejemne pi-
sarne, multimedijsko opremljene predavalnice in kabineti v po-
slovnih enotah.  B.�Kunej,�foto:�Boštjan�Mikulan

Potem ko sta Razvojni svet 
regije Posavje in Svet regije 
Posavje 14. septembra spreje-
la in potrdila prve tri projek-
te za vključitev v prvi dogovor 
za razvoj regije, so na Regio-
nalni razvojni agenciji (RRA) 
Posavje dogovor tudi prejeli v 
podpis s strani Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo. Minister Zdravko Po-
čivalšek je dogovor podpisal 
že predhodno. Kot je po pod-
pisu povedal predsedujoči ra-
zvojnemu svetu, bistriški žu-
pan Franjo Debelak, so tri 
projekte izbrali iz nabora več 
kot 30 predlogov, ker je finanč-
na perspektiva 2014-2020 že 
na polovici, pa je skrajni čas, 
da jih začnemo uresničevati, 
čakajo le še na denar.

Prvi projekt je Varstvo biodi-
verzitete in vodnih ekosiste-
mov - Upravljanje vodotokov 
in poplavnih gozdov (Krakov-
ski gozd), katerega nosilec je 
Zavod RS za varstvo narave, 
partnerja pa Zavod za gozdo-
ve in Gozdarski inštitut Slove-
nije. Projekt je vreden cca. 2,5 
milijona evrov, od tega bo sla-
ba 2 milijona evrov prispevala 
EU, ostalo pa država Sloveni-
ja. Drugi projekt je Mreža so-
cialnih storitev in medgene-
racijsko sodelovanje, katerega 

Podpisan prvi razvojni dogovor
KRŠKO - Predsednik Razvojnega sveta regije Posavje Franjo Debelak je 23. novembra podpisal prvi dogo-
vor za razvoj regije, ki vključuje prve tri izbrane projekte v skupni vrednosti 6 milijonov evrov. Vsebinsko 
gre za urejanje vodotokov in poplavnih gozdov, medgeneracijske centre in regijsko štipendijsko shemo.

nosilec je Občina Brežice, par-
tnerji pa Občina Krško, Obči-
na Sevnica ter pridruženi par-
tnerji. Pri dobrih 1,4 milijona 
evrov vrednem projektu bo 
EU prispevala 350 tisoč evrov. 
»Uredili bomo bivalne enote za 
ljudi v težjem socialnem stanju 
in ljudi z duševnimi motnjami. 
V Brežicah želimo v ta namen 
urediti stari dom upokojen-
cev, v Krškem jih bodo uredi-
li v prostorih 'podmornice', v 
Sevnici pa bo te storitve izva-

jala Ozara,« je pojasnil brežiški 
župan Ivan Molan. Tretji pro-
jekt predstavlja že uveljavljena 
Regijska štipendijska shema, 
katere nosilec je RRA Posavje, 
od skupne vrednosti 2,2 mi-
lijona evrov pa bo 1,7 milijo-
na evrov evropskih sredstev, 
ostalo zagotavlja Ministrstvo 
za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti. Sku-
pna vrednost projektov je to-
rej dobrih 6 milijonov evrov, 
od tega 4 milijoni evrov EU 

sredstev, 900 tisoč evrov drža-
va Slovenija, 1,1 milijona evrov 
pa sredstva občin in druga jav-
na sredstva. 

Medtem se v regijskem ra-
zvojnem svetu že intenzivno 
pripravljajo za drugo povabi-
lo za razvoj regije, v katerem 
bo za vzhodno kohezijsko regi-
jo na voljo več kot 260 milijo-
nov evrov, v Posavju pa si obe-
tajo okoli desetine tega zneska. 
V ospredju bo šest točk: spod-
bujanje podjetništva, multi-
modalna urbana mobilnost, 
podnebne spremembe, vodni 
sektor, biotska raznovrstnost 
in regionalna mobilnost. »Če 
bomo modro delali in se dogo-
varjali, lahko s tem pokrijemo 
večino naših potreb, seveda pa 
bo veliko dela, da bomo pokrili 
tudi manjša, ruralna področja, 
saj je veliko razpisov takšnih, 
kjer so pogoji prilagojeni le za 
mesta,« pravi Debelak, vendar 
verjame, da se bodo v Posavju 
znali dogovoriti tako, da bodo 
do projektov in sredstev prišli 
tudi v manjših občinah.
� Peter�Pavlovič

Dogovor�je�v�imenu�Posavja�podpisal�bistriški�župan�Franjo�
Debelak,�ob�njem�direktor�RRA�Posavje�Martin�Bratanič.

Izobraževalni center Prah 
v novih prostorih

Jernej�Žarn,�Leopold�Prah�in�Igor�Prah�pri�rezanju�traku

POSAVJE - LAS Posavje je 
zadnji petek v novembru na 
strokovni ekskurziji gostil 
člane LAS Obsotelje in Koz-
jansko. Primere dobrih pra-
ks z območja LAS Posavje 
si je ogledalo 28 članov in 
predstavnikov Razvojne 
agencije Sotla, tj. vodilnega 
partnerja LAS Obsotelje in 
Kozjansko.

Udeležence strokovne ekskur-
zije so v sončnem dnevu pope-
ljali skozi Posavje in jim iz na-
bora 24 realiziranih projektov, 
ki so bili v preteklem program-
skem obdobju 2007–2013 so-
financirani s sredstvi LEADER, 
prikazali tri uspešne zgodbe. 
Slednje se, kljub dejstvu, da so 
sredstva za izvajanje že pošla, 
še vedno razvijajo in postajajo 
stalnica, ki krepi identiteto Po-
savja. Nosilni partner projek-
ta »Modra frankinja – žametno 
vino Posavja«, Zavod za kultu-
ro, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti - KŠTM Sevnica, je 
na gradu Sevnica predstavil 
svoj prispevek k dvigu dodane 
vrednosti in promocije vina 
modra frankinja, preko kate-
rega v Posavju zavzeto spod-
buja povezovanje ponudnikov 
proizvodov višje kakovosti za 
enoten nastop na domačih in 
tujih trgih. Da za sodelovanje 
in razvoj ni meja, je poudaril 
tudi nosilni partner projekta 
»Vpliv trapistov na posavsko 
podeželje«, Kulturni dom Kr-
ško, ki je na gradu Rajhenburg 
prisotne popeljal skozi živ-
ljenje in zapuščino menihov 
trapistov ter s sladkimi oku-
si opomnil, da čokolada, ki je 
prepričala cesarja Franca Jože-

Obsotelci in Kozjanci v Posavju 

fa, izhaja prav iz naših krajev. 
Z namenom, da bi obiskoval-
cem z območja LAS Obsotelje 
in Kozjansko – posledično pa 
tudi drugim – Posavje še bolj 
približali, je bil kot tretji pred-
stavljen projekt Občine Bre-
žice, ki je kot nosilni partner 
predstavila »Vrata turizma 
destinacije Posavje«. V sklopu 
projekta, ki se je zaključil leta 
2013, danes v Brežicah delu-
je obnovljena Mestna hiša, ki 
turistom in lokalnim ponudni-
kom nudi trgovino z lokalnimi 
proizvodi, vinoteko posavskih 
vin, turistično-informacijski 
center in prostore za protoko-
larne namene. Dan so zaklju-

čili s predstavitvijo delovanja 
LAS Posavje v letih 2014–
2020, z okušanjem pristnih 
jedi in ciljem, da ob spoznava-
nju rezultatov preteklega dela 
skupaj zastavijo nova uspe-
šna sodelovanja. Skupaj so že 
spisali projekt »Biosferna ob-
močja Slovenije« – MaB, ki so 
ga v partnerstvu še šestih slo-
venskih LAS konec poletja od-
dali na Agencijo RS za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja. 
Slednja omenjenega projekta 
sicer še ni potrdila, vsekakor 
pa upajo na pozitiven rezultat 
in pričetek izvajanja skupnih 
aktivnosti. 
� Vir:�LAS�Posavje

Na�gradu�Sevnica�so�gostom�predstavili�projekt�»Modra�fran-
kinja�–�žametno�vino�Posavja«.

LJUBLJANA, POSAVJE - Člani odbora Vlade RS za gospodarstvo 
so v dokončni obravnavi potrdili prerazporeditev, s katero bodo 
zagotovljena sredstva za HE Brežice. Dodatna sredstva v višini 
2.025.599,00 EUR so potrebna za izvedbo ureditev vodne infra-
strukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem raz-
merju ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Bre-
žice.  Vir:�UKOM

Dodatna 2 milijona za HE Brežice
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Ne spreglejte izredno ugodnih cen:
kava Barca�e 

(100 g)
moka Katić

(T-400, 1 kg)
čokolada Milka 
mlečna (270 g)

penina 
Romer 

Pril balzam  
(450 ml)

0,99  € 0,59 € 1,99  €

2,59  €

0,99 €

V obeh trgovinah sta tudi pogodbeni pošti!

MARKE T
GLOBOKO in  K APELE
 Globoko 63, Globoko

Lesično 26 a, 3261 Lesično

info@ks-logistik.si | www.ks-logistik.si | T: 03 54 15 406
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Vse tri dobre može smo ta-
kole ujeli ravno v hipu, ko so 
v osnovni šoli v Podbočju 
vneto kovali še zadnje na-
črte za svoje poti v praznič-
nem decembru. V Sloveniji 
je prava posebnost, da nas 
v domovih večinoma obda-
rujejo kar vsi trije: Miklavž, 
ki je prišel k nam kot sveti 
Nikolaj iz Mire, Božiček, ki 
se je »stalil« v ameriškem 
loncu kultur in dedek Mraz, 
dobrotnik, ki temelji na ru-
skih legendah. Otroci seve-
da nimajo nič proti, saj vse 
naokoli utripa, raja in budi 
pričakovanja. Staršem, ki 
se v decembru spremeni-
jo v praznične palčke oziro-
ma pomočnike, ki obdaruje-
jo cele družine in prijatelje, 
pa nemalokrat to dejstvo 

povzroči tudi marsikateri 
siv las. 

Na srečo vedno več ljudi 
spoznava, da z darilom ved-
no dajemo tudi del sebe, 
svojih dobrih želja, obdaro-
vancu pa z izbiro darila po-
kažemo, kako dobro ga poz-
namo in česa mu želimo v 
prihodnje. Kakovost darila 
in predvsem njegova upo-
rabnost tako počasi izpod-
rivata samo pompozno ko-
ličinsko naravnanost, darila 
pa podkrepijo naše iskrene 
želje obdarovancem: da bi 
bili zdravi, imeli topel dom, 
veliko veselja in ravno prav 
zabave, da bi se znali spro-
stiti in najti svoj mir, druži-
ti z bližnjimi in prijetno raz-
vajati. 

Za ideje za darila s takš-
nimi sporočili, smislom 
in uporabnostjo, za kate-
ra povrhu vsega sploh ni 
treba daleč, je pred vami 
Decembrski vodnik po 
prazničnih nakupih in do-
godkih v Posavju. 

Vzemite si nekaj minut in 
v pestrosti vodnika boste 
tudi vi spoznali, da Posavje 
premore mnogo kvalite-
tnih ponudnikov vseh sto-
ritev in izdelkov. Najlepše 
je, da tudi njihovi lastniki in 
trgovci niso le neke »števil-
ke« v nizu, temveč ljudje, ki 
se vsakodnevno trudijo za 
svojo dejavnost, dopolnju-
jejo ponudbo in so veseli, ko 
vam lahko pomagajo s prak-
tičnim nasvetom in svojim 

širokim znanjem. Zaveda-
jo se namreč, da stik člove-
ka s človekom šteje največ, 
tudi v takšnih trenutkih, ko 
se iz poplave ponudbe ne vi-
dimo več, mi pa si srčno že-
limo najti tisto pravo darilo.   

Tudi v novinarskih prispev-
kih boste videli, da Posavje 
že utripa praznično, raja-
nja se vrstijo, vse že diši po 
piškotih, naša vrata in mize 
krasijo kupljeni in doma iz-
delani venčki, lučk je že v 
izobilju. 

Naj bo veliko lučk tudi v vas 
samih in naj vam ta decem-
ber prinese mnogo trenut-
kov, ki si jih boste z veseljem 
zapomnili.
 M. M., foto: P. Pavlovič

Decembrski vodnik
po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju

KRŠKO - V znak otvoritve prazničnega meseca in kot najava vrste 
prireditev, ki se bodo vrstile vso do zadnjega dne v letu, so 1. de-
cembra zagorele luči na novoletni jelki v Zatonu. Prižig luči je če-
trto leto zapored organizirala družba Kostak, ki je pri okrasitvi od 
območja Zatona do Hočevarjevega trga sodelovala s člani društva 
Prostor vmes, Društva likovnikov Krško OKO ter prostovoljci Večge-
neracijskega centra Krško. Poleg tega, da so bile tega dne praznič-
no osvetljene vse glavne ulice na levem in desnem predelu mes-

ta, so živalske podobe, po 
deblih in krošnjah razpre-
dene luči zasvetile tudi v 
osrednjem krškem parku 
pri Valvasorjevi knjižnici, 
posebno okrasje je razpre-
deno med hiše na odseku 
od Občine do Hočevarjeve-
ga trga, kjer bodo sredi me-
seca, 15. in 16. decembra, 
potekale največje predno-
voletni prireditve na pros-
tem, prav tako je od tal do 
vrha z lučmi osvetljeno dre-
vo v središču Hočevarjeve-
ga trga. Praznične luči v Za-
tonu je prižgal župan mag. 
Miran Stanko, glasbeni 
program pa je v družbi Kos-
takovih maskot veveričke 
Vite, strokovnjakinje za lo-

čevanje odpadkov, novoletne jelke in jelenčka Rudolfa ter otrok 
na odru izvedel slovenski raper Rok Terkaj, uveljavljen s psevdo-
nimom Trkaj. Zbrane je poleg župana ob tej priložnosti nagovoril 
tudi predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha, ponudbo 
in izdelke na stojnicah pa so predstavili Varstveno delovni center 
Sonček, Kavarna in slaščičarna Grad Rajhenburg, Kmetija Sotler ter 
Čebelarstvo in Kmetija Kerin.
 B. M. 

Četrti prižig lučk v Zatonu

Izšel je Almanah občine Krško 2017!
Pri založbi Neviodunum 
je v začetku decembra iz-
šel Almanah občine Kr-
ško 2017, že petnajsti po 
vrsti, saj ga pripravljamo 
že od leta 2003. Kot vsi 
dosedanji tudi letošnji 
almanah prinaša podro-
ben pregled političnega, 
gospodarskega, kultur-
nega, družabnega, špor-
tnega in drugega doga-
janja v občini. V njem je 

zabeleženih več kot 600 
dogodkov in zanimivo-
sti, ki so zaznamovali leto 
2017, večji del tudi s foto-
grafijami. V dodatku so 
objavljeni znova osveže-
ni podatki o občini Krško, 
v posebnem razdelku Kr-
ško in Krčani - skozi čas 
pa smo se spomnili Anto-
na Javoriča, predsednika 
Skupščine občine Krško v 
letih 1966-1967.   Ur.

Almanah je po ceni 11 € na voljo na sedežu založbe Neviodunum 
(Hotel City Krško, Trg Matije Gubca 3); informacije na 040 302 809.
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Že dve desetletji se ženske in moške stranke iz frizerstva "Andre-
ja Style ... ko te šiša" vračajo z zanosom in zadovoljstvom ob pri-
česki, ki poudari njihovo osebnost. Salon se nahaja v "starem" 
Intermarketu Brežice (blizu Merkurja). Radi delajo tudi glamu-
rozne, spete frizure, sploh za neveste, slavljenke, maturantke, 
ki si upajo nekaj več, nekaj drugačnega, poskrbijo pa tudi za 
njihov make-up, obvladajo pa tudi različne tehnike barvanja. 
Ker si vsi zaslužimo malo razvajanja, si lahko preobrazbo privo-
ščimo tudi zase, za posebne trenutke, kot so novoletna ali roj-
stnodnevna praznovanja. Še posebej radi pa pri njih strižejo 
otroke. Andreja pravi, da je prišel veseli december in naj bodo 
vesele tudi naše frizure! Zdaj si lahko privoščimo več svečanih 
pričesk in tudi počutje bo takoj boljše.

Delovni čas: ponedeljek - petek: od 8. - 19. ure, 
sobota: 8. - 13. ure. Nedelja in prazniki zaprto.

KJE NAS NAJDETE

RAZVAJANJE

Frizerstvo Andreja Style, Matjaž Cujnik s.p., 
Tovarniška c. 10, Brežice, tel.: 030 625 979, 07 49 65 444

Smo majhni, a  hkrati veliki. V naši prodajalni v sevniškem 
mestnem središču najdete marsikaj uporabnega. Nudimo 
tobačne izdelke, dnevno časopisje, revije, tekstilne izdelke, 
torbice, kozmetiko, ročne ure, ogrlice in uhane, igrače … Po 
ugodni ceni lahko kupite različne vrste točenih parfumov. Del 
naše ponudbe so tudi sveče lastne izdelave. Če ne veste, kaj 
bi izbrali za darilo, potem je Trafika Vesne Mirt pravi naslov. 

Strankam smo na voljo od ponedeljka do petka med 6. in 18.30, 
ob sobotah od 6. do 13., ob nedeljah od 8. do 11. ure. 

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

Trgovina in svečarstvo, Trg svobode 1, Sevnica,
tel.: 041 415 443, prikostomaju@gmail.com

V starem mestnem jedru Krškega v prodajalni ''TP obutev'' 
skrbimo za svoje kupce s ponudbo kvalitetne obutve za vso 
družino. Z dolgoletno tradicijo v majhni in prisrčni trgovini klju-
bujemo spremembam časa in se še vedno na klasičen način 
posvečamo svojim kupcem pri izbiri in svetovanju. To pome-
ni, da k vsaki stranki pristopimo na prijazen in oseben način, 
ji svetujemo pri izbiri najprimernejše obutve in poskrbimo za 
njeno zadovoljstvo. Ravno zaradi zadovoljstva vas, naših strank, 
vaše zvestobe in z našo prijaznostjo ter dobro ponudbo obsta-
jamo že 26 let.

V prazničnem decembru vam nudimo 26 % popust na vso 
moško, žensko in otroško zimsko obutev.

V ponudbi imamo akcijski kotiček s 50 % popustom na dolo-
čene modele obutve, za najmlajše pestro izbiro obutve znam-
ke Ciciban, za mladino imamo poseben next program znamke 
Ciciban in S. Oliver. Še posebej pa se lahko pohvalimo s kvalite-
tno ponudbo obutve za srednjo in starejšo generacijo za moš-
ke in ženske blagovnih znamk:  ARA, Tamaris, S. Oliver, Alpina, 
Planika, Josef Seibel, Refleksan, Jana, Lizard, Imac ...
Obiščite nas v naši prodajalni, kjer vas veselo pričakujemo.

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 18.30 ure, 
ob sobotah od 8. do 12. ure.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

TP Obutev d.o.o., Cesta krških žrtev 43, Krško
tel.: 07 49 21 737 ali GSM: 051 655 360

Večina nas hiti in si vzamemo premalo časa zase in naše 
najdražje. Stresno življenje, hitro pripravljena hrana in sinte-
tični pripravki nas pripeljejo do neravnovesja v našem telesu. 
Za spremembo vas vabimo v našo, malo drugačno in zanimi-
vo trgovino s KONOPLJINIMI IZDELKI, kjer boste našli zelo za-
nimive in uporabne pripravke iz te čudovite rastline konoplje, 
katera je bila že najmanj 12000 let pr. n. št. v veliki uporabi kot 
tkanina, plačilno sredstvo, papir, ipd. 
Za vas smo pripravili edinstvene produkte, s katerimi bo vaše 
telo prišlo do ravnovesja. Povratne informacije o uporabi na-
ših produktov so več kot dobrodejne. Sebe in svoje najdražje 
obdarite z našimi naravnimi izdelki iz konoplje, kot so Med s 
trihomi, Konopljine kapljice 10 % kanabinoidov, Konopljin hi-
drolat, Zmešanka T in Visoko koncentrirana zmešanka S, Kono-
pljina smola, Konopljini trihomi, Trihomi v kapsulah, različna 
hladnostiskana olja (konopljino, pegasti badelj, črna kumina, 
svetlin, riček ...). Imamo tudi Konopljin čaj, proteine, oluščena 
semena, mila in zanimivo ponudbo žepnih vaporizatorjev, bon-
gov in vzorčnih semen. 

Odločitev smo olajšali še z DARILNIMI BONI 
različnih vrednosti.

Dobrodošli.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

KONOPLJA OSVOBAJA, Trg izgnancev 3, Brežice
tel.: 030 340 268, www/konoplja-osvobaja.si
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BREŽICE - Med 800 in 900 udeležencev pohoda z lučkami skozi 
Brežice se je na prvi decembrski dan podalo izpred vrtca Mavrica 
Brežice po brežiških ulicah skozi mestno jedro do grajskega dvo-
rišča, kjer je bila končna postaja. Tradicionalni pohod z lučkami, ki 
ga organizira vrtec Mavrica Brežice, je vsako leto uvodni dogodek 
veselega decembra v Brežicah, ki so tudi zasijale s praznično osve-
tlitvijo. Pohoda sta se udeležila tudi ravnateljica brežiškega vrtca 
Silvija Komočar in župan Ivan Molan, ki sta na grajskem dvori-
šču, kjer je otroški zborček tudi zapel pesmico ter so se lahko vsi 
skupaj na stojnicah pogreli in posladkali s čajem in piškoti, nago-
vorila vse navzoče. Kot je za naš časopis izjavila Komočarjeva, gre 
pri tem dogodku predvsem za to, da ujamejo trenutek čarobno-
sti in v vseh Brežičanih zbudijo otroško radovednost, iskrivost v 
očeh. Pohodu se poleg staršev, starih staršev, bratov, sester in osta-
lih sorodnikov pridružijo tudi nekateri meščani in ostali mimoido-
či. »Vsak otrok ima v rokah lučko, s katero prižigamo vse luči tega 
sveta,« je dejala ravnateljica in dodala, da so letos otroke na dvo-
rišču brežiškega gradu pričakali pravljični junaki, od Sneguljčice s 
sedmimi palčki, Kekca, Pehte do dvornih dam in dveh vitezov, ki 
sta udeležence pohoda pričakala na vhodu v grad. Za pravljični-
mi osebami so se skrivali zaposleni v vrtcu. 
 R. R. 

KRŠKO - Adventni čas  je letos je letos nastopil 3. decembra in se 
bo zaključil na predzadnjo nedeljo v letu 24. decembra na t. i. sve-
ti večer.  Advent, kar iz latinske besede adventus pomeni prihod, je 
v bogoslužju čas priprav na božič, namenjen Jezusovem prihodu 
oziroma njegovemu ponovnemu rojstvu. Je tudi čas o razmisleku 
o življenju in bodočih smernicah posameznika.  Tipičen simbol 
adventa je adventni venec, na katerem verniki na prvo adventno 
nedeljo prižgejo eno svečo, na drugo nedeljo dve, na tretji tri in 
na četrto nedeljo vse štiri sveče. Okrasitev z adventnimi venci se 
je v prednovoletnem času razširila tudi med neverujočimi, v tem 
primeru pogosto brez sveč. Z namenom ponazoritve obdobja je z 
razstavljenimi izdelanimi adventnimi venci zgornjo etažo krškega 
hrama kulture v času med prvo in drugo adventno nedeljo olep-
šala aktivna in zelo ustvarjalna članica Društva likovnikov Krško 
OKO Jožica Petrišič iz Krškega. Enajst ličnih adventnih vencev je 
precizno sestavljala dva meseca, z namenom njihove izdelave pa 
je surovine v naravi zbirala in sušila skozi celo leto, posamezne pa 
kombinirala tudi z izdelanimi keramičnimi cvetovi ter drugim ok-
rasjem. Kot nam je povedla, je želela z razstavo spodbuditi še koga 
k izdelavi adventnega venca ali kot je dejala: »Narava  nam vse da, 
potrebno je imeti le voljo in srce ...« B. M. 

Mesto zasijalo s pomočjo otrok

Advent Jožice Petrišič

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

Voščimo lep božič ter srečno, zdravo, 
zadovoljstva in uspehov polno novo leto 2018.

Podjetje Siliko je tudi letošnje leto, namesto tiskanih božično-novoletnih voščilnic 
za poslovne partnerje, sredstva namenilo kot donacijo v obliki igrač za 

vzgojno-izobraževalne ustanove.

V petek, 15. 12. 2017, med 14.30 in 17. uro 
pa vas vljudno vabimo na dan odprtih vrat 

podjetja Siliko PE Sevnica, Radna 3, Boštanj.

VELIKA DOLINA, BREŽICE - Na OŠ Velika Dolina so se v letošnjih je-
senskih mesecih odločili za dobrodelen projekt. Zaposlene na OŠ 
Velika Dolina, tako iz vrtca kot iz šole, so ob večerih pletle in kvačka-
le dekice in copatke za novorojenčke, ki bodo v mesecu decembru 
prijokali na svet v Splošni bolnišnici Brežice. Vse izdelke so predsta-
vile tudi na adventnem sejmu, ki so ga imeli v avli šole zadnji no-
vembrski dan. Ob predaji desetih dekic je direktorica bolnišnice 
Anica Hribar poudarila, da je ponosna na butično bolnišnico, ki 
dobro deluje tudi zato, ker je osebje prijazno. Na šoli tudi stremijo 
k dobremu počutju vseh otrok in zaposlenih, posredno tudi staršev. 
Zato se bodo še kdaj odločili za kak podoben projekt. Ko bodo kon-
čane vse dekice, jih bodo še enkrat dostavili v porodnišnico. Vsem 
skupaj želijo prijetne praznike in vse lepo v letu 2018, je še zapisa-
la ravnateljica Mojca Bregar Goričar.  R. R.

Dekice za brežiške novorojenčke
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Prenovljena trgovina BMB OBUTEV v Brežicah (bivši OBUTI 
MAČEK) vas lepo vabi, da nas obiščete in se sami prepričate o 
novi pestri ponudbi. Mnogo naših izdelkov bi bilo prav v tem 
mesecu lepo darilo za vaše najdražje. Po ugodnih cenah vam 
namreč nudimo:
 - kvalitetno usnjeno obutev
 - hišne copate
 - nogavice
 - usnjene rokavice
 - usnjene pasove
 - torbice 
 - gumi škornje
 - izdelke za nego obutve
 - obutev po ugodnih cenah

V mesecu decembru nudimo bralcem Posavskega obzornika 
10 % popust na usnjeno obutev v naši prodajalni.

Še enkrat prisrčno vabljeni!

Delovni čas: 
ponedeljek - petek: 8:00 - 18:00; sobota: 8:00 - 13:00

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

Trgovina BMB Obutev, Trg izgnancev 3, Brežice,
tel.: 08 20 12 183

Zakaj ne bi letos najdražjih razveselili z darilnimi boni frizerske-
ga salona Alenka iz Krškega? Ali si privoščili spremembo, osve-
žitev pričeske za samozavestnejši vstop v novo leto? Prepustite 
se spretnim rokam z več kot 20-letnimi frizerskimi izkušnjami. 
Alenka, ki vodi salon, prisega na slovenske izdelke, profesional-
no linijo Subrina, znana pa je tudi po tem, da za kvaliteto stori-
tev skrbi s prilagajanjem željam strank in dobrim svetovanjem. 
Od oktobra je salon v prenovljenih prostorih na Sremiški 3 (v 
bližini Whisky bara, kjer je bila včasih trgovinica). Da se v salo-
nu dobro počutijo prav vsi, otroci, starši, stari starši, imajo ure-
jen tudi poseben igralni kotiček.

V decembru vas salon Alenka obdari z dodatnim 
15 % popustom na vse storitve. 

Delovni čas: od ponedeljka do sobote - po dogovoru.

KJE NAS NAJDETE

RAZVAJANJE

Frizerski salon Alenka, Alenka Dobršek s.p., 
Sremiška cesta 3, Krško, tel.: 051 340 866

Na tržnici na Vidmu v Krškem, zraven M-bara, vas pričakujejo 
mojstri za meso in okusne domače mesnine: Mesni Butik Mla-
kar. Ker dober glas seže v deveto vas, se iz zelo oddaljenih kra-
jev stranke pripeljejo po njihove izdelke, saj imajo lastno pre-
delavo, njihove police pa so polne svežih paštet, salam, slanin, 
vsak dan pa vas čaka tudi pestra izbira dnevno svežega mesa z 
okoliških kmetij. Mesni butik Mlakar namreč veliko skrb posve-
ča odkupu govedine in svinjine, da ostajajo zvesti sloganu »Pri 
nas meso domače, diši drugače!«. Meso je dobro znati tudi pra-
vilno pripraviti, zato vam bodisi postrežejo z uporabnim nasve-
tom ali pa spečejo meso po naročilu.  

Predlagajo, da si v prazničnem času iz njihove ponudbe privo-
ščite tudi okusen tatarski biftek.  

KJE NAS NAJDETE

KULINARIKA

Mesni butik Mlakar, Boštjan Mlakar s.p., 
Kolodvorska 1a, 8270 Krško, tel.: 041 760 702

Sevnica bo kmalu bogatejša za nov Stillesov salon pohištva in 
dodatkov za opremo doma.

18. decembra odpiramo vrata popolnoma nove pohištvene 
prodajalne, kjer boste poleg znanih, kvalitetnih kolekcij našega 
pohištva za opremljanje domačih kot tudi poslovnih prostorov 
sedaj našli še raznovrstne dodatke. 

Razstavljene bodo vse kolekcije pohištva, ki jih z domačim zna-
njem in pridnimi rokami ustvarjamo že desetletja. Bogata pa-
leta artiklov je vse, kar potrebujete za celovito in funkcional-
no opremo svoje jedilnice, spalnice, dnevne sobe ali pisarne.

Pestra izbira vaz, tekstila, okvirjev za slike in stenskega dekorja, 
ur, francoskih dišav ter podobnega vam bo pomagala spreme-
niti prostore v prijetne domove. Izbor je primeren tudi za na-
kup prazničnih daril, zato ne odlašajte in nas obiščite v novo 
odprtem salonu ob prostorih podjetja.

Vljudno vabljeni!

Delovni čas: med delovniki od 8:00 do 15:00

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

STILLES d.o.o., Savska cesta 13, 8290 Sevnica; 
stilles@stilles.si, 07 8161 016, www.stilles.si

SEVNICA - 4. decembra se je v organizaciji KŠTM Sevnica in v so-
delovanju s Planinskim društvom Sevnica odvijal sedmo leto za-
pored pohod "Z lučko na grad", ki je privabil lepo število otrok in 
staršev. Pohod se je pričel v soju bakel in ročno narejenih lučk v 
starem sevniškem mestnem jedru ter zaključil v atriju sevniškega 
gradu, a pred prihodom v atrij je obiskovalke in obiskovalce v ro-
mantično razsvetljenem grajskem parku pozdravil minister Bol-
tažar, pravljični lik sevniškega lutkovnega gledališča. V atriju sta 
množico pohodnic  in pohodnikov nagovorila sevniški podžupan 
Janez Kukec in direktorica KŠTM Mojca Pernovšek, kratek kul-
turni program so izvedli učenci in učenke OŠ Milana Majcna Šen-
tjanž.  S. R. 

Pohod z lučko na grad

Ekipa Krčanov iz KUD Posavje prireditve se je letos odločila, da se 
poleg predbožičnega koncerta ob Stadionu lotijo tudi organiza-
cije silvestrovanja na Trgu Matije Gubca v Krškem. Sobota, 30. de-
cembra, in nedelja, 31. decembra, bosta tako obarvani z dogodki 
skozi cel dan, začenši s programom za otroke, različnimi presene-
čenji, dedkom Mrazom in silvestrovanjem z »Live band Mr. Jack«.       

Krško bo silvestrovalo

PODBOČJE - V Osnovni šoli Podbočje so 29. novembra obeležili 
dan šole na temo »Staro in novo – z roko v roki«. Po dopoldanskem 
kulturnem dnevu so popoldne pripravili prireditev za starše in dru-
ge krajane, adventni bazar in ogled razrednih razstav.

V okviru kulturnega dne so razmišljali o starem in novem. Seznan-
jali so se z navadami ob decembrskih praznikih nekoč in danes, 
ustvarjali simbolična Miklavževa darila, pekli medenjake, spozna-
vali darila, ki jih je Miklavž nosil nekoč, ter praznične običaje v dru-
gih državah sveta itd. Vsak razred je pripravil razstavo, na ogled 
katerih so po prireditvi povabili obiskovalce. Prepletanje starega 
in novega je bilo tudi rdeča nit popoldanske prireditve, na kate-
ri so nastopali tako vrtičkarji kot šolarji (na fotografiji člani folklor-
ne skupine pod mentorstvom Ksenije Satler), kot poseben gost 
pa tudi harmonikar Toni Sotošek s svojimi učenci. V program, ki 
so ga povezovali predstavniki vseh razredov, so domiselno vplet-
li tudi prihode vseh treh decembrskih dobrih mož – Miklavža, Bo-
žička in dedka Mraza.

Ravnatelj šole Branko Strgar, ki se z januarjem po 14 letih poslavl-
ja od vodenja šole, je na prireditvi poudaril, da bo šolska stavba, 
ki letos praznuje 35-letnico, dobila lepo darilo - energetsko obno-
vo. Že od konca minulega šolskega leta poteka obnova telovad-
nice, ki se v teh tednih zaključuje z obnovo stropa, klimatskih na-
prav in razsvetljave. Preostali del šole bo prenovljen v poletnih 
mesecih leta 2018. 

Čeprav podboška šola sodi med manjše v Sloveniji, ima veliko srce 
in dušo, je prepričan Strgar, otrokom so v vrtcu in šoli na voljo šte-
vilne dodatne in interesne dejavnosti, vsebine iz razširjenega in 
nadstandardnega programa, evropski projekti, aktivnosti, ki jih v 
prostorih šole ponujajo zunanji izvajalci itd. »Krasijo nas spošto-
vanje, enakost, vključenost posameznika in negovanje vrednot, 
kot so poštenost, prijateljstvo in odgovornost. Vse to se prepleta 
z našim šolskim vsakdanom in projektom Rastoča knjiga, ki ravno 
danes praznuje svoj četrti rojstni dan,« je nadaljeval ravnatelj. Rav-
no na dan šole so pred šolo postavili še knjigobežnico, namenje-
no izmenjavi knjig. Spomnil je tudi na septembrsko odprtje razsta-
ve Pod Bočjem smo doma in druge razstave, s katerimi negujejo 
dediščino kraja. 
 P. Pavlovič

Staro in novo sta si podala roki
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V prodajalnah ZIP telefonije najdete veliko izbiro mobilnih apa-
ratov, dodatne opreme in vse, kar potrebujete za sodobno ko-
munikacijo v službi, doma ali zgolj za zabavo. Naše vodilo je 
zadovoljen uporabnik. Razumemo in spoštujemo njegove že-
lje in potrebe, zato mu nudimo enostavne, uporabne in nje-
mu prilagojene storitve. Ko potrebuje informacijo, nasvet ali 
pomoč, smo tu, da jo zagotovimo. Delujemo etično, srčno, od-
govorno in trajnostno. Smo uradni pooblaščeni prodajalec Te-
lekomovih storitev.

Pri nas poskrbimo za vaše najmlajše kakor tudi za upokojence, 
kajti ravno ugodnost Penzion vam omogoča nižjo mesečno na-
ročnino mobilnih in fiksnih paketov, brezplačno priključno ta-
kso in brezplačno menjavo paketa. Naročniki paketov Modri in 
TopTrio pa lahko izbirate med različnimi ugodnostmi. Novi na-
ročniki izkoristite 50 % popusta, obstoječi naročniki pa 40 % po-
pusta ob nakupu uporabnega izdelka iz ponudbe. Za vse kupce 
novih aparatov pa nudimo 50 % popust na dodatno opremo.
Razveselite svoje najbližje z uporabnimi darili in pri tem izko-
ristite akcijske popuste. Letos obdarujte MODRO.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

QLANDIA,  ZIP PE KRŠKO, CKŽ 141, Krško, 
tel. 031 808 080, www.zip.si

ZIP PE BISTRICA OB SOTLI, Polje pri Bistrici 10, 
3256 Bistrica ob Sotli, tel. 03 580 4370

V prazničnih decembrskih dneh je potrebno čas in skrb nameniti 
tudi hišnim ljubljenčkom, zato je trgovina za male živali HRČEK 
v Sevnici (ob slaščičarni Julija) pravi naslov. Na dobro založenih 
prodajnih policah boste našli hrano in priboljške za mačke, 
pse, ptice, glodavce in ribe ter raznovrstno opremo, kot so 
kletke, transporterji, ležišča za živali, povodci itd. Nudimo tudi 
pripomočke za nego vaših hišnih ljubljencev ter igračke. Kupiti 
je mogoče akvarij z ribicami, hrčke, papige ali kunce. Če pri 
nakupu potrebujete nasvet, ga dobite. Zadovoljni kupci se radi 
vračajo, saj po ugodnih cenah najdejo vse za svoje ljubljenčke. 

Trgovina je odprta od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure, ob 
sobotah od 8. do 12. ure.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

Hrček, trgovina za male živali, Trg svobode 1, Sevnica, 
tel.: 031 386 298, tatjana.rau12@gmail.com

DOLENJA VAS - Kulturno društvo Libna je 2. decembra povabilo v 
prostore večnamenskega doma v Dolenjo vas pri Krškem na raz-
stavo svojih ročnih izdelkov »Praznični december«. Božično-novo-
letne izdelke, vezene, kvačkane, pletene, glinene in druge izdelke 
so prispevale članice društva Sonja Bogovič, Brigita Ogorevc, 
Blanka Mihelin, Ema Gorjup, Jadranka Gospodarič, Zdenka 
Mustar, Anđa Antunović, Magdalena Rešak, Metka Gasior, Su-
zana Ogorevc, Jožica Bogovič in Manca Kostič. Predsednica dru-
štva Ogorevčeva je ob tem dejala, da so pod mentorstvom Mustar-
jeve zadnje tri novembrske torke pripravile delavnico izdelovanja 
adventnih venčkov in novoletnih aranžmajev in svoje izdelke so 
želele pokazati tudi javnosti. »Naše delavnice so vedno tematske,« 
je še povedala Ogorevčeva, za praznik KS Dolenja vas so razsta-
vile nakit. »Vsako leto se skušamo kaj novega naučiti. Naši izdel-
ki imajo uporabno vrednost. Skrbimo pa tudi za ohranjanje kul-
turne dediščine,« je bila zaključna misel dolenjevaških ročnodelk.
  M. Hrvatin 

KOSTANJEVICA NA KRKI - V tamkajšnji osnovni šoli Jožeta Gorjupa 
so v praznični december vstopili z dobrodelno glasbeno-scensko 
predstavo za zbor in soliste z naslovom »Čarovnija« ter 13. božič-
no-novoletnim sejmom.

Na prvi decembrski večer je pred nabito polnim prireditvenim 
prostorom šole v omenjeni predstavi nastopilo približno 45 
kostanjeviških šolark in en šolar, kot solistke so izstopale Ajda-
Lea Jakše, Ana Pirnar, Klara Jarkovič, Martina Simončič, La-
risa Kuhar in Izza Pucelj. Predstavo je režirala učiteljica Metka 
Povše, zbor je vodila Mojca Jevšnik, scena je bila delo Lidije Sti-
panič. Občinstvo je nastopajoče nagradilo z bučnim aplavzom.

Kot je dejala ravnateljica Melita Skušek, si v čarobnem mesecu 
decembru vsi želimo pričarati čim več iluzij sreče, zadovoljstva 
in očarati drug drugega z bogatimi darili, žal pa je na drugi strani 
'čarovniškega kotla' tudi veliko razočaranih, stisk in strahov. »Naši 
učenci so nocoj poskušali zvariti nekaj preprostih receptov za sre-
čo, med njimi pa prav gotovo izstopa misel, da če si nekaj močno 
želiš, potem to tudi dobiš. To je vsa čarovnija življenja. In v tem me-
secu bi si morali zaželeti predvsem veliko toplih odnosov, prijaz-
nih besed, nežnih objemov, skratka, veliko medsebojne ljubezni,« 
je poudarila. Zahvalila se je vsem, ki bodisi z nakupom izdelkov na 
prazničnem sejmu bodisi z donacijami prispevajo sredstva v šol-
ski sklad, ki jih porabijo za nadstandardne programe, šolo v naravi 
in tabore ter za posameznike iz socialno šibkega okolja. Zaključi-
la je z željo, naj nas v decembrskih dneh vodi predvsem srce, »kaj-
ti le to nas vedno vodi v pravo smer«. Zbrane je pozdravil tudi žu-
pan Ladko Petretič in ob prazničnih željah napovedal investicije 
v šoli, na čelu z energetsko sanacijo stavbe. P. Pavlovič 

Razstava »Praznični december«

S čarovnijo v praznični čas
Zavijte k nam, v Cvetličarno Kerin v staro mestno jedro Krškega, 
in poiščite darilo, ob kateremu bo vašemu obdarovancu zaigra-
lo srce. Tudi naša cvetličarna je že polna prazničnega vzdušja, ki 
ga lahko prenesete v vaš dom z našim bogatim božično-novo-
letnim programom, priložnostnimi aranžmaji, zanimivimi lučka-
mi, najrazličnejšimi okraski, svečkami omamnih vonjev in lepih 
oblik, novost so tudi sveže jelke, tako v loncu kot sekane. Ne po-
zabite niti na priljubljeno znanilko praznikov in družinskega dru-
ženja: božično zvezdo.

Še ne veste, kaj podariti? Otroke boste nedvomno razveselili tudi 
z igračami iz naše ponudbe, odrasle pa lahko očarate z okrasno 
keramiko, dekorativnimi slikami, ličnimi urami in izbranim naki-
tom. Vsak bo našel nekaj zase.

Ko pa se boste s prijatelji in sorodniki srečevali v tem čarobnem 
mesecu, jih lahko obdarite tudi s pozornostmi, posebnim šopkom 
rož, decembrsko aranžiranimi lončnicami in orhidejami, ki bodo 
vaše drage še dolgo spominjali na skupni dogodek. 

Vsa darila vam tudi aranžiramo ali dostavimo, kot pravo prese-
nečenje, na določen izbrani naslov.

Pridite in se prepričajte o pestri ponudbi ter izvirnih darilih.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

CVETLIČARNA KERIN, CKŽ 65a , Krško, 
tel. 07 49 02 560, www.cvetlicarna-kerin.si

Praznični decembrski čas je poseben čas, je čas veselja in dobrih 
želja. K dobremu razpoloženju želimo prispevati tudi v okrep-
čevalnici Trimček na Blanci, ki je pred dobrim letom dni odprla 
vrata obnovljenih prostorov. Nudimo različne vrste toplih na-
pitkov (vročo čokolado, kuhano vino …) ter ostale pijače. Na je-
dilnem listu imamo hamburgerje, piščančje medaljone itd. Po-
seben kotiček je namenjen otrokom, odraslim ročni nogomet 
in pikado. Ob delovnikih imamo odprto od 5.30 do 23., v petek 
do 1. ure, ob sobotah od 7. do 1.,  ob nedeljah od 7. do 23. ure. 

Pogodbena pošta, s katero želimo še naprej omogočati dostop-
nost do poštnih storitev v domačem kraju, je odprta od pone-
deljka do petka od 8. do 18., ob sobotah od 8. do 12. ure. 

KJE NAS NAJDETE

KULINARIKA

Okrepcevalnica Trimček, Blanca 36a, Blanca,
tel.: 030 453 754, prikostomaju@gmail.com 
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Ujemite decemberski popust!

Hvala za zaupanje!
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December dobrih del na krški šoli

Smo družinski Foto studio Molan, nahajamo se na Cesti bratov 
Milavcev 12, v Brežicah. Letos je že sedmi ˝veseli december˝ v 
našem studiu, kmalu pa bomo praznovali tudi 8. rojstni dan, ki 
bo 15. januarja 2018.
Vabimo vas, da nas obiščite tudi v decembru in podarite 
svojim najdražjim unikatno darilo; studijsko fotografiranje ali 
nekaj iz darilnega programa z vašo fotografijo; skodelice, puzzle, 
obeske, bunkice za smrekico, blazine … Naša ponudba je široka, 
zato vabljeni k ogledu naše spletne strani www.fotomolan.si ali 
pa nam sledite na facebook strani Foto Molan.
Veselimo se vašega obiska in vas vabimo, da doživite čarobnost 
decembrskih dni skozi naš objektiv!

Želimo vam lepe praznike in vse dobro v letu 2018! 

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

FOTO MOLAN, Gregor Molan s.p., CBM 12, Brežice 
tel. 07 49 69 676, molan.gregor@gmail.com 

Trgovina Bliss v centru Bowling DeLuxe Sevnica vas vabi na 
stilsko dovršeno ponudbo za moške, ženske in otroke. Naši 
izdelki so nepogrešljiva izbira za moškega, ki želi prepričati 
s svojo osebnostjo in stilom ter se dobro počuti ves dan. 
Klasične in športne hlače, jakne, srajce, majice, kravate, 
puloverji, nogavice, čevlji in ostali izdelki blagovnih znamk 
Tom Tailor, Josef Seibel, s.Oliver, Marx, Armas, Pioneer in drugih 
vas bodo navdušili. Za dame nudimo veliko izbiro hlač, kril, 
oblek, bluz, majic, plaščev, torbic, čevljev ter dodatkov, ki se 
lepo prilegajo telesu in ustvarijo ženstveno silhueto. Oblačila 
blagovnih znamk Tom Tailor, Tamaris, Top tekstil, Barbi, Marx, 
Capris, Luna … so namenjena za vse priložnosti in so v vseh 
(tudi večjih) številkah.
Te praznične dni pa si popestrite z moderno sivo-srebrno 
kombinacijo ter bleščicami, kar najdete tudi v naši trgovini.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

Trgovina Bliss, Trg Svobode 2, 8290 Sevnica, 
tel. 07 81 63 364, www.bowling-deluxe.si 

Zakaj ne bi bila vaša zima še bolj čarobna in to ob ribniku? Va-
bimo vas, da preživite vesele, romantične in sproščene decem-
brske trenutke ob izvrstni hrani, kakovostni pijači in toplem 
ambientu Gostilne Ribnik. Gostilna Ribnik pri Brestanici je že 
več kot tri desetletja priljubljeno mesto, kamor se gostje, zara-
di prijetne okolice in okusnih kulinaričnih kombinacij, radi vra-
čajo ob različnih priložnostih. 

Poleg notranjih moderno opremljenih prostorov namreč daje-
jo gostilni poseben čar ribniki z urejenimi sprehajalnimi potmi, 
ki se vijejo pod čudovitimi drevesnimi krošnjami, dobro pa je 
poskrbljeno tudi za naše najmlajše goste, ki se najraje zadržu-
jejo na urejenem igrišču. 

Naj december poudari vse tisto, kar je najpomembnejše in vas 
združuje z vam najdražjimi: sodelavci, sošolci, prijatelji, druži-
no, partnerji, otroki. Naj bodo dnevi in večeri pri nas zabavni 
in polni prijetnega razvajanja. Prav vsak bo namreč zase našel 
pristno ponudbo, v kateri ne manjkajo niti naša vrhunska lastna 
vina in domači ekološki sokovi.   

Še tako običajnemu dogodku doda obisk Gostilne Ribnik po-
sebno mesto v dragocenih spominih. Vabljeni, da nas obiščete 
in si ta december vtisnete med najlepše spomine.

KJE NAS NAJDETE

KULINARIKA

GOSTILNA RIBNIK, Bogdan Dular s.p., 
Raztez 1a, Brestanica, tel.: 041 606 728, www.dular.si

61 metrov simbolike

KRŠKO - Na krški srednji šoli bo december v znamenju dobrih 
del in človekovih pravic. S 1.decembrom sta profesorici angle-
škega jezika Janja Anžiček in Alenka Špan začeli z že tradicio-
nalno akcijo »Pišem za pravice« pod okriljem nevladne organi-
zacije Amnesty International. Apele za spoštovanje človekovih 
pravic za posamezne primere po vsem svetu pišejo vse dijakinje 
in dijaki Gimnazije Krško, ki v tedenski akciji v šolski avli kot mla-
di aktivni državljani k podpisovanju apelov spodbujajo tudi vse 
ostale dijake srednješolskega centra ter profesorice in profesor-
je. Šolska benda Štandgas in Posavski kvintet pa bosta v četrtek, 
7. decembra, ob 17. uri v avli šole gostila vse bolj uveljavljene-
ga slovenskega glasbenika Borta Rossa in skupaj z njim na veli-
kem koncertu dobrega starega rocka zaključila dobrodelno akci-

MOSTEC - Brodarsko-turistično društvo Mostec je tudi letos dan 
pred prvo adventno nedeljo pripravilo prireditev Advent na Mo-
stecu. Sredi vasi so šestič po vrsti postavili enega izmed največjih 
adventnih vencev v Sloveniji. Po navedbah predsednika društva 
Stanka Savnika ima letošnji obseg 61 metrov, kar predstavlja rav-
no toliko hiš na Mostecu. Prireditev se je pričela s kulturnim pro-
gramom v izvedbi Gasilskega pihalnega orkestra Loče in učencev 
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, nato pa je dobovski župnik Ma-
tej Užmah opravil blagoslov adventnega venca in izpostavil po-
men adventa, ki pomeni čas pričakovanja, priprave na božič. Prvo 
svečko na vencu sta prižgala domačina Franc in Marija Mersla-
vič. Venec ima sicer premer 16 metrov, nanj pa so želeli dati toliko 
okraskov, kot je prebivalcev vasi Mostec - okoli 190, a jim na kon-
cu tega ni uspelo uresničiti, tudi zaradi slabega vremena. Venec 
bo na ogled vse do 7. januarja 2018.

Po prižigu prve svečke je v cerkvici sv. Fabijana in Sebastijana sledi-
la še sveta maša, na osrednjem prostoru, kjer se nahaja tudi maketa 
broda, ki služi kot prireditveni oder, pa je ves čas potekal adventni 
sejem. Stojnice so ponujale unikatne izdelke, s katerimi so si lahko 
obiskovalci polepšali predpraznično vzdušje, z dveh stojnic mo-
šanskega društva pa je dišalo po kuhanem vinu, čaju in klobasah.
 R. R. 

Čas prazničnih luči je čas veselja, razigranosti in sočutja. Pozor-
nost do najdražjih nam prižge iskrice topline in žarek upanja. 
Zazremo se vase in naše misli se vrtijo okrog zdravja in sreče - 
družine, sorodnikov, prijateljev, znancev ... V naši Bio prodajal-
ni Norma se tega zelo zavedamo. Vzeti si čas drug za drugega 
s kančkom drobne pozornosti razjasni še tako otožen pogled. 
Že veste, s čim boste podarili veselje? 

Poskusite lahko z opojnim vonjem bio čajev in začimb. Najdite 
svoj notranji mir v soju dišečih svečk in bio čokoladnih pregreh. 
Podarite bio dišeča mila, šampone ali naravna masažna olja. 
Dobra kuharska knjiga zdravih jedi ni le odlično darilo, temveč 
tudi vodnik do zdravja. Razvajajte z bio gurmanskimi sestavi-
nami, s katerimi boste pripravili nepozabno kosilo ali večerjo 
in prepričali še tako zahtevne obiske. Dovolite si biti izvirni in 
drugačni ter še vedno zdravi. Mi vam bomo stali ob strani in 
vam na tej poti pomagali. 

Zdravje je vaša največja vrednota.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

BIO PRODAJALNA NORMA (Qlandia Krško), 
CKŽ 141, Krško, tel. 07 492 51 51, www.norma.si

BREŽICE - 2. decembra je v Viteški dvorani gradu Brežice potekal 
tradicionalni dobrodelni Miklavžev koncert Rotary kluba Čatež, ki 
je letos sovpadal z 20-letnico delovanja kluba. 

Čudovita Viteška dvorana se je v soboto napolnila z obiskovalci 
in z izbrano glasbo ter petjem. Nastopili sta učenki Glasbene šole 
Krško Ajda Brilej in Viktorija Hruševar ob spremljavi Branke Žič-
kar, Tinke Vukič, Roberta Pirca, Mihe Koretiča in Mitje Režma-
na. Mešani pevski zbor Viva, ki je poskrbel za glavnino koncerta, 
sta dopolnili sopranistki Mihaela Komočar Gorše in Anja Žabkar.

Dvajsetletno pot Rotary kluba Čatež je orisal ustanovni član in prvi 
predsednik Anton Zorko. Aktualni predsednik Rotary kluba Čatež 
Aleksander Zupančič je povedal, da jim je z Miklavževim koncer-
tom uspelo zbrati 5.000 evrov. Izkupiček od vstopnic, prostovolj-
nih prispevkov in donacij bodo namenili za podporo pri vključe-
vanju socialno ogroženih otrok in otrok s posebnimi potrebami 
v obšolske dejavnosti. »Veseli smo, da se je tudi letos na naš klic 
po pomoči odzvalo veliko število donatorjev in da smo s skupni-
mi močmi uspeli zbrati lepo vsoto denarja. S temi sredstvi bomo 
pomagali marsikateremu otroku, da se bo udeležil kakšne od de-
javnosti, ki bi mu drugače ostala nedosegljiva«, je povedal Alek-
sander Zupančič.

Rotary klub Čatež je v 20. letih delovanja z dobrodelno dejavnostjo 
mnogim posameznikom in ustanovam z zbranimi finančnimi sred-
stvi pomagali doseči skoraj da nedosegljive cilje. Zato je klubu za 
njegove zasluge ob 20-letnici delovanja Občina Brežice podelila 
plaketo, ki jo je predsedniku izročil župan Ivan Molan.
 Vir: Rotary klub Čatež

Dobrodelni Rotary klub Čatež 

jo vseh razrednih skupnosti Gimnazije Krško ter Srednje poklicne 
in strokovne šole, s pomočjo katerih bi radi zbrali čim več finanč-
nih sredstev za srednješolko Anjo, katere zgodba je bila predsta-
vljena v oddaji Botrstvo na Valu 202. Na žalost podobne težke ži-
vljenjske situacije pestijo tudi krške dijakinje in dijake, zato bodo 
del zbranih sredstev namenili stiski dijaka, na katerega je opozo-
rila njegova razredničarka na problemski konferenci. Prav vsa de-
narna sredstva bodo v celoti, torej brez slehernih odbitkov, na-
menjena temu, da Anja in krški dijak v boju za lepšo prihodnost 
ne bosta več tako zelo osamljena.  P. P.
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Z veseljem ugotavljamo, da so naše stranke v PRIMO telefoni-
ji opremljene z najboljšo telekomunikacijsko opremo že dvajset 
let. S tehnološkimi navdušenci delimo strast do hitrosti in upo-
rabnosti pripomočkov in aplikacij, z drugimi, ki jim mobilna teh-
nologija pomeni sredstvo za doseganje ciljev, pa se veselimo vsa-
kega osebnega in poslovnega uspeha. 

Vztrajamo na kvaliteti in dobri ponudbi kar najširšega razpona: 
od raznovrstnih najsodobnejših telefonov, do navigacijskih na-
prav, slušalk, zaščit za stekla, avtoinstalacij, zmogljivih baterij, 
ličnih etuijev, čitalcev za kartice, hišnih telefonov, podatkovnih 
nosilcev, kablov in še veliko drugega.

Ves čas skrbimo tudi za ugodnosti, tako smo npr. skupaj s Tele-
komom Slovenije za vas pripravili tudi mobilni paket DOSTOPNI 
A, da bi vas še zbližali z vašimi najdražjimi. V omenjenem pake-
tu, za že od 8,99 €/mesec, boste poleg neomejenih klicev in spo-
ročil uživali v kar 20 GB podatkov, ki jih lahko porabite po vaših 
željah, bodisi doma ali v tujini.

V decembrskih dneh vas vabimo, da se oglasite pri nas v PE Krš-
ko in PE Sevnica ter se na lastne oči prepričate o dobri ponud-
bi, da pa bodo prazniki še lepši, vam nudimo kar 15 % popust na 
vso dodatno opremo za mobilne telefone iz zaloge!

Trgovina HIŠA NARAVE je prava zakladnica zelo izbranih in tudi 
specifičnih izdelkov za vitalno življenje ter drobnih pozornosti za 
srčna darilca. Čokolade, začimbe, čaji, medeni izdelki, skodelice, 
dišeče svečke, kadila, poldragi kamni, unikaten nakit, naravna 
kozmetika ... Z veseljem Vam svetujemo pri nakupu in uporabi, 
darilca za vaše najdražje pa vam lično dekoriramo.
 
Staromestna čajnica JOSIPINA pa razvaja s pestro ponudbo pr-
vovrstnih čajev, kav in izbranih pijač. Za Vas dnevno kuhamo sve-
že zalogaje in priporočamo, da se posladkate s presnimi in hiš-
nimi slaščicami.

V mesecu decembru pripravljamo čudovite zaključke leta. Pova-
bite svoje najdražje, družino ali dobre prijatelje na druženje, pol-
no zanimivih okusov. Celotno druženje vam pripravimo po vaših 
željah (hrana, pijača, glasba, dekoracija). Pustite se razvajati v pri-
jetnem ambientu in svoji družbi pričarajte nepozaben zaključek 
leta v čarobnem starem mestnem jedru Krškega.

Informacije in rezervacije na 07 49 20 694, info@hisanarave.si.

Naj bo december srčno obarvan! Dobrodošli pri nas, v starem 
mestnem jedru Krškega! 

V decembru svojim bližnjim pozornost izkažite s cvetjem. 

V Cvetličani Lilija vas pričakujemo z izbrano ponudbo kako-
vostnih, pri nas vzgojenih božičnih zvezd, ki so vam na voljo že 
od 1 € dalje. V cvetličarni boste našli še številne druge sobne rast-
line in kakovostno rezano cvetje za osvežitev vašega doma, prav 
tako pa lahko najdete veliko lepih in praktičnih pozornosti v bo-
gatem darilnem programu. 

Vaša darila bomo z veseljem unikatno in trendovsko aranžirali. 

Ne pozabite pa pocrkljati tudi sebe z odlično Illy kavo in poseb-
nimi torticami intenzivnih okusov, s katerimi vas pričakujemo v 
naši novi kavarni. 

Vabljeni, veseli bomo vašega obiska. Našo cvetličarno najdete 
na Ulici 11. novembra 35, tik ob pokopališču v Leskovcu, oziro-
ma nasproti gasilskega doma. Poskrbeli bomo, da boste naše 
prostore zapustili zadovoljni in bogatejši za pozitivno izkušnjo. 
Odprto imamo vse dni v tednu med 7. in 19. uro, razen v nedel-
jo, ko je cvetličarna odprta do 12. ure. Na božični dan bo cvet-
ličarna zaprta.

KJE NAS NAJDETE KJE NAS NAJDETE

KJE NAS NAJDETE
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IDEJA ZA DARILO

Primo telefonija d.o.o., www.primo.si, 
PE Krško, CKŽ 5, Krško, tel. 07 490 14 50 

PE Sevnica, Planinska cesta 6, Sevnica, tel. 07 816 58 16

HIŠA NARAVE in STAROMESTNA ČAJNICA JOSIPINA, 
CKŽ 53, KRŠKO, tel. 07 49 20 694,

www.hisanarave.si

CVETLIČARNA LILIJA, Ulica 11. novembra 35, 
Leskovec pri Krškem, tel. 051 643 653, www.lilija.si

CERKLJE OB KRKI - Na zadnjo novembrsko nedeljo se je v dvorani 
gasilskega doma v Cerkljah odvil drugi dobrodelni koncert Karitas 
Župnije Cerklje ob Krki, ki nosi naslov »Iskrica upanja«. Prostovolj-
ni prispevki obiskovalcev so bili tokrat namenjeni za nakup medi-
cinskih pripomočkov za nego na domu.

Cerkljanska Karitas je bila ustanovljena leta 2011, njen predse-
dnik je domači župnik mag. Janez Žakelj, vlogo tajnice pa opra-
vlja Vilma Kerin. Lani je v tednu Karitas organizirala prvi dobro-
delni koncert, odziv je bil zelo dober, zato želi s tradicijo koncertov 
nadaljevati. Po župnikovih besedah je bila rdeča nit letošnjega do-
brodelnega koncerta usmiljenje. »Usmiljenje je dobrota in ljube-
zen, je sočutje, ki izzveni v hvaležnost. Zato z veliko hvaležnostjo 
stojim pred vami, ker smo ravno danes prvič imeli sveto mašo v 
popolnoma prenovljeni cerkvi. Prav zaradi vaše dobrote, sočutja 
in usmiljenja je naša cerkev dobesedno zasijala v sveži podobi,« je 
dejal na uvodu koncerta. Zbrali so nekaj manj kot 1000 evrov. Bese-
de hvaležnosti je Kerinova namenila tudi vsem nastopajočim, ki so 
si vzeli čas za udeležbo na koncertu in se odpovedali honorarju. »V 
slogi je moč. In dokler bo tako, se nam ni treba bati,« je še poudari-
la. Med nastopajočimi so bili: cerkveni MePZ župnije Cerklje z zbo-
rovodjem Tinetom Kerinom, ansambel Brežiški flosarji, folklorna 
skupina DU Brežice, pater Janez Ferlež, učenci OŠ Cerklje ob Krki 
z mentorico Tatjano Špan, Anja Dobnik, MoPZ Ivan Kobal Krška 
vas pod taktirko Franca Veglja, Mili Korpar, ki je nastopila že lani, 
skupina Iber (na fotografiji) ter Ema Ajster in Blaž Kerin. Koncerta 
sta se udeležila tudi direktor in tajnik Škofijske Karitas Novo mesto, 
Ciril Murn in Gregor Vidic. Koncert je tudi letos povezovala Me-
lita Zagorc Vegelj. R. Retelj

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Na prvo adventno nedeljo, ko so 
marsikje pripravili adventne venčke in na njih prižgali prvo izmed 
štirih sveč, so ob tukajšnji sprehajalni poti ob Savi odprli že četrto 
leto zapored razstavo adventnih venčkov iz različnih materialov. 

O prijetnem dogodku,  ki je uvod v praznične decembrske dni, za 
katere v Turističnem društvu Loka pri Zidanem Mostu v sodelova-
nju z ostalimi društvi pripravljajo pestro celomesečno dogajanje 
pod skupnim imenom Vencember, je spregovorila predsednica 
Turistične zveze Sevnica Annemarie Culetto. »Hvala vsem, ki ste 
sodelovali pri pripravi razstave, s katero bomo polepšali praznič-
ne dni vsem, ki si bodo vzeli čas za sprehod in ogled. Adventni 
čas je poseben čas, to je čas, ki nas navdaja z upanjem, ljubezni-
jo in dobrimi željami. Naj bodo ti dnevi čim lepši,« je dejala med 
drugim. Zbrane je nagovoril tudi domači župnik Janez Furman: 
»Ta adventni čas, v katerega smo vstopili, ima svoj namen. Gore-
če sveče na adventnem vencu simbolizirajo upanje, mir, veselje in 
ljubezen. Ob prižigu vsake izmed adventnih sveč gre tudi za pog-
lobitev samega vase ter za tihe in iskrene želje. Zagotovo si bomo 
najprej zaželeli mir - mir v svetu, mir okoli nas, mir v naši družini,« 
je dejal ter nato opravil še blagoslov adventnih venčkov, ki bodo 
na ogled na ograji tukajšnjega sadovnjaka ves praznični december.

Odprtje razstave so s pesmijo popestrile članice vokalne skupine 
Vilinke, z domačimi dobrotami pa članice Aktiva žena Loka, Loški 
zeliščarji in Turistično društvo Majolka iz Gornje Radgone. 
 S. Radi

»V slogi je moč« Adventni venčki in dobre želje
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Sprostitveni studio Velesa vam nudi storitve za lepo zunanjost in 
dobro počutje. V času, v katerem živimo, si je potrebno vzeti tre-
nutek in pomislite tudi nase. Ponujamo vam medicinsko in es-
tetsko pedikuro, nohtno protetiko ter parafinsko kopel, različne 
vrste nege obraza glede na tip in potrebe kože, različne tipe ma-
saž, med katerimi izpostavljamo švedsko klasično masažo, masa-
žo z vročimi kamni in ročno limfno drenažo. Svetujemo vam raz-
strupljanje telesa, ki se odlično dopolnjuje z uporabo naših savn 
(finske ali infra). Del naše stalne ponudbe je tudi solarij. 

V prihajajočih predprazničnih dneh še posebej priporočamo ure-
janje nohtov - manikuro po gelish in klasični metodi ter seveda 
ličenje za različne okuse in priložnosti. Privoščite si sprostitev v 
našem salonu, nudimo vam strokovnost, prijaznost in pozitivno 
energijo. Znamo prisluhniti vašim željam in vas razvajati.Vzemi-
te si trenutek časa, naredite nekaj zase in nas obiščite (za Glas-
beno šolo) vsak dan med tednom od 8. do 20. ure, ob sobotah 
od 9. do 15. ure.

Vsem občanom v teh prihajajočih prazničnih dneh želimo obi-
lo zdravja, sreče in čarobnih trenutkov ter vse najlepše v no-
vem letu.

KJE NAS NAJDETE
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Studio Velesa, Cesta 4. julija 44, Krško 
tel. 031 775 986 ali 07 490 36 90, 

velesastudio@gmail.com, www.velesa.si

Naj bodo prazniki mehki in topli, za vas in vaše obdarovance! V 
Galanteriji Hotko v Krškem boste našli mnogo idej za kvalitet-
na in uporabna darila: posteljnino vseh velikosti, ki jo odlikujejo 
naravni materiali in slovenska izdelava. Domove bodo polepšale 
prešite odeje, tople deke, vzglavniki, tla okrasite s tepihi, tekači, 
mize praznično odenite v prte in prtičke. Kuharji in kuharice se 
lahko opremijo s praktičnimi in lepimi predpasniki ter kuhinjski-
mi krpami, za piko na i pa poskrbite z novimi kozarci, elegantni-
mi krožniki in kvalitetno kuhalno posodo. Naj tudi kopalnice, v 
katerih ljudje preživimo veliko časa, postanejo kraj sproščanja 
z veliko izbiro brisač, kopalnih plaščev, jutranjih halj in pižam. 

Pozabili nismo niti na tiste, ki vas veseli ustvarjanje: za vse z roč-
nimi spretnostmi in tiste, ki ta znanja želite še osvojiti, boste pri 
nas dobili najprimernejše pripomočke, volno in kvačkance. Če pa 
česa ne zmorete sami popraviti, skočite v Galanterijo Hotko in 
strokovnjaki bomo poskrbeli za popravila oblačil, menjave zadrg, 
krajšanja hlač, šivanje prtov po merah in podobno.

Obiščite nas in izberite lepa in uporabna darila za vse priložnosti 
in okuse – na enem mestu. Šivamo tudi zavese po meri.

V našem prenovljenem nakupovalnem centru Intermarket v Bre-
žicah najdete raznobarvno paleto različnih ponudnikov, trgovin 
in trgovinic, frizerske storitve, hrano in pijačo, zlatarno in še mar-
sikaj zanimivega, sploh sedaj, ko je čas za velika in mala prese-
nečenja. Pri nas je vse na enem mestu; izdelki za vaš dom, vaše 
ljubljenčke, vrt, gradnjo, popravila, prosti čas, moden nakit, ure, 
vse za praznično okrasitev doma, od prtov, prtičkov, porcelana 
do spalnega programa. V našem nakupovalnem centru se lahko 
oblečete od nog do glave in poskrbite za urejen videz vaši las. 
Pozabili nismo tudi na vaše brbončice, tako od nas ne boste odšli 
domov utrujeni, žejni, lačni, saj vas bo postanek v pizzeriji in re-
stavraciji napolnil z novimi močmi.  

V mesecu decembru so k nam toplo vabljeni tudi otroci, saj jih 
v teh čarobnih dneh lahko razveselite z ogledom pravljične zim-
ske dežele, ki je postavljena v osrednji del našega nakupovalnega 
centra, medtem ko si vi privoščite skodelico dišeče kave ali čaja.

Vabimo vas, da obiščete našo prenovljeno spletno stran 
www.nc–intermarket.si in naj nakupovanje postane še več-
ji užitek!

Dobrodošli in uživajte v prazničnih nakupih!

Naj nosi vaše darilo sporočilo!

Marsikoga zmrazi ob misli na polne veleblagovnice ob prazničnih 
dnevih. In ker smo vse bolj okoljsko in družbeno odgovorni, se 
lahko letos odločite za drugačen nakup, nakup odgovornih praz-
ničnih daril. V preseljeni zeleni trgovini podarjenega Stara šola 
na tržnici v Krškem lahko izbirate med paleto modnih dodatkov, 
toplih božičnih puloverjev in odštekanih starinskih predmetov, 
vsi so 100% ponovno uporabljeni. Zagotovo bi bila vaša mama 
vesela izvirnega darila - knjige, ki je bila izdana na leto njenega 
rojstva ali pa starinskega čajnega servisa z zlatim robom, ki jo 
spominja na njeno otroštvo. 

Od 15. decembra dobite na že tako simbolične cene še dodaten 
popust – kupiš dva, dobiš tri. Naj bo letos vaše darilo sporočilo, 
da ne nasedate cenenim izdelkom in da ste poleg tega, da ste raz-
veselili svoje najdražje, razveselili tudi okolje, ki ste mu prihrani-
li nekaj naravnih virov in zmanjšali količino zavrženih odpadkov. 
Kupujte odgovorno. Kupujte v Stari šoli. 

Odprto vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 in vsako soboto od 
8.00 do 12.00.

KJE NAS NAJDETE
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Hotko d.o.o., Globoko 63, Globoko, PE Galanterija 
(Qlandia Krško), CKŽ 141, Krško, tel. 041 911 945

Intermarket Brežice - City center, 
Denis Brežice d.o.o., Tovarniška c. 10, Brežice, 

denis.nakupovalnicenter@siol.net

Trgovina stara šola Krško, 
Kolodvorska ulica 1 (Tržnica Videm), Krško, 

tel.: 068 625 634, www.starasola.si

KRŠKO – 2. decembra se je v Mestnem muzeju v Krškem pričel do-
godek, ki je uvod v mesec december in so ga poimenovali Adven-
tni utrinki Krškega – jaslice. V prostorih Mencingerjeve hiše so na 
ogled posebne jaslice iz kartona, ob njih pa bo nastajala t. i. mi-
zica letnih časov. O razstavljenih jaslicah je spregovorila dr. Hele-
na Rožman, ki je dejala, da so v družini, katerih so last, v uporabi 
že od leta 1944 ali 1945, kamor jih je prinesel svak, ta pa jih je do-
bil pri premožni brežiški družini Kolenc, kjer je služil. »Jaslice uvr-
ščamo v t. i. jutrovski tip, izdelane so iz kartona in sestavljene iz 
treh plasti, ki pričarajo bogato prostorsko dimenzijo. Tovrstni tip 
je danes na terenu že redkost,« je dejala Rožmanova, ki je dodala 
še nekaj podrobnosti o razstavnem eksponatu, ob katerega pos-
tavljajo mizico letnih časov. Le-ta bo nastala v sodelovanju s stro-
kovnimi sodelavci iz Kozjanskega parka, ki bo prikazovala evoluci-
jo Zemlje. »Srečali se bomo z mineralnim, rastlinskim in živalskim 
svetom ter s svetom človeka in tako tekom štirih adventnih tednov 
postopno tudi fizično sestavili jaslice na tako imenovani mizici let-
nih časov,« je povedala Rožmanova, ki je ob tem izrazila tudi za-
dovoljstvo nad široko paleto sodelujočih v projektu, saj program 
izvajajo poleg že omenjenega Kozjanskega parka še OŠ dr. Mihaj-
la Rostoharja Krško, Valvasorjeva knjižnica Krško in Kulturno dru-
štvo Svoboda Brestanica - Rajhenburški oktet. 

Krajinska arhitektka Vesna Zakonjšek je pojasnila, da je mizica 
letnih časov prostor v našem domu. »Skozi leto opazujemo spre-
membe v naravi in le-te izražamo z ustvarjanjem na mizici. Iska-
nje predmetov, primernih za vsak letni čas, lahko tudi omogoči, 
da bolj zavestno živimo z ritmom spomladanskega in jesenskega 
ekvinokcija ter poletnega in zimskega solsticija. In to nam daje ob-
čutek varnosti," je še dejala Zakonjškova in se navezala na prihaja-
joči adventni čas, na božič in na luč, na dneve, ki se pričnejo daljšati 
in na izpolnjena pričakovanja. Geologinja Mojca Kunst je poda-
la imena kamnov, ki so jih postavili na mizico in v nadaljevanju v 
prostorih Mestnega muzeja vodila delavnico z besedami: »Čas je 
zapisan v kamninah, kjer fosili pokažejo, kakšno je bilo nekoč živ-
ljenje.« Prisotni so spoznali utrinke kraljestva mineralnega sveta, 
se spoznali tudi s kristalnimi oblikami in pobarvali prodnike. V sre-
do so pripravili delavnico Kraljestvo rastlinskega sveta, Kraljestvo 
živalskega sveta bodo odstirali 13. decembra, 20. decembra pa še 
Kraljestvo človeka.  Marija Hrvatin  

Z jaslicami v adventne utrinke

Velika izbira!

PESTRA IZBIRA 
PIROTEHNIŠKIH 

IZDELKOV

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

Za praznično vzdušje, 
zabavo in varnost.

OGNJEMETI
RAKETE

VABLJENI, PRESENEČENI BOSTE NAD PODNUDBO!
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14.30 in 15.30: iskanje prazničnega zaklada in sladka ustvarjalnica z dobrim možem,  
17.00: odprtje Posavske muzejske vitrine Skulptura je glasba, ki jo poslušamo z očmi.

Vabljeni na koncerte v januarju: 25. januar: Koncert glasbenih šol Posavja,  
27. in 28. januar: Nuša Derenda, 20 let

RAZPRODANO
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Četrtek, 7. 12.

• ob 15.00 v MT Senovo: kviz
• ob 16.30 v Večgeneracij-

skem centru Posavje (CKŽ 
44, Krško): salsa za začetni-
ke

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična ura pri 
Medvedu Sladkosnedu

• ob 17.00 v avli ŠC Krško-
-Sevnica: koncert za Botr-
stvo, nastopajo: Bort Ross, 
Posavski kvintet in skupina 
Štandgas

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Ed-
varda Kadiča »Samozavest 
je seksi«

• ob 18.00 v sejni sobi A Ob-
čine Krško: predavanje mag. 
Mojce Vozel, raziskovalke 
prehranskih kultur, »Hrana 
za zdravje in razvoj«

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
festival Brati gore 2017 – »V 
eni roki nosim sonce, v dru-
gi roki zlati smeh …«

• ob 18.00 v MC Krško: joga 
plesa - Shakti dance

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: otvoritev razsta-
ve in pogovor ob 20-letnici 
Posavskega obzornika »Po-
savski obzornik včeraj in da-
nes«

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer »Četrtkove 
goldies oldies«

Petek, 8. 12.

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: kuharska delavnica - 
peka parkeljnov iz kvašene-
ga testa

• ob 17.00 v MT Senovo: izde-
lava voščilnic

• ob 17.00 v MT Raka: smre-
kice iz rok

• ob 18.00 v prostorih Magič-
nost gibanja (Hočevarjev trg 
1, Krško): vadba energijskih 
tehnik

• ob 21.00 v MC Krško: ka-
raoke

Sobota, 9. 12.

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

• od 9.00 do 12.00 na radeški 
tržnici: praznična sobota na 
tržnici

• ob 9.00 v MT Senovo: Lego 
robotika 3. triada

• ob 10.00 v MT Raka: okra-
ševanje prostora

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
športne delavnice

• ob 11.00 na Brunku nad 
Radečami: tradicionalna 11. 
čebelarska maša v čast zave-
tnika sv. Ambroža

• ob 17.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
slavnostni koncert ob 15-le-
tnici delovanja ŽePZ Prepe-
lice iz Dolenje vasi »Prinesi 
mi rože«, gost: Feri Lainšček

• ob 17.00 pred lokalom Cen-
tral's v Sevnici: mladi s svo-
jo glasbo in Sevn'ška kuhinja

• ob 17.00 izpred prostorov 
KS na Jagnjenici: Miklavžev 
pohod na Magolnik

• ob 18.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: jubilejni letni 

koncert folklorne skupine 
DKD Svoboda Senovo z go-
sti FD Pušlc iz Mežice in FS 
Torbarji iz Postojne

• ob 18.00 v gasilskem domu 
Kapele: premiera tretjega 
kapelskega etnološkega fil-
ma »Tak ti je tu blu na kme-
tih«

• ob 18.00 v športni dvora-
ni Gimnazije Brežice: košar-
karska tekma članskih ekip 
KK Brežice - KK Vrani Vran-
sko

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: Miklavžev koncert 
Gasilskega pihalnega or-
kestra Loče, gostje: Anja 
Hrastovšek, Mažoretna sku-
pina Dobova, Miklavž in tol-
kalci Glasbene šole Brežice

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine Anima s pred-
skupino Jaja bojz

• ob 21.30 v klubu MC Bre-
žice: koncert Single ladies 
- Beyonce real tribute band

Nedelja, 10. 12.
• od 8.00 dalje v balonu pri 

športni dvorani Brežice: 
smučarski sejem

Ponedeljek, 11. 12.

• ob 17.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
odprtje novoletne razstave 
Društva likovnikov Brežice

• od 17.00 do 20.00 v e-učil-
nici Knjižnice Brežice: izde-
lajte si svoj unikatni nakit z 
Mihaelo Kežman (predho-
dne prijave)

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje bralnega krož-
ka za odrasle

• ob 18.00 v MC Brežice: po-
govorni večer za osebno rast 
in razvoj »Kako spoznati 
sebe« (J. Krishnamurti)

Torek, 12. 12.

• ob 16.30 na gradu Sevnica: 
čarobni obisk gradu

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: festival Brati gore 2017 - 
Evropske pešpoti in temat-
ske poti v Sloveniji v luči 
mednarodnega trajnostnega 
turizma za razvoj (Jože Prah)

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: pripovedo-
valsko-pevski večer »Tri gla-
silke«

• ob 19.00 v klubu MC Breži-
ce: Dobra poteza - torkov ve-
čer družabnih iger

Sreda, 13. 12.

• od 17.00 do 19.00 v peda-
goškem prostoru Mestne-
ga muzeja Krško in lesenem 
prostoru Mencingerjeve 
hiše: Adventni utrinki Kr-
škega: jaslice - Kraljestvo ži-
valskega sveta, program z 
delavnico bosta vodili nara-
vovarstvenica Barbara Ploš-
tajner in dr. Helena Rožman

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: Bralno-pogovorno o Ro-
muniji (srečanje bralnega 
krožka za odrasle)

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

kam v posavju
Četrtek, 14. 12.

• od 13.00 do 15. 00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): interaktiv-
na delavnica z Radovanom 
Zupančičem “Ne dovolim!” 
– Dnevi boja proti nasilju

• od 16.00 do 19.00 v dvora-
ni MC Brežice: Pravljična de-
žela s predstavo za otroke

• ob 17.30 v MC Krško: preda-
vanje Andreja Pešca »Ženske 
in moški - dinamika v odno-
sih«

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer »Četrtkove 
goldies oldies«

Petek, 15. 12. 
• od 14.00 do 18.00 v Večge-

neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): pred-
praznična peka piškotov in 
druženje otrok

• ob 20.00 v KD Krško: stan-
d-up komedija Tadeja Toša 
»Če bi jaz bil precednik«

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: jam session, gost večera: 
Božiček

• ob 22.00 v MC Krško: hip 
hop - Ring the bells

Sobota, 16. 12.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
smrekica iz papirnatega kro-
žnika

• od 9.00 dalje na OŠ Brežice: 
regijski turnir First Lego Le-
ague (FLL) - skupina B

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - okraski za jelko

• ob 15.00 pred lokalom Cen-
tral's v Sevnici: Sevnica pred 
božičem

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: božično-plesna ak-
robatska predstava Božični 
večer z varuško Olgico v iz-
vedbi ŠD Partizan Sevnica

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: koncert APZ Tone Tom-
šič »Skladateljice«

Nedelja, 17. 12.

• od 14.00 do 17.00 na dvo-
rišču gradu Brežice: praznič-
na rokodelska tržnica - ob 
14.00: prihod dobrega moža 
in iskanje prazničnega zak-
lada z dobrim možem, ob 
17.00 v prostoru pred Vi-
teško dvorano: odprtje Po-
savske muzejske vitrine 
»Skulptura je glasba, ki jo 
poslušamo z očmi.«

• ob 17.00 v Domu kulture 
Brežice: ponovitev mažoret-
ne predstave Cirkus v izved-
bi Mažoretk Dobova

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: božično-plesna ak-
robatska predstava Božič-
ni večer z varuško Olgico v 
izvedbi ŠD Partizan Sevnica 
(ponovitev)

Ponedeljek, 18. 12.

• od 10.00 do 12.00 pred 
Mestno hišo Brežice: Vila 
dobrih želja - delavnice za 
otroke (vsak dan do 22. 12.); 
od 10.00 do 18.00: praznič-
ni kotiček (vsak dan do 29. 
12.)

• ob 18.00 v Albert Felicijano-
vi dvorani na gradu Sevnica: 
Grajska tlaka, večer z Modri-
mi zvezdami

Torek, 19. 12.

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pravljično-ustvarjalno po-
poldne za otroke in odrasle 
»Kostanjev škrat v galeriji«

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: otroška predsta-
va »Pika piše dedku Mrazu«

• ob 17.00 na mladinskem 
oddelku Knjižnice Brežice: 
torkovo druženje – Igraj-
mo se z družabnimi igrami 
(predhodne prijave)

• ob 19.00 v klubu MC Breži-
ce: Dobra poteza - torkov ve-
čer družabnih iger

Sreda, 20. 12.
• od 9.00 do 13.00 v Večge-

neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): izdelava 
novoletnih okraskov v ser-
vietni tehniki

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

• od 17.00 do 19.00 v peda-
goškem prostoru Mestne-
ga muzeja Krško in lesenem 
prostoru Mencingerjeve 
hiše: Adventni utrinki Kr-
škega: jaslice - Kraljestvo 
človeka, program z delavni-
co bosta vodili krajinska ar-
hitektka Vesna Zakonjšek in 
dr. Helena Rožman

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pravljično-ustvarjalno po-
poldne za otroke in odrasle 
»Kostanjev škrat v galeriji«

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

POSAVSKI OBZORNIK VČERAJ IN DANES - 
otvoritev razstave in pogovor

• četrtek, 7. december, ob 19. uri –  
Osrednja knjižica v Krškem 

Ob 20-letnici izhajanja Posavskega obzornika bodo neka-
teri člani prvega in sedanjega uredništva govorili o za-
četkih in razvoju tega regionalnega časopisa. Z gosti se 
bo pogovarjala bibliotekarka Polona Brenčič.

TRI GLASILKE – pripovedovalsko-pevski večer

• torek, 12. december, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

V sodelovanju s Kulturnim društvom Fabularij vas vabi-
mo, da se nam pridružite na pripovedovalsko-pevskem 
dogodku. K nam prihajajo TRI GLASILKE: Mateja Gorjup, 
Katarina Šetinc in Polona Prosen. Vsestranske umetni-
ce se ukvarjajo s pripovedovanjem, ljudsko in eksperi-
mentalno glasbo ter gledališčem. 

PRAVLJICA V GALERIJI –  
pravljično-ustvarjalna druženja

• od 19. do 21. decembra - Galerija Božidar Jakac

Valvasorjeva knjižnica Krško, Enota Kostanjevica na Krki, 
in Galerija Božidar Jakac skupaj pripravljata pravljično-
ustvarjalne zimske popoldneve za vse generacije v Ga-
leriji Božidar Jakac. V torek ob 17. uri bomo v družbi 
Kostanjevega škrata prisluhnili pravljici Božično praz-
novanje, v sredo ob 17. uri bomo obujali spomine in 
ustvarjali ter v četrtek ob 18. uri nas bodo pripovedo-
valci Kulturnega društva Fabularij popeljali v čarobni 
svet pravljic za odrasle. 

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.

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

Od 18. do 31. decembra vam v vseh enotah knjižnice 
omogočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V DECEMBRU

PREDPRAZNIČNO DRUŽENJE S 
POSLANCEM IGORJEM ZORČIČEM

11. in 18. decembra 2017, 
med 10.00 in 12.00 uro,

vas vabim na kavo ali čaj v poslansko 
pisarno v avli Upravne enote Brežice.

Veselim se klepeta in druženja z vami.

Vaš poslanec Igor Zorčič
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č KRŠKO - 2. decembra je bila videmska tržnica že času primerno 

praznična. Okraske na tamkajšnji novoletni jelki so izdelali stano-
valci krškega Doma starejših občanov, Magda Mežič iz Malega 
Podloga je vodila v prostorih Stare šole otroško delavnico peke 
parkljev iz kvašenega testa, učenke in učenci OŠ Jurija Dalmati-
na Krško pa so ponudili v zameno za prostovoljne prispevke obi-
skovalcev, ki jih bodo namenili v šolski sklad, na šoli izdelane  ok-
raske, voščilnice idr. Seveda pa so v nakup ponudili lično izdelane 
proizvode, primerne za obdarovanja, tudi različni rokodelci, zbi-
ratelji, VDC Sonček, tradicionalno pestra pa je bila tudi tokrat pa-
leta različnih prehrambenih proizvodov, ki so jih v nakup ponudi-
le kmetije, ekološke kmetije, ribogojnica idr. B. M.

Miklavževa tržnica
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

SAMY (17418-B)  
je odrasel kuža srednje rasti in 
je bil v zavetišče sprejet poško-
dovan in izčrpan. Kuža je zelo 
prijazen, nežen, mil in vesel po-
zornosti ljudi. Samy išče ljubeč 
dom pri odgovornih ljudeh, ki ga 
bodo imeli radi in bodo dobro 
skrbeli zanj.

MAC (17432Š) 
je pasji mladiček z velikim ka-
rakterjem. Star je 3 mesece in je 
rad v toplem naročju, rad se tudi 
igra z drugimi mladički v zaveti-
šču. Trenutno se počasi navaja 
na povodec. Išče notranji dom, 
kjer bo našel svoje mesto pri od-
govornih ljudeh.

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

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

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

Občina Brežice je pričela z izgra-
dnjo nove etape večfaznega pro-
jekta izgradnje pločnika in kole-
sarske steze rondo Tuš - rondo 
Trnje. Izbrani izvajalec gradi več-
namensko pot, ki zajema peš in 
kolesarske površine na poteku 
trase od rondoja Črnc s prečno 
povezavo lokalne ceste Brežice 
– Cundrovec do priključka z za-
hodne strani mimo stare policij-

V letu 2017 je bila Občina Brežice uspešna na Javnem razpisu za iz-
bor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dedišči-
ne. S pridobljenim denarjem občina sofinancira obnovo strehe na 
vzhodnem in severnem dela gradu Brežice oz. nad Viteško dvorano. 
Ob obnovi strehe pa so se poleti začeli urejati tudi prostori grajske 
recepcije z muzejsko trgovino ter sanitarije za obiskovalce v pritličju 
gradu ob vhodu v objekt. V skladu s pogodbo je bila v 2017 obnov-
ljena streha na delu gradu – nad vhodom, streha nad Viteško dvo-
rano pa bo obnovljena v letu 2018.

Pogodbena vrednost del in strokovnega nadzora obnove strehe gra-
du znaša 210.000 evrov, država bo preko razpisa sofinancirala prib-
ližno 50 % vrednosti, preostala sredstva za obnovo strehe pa obči-
na zagotavlja iz občinskega proračuna. Nova ureditev prostorov bo 
tako kot lanska vgraditev dvigala pripomogla tako k boljši dostop-
nosti za obiskovalce kot k večjemu udobju. 

NAJVEČ VLOG ZA NAMEN 
SOFINANCIRANJA ZAČETNIH 
INVESTICIJ 

Tudi v letu 2017 so podjetniki 
v brežiški občini lahko pridobili 
sredstva za štiri različne name-
ne. Največ vlog so, enako kot v 
preteklih letih, prijavitelji odda-
li za sofinanciranje začetnih in-
vesticij, ki predstavljajo prvi na-
men razpisa. Drugo največje 
število vlog je prispelo za drugi 
namen, ki omogoča sofinancira-
nje delovnih mest, povezanih z 
investicijo, v višini 200 evrov na 
polni mesec zaposlitve v razpi-
snem obdobju. Več let zapored 
pa občina podpira tudi predsta-
vitve podjetnikov na sejmih z 
novimi inovativnimi proizvodi 
in storitvami ter sofinanciranje 
najemnine poslovnih prostorov 
v starem mestnem jedru.

PREDNOST PRI RAZPISU ZA 
NOVE PRIJAVITELJE IN ZA 
URESNIČEVANJE STRATEGIJE 
RAZVOJA TURIZMA

Razpis za pospeševanje podje-
tništva je v letu 2017 prinesel 
tudi nekatere novosti. Omejil je 
prijavitelje za namen sofinanci-
ranja investicij na tiste, ki v le-
tih 2015 in 2016 še niso preje-
li sredstev za isti namen dvakrat 
zapored. Pri sofinanciranju stro-
škov odpiranja novih delovnih 
mest, povezanih z investicijo, so 
v skladu s smernicami Strategi-
je turizma občine Brežice 2017-
2021 imeli prednost tisti prijavi-
telji, ki so z novimi zaposlitvami 
dokazali povečano število noči-
tev. Dodatno so lahko prijavitelji 
pridobili tudi sofinanciranje stro-
škov udeležbe na sejmih, kjer so 
predstavljali turistično ponudbo 
in inovativne turistične produkte.

Občina Brežice pospešuje razvoj 
podjetništva tudi z javnim razpisom
V mesecu novembru je župan občine Brežice Ivan Molan predal pogodbe letošnjim prejemnikom sredstev iz naslova 
javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva. Skupna višina razdeljenih proračunskih sredstev razpisa znaša 
140.000 evrov. Sredstva so bila na podlagi kriterijev razdeljena med 46 uspešnih vlog, in sicer za štiri različne upraviče-
ne namene sofinanciranja. 

46 ODOBRENIH VLOG, 
15 NOVIH DELOVNIH 
MEST IN VIŠJI ODSTOTEK 
SOFINANCIRANJA 
INVESTICIJ

Posledica omejitve prijav za na-
men investicij v tem letu je bila 
letos manjše število odobrenih 
vlog, istočasno pa so prijavitelji 
za namen sofinanciranja investi-
cij letos prejeli precej višji odsto-
tek sofinanciranja v primerjavi z 
lanskim letom – v 2017 kar 18,25  
% sofinanciranje, v 2016 je bil ta 
delež 8,25 %.

Na razpis je prispelo skupaj 51 
vlog, od tega za prvi namen (in-
vesticije) 33, za drugi namen (so-
financiranje delovnih mest) de-
set, za tretji namen (sejmi) štiri 
vloge in za četrti namen (naje-
mnine) tud štiri vloge. Pet vlog je 
bilo zavrnjenih zaradi neizpolnje-
vanja razpisnih pogojev. Pri na-
menu za investicije je bil najvišji 
znesek dodeljene pomoči 7.300 
evrov, najnižji pa 783 evrov. Pri 
drugem namenu je bilo sofinan-
ciranih 15 novih delovnih mest. 
Najvišji znesek na enega prijavi-
telja je letos znašal 10.630 evrov.

Za sofinanciranje investicij je ob-
čina namenila skupaj 107.455,69 
evrov, za nova delovna mesta 
22.800,00 evrov, za promocijo 
na sejmih 5.661,93 evrov in na-
jemnine v starem mestnem je-
dru skupaj 4.040,08 evrov.

OBČINA ZA RAZVOJ 
OBRTNIH IN INDUSTRIJSKIH 
CON PODJETNIKOM 
ZAGOTOVILA DODATNA 
SREDSTVA

Občina Brežice podpira delo 
podjetnikov tudi z delovanjem 
Zavoda za podjetništvo, turi-
zem in mladino Brežice, ki iz-
vaja obsežno dejavnost infor-
miranja, promocije in podpore 
ter samostojne projekte, kot je 
npr. Podjetniško obrtni in kme-
tijski sejem Brežice. Občina je 

bila uspešna v pogajanjih z dr-
žavo in je pridobila nepremični-
ne na območju Slovenske vasi, 
ki so jih podjetja že vzela v na-
men. Zaključene so investicije v 
urejanje Industrijske cone Brezi-
na in Obrtne poslovne cone Do-
bova, ki nudijo nove prostorske 
možnosti razvoja. Razvojni na-
črti posameznih podjetij pa so 
vključeni tudi v Občinski pro-
storski načrt, kjer je občina že v 
postopku prve posodobitve, ki 
vključuje tudi nove razvojne po-
bude posameznih podjetij. 

Župan Ivan Molan je ob podpisu 
in podelitvi pogodb za sofinan-
ciranje posebej izpostavil sub-
vencije občine Brežice pri naku-
pu zemljišč v poslovni in obrtni 
coni Dobova in Brezina. V dveh 
letih je občina za ta namen zago-
tovila 137.914,57 evrov in pod-
prla nakup zemljišč ter prihodnji 
razvoj štirim podjetjem. 

RAZPIS V PRIHODNJE

Razpis za pospeševanje razvoja 
podjetništva bo tudi v prihod-
njem letu prinesel spremembe. 
Občina bo s sofinanciranjem po-
sebej izpostavila določene pano-
ge, kot je npr. razvoj dejavnosti 
na področju turizma. Proračun-
ska sredstva bodo usmerjena v 
kakovostne investicije, ki pred-
stavljajo razvoj podjetij in odpi-
ranje novih delovnih mest. 

Podpis pogodb

Obnova gradu Brežice – v letu 2017 zaključena 
obnova dela strehe

Obnovljeni del strehe na brežiškem gradu

Urejanje novega vhoda v grad

Gradnja novega dela pločnika in kolesarske steze v Brežicah

Trasa ureditve večnamenske poti za pešce in kolesarje

kolesarski promet bo potekal po 
večnamenski poti po desni stra-
ni regionalne ceste. Večnamen-
ska pot se bo navezala na obsto-
ječe peš in kolesarske površine 
na priključku z zahodne strani 
mimo stare policijske postaje 

JP 528722 v km 12+530. V na-
daljevanju je po desni strani že 
zgrajen pločnik, širok tri metre, 
ki se bo s prometno signalizacijo 
preoblikoval v večnamensko pot 
vse do semaforiziranega križišča 
z Bizeljsko cesto. 

ske postaje ob Cesti svobode. 
Dela izvaja v postopku javnega 
naročanja izbrano podjetje HPG 
d.o.o. iz Brežic, zaključek del je 
predviden do 30.6.2018.

Investicija je del projekta izgra-
dnja pločnika in kolesarske poti 
med rondojem Tuš in rondojem 
Trnje v Brežicah in poteka kot 
4. etapa 3. faze projekta. Peš in 

Na zadnji novembrski 
dan so v Knjižnici Bre-
žice ustvarjali adven-
tne izdelke, ki bodo do-
datno polepšali domove 
in ustvarili decembrsko 
praznično vzdušje. Iz ze-
lenja in naravnih materi-
alov, kot so cipresa, stor-
ži, šibe, mah, omela (ti 
postajajo pri potrošnikih ponovno zanimivi), so pričeli nastajati iz-
delki. Vsak je ustvarjal zase in ob pomoči zaposlenih v knjižnici ali 
najbližjega soseda. Lepljenje, ovijanje, okraševanje in druge tehni-
ke so vse bolj prinašale vidne rezultate. Ustvarili so zanimive izdel-
ke, ki bodo polepšali domove in s tem poskrbeli, da zimski dnevi ne 
bodo dišali zgolj po prazničnih dobrotah iz kuhinje. Adventna delav-
nica je bila letos lepo obiskana. Udeleženci in organizatorji so si bili 
enotni, da se ponovno vidijo naslednje leto, saj ustvarjanja in izme-
njave idej ni nikoli preveč.  Vir: Knjižnica Brežice

Delavnica Prihajajoči advent
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Pretresljiva zgodba govori o ljudeh, ki se jim morda sami 
raje izognemo, o stvareh, pred katerimi včasih zamižimo, in 
o upanju, ki tli v vsakem izmed nas.  Adam, Kan in Ema Olivia 
živijo ob morju. Poleg bogastva, ki jim ga prinaša, njihovo 
morje vse bolj postaja tudi zadnje počivališče čolnov in 
bark, prinaša jim črne ribe in ljudi iz drugega sveta, ki niso 
vedno živi in za katere je potrebno poskrbeti. To počnejo 
vdano in potrpežljivo ter s svojimi dejanji kažejo, da smo vsi 
eno in si vsi zaslužimo spoštovanja vredno zadnje slovo. Ko 
v njihov vsakdan vstopi deček Lun, jim prižge žarek upanja, 
otroške iskrivosti in veselja. V romanu, kjer se realnost in 
fikcija ves čas spretno prepletata, je nemalo krutosti, zaradi 
česar si bralec toliko bolj želi, da bi bilo upanje, ki se ga 
oklepajo, udejanjeno in bi v njihova življenja usoda vendarle 
razbremenilo posegla. Zgodba, ki jo preberemo skoraj 
na en vdih in en izdih, bralca ne zapusti zlahka, k njej se 
vračamo znova in znova. Vselej z občutkom, da je ostalo še 
kaj, česar nismo razbrali ali nismo povsem razumeli, nekaj, 
kar bo morda za vedno ostalo nerazjasnjeno.

z agovorn ik i

b r a n j a

“

Urška Lobnikar Paunović,
direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško, 
je s srcem zavezana svoji stroki. Poleg 
vodstvenih nalog v domači knjižnici ji je zaupano tudi delovanje 
v nacionalnih odborih – je članica Sekcije za splošne knjižnice pri 
Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, ki jo trenutni tudi vodi, in 
članica nadzornega odbora pri Združenju splošnih knjižnic. V branje 
priporoča roman Vdih. Izdih. slovenskega avtorja Sebastijana Preglja.

“

Skupno so pregledali sedem va-
ških vodovodov. Nacionalni labo-
ratorij je odvzel sedem vzorcev 
za osnovno mikrobiološko in fizi-
kalno - kemično preiskavo. Kot je 
razvidno iz tabele 1, letošnji re-
zultati kažejo, da se je z uvedbo 
razkuževanja vode le-ta izboljša-
la in so bili vzorci iz teh vodovo-
dov v letu 2017 skladni s Pravil-
nikom o pitni vodi. Kljub temu, 
da trenutna ocena kaže na to, da 
je bila voda na vodovodih zdra-

vstveno ustrezna in da na neka-
terih vodovodih analize izpred 
preteklih let kažejo na zdravstve-
no ustreznost vode, nacionalni 
laboratorij opozarja, da kakovost 
vode ni ves čas stabilna in da je 
potrebno za njeno zdravstveno 
ustreznost na vodovodih izves-
ti še dodatne ukrepe. Rezultati 
opravljene preiskave so namreč 
odraz trenutnega stanja, saj je iz 
primerjave analiz iz preteklih le-
tih mogoče ugotoviti, da se ka-

kovost vode na teh vodovodih in 
izvirih med letom lahko bistveno 
spreminja. Odvisna je predvsem 
od vremenskih razmer in letnega 
časa ob odvzemu vzorca. 

Nacionalni laboratorij predlaga 
obvezno prekuhavanje vode na 
vseh obravnavanih vodovodih. 
Vodo je treba primerno pripra-
viti in razkužiti. Na vodovodih, 
kjer se izvaja razkuževanje, pa 
je voda kljub temu neustrezna, 

je treba ugotoviti, ali razkuževa-
nje poteka strokovno pravilno. 
Zaradi varnosti mora upravlja-
nje vodovoda prevzeti profesi-
onalno usposobljeno podjetje. 
Vir pitne vode je potrebno za-
ščititi s predpisanimi varstveni-
mi  pasovi, ki morajo biti skla-
dno s predpisi označeni. 

Vodo iz vseh vodovodov je pred 
uporabo potrebno obvezno pre-
kuhati. 
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Mikrobiološka preiskava Kemična analiza

A B C D ocena vzrok NU

1. G. Leskovec – Ložice – omr. Stranje, javna izlivka na 
pokopališču 150 Da U 0 0 24 29 U /

2. Jevša – Reštanj – Mali Kamen, Šedem – omrežje Šedem 11 230 Da U 0 0 9 28 U /

3. Kališovec – Brezje – D. Leskovec – omrežje Kališovec 5 290 Da U 0 0 3 4 U /

4. Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21 175 Da U 0 0 2 4 U /

5. Rožno – Dolenji Leskovec, omr. D. Leskovec 23 220 Ne U 0 0 73 13 U /

6. Slom – Pihovec – omr. I. Stolovnik 51 219 Ne U 0 0 73 7 U /

7. Veliki Kamen – omr. Veliki Kamen, bar Kamen 252 Da U 0 0 21 14 U /

Dušan Dornik – SMC je vprašal, zakaj obnova ceste na Partizan-
ski poti poteka tako dolgo.

Milena Bogovič Perko – SDS je vprašala, kakšne aktivnosti Obči-
na Krško predvideva v zvezi z vzdrževanjem strojnice na Reštanju.

Jože Olovec – SDS je vprašal, kateri projekti bodo v KS Leskovec 
(Leskovec, Veniše, Brezje) v 2018 realizirani in zakaj do sedaj še 
niso bili. Predlagal je še, da se na novo ovrednoti cena bivanja v 
degradiranem okolju zaradi gradnje odlagališča NSRAO ter da je 
treba vlado opozoriti na varnostni in okoljski vidik v luči ukinitve 
enote NMP v Krškem.

Vlado Bezjak – DeSUS je vprašal, ali občina pripravlja aktivno-
sti projekta pokritja bazena v Brestanici, v kateri fazi je in kdaj je 
predviden začetek del. 

Janez Barbič – SLS je predlagal, da se s ciljem ureditve dovoza na 
bencinski servis MOL skliče sestanek med občino, Direkcijo RS za 
infrastrukturo in lastnikom bencinskega servisa.

Silvo Krošelj – SD je predlagal, da se vsebina oz. problematika 
protipoplavne varnosti za HE Brežice uvrsti na dnevni red nas-
lednje seje Občinskega sveta.

Poročilo o kakovosti pitnih voda iz lokalnih-
vaških vodovodov za drugo polovico leta 2017
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju nacionalni laboratorij), Oddelek za okolje in zdrav-
je Novo mesto, je opravil drugi del analiz vode vaških vodovodov, s katerimi upravljajo uporabniki sami ter obsegajo 
večje vaške vodovodne sisteme. 

Tabela: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali 
vodovodnih odborov v občini Krško – jesen 2017

Legenda: A = Escerichia coli – MPN/100mL, B = Koliformne bakterije – MPN/100mL, C = Skupno število bakterij pri 22°C – CFU/mL, D = 
Skupno število bakterij  pri 37°C – CFU/mL, U=ustrezen, NU=neustrezen
Poročilo, ki ga je pripravil laboratorij, je objavljeno na spletnih straneh Občine Krško, priloge s podatki o analizah za posamezen vodovod 

pa so na razpolago na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško.

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2018
Občinska uprava občine Krško ureja bazo zavezancev za plačilo na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2018, ki se 
odmerja v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Krško (Uradni list RS, št. 104/2015). Podatke o 
zavezancih in stavbnem zemljišču pridobiva na podlagi prijave ne-
posrednega uporabnika zemljišča, od upravnega organa, pristojne-
ga za izdajo dovoljenja za posege v prostor, ter iz uradnih evidenc. 
Zavezanci so dolžni prijaviti občinski upravi občine Krško nastanek 
obveznosti plačila nadomestila po navedenem odloku in vse spre-
membe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po 
nastanku obveznosti oziroma po spremembi. Za izračun nadomestila 
se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc. Če ti podatki niso dosto-
pni, je zavezanec za plačilo dolžan na poziv občinske uprave Obči-
ne Krško v roku 15 dni od prejema poziva posredovati verodostoj-
ne podatke, ki omogočajo odmero nadomestila. Spremembe glede 
zavezanca za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki na-
stanejo med letom, veljajo od 1. januarja naslednjega leta, če so na 
način in v roku, ki ga je določa odlok, priglašene pri občinski upravi.

Kljub dejstvu, da bazo zavezancev redno ažuriramo na podlagi pre-
jetih vlog in uradnih evidenc, da zmanjšamo število pritožb, še ved-
no obstaja verjetnost napak, ko iz uradne evidence ni razviden zave-
zanec, lastnina ali površina (npr. sprememba najemnikov poslovnih 
prostorov ali stanovanj, sprememba uporabnika stanovanja, poslov-
nega prostora in podobno). Zaradi navedenega zavezance poziva-
mo, da pri občinski upravi preverijo podatke, predvsem kadar je šlo 
za spremembe, ki lahko vplivajo na izračun NUSZ. 

Hkrati pozivamo zavezance za plačilo NUSZ, ki so v skladu 12. in 
13. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš-
ča v občini Krško (Uradni list RS, št. 104/2015) upravičeni do op-
rostitve plačila nadomestila, da do 31. januarja 2018 podajo vlo-
go za oprostitev na Finančni urad Brežice, Cesta prvih borcev 39a, 
8250 Brežice.

Za vsebinska vprašanja glede odmere se lahko zavezanci obrnejo tudi 
na Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško oz. na 
Petro Povše. Telefon: 07 49 81 334, e-naslov: petra.povse@krsko.si

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
Občinskega sveta Občine Krško 

s 27. redne seje, 23. novembra 2017

www.krsko.si
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Mednarodna konferenca 
o Savski daljinski kolesarski poti
Na sevniškem gradu je v novembru potekala mednarodna konferenca o razvoju Savske daljinske kolesarske poti. Več 
kot 80 udeležencev konference, med njimi tudi gostje iz Hrvaške in Srbije, je razpravljajo o razvoju kolesarskega infra-
strukturnega omrežja v porečju reke Save, kolesarskih turističnih produktih, primerih dobrih praks ter aktivnostih na 
projektu Savska daljinska kolesarska pot. Pri tem so izpostavili pomen varnega, urejenega in celovito povezanega ko-
lesarskega omrežja, pomembnega pri razvoju kolesarskega turizma, turističnih potencialov in ponudbe. 

Organizatorja konference sta 
bila Slovenska kolesarska mreža 
in Svet regije Posavje v soorga-
nizaciji Občine Sevnica in KŠTM 
Sevnica. V imenu občine Sevni-
ca je o pomenu urejenih kole-
sarskih poti in potrebi po nadalj-
njem razvoju le-leh uvodoma 
spregovoril župan Srečko Oc-
virk. Na temo državnih kolesar-
skih povezav kot izzivu za novo 
finančno perspektivo sta navzo-
čim predstavitev podala direktor 
Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo Damir Topolko 
in vodja sektorja za investicije 
v ceste na Direkciji Tomaž Wil-
lenpart.

Direktor Regionalne razvojne 
agencije Posavje Martin Brata-
nič je predstavil projekt »Sava 
Krka bike«, mag. Uroš Rozman 
z Regionalne razvojne agencije 
Koroška pa kot primer podobne 
dobre prakse Dravsko kolesar-
sko pot. O projektu »EuroVelo 
Sava river«, evropski daljinski 
kolesarski poti, je spregovo-
ril dr. Zoran Klarić, znanstveni 
svetovalec na Inštitutu za turi-
zem Zagreb in član Koordinacij-
skega organa za kolesarski turi-
zem Republike Hrvaške. Gre za 
tri primere strateškega načrto-
vanja daljinskih kolesarskih poti, 
ki potekajo v porečjih rek.

Med temami so se zvrstile še: 
specializacija turističnih na-

stanitev za kolesarje, digitalni 
marketing in kolesarski turizem 
ter model promocije kolesar-
skih povezav preko tradicional-
ne Savske ture. Strokovni del 
posveta je sklenil Jovan Erako-
vić, predstavnik Danube Com-
petence Centra iz Beograda, ki 
je predstavil aktivnosti na po-
dročju razvoje infrastrukture 
na delu Savske kolesarske poti 
v Srbiji.

Zbrane sta nagovorila tudi pred-
stavnik Ministrstva za infrastruk-
turo Republike Slovenije Jože 
Taler, ki je izpostavil pomen ra-
zvoja kolesarskega sektorja v 
okviru nacionalne prometne 
politike in aktivne vključenosti 
ministrstva zaradi zagotavlja-
nja učinkov na področju turiz-

ma, prometne varnosti in varo-
vanja okolja, ter Dajana Marin 
z Ministrstva za turizem Repu-
blike Hrvaške, tudi članica na-
cionalnega koordinacijskega or-
gana za kolesarski turizem, ki je 
izpostavila pomembnost podpo-
re razvoja turističnih kolesarskih 
produktov.

Organizacijsko-vsebinske niti 
dogodka sta v imenu Sloven-
ske kolesarske mreže povezova-
la koordinator Andrej Zalokar 
in predsednik Bojan Žižek, sle-
dnji je konferenco sklenil z obli-
kovanimi zaključki. Navzoči so iz-
razili soglasno podporo razvoju 
Savske kolesarske poti ter pre-
dlagali sklic delovnega sestanka 
županov in regionalnih razvojnih 
agencij ob reki Savi za podpis na-

mere o sodelovanju pri vzposta-
vitvi integralnega turističnega 
produkta Savska kolesarska pot, 
pripravo projekta ter ustanovi-
tev delovne skupine za koordi-
nacijo vzpostavitve Savske kole-
sarske poti v Republiki Sloveniji.
Ministrstvo za infrastrukturo ter 
Direkcijo Republike Slovenije za 
infrastrukturo pozivajo k nadalj-
njemu sodelovanju ter strokov-
ni in finančni podpori infrastruk-
turnemu delu projekta Savska 
kolesarska pot, Ministrstvo za 
gospodarstvo, razvoj in turizem 
pa k zagotovitvi strokovne in fi-
nančne podpore pri razvoju in-
tegralnih turističnih kolesarskih 
produktov.

Med zaključki konference je bilo 
dogovorjeno, da se oblikuje po-
ziv odgovornim ministrstvom in 
vladam za zagotovitev ustrezne 
prehodnosti mejnih prehodov 
za potrebe realizacije daljinske 
kolesarske poti, da projekt vklju-
čijo v razvojne programe, finanč-
ne mehanizme in ustrezno pri-
lagodijo zakonodajni okvir s 
ciljem, da Savska kolesarska pot 
postane del evropskega omrež-
ja daljinskih kolesarskih poti EU-
ROVELO do leta 2021.

V zaključnem delu je bila poda-
na še pobuda deležnikom, naj 
mednarodna konferenca posta-
ne tradicionalni strokovni dogo-
dek v podporo razvoju projekta.

Udeleženci konference

Da je Sevnica prostovoljstvu pri-
jazno mesto, so v letošnjem letu 
prepoznale in ta naziv podelile 

Prezentacije vseh sodelujočih predavateljev so v celoti objavljene 
na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si.

Mednarodni dan prostovoljstva
5. decembra smo obeležili mednarodni dan prostovoljstva, ki ga je leta 1985 razglasila Organizacija združenih naro-
dov. To je dan tudi številnih občank in občanov sevniške občine, ki s prostovoljnostjo, solidarnostjo in prijaznim delom 
na raznih področjih prispevate k lepšemu in prijetnejšemu življenju v družbi, za kar velja iskrena zahvala. 

Slovenska filantropija in člani-
ce Slovenske mreže prostovolj-
skih organizacij. V obrazložitvi 
priznanja so podeljevalci med 
drugim zapisali, da je v občini 
Sevnica v prostovoljstvu aktiv-
na skoraj tretjina vseh občanov. 
Prostovoljskim organizacijam 
občina nudi finančno podporo 
in uporabo občinskih prostorov 
za prostovoljske aktivnosti – za 
programe, redno delo, izobraže-
vanja in usposabljanja. 

ČLOVEK ČLOVEKU SOPOTNIK
»Prostovoljstvo je najbolj živo 
tam, kjer je za vlaganje in spod-
bujanje k aktivni participaciji na 
lokalnem nivoju največ poslu-
ha,« so še zapisali v obrazloži-
tvi priznanja. Med številnimi je 
lep zgled in primer dobre pra-
kse prostovoljstva tudi program 
Sopotniki. Na pobudo in v dob-
rem sodelovanju Centra za soci-
alno delo Sevnica so z letošnjim 
letom na območju občine na 
voljo brezplačni prevozi za sta-
rejše, ki jih v koordinaciji z Dru-

žinskim inštitutom Zaupanje in 
lokalno skupnostjo omogoča Za-
vod Sopotniki. 

Cilj programa je pomagati sta-
rejšim brez lastnega prevoza pri 
opravljanju obveznosti in vklju-
čevanju v aktivno družbeno 
življenje. »Z našo storitvijo že-
limo preprečiti ali prekiniti izo-
liranost in osamljenost starejših 
prebivalcev iz predvsem manj-
ših, odročnejših krajev, ki zaradi 
oddaljenosti, odsotnosti avta ali 
slabih prometnih povezav sko-
raj ne zapuščajo doma. Sopotni-

ki tako starej-
še zapeljemo 
k zdravniku, v 
trgovino, na 
obiske, kultur-
ne prireditve 
in še kam,« 
so predstavi-
li predstavniki 
Zavoda Sopot-
niki na konfe-
renci Človek 
človeku sopot-

nik, ki je potekala novembra, v 
sklopu prireditev ob občinskem 
prazniku, ter je bila namenjena 
predstavnikom sevniških javnih 
ustanov in zavodov za spoznava-
nje in izmenjavo izkušenj. 

Predstavljeno je bilo, da v sev-
niški občini storitve programa 
Sopotniki redno uporablja že 
blizu 90 občanov, v izvajanje pa 
je vključenih več prostovoljcev. 
Klice sprejemajo od ponedeljka 
do petka med 8. in 15. uro, in si-
cer na telefonsko številko (031) 
33 81 87.

Koordinatorka enote Sopotniki Sevnica Tanja Kralj 
in direktor Zavoda Sopotniki Marko Zevnik

Ta veseli dan sevniške kulture
Ob obletnici rojstva Franceta Prešerna, 3. decembra, na »Ta vese-
li dan slovenske kulture«, so ljubitelje kulture v svojo družbo po 
vsej državi povabili muzealci, gledališčniki, glasbeniki in številni 
drugi kulturni delavci.  

145 organizatorjev v 56 krajih po Sloveniji je pripravilo več kot 320 
dogodkov, namenjenih vsem starostnim skupinam, med katerimi so 
se zvrstile razstave, vodenja, delavnice, predstave, koncerti in drugi 
dogodki. Letos je bil ta dan še posebej slovesen, saj simbolno vsto-
pamo v evropsko leto kulturne dediščine.

Sporočilnosti praznika sta se pridružili tudi Zveza kulturnih društev 
(ZKD) Sevnica in sevniška območna izpostava Javnega sklada Repu-
blike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ta dan sta počastili s soorga-
nizacijo koncerta ob 15-letnici Pevske skupine Encijan, ki deluje pod 
okriljem Planinskega društva Lisca Sevnica, umetniško pa jo vodi 
Jože Pfeifer. Koncert so s svojimi deli dopolnile sevniške literarne 
ustvarjalke Anica Perme, Zdravka Brečko, Tanja Mencin, Tanja Ko-
šar in Jana Cvirn. Po zaključku glasbenega dogodka je bila na ogled 
likovna razstava izbranih del z minulih sevniških likovnih shodov.

Ob obletnici so jubilantom na še mnoga prijetna pevska leta voščili 
glasbeni prijatelji iz Mešanega pevskega zbora Lisca Sevnica in Pev-
ske skupine Lokvanj Krmelj, pa tudi predsednik Zveze kulturnih dru-
štev Sevnica Jože Novak in župan Srečko Ocvirk.

Voščilo župana Pevski skupini Encijan ob 15-letnici delovanja

Sevniški čudežni december
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sev-
nica pod okrilje »Čudežnega decembra« tudi letos združuje niz do-
godkov za različne generacije. V Sevnici so se praznične luči prižgale 
ta ponedeljek, ko je potekal pohod »Z lučko na grad« s pričetkom na 
sevniškem Glavnem trgu. Vrh prazničnega dogajanja bo 31. decem-
bra, ko bo pred lokalom Central's v Sevnici silvestrovanje na prostem, 
celoten spored dogodkov pa je predstavljen na priloženem letaku. 

www.obcina-sevnica.si
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KRŠKO - KUD Liber je 3. no-
vembra v Mencingerjevi hiši v 
Krškem pripravilo odprtje in-
štalacije »Odhajam, da pridem 
znova v svoj odtis«. Inštalaci-
ja predstavlja keramične dla-
ni v tehniki sgraffito in so jo 
pod mentorstvom oblikoval-
ke keramike Stanke Hrastelj 
ustvarjali na oktobrski delav-
nici, ki je potekala kot spreml-
jevalni program državne raz-
stave keramike »Tudi mi bi 
goreli«. Zbrane je na otvorit-
vi nagovoril predsednik dru-

KRŠKO - 23. novembra so člani Društva likovnikov Krško 
OKO pod naslovom FORMA 17 v Dvorani v parku postavili 
na ogled kiparska dela devetih članov društva, ki so ustvar-
jali pod mentorstvom akademske kiparke Dragice Čadež La-
pajne. Razstavo je odprla podžupanja Ana Somrak. 

Ob otvoritvi je predsednica društva Branka Benje povedala, da 
so pod mentorstvom Dragice Lapajne Čadež izvedli delavnico 
kiparstva že v prvi polovici januarja, ko je vsak ustvarjalec sle-
dil navdihu, željam po izražanju in sposobnostim, medtem ko 
so se v septembru seznanjali z različnimi oblikami patiniranja, 
kar se odraža tudi na bolj barvitih izdelkih, videza kovine. Men-
torica, ki se v zadnjih letih posveča predvsem kiparjenju v lesu 
in njegovemu figurativnemu oblikovanju z motorno žago, je po-
udarila, da so vsi ustvarjalci črpali motive iz narave, naj si gre 
za človeško figuro, torzo, žival idr., pri čemer je moral vsak zase 
ugotoviti, v čem je njegova izrazna moč. Slednje je razvidno tudi 
iz del na pričujoči razstavi, pri čemer je poudarila pomen nepre-
stanega dela, učenja in tudi vodenja ustvarjalcev, da se ti lahko 
razvijajo: »To je proces, ki traja. In vsaka naša srečanja so zelo 
pomembna, saj gre tudi za prenos energije, ki jo je mogoče do-
biti le v skupini podobno mislečih. Nič ni samo po sebi umevno, 
potrebna je vztrajnost, disciplina.« Razstavljena dela so ustvari-
li člani društva Branka Benje, Roman Blatnik, Hedvika Cener, 
Milena Mraović, Branko Petan, Jožica Petrišič, Mihaela Pre-
vejšek, Stane Udvanc in Milena Volk. Otvoritev razstave so z 
instrumentalnimi nastopi popestrili učenci Glasbene šole Krško, 
in sicer z igranjem na orgle Antonio Vogrinc, učenec Lucijana 
Cetina, pod mentorstvom Branimirja Biliška mlada pianistka 
Ana Binter ter klavirski duo Brina Ljubi in Vid Pleterski, ki ju 
poučuje Estera Cetin.
 B. Mavsar

Inštalacija z odtisi 150 dlani

Zbrani�na�odprtju�ob�inštalaciji

Kiparska FORMA 17

Tokratna�razstava�je�bila�med�bolje�obiskanimi;�spredaj�mla-
di�nastopajoči�glasbeniki�s�profesorji.

DOLENJA VAS – Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je v do-
mači večnamenski dvorani 26. decembra pripravilo prire-
ditev »Razgibajmo ta veseli dan« in s številnimi nastopajo-
čimi različnih kulturnih zvrsti počastilo Prešernovo rojstvo.

S Prešernovo Vrbo je odgrnil zastor gledališčnik domače sekci-
je Veseli oder Boris Sternad. Pod mentorstvom Mojce Brilej 
iz Mažoretnega kluba Baton Krško so nastopile prikupne krške 
mažoretke. Z nepozabnimi plesnimi ritmi so navdušile tudi ple-
salke Folklornega krožka pri LU Krško, ki jih vodi Zdenka Sto-
viček. Zapeta beseda domačih ljudskih pevcev je bila napoveda-
na z ljudsko pesmijo, ki jo je interpretiral Blaž Hrvatin, Ljudski 
pevci Ajda pa so jo zapeli pod vodstvom Irene Stergar. Svoj na-
stop so pripravile tudi domače pevke ženskega zbora Prepelice, 
ki so prepevale pod taktirko zborovodkinje Mire Dernač Haj-
tnik. Govorjeno besedo so z avtorskimi deli podale članice Lite-
rarne sekcije Sanje Antonija Ban, Zdravka Brečko, Jana Cvirn, 
Vida Dvoršek, Tanja Košar, Tanja Mencin, Metka Semrajc 
Slapšak, Stanislava Vahčič in Jožica Vogrinc. Kot pianistka pod 
mentorstvom Sanje Rebič Gašperlin je razveselila Gaja Vahčič, 
ki obiskuje drugi razred Glasbene šole Brežice. Odlični recitator, 
petošolec OŠ Jurija Dalmatina Krško Mark Baržič, je s Prešerno-
vim sonetom zaključil prireditev ter mikrofon prepustil povezo-
valkama Alenki Preskar in Marti Valenčak, ki sta predstavili 
še članico sekcije Nitke DU Krško Rezi Plevanč, ta pa je razsta-
vila svoja ročna dela. 
 M.�Hrvatin

»Razgibajmo ta veseli dan«

Nastop�krških�mažoretk

Tadej Toš: Če bi jaz bil 
precednik

stand-up komedija
petek, 15. 12., ob 20. uri

PG Kranj: Muca Copatarica
igrana predstava za otroke

za Rumeni abonma in izven
četrtek, 21. 12., ob 18. uri

Drama SNG Maribor: 
Staromodna komedija

komedija
za Zeleni in Modri abonma ter izven

petek, 22. 12., ob 19.30 uri

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

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

Več informacij: 
vodnik@pmb.si, 07 466 0517, 031 708 737

  17. december
14.00–17.00:  PRAZNIČNA ROKODELSKA TRŽNICA 
14.30 in 15.30: Iskanje prazničnega zaklada in 
   sladka ustvarjalna delavnica 
   z dobrim možem
17.00:  Posavska muzejska vitrina
  SKULPTURA JE GLASBA, KI JO POSLUŠAMO 
  Z OČMI, 80. jubilej kiparja Janeza Zorka

  21. december, 13.00
Arheološka razstava 
TISOČLETJA POSAVSKIH GRIČEV IN RAVNIC

  30. december, 19.00 
4. GALA NOVOLETNI KONCERT: Uroš Polanec z gos�
 RAZPRODANO. 
 Vabljeni na koncerte v januarju: 
 25. januar: Koncert glasbenih šol Posavja, 
 27. in 28. januar: Nuša Derenda, 20 let

Začeli so pri vodovodnem stol-
pu in nekdanjem brežiškem 
gasilskem domu, od koder so 
udeležence popeljali na vo-
den ogled mesta in napoveda-
li, da bo leto 2018 Evropsko 
leto kulturne dediščine, v ka-
terem se bodo posvetili pred-
vsem našemu jeziku. Sledilo je 
javno vodstvo po razstavi ki-
parke Alenke Eržen Šuštar-
šič, katere dela so razstavlje-
na v Galeriji PMB. V malem 
avditoriju PMB je nato najprej 
potekala predstavitev najdbe 
rimskega meča v Krki. Meč, 
izdelan iz kovanega železa, je 
21. junija letos v bližini svojega 
doma našel Janez Ivšič iz Kr-
ške vasi, ki je v Krki ob prip-
ravi terena za kopanje naletel 
na kovinski predmet, obdan in 
pritrjen na lehnjak. Obvestil je 
PMB in kustosinjo Jano Puhar, 
ki se je s konservatorsko-re-
stavratorskim tehnikom Jože-
tom Lorberjem iz PMB takoj 
odpravila na teren in bila ob 
pogledu na najdbo navduše-
na, saj gre za rimski meč gladij 
iz prve polovice prvega stoletja 

Rimski meč 2000 let čakal v Krki
BREŽICE - 3. decembra oz. na »ta veseli dan kulture«, dan spomina na rojstvo našega največjega pesni-
ka Franceta Prešerna, je bilo živahno tudi v Posavskem muzeju Brežice. Poleg tega, da so imeli obiskovalci 
prost vstop, so zanje čez dan pripravili tudi štiri dogodke.

našega štetja, se pravi 2000 let 
star železen rimski meč, na ka-
terem se še čuti ostrina rezila. 
Njegovo dobro »kondicijo« je 
potrdil tudi muzejski restavra-
tor in konservator Aleš Vene. 
Najdbo so odpeljali v muzej in 
obvestili Zavod za varstvo kul-
turne dediščine, ki je izdal od-
ločbo, da gre za arheološko 
ostalino. Ker je Ivšič ravnal 
kot pošteni najditelj in ukre-
pal v skladu z zakonodajo, so 
podali predlog ministrstvu, da 

se mu izplača 
nagrada. Pu-
harjeva je še 
omenila, da 
bodo v krat-
kem poskr-
beli za kon-
s e r v i r a n j e 
meča, ideja 
je tudi, da bi 
naredili nje-
govo kopijo. 
Ena od pred-
postavk je, 
da bi lahko 
bil na lokaciji 
najdbe včasih 

tudi most čez Krko, saj obsta-
jajo primeri, ko so Rimljani pri 
gradnji mostov pod temeljne 
kamne polagali daritve, tudi 
svoje orožje.

»Od danes naprej niste samo 
naši prostovoljci, ampak ste 
tudi naši delničarji,« je vsem, 
ki so jih iz muzeja povabili na 
prvo srečanje delničarjev zna-
nja z »borze« posavske kul-
turne dediščine, dejala v. d. 
direktorice muzeja Alenka 

Černelič Krošelj in dodala: 
»Ne vlagate delnic ali papir-
natega denarja, ampak vlaga-
te to, kar je izjemno, drago-
ceno, neprecenljivo - vaš čas, 
znanje, veščine in prepričanje, 
da je dediščina tista, ki pripa-
da vsem nam.« Ideja o tem ni 
nova, saj je razvita tudi v ne-
katerih drugih državah (Angli-
ja), gre za to, da t. i. delničarji, 
vsi tisti z znanji in veščinami, 
enkrat na mesec ali še pogo-
steje pridejo v muzej in to de-
lijo z drugimi, predvsem obi-
skovalci. Na »borzi« posavske 
kulturne dediščine so zaenkrat 
Ana Kalin, Alenka Venišnik, 
Franjo B. Gregl, Dragica 
Perc, Marjan Jerele, Sonja 
Klemenčič in Franc Černelič, 
prisotna sta bila tudi Ida Ur-
banč v imenu Društva kmetic 
Brežice in snemalec Davor Li-
pej, s katerima muzej vsesko-
zi sodeluje. Zaključno besedo 
je imela Patricia Čular z Obči-
ne Brežice, ki je poudarila, da 
je privilegij delati v občini, kjer 
ima kultura posebno mesto.
 R. Retelj

Janez�Ivšič�in�Jana�Puhar�ob�rimskem�meču,�
pritrjenem�na�lehnjaku

štva Borut Cafuta. Dogodek 
so popestrili z zbirko lite-
rarnih del članov KUD Liber, 
ki so ustvarjali pod naslovom 
»Tudi mi bi goreli«. V zbir-
ki so zajeta dela avtoric Stan-
ke Hrastelj, Marije Hrvatin, 
Branke Pirc in Sare Vizler 
ter zgodba Frana Milčinske-
ga »O krških čarovnicah«. In-
štalacija z besedami »Sto in 
več zgodb. Hiša. Kot iz pravl-
jice o Janku in Metki. Dom. Bi-
vališče stoterih zgodb.« na ko-
vinskem ogrodju v obliki hiše 

vabi k ogledu več kot 150 dla-
ni, ki so jim vsak svojo zgod-
bo ob ustvarjanju dodali Anja 
Vidmar, Borut Cafuta, Bran-
ka Pirc, Branko Petan, Fabi-

jan Hrvatin, Jana Škoda, Joži-
ca Pavlin, Jure Perme, Marija 
Hrvatin, Marija Medvešek, 
Stanka Hrastelj, Urša Vidmar 
in Željka Vidmar. �M.�H.�
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SEVNICA - V hladnem novembrskem dnevu 
je nehalo biti srce »očeta« sevniške atletike 
Rafka Povheta (10. feb. 1960 - 22. nov. 2017), 
ki je po težki bolezni odšel k večnemu po-
čitku. Kraljici športa - atletiki je posvetil več 
kot tri desetletja svojega aktivnega dela in 
za tek navdušil mnoge mlade, ki so najpogo-
steje trenirali na kateri ob manj prometnih 
cest, saj po izgubi atletske steze pri Srednji 
šoli Sevnica leta 2007 zaradi gradnje hidro-
elektrarne druge možnosti ni bilo. 

Atletsko sekcijo, ki je delovala v okviru KŠD Log pri Sevnici, je 
vodil od leta 1989, 1. oktobra 1992 pa je bil na njegovo pobudo 
ustanovljen Atletski klub Sevnica, v katerem je Rafko Povhe de-
loval kot trener in vodja, bil pa je tudi nacionalni trener Atletske 
zveze Slovenije za srednje in dolge teke. Atletom in atletinjam je 
na treningih vlival disciplino, ki je potrebna za doseganje odlič-
nih rezultatov, in puščal čudovite spomine. Mnogi se ga bodo spo-
minjali po njegovi srčnosti, vztrajnosti, odločnosti, nepopustlji-
vosti …  Vrsto let si je prizadeval za izgradnjo atletskega stadiona 
v sevniškem mestnem središču in le-ta naj bi se, ko bo zgrajen, 
imenoval po njem - Rafku Povhetu, ki je kraljici športa posvetil 
večino svojega časa in ponesel ime sevniške atletike preko občin-
skih in državnih meja, saj so bili njegovi varovanci in varovanke 
zelo uspešni na številnih tekmovanjih. Nanj in na njegovo delo 
ostaja lep spomin.  S.�R.,�foto:�L.�M.

Odšel je Rafko Povhe 

Rafko�Povhe

SEVNICA - 25. novembra se je v sevniškem športnem domu v or-
ganizaciji Društva borilnih veščin (DBV) Ippon Sevnica odvijal 
16. tradicionalni turnir v ju-jitsu borbah za U15 in U18 ter v so-
delovanju z Ju-jitsu zvezo Slovenije finale v ju-jitsu tehnikah do 
U15. Turnir je štel za skupni pokal treh tekmovanj v tehnikah in 
super pokal v duo-sistemu, borbah in tehnikah. Tekmovanja, ki 
je odlično potekalo, so se udeležili 103 tekmovalci v tehnikah in 
45 tekmovalcev v borbah iz 10 slovenskih klubov. Prehodni po-
kal za klubske rezultate je tokrat odšel v DBV Katana Globoko, 
drugo mesto ekipno je osvojil Šporni klub Sibor iz Kočevja, tret-
je Športni klub Ribnica, tekmovalci DBV Ippon Sevnica so eki-
pno osvojili 8. mesto. 
 Vir:�DBV�Ippon,�foto: S. R.

Ju-jitsu turnir v Sevnici

Tekmovanja�se�je�udeležilo�lepo�število�mladih�iz�desetih�slo-
venskih�klubov.

PODČETRTEK, POSAVJE - V 
Podčetrtku je pod okriljem 
Karate Zveze Slovenije pote-
kalo državno prvenstvo za po-
sameznike do 21. leta. Da gre 
za najpomembnejše tekmo-
vanje za tekmovalce in klube, 
dokazuje dejstvo, da je sode-
lovalo nekaj več kot 400 tek-
movalcev iz 51 klubov. Posa-
vski karate trojček, ki tekmuje 
za Karate Klub Žalec, je bil zo-
pet uspešen. Hana Suša je mo-
rala v kategoriji športne kate-
-kadetinje priznati premoč 
kasnejši zmagovalki in osvoji-
la 3. mesto. Nina Zupančič in 
Žiga Suša tekmujeta v špor-

Potem ko je iz klubskih pisarn 
NK Krško sredi prejšnjega te-
dna prišla novica, da so se po 
nizu slabih izidov s trener-
jem članskega moštva Stipe-
tom Balajićem dogovorili za 
sporazumno prekinitev sode-
lovanja, so krški nogometa-
ši 3. decembra takoj prišli do 
zmage. Šok terapija ob menja-
vi trenerja je ekipi očitno po-
magala. Proti Celjanom, ki so 
v prejšnjem krogu kot prvi v 
sezoni premagali Maribor, je 
posavsko zasedbo vodil dose-
danji pomočnik Radovan Ka-
ranović (tako bo tudi na še 
zadnji tekmi v tem letu, ko v 
nedeljo že ob 13.00 na Gubcu 
gostuje Gorica). Krčani so po-
vedli že v 7. minuti, ko je bil z 
glavo uspešen Nikola Mandić, 
ki je izkoristil slabo posredo-
vanje celjskega čuvaja mreže 
Metoda Jurharja. Gostje so v 
nadaljevanju stopnjevali priti-
ske in jih kronali v 63. minuti, 
ko je domačega vratarja Mar-

Šok terapija pomagala
KRŠKO - Nogometaši Krškega so v predzadnjem krogu jesenskega dela 1. SNL po več kot dveh mesecih 
zmagoslavne »suše« na koncu tekme proti Celju domačo zelenico le zapuščali dobrega razpoloženja, saj so 
se z zmago s 3:1 spet malo oddaljili od »nevarne cone«, tj. predzadnjega mesta, ki ne prinaša neposredne-
ga obstanka. 

ka Zalokarja premagal Luka 
Šušnjara. A izenačenje je bolj 
spodbudilo Krčane, ki so po-
novno vodili v 78. minuti, ko 
je zadel najboljši strelec prve 
lige (11 golov) Miljan Škrbić. 
Domači navijači so lahko že 
v naslednji minuti dokončno 
proslavili zmago. Za tretji gol 
je precej zaslužen Veljko Bat-
rović, ki je izvajal kot in zadel 

bližnjo vratnico, žoga pa se je 
odbila natančno na nogo Leu 
Ejupu, ki jo je samo potisnil v 
mrežo s petih metrov. Po šes-
tih tekmah brez zmage - zad-
nji poraz se je konec novem-
bra pripetil v Stožicah proti 
Olimpiji z 0:1 - je Krško z no-
vimi tremi točkami na lestvi-
ci prehitelo Aluminij (s tekmo 
manj) in je trenutno 7.

Jesenski del sezone v 2. SNL 
pa so že zaključili igralci NK 
Brežice - Terme Čatež, ki pa 
jim v zadnjih osmih krogih ni 
uspelo doseči niti ene zmage. 
Tudi zadnjo tekmo so izgubi-
li, saj jih je 25. novembra na 
bre žiškem stadionu prema-
gal Jadran Dekani. Brežiča-
ni so hladen tuš doživeli že v 
1. minuti (Luka Vekić), konč-
ni rezultat 0:2 z vidika doma-
činov pa je v 78. minuti pos-
tavil Marko Krivičić. To je bil 
že osmi poraz brežiških no-
gometašev v sezoni, nazad-
nje so vse tri točke osvojili 1. 
oktobra. Na 17 odigranih tek-
mah so še petkrat zmagali in 
štirikrat remizirali ter doseg-
li 19 golov in jih prejeli 26. Z 
19 točkami zasedajo 10. mes-
to, do 5. jih denimo loči že 11 
točk. Prvenstvo se nadaljuje 
marca, varovanci trenerja Al-
berta Poborja najprej gostu-
jejo pri Roltek Dobu.
 R. Retelj

Krške�nogometaše�zdaj�vodi�Radovan�Karanović�(desno,�fo-
to:�arhiv�PO).

Uspešni mladi karateisti
tnih borbah. Žiga je v katego-
riji športne borbe – ml. kadeti 
/-45 kg osvojil 1. mesto in do-
mov prinesel pokal državnega 
prvaka. Nina, ki se je v oktobru 
udeležila svetovnega mladin-
skega prvenstva do 21 let na 
Tenerifih, je na državnem pr-
venstvu prikazala dober na-
stop in postala podprvakinja 
Slovenije v kategoriji športne 
borbe – ml. članice/-50 kg.

Karate klub Brežice je zastopa-
lo 12 tekmovalcev, ki so domov 
prinesli dve srebrni in tri bro-
nasta odličja. Do naslova slo-
venske državne podprvakinje 
v kategoriji kate mlajše člani-
ce je uspelo priti Nastji Galič, 
drugo srebrno odličje pa je pri-
padlo Saši Petković v katego-
riji deklice borbe nad 40 kg. Iz-
jemen rezultat je dosegla tudi 
mlajša kadetinja Ela Petan, ki 
je osvojila bron tako v katah 
kot v borbah, do zadnjega bro-
na pa je uspel priti tudi Sebas-
tijan Lašič v kategoriji borbe 
kadeti do 57 kg.

� Vir:�KK�Žalec�in�KK�Brežice

Žiga�in�Hana�Suša�ter�Nina�Zupančič

Saša�Petkovič�in�Nastja�Galič

KAMNIK, SEVNICA - Na zbo-
ru Združenja za gorske teke 
v Kamniku so bila podeljena 
tudi priznanja najboljšim gor-
skim tekačem minule sezone v 
14 kategorijah. V skupni raz-
vrstitvi so se odlično odrezali 
tudi sevniški atleti, saj so pre-
jeli kar tri pokale za uvrstitve 
med prve tri najboljše gorske 
tekače v svoji kategoriji. Zma-
go v kategoriji mlajših deklic in 
maksimalno število točk je do-

Trije pokali sevniškim tekačem
segla Živa Slapšak. Tomi Bajc 
je bil skupno drugi v kategoriji 
dečkov, medtem ko je bila Ajda 
Slapšak skupno tretja v kate-
goriji deklic. V gorskem pokalu 
za leto 2017 je AK Sevnica do-
segel skupno tretje mesto. Sev-
niški atleti so dosežek posveti-
li nedavno preminulemu vodji 
AK Sevnica Rafku Povhetu, či-
gar dela so se spomnili tudi na 
prireditvi v Kamniku.
 Vir:�AK�Sevnica Ajda,�Tomi�in�Živa
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Na jubilejnem koncertu je zno-
va polna dvorana podboškega 
kulturnega doma prisluhni-
la pestremu izboru tako ljud-
skih kot umetnih pesmi, poleg 
jubilantk pod taktirko Andre-
je Barič Kerin pa je z njimi in 
samostojno zapela še doma-
ča vokalna skupina Korzin-
gerji, kot že ime pove, nasta-
la iz pevcev na koru podboške 
cerkve. Koncert so skupaj 
zaključili z že skoraj ponaro-
delo skladbo Štirih kovačev 
Kam le čas beži in podboško hi-
mno Podbočje, Podbočje. Za ša-
ljive igralske vložke so poskr-
bele »podboške flavzarce«, ki 
so jih uprizorile Ivanka Čer-
nelič Jurečič, Renata Jurečič 
in Metka Vrhovšek.

Vodja krške izpostave Javne-
ga sklada za kulturne dejav-
nosti Sonja Levičar je pevkam 
ob jubileju podelila Gallusove 
značke. Bronaste so za naj-
manj pet let udejstvovanja 
v ljubiteljski kulturi prejele 
Ana Barič, Marija Kuntarič 
in Antonija Černelič, srebr-
ne za najmanj deset let Anica 
Drašler in Milka Urbanč, zla-
te za najmanj 15 let pa Vera 
Arh, Stanka Škrbina, Roza-
lija Hočevar, Olga Colarič, 
Marjana Prah, Marija Pav-
lovič, Jožica Zalokar in Ju-
stina Stipič. Zboru so česti-

Pod Bočjem pojejo že 20 let

tale tudi prijateljske zasedbe 
MePZ Dobova, Mavrice, Ko-
ledniki iz Bušeče vasi in Pev-
ke DPŽ Pod Gorjanci iz Kosta-
njevice na Krki.

Kot se spominja Colaričeva, 
poleg Zalokarjeve in Škrbi-
nove ena od treh »ustanov-
nih članic«, se je zbor »rodil« 
iz spontanega petja na enem 
od sestankov takratnega Akti-
va kmečkih žena Pod Gorjanci. 
V začetku kar 25-članski zbor 
z imenom Ženski pevski zbor 
AKŽ Pod Gorjanci so sestav-
ljale kmečke žene iz krajev-
nih skupnosti Podbočje, Veli-
ki Podlog in Kostanjevica na 
Krki, po odcepitvi slednje v 
samostojno občino pa so tam-
kajšnje pevke ustanovile svoj 

zbor in obdržale ime »Pod 
Gorjanci«, podboške in pod-
loške pevke pa so se preime-
novale v Pevke izpod Bočja in 
čez nekaj let prešle pod okri-
lje Kulturnega društva Stane 
Kerin Podbočje. Zbor je sprva 
vodila Mojca Jevšnik, nato 
Katarina Štefanič in za kra-
tek čas tudi Jožica Čelesnik, 
zadnja leta, ko se je število 
pevk ustalilo pri 13, ga vodi 
Andreja Barič Kerin. V njiho-
vem repertoarju je najmanj 
200 pesmi, vsako leto pripra-
vijo letni koncert in občasno 
še kakšnega prazničnega, na-
stopajo tudi na drugih prire-
ditvah zlasti v domačem kraju 
pa tudi drugje v bližnji in dalj-
ni okolici.
� P.�Pavlovič

Pevke�izpod�Bočja�s�Korzingerji�v�ozadju

PODBOČJE - Pevke izpod Bočja, ki zadnja leta delujejo v okviru KD Stane Kerin Podbočje, 
začele pa so kot sekcija v okviru Aktiva kmečkih žena Pod Gorjanci, so 26. novembra z 
jubilejnim letnim koncertom »Naših 20 let« obeležile 20-letnico delovanja.

KRŠKO – 25. novembra je Pi-
halni orkester Krško v veli-
ki dvorani Kulturnega doma 
Krško pripravil letni koncert. 
Krški godbeniki letos obele-
žujejo 60-letnico delovanja. 
Od prvotne 24-članske sesta-
ve je orkester do danes 'zras-
tel' na 80 članov. Od leta 2004 
ima dirigentsko taktirko v or-
kestru Dejan Žnideršič, ki je 
vodil člane in članice tudi sko-
zi tokratni koncertni program, s 
sopranom ga je dopolnila Anja 
Žabkar, navdušile pa so še vo-
kalistke skupine POPsi pod 
vodstvom Anje Kramar. Ve-
zno misel je prebirala Jasmi-
na Spahalić, ki je predstavila 
tako skladbe kakor nastopajo-
če, se zahvalila obiskovalcem in 
jih med drugim nagovorila: »A 

VELIKI TRN - Pevke ŽePZ Slo-
venka so 25. novembra pripra-
vile svoj letni koncert. Z ljud-
sko pesmijo so se sprehodile 
po celotni Sloveniji, poiskale 
pa so predvsem hudomušne 
in poskočne melodije.  Zbor 
deluje pod okriljem Društva 
za ohranitev podeželja Vel-
ki Trn, umetniška vodja pa je 
Ana Češnjevar. V goste so po-
vabile Matijo Bizjana, ki je s 
svojim žametnim basom pri-
čaral razpoloženje pod braj-
do, očaral navzoče z ljubezen-

Koncertirali krški godbeniki

v vsakem mestu najdemo koti-
ček, v katerega se lahko zateče-
mo po mir in tišino? Že vidite 
ta kraj? Morda je skrit v parku, 
ob ribniku, morda skriti trg ali 
pozabljeni kotiček. Takrat naše 
misli zaplavajo in začnemo sa-

njati o daljnih mestih. Le kra-
tek oddih in že se vrnemo v ne-
mirni mestni vrvež. Zaprite oči 
in svoje mesto doživite tudi vi z 
glasbo v izvedbi Pihalnega orke-
stra Krško.«
� M.�Hrvatin

Na�čelu�krških�godbenikov�je�dirigent�Dejan�Žnideršič.

Letni koncert ŽePZ Slovenka

sko in domovinsko pesmijo ter 
Večernim zvonom. V koncert je 
spretno vpletla poezijo in pro-

zo Lucija Mlakar in tako večer 
obogatila še s slovensko bese-
do.  I.�Janc,�foto:�K.�Rožman

Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM, Zavod Movit, JSKD, 
Zavod RS za zaposlovanje

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 KRŠKO
T: 07/488-22-80
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

KONCERT: ANIMA s predskupino JAJA BOJZ

Skupina Anima se je formirala v sredini leta 2016. 
Zasedba je sestavljena iz izkušenih glasbenikov, ki 
prihajajo iz Dolenjske. Fantje so za izhodišče svojega 
žanra postavili rock glasbo. Končni rezultat pa je 
prinesel spogledovanje v pop, alter rock in indie, kar 
je posledica različnih vplivov vsakega posameznika 
skupine Anima.
Skupina Jaja bojz so mladi glasbeniki iz Novega 
mesta in okolice. Igrajo punk in njemu sorodne zvrsti. 
Večino repertoarja vsebuje priredbe znanih slovenskih 
punk, rock izvajalcev, dopolnjuje pa ga par avtorskih 
komadov, katerih število se počasi dviguje.

MC Krško, sobota, 9. 12. 2017, ob 21.00
Vstopnina: 3,00 €

MC DIRENDAJ: OKRASKI ZA JELKO

Otroci, vabljeni na delavnico v MC Krško, kjer bomo 
izdelovali okraske za novoletno jelko iz papirja, filca in 
storžev različnih barv in oblik. Delavnice so brezplačne 
in so namenjene otrokom od 5. do 12. leta.

Lepo vabljeni!

Prijave: monika.macek@mc-krsko.si

MC Krško, sobota, 16.12.2017, ob 10.00

Vsako sredo, od 13.00 do 16.00
DOM na FREE
dnevna soba za druženje
Info: barbara.masnik@mc-krsko.si, 041 758 408
Organizator: MC Krško

Petek, 8. 12. 2017, ob 21.00
Karaoke
Vstop prost

Sobota, 9. 12. 2017, ob 21.00
Koncert: Anima, Jaja Bojz
Vstopnina: 3,00 €

Četrtek, 14. 12. 2017, ob 10.00
Čajanka za partnerje Mladinskega centra Krško

Četrtek, 14. 12. 2017, ob 17.30
Predavanje: Ženske in moški - dinamika v odnosih
Predavatelj: Andrej Pešec
Organizator: Znanje za življenje, Društvo Pandurang

Petek, 15. 12. 2017, ob 22.00
HIP HOP: Ring the bells
Vstopnina: 5,00 €
Info: admir.bajrovic@mc-krsko.si

Sobota, 16. 12. 2017, ob 10.00
MC direndaj: okraski za jelko
Prijave: monika.macek@mc-krsko.si

Torek, 19. 12. 2017, ob 17.30
Seminar: samozdravljenje (II. nivo)
Organizator: Društvo za dušo
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20 let Nuše Derende, Klemen Slakonja ozavešča pre-
ko glasbe. Tokrat preberite:

Leto 2018 bo vsekakor posebno za posavsko divo Nušo 
Derendo (na fotografiji), ki obeležuje 20. obletnico sa-
mostojne glasbene 
poti. V tam namen 
energična vokalistka 
pripravlja velik glas-
beni podvig - 20 kon-
certov za 20 let. Prav 
tako je presenetila z 
novo pesmijo Naj mi 
dež napolni dlan, ki 
govori o trnovi poti. 
»Vse ni tako blešče-
če, kot ljudje vidijo. 
Na odru in v javnosti 
se vedno smejimo, smo dobre volje, ljudje mislijo, da nam 
je vedno samo lepo in da mi nimamo problemov, v ozadju 
pa imamo kdaj pa kdaj vse prej kot dobre trenutke, veliko 
je padcev in emocionalnih borb, smo utrujeni, izčrpani, ne-
prespani,« je o novi pesmi, ki je plod sodelovanje z Majem 
Vlašičem, sinom Matjaža Vlašiča, povedala Nuša. Skladba 
Naj mi dež napolni dlan bo v naslednjih tednih dobila tudi 
svojo video podobo. »Sodelovati z Nušo je bilo super, saj 
je zelo energična in to je prenesla tudi na nas pri ustvarja-
nju skladbe. Je izjemna vokalistka, zato je bilo snemanje v 
studiu z njo pravi užitek. Sodelujeva tudi pri muzikalu Ve-
sna in tudi tam nas Nuša s svojo pozitivno energijo in pet-
jem vedno navduši,« je o sodelovanju s simpatično pevko 
še povedal Maj Vlašič.

Naš posavski rojak, igralec, voditelj, pevec in še kaj Kle-
men Slakonja (na fotografiji) se je tokrat lotil drugačne 

tematike. Skozi glasbeni vi-
deospot ozavešča o učinko-
viti rabi energije. Tako o po-
membnih temah trajnostne 
energije na inovativen način 
informira tudi mlajšo popula-
cijo in jo spodbuja k učinkovi-
tejšemu ravnanju z energijo. 
Glasbeni videospot z naslo-
vom Pesem Zemlji – Kako si 
lepa je posvečen Zemlji, ne 
nazadnje pa tudi vsem nje-
nim prebivalcem. Nekoliko 
potrka na našo vest ter nas 
opomni o odnosu in ravna-

nju z našim planetom, s katerim smo neločljivo poveza-
ni. In prav to je ključno sporočilo – trajnostno ravnanje za 
trajnostno prihodnost. Naročnik omenjene pesmi, sloven-
ski operater trga z elektriko, dodaja, da naj glasbena po-
potnica doseže srca in misli čim več ljudi ter jih spodbudi 
k učinkovitejšemu ravnanju z energijo in našim planetom. 
Glasbeni videospot je sicer objavljen na spletu in si ga je v 
prvih dneh ogledalo že prek 20.000 ljudi!

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Francu Bosini, Ljubljanska 29, 

3000 Celje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. VIHAR - Tebi verjela sem
 2. (1.) Ans. PONOS - Peti slovensko se ne boj
 3. (2.) Ans. POGUM - Spomini
 4. (7.) Ans. MAJ - Tam, kjer je ljubezen
 5. (9.) Ans. ZEME - Da srce ti zaigra za me
 6. (5.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Vsak dan je lep
 7. (4.) Ans. MLADI UPI - Daj, vrni se
 8. (6.) Ans. MLADI KORENJAKI - Očetovo darilo
 9. (10.) PRLEŠKI KVINTET - Smej se
 10. (-.) Ans. POLJANŠEK - Planinska

Predlog tega tedna za glasovanje:
Skupina NALET - Na obrazu ti piše

 Kupon št. 392
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 9. 12. 2017, ob 17. uri

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

1. nagrada: unikaten predpasnik "Muffin"
2. nagrada: unikatna blazina "Rožica"
3. nagrada: kupon za 10 % popust na izdelek po izbiri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 30. novembra, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

ATOM KRŠKO, d.o.o.,
PAPIRNIŠKA 22, 8270 KRŠKO

Geslo 24/2017 številke: 

KMETIJA MEŽIČ – EKOLOŠKE MOKE
Nagrade, ki jih podarja KMETIJA MEŽIČ, prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 20 €; 
 Olga Šribar, Brege
2. nagrada:  bon v vrednosti 15 €; 
 Martin Kozole, Koprivnica
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 €; 
 Tatjana Račič, Brežice

Metrsko blago
Šiviljski pribor
Unikatni izdelki za dom in darila

Predpasniki Prti in namizni tekači
 Okrasne blazine Dekoracije
  Oblačila in modni dodatki

Papirniška 22 Trgovina Atom Krško 

ORMOŽ, LOČE - Gasilski pihalni orkester Loče se je na Martino-
vo soboto udeležil 22. tekmovanja pihalnih orkestrov v zabav-
nem programu za pokal Vinka Štrucla v Ormožu. Tekmovanje so 
organizirali JSKD, Občina Ormož in Zveza slovenskih godb, so-
delovalo pa je deset orkestrov v treh kategorijah. Ločani so se 
z mlado in perspektivno dirigentko Anito Kiralj pomerili s tre-
mi skladbami: Böhmischer Traum (Norbert Gälle), Milmit (Vinko 
Štrucl) in I will follow him (prir. Franz Watz). S svojo marljivostjo 
in ustvarjalnostjo so osvojili Zlato plaketo, ki jo je svečano pode-
lil predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez. Orkester pa se 
že pripravlja na tradicionalni Miklavžev koncert, ki bo v soboto, 
9. 12., ob 19. uri v dvorani kulturnega doma Dobova. Na koncer-
tu bodo sodelovali tudi Mažoretke Dobova, tolkalci GŠ Brežice in 
vokalistka Anja Hrastovšek. Koncert bo obiskal tudi Miklavž, ki 
bo obdaril vse otroke.

Zlata plaketa za GPO Loče

Gasilski�pihalni�orkester�Loče�(foto:�Franc�Šavrič)
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SEVNICA - Dijaki, ki obiskujejo izobraževalni program mi-
zar v sevniški srednji šoli, so se v novembru lotili izdelave 
lesene hiške, ki bo del veselega decembrskega dogajanja v 
starem krškem mestnem jedru. 

»Projekt izdelave lesene hiške smo uvrstili v dva strokovna šol-
ska predmeta - bivalno pohištvo in računalniško risanje. Dijaki 
tretjega letnika so skupaj z učiteljem računalniškega risanja prip-
ravili natančen računalniški načrt hiške, pri teoretičnem pouku 
bivalnega pohištva pa so pripravili na osnovi računalniškega na-
črta točen izračun potrebnega 
materiala in s tem povezanih 
stroškov za izdelavo hiške. Po-
nudbo, ki smo jo pripravili, so 
na Občini Krško, ki je naroč-
nik izdelka, potrdili in dijaki 
so se lotili izdelave v učilnici 
za praktični pouk,  ki jo imamo 
v prostorih podjetja Stilles,« 
je pojasnil ravnatelj SŠ Sevni-
ca Matjaž Prestor. »Tak pouk 
je odličen, praktičen, veliko se 
naučimo in zraven se tudi mal-
ce zabavamo,« so dejali dijaki, 
ki so dajali leseni hišici zunanji 
videz. Učitelj praktičnega po-
uka, inženir lesarstva Boštanj 
Čepin je ob tem poudaril po-
membnost poklicnega izobra-
ževanja, saj se čez 20 let, mo-
goče pa že prej, lahko zgodi, da 
bo dobrih mizarjev, a ne samo 
njih, močno primanjkovalo. 
SŠ Sevnica, ki deluje v sklopu 
SŠ Krško-Sevnica, upa še na 
kakšno podobno naročilo, saj 
končni praktični izdelki vodijo 
tudi k uspešnejšemu izobraže-
valnemu delu, predvsem v pro-
gramih poklicnega izobraževa-
nja.  S. R.

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Suzana Stipič, Dolenji 

Leskovec – dečka,
• Nuša Pribožič, Krško – 

deklico,
• Lidija Novak Mlinarič, 

Račica – dečka,
• Ana Nuša Kunej, Stolovnik 

– dečka,
• Andreja Mihelin, Bizeljsko 

– dečka,
• Sara Metelko, Studenec – 

dečka,
• Pranvera Krasniqi, Krško 

– dečka,
• Petra Hotko, Brežice – 

deklico,
• Ediana Morina – Mališeva, 

Kosovo – deklico,

rojstva

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

moja poroka

Suzana�Koprivc�iz�Brezine�in�Jernej�Bajc�iz�Slapa�pri�Vi-
pavi,�19.�avgust�2017,�Štanjel�(Kras)�(foto:�Sandi�Gorkič)

• Anita Govednik Fortuna, 
Jablance – dečka,

• Maša Ogorelc, Globoko – 
dečka,

• Daša Zorko, Krško – 
deklico,

• Mojca Kerin, Straža pri 
Krškem – dečka,

• Manca Radivojević, 
Brežice – deklico,

• Amela Zukanović, Sevnica 
– dečka.

PRIREDITVE 
V DECEMBRU 2017

Razstava 
NARAVA LOVRENCA IN OKOLICE

Javni zavod Kozjanski park
• na ogled do četrtka, 4. januarja 2018

Predstavitev knjige
SAMOZAVEST JE SEKSI

Edvard Kadič
• v četrtek, 7. decembra, ob 18. uri

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 11. decembra, ob 18. uri

Festival Brati gore 2017
EVROPSKE PEŠPOTI IN TEMATSKE POTI 
V SLOVENIJI V LUČI MEDNARODNEGA 

TRAJNOSTNEGA TURIZMA ZA RAZVOJ
Jože Prah

• v torek, 12. decembra, ob 18. uri

PRAVLJIČNA URICA Z USTVARJALNICO
• v sredo, 20. decembra, ob 17. uri  v Knjižnici Sevnica

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

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

ZGORNJI OBREŽ PRI ARTIČAH  - Slavljenka, 90-letna Ivanka Pri-
bovšek, je bila rojena v kmečki družini Rožič s štirimi otroki leta 
1927 v Zgornjem Obrežu pri Artičah. Šolanje na artiški osnovni 
šoli je prekinila 2. svetovna vojna, med katero je bila z družino 
pregnana v Šlezijo, kjer je občutila vse grozote vojne. Po štirih 
letih izgnanstva so se vrnili na porušeno domačijo in se posve-
tili njeni obnovi. Čez leta je spoznala bodočega moža, sovaščana 
Jožeta Pribovška, s katerim sta se poročila in si zgradila dom na 
Zg. Obrežu, kjer sta odraščali tudi njuni hčerki Zdenka in Mar-
janca. Medtem ko je bil mož Jože zaposlen v krški tovarni celu-
loze, je Ivanka gospodinjila doma. Pred leti je ovdovela, danes 
pa zanjo lepo skrbi Marjanca, obiskuje pa jo tudi Zdenka, ki živi 
z družino v sosednji vasi. Ob Ivankinem častitljivem jubileju so 
jo obiskali in čestitali predsednik artiške KO DIS Karel Levak, 
predsednik sveta KS Artiče Tone Gajšek in prostovoljka KO Rde-
čega križa Ana Černelič. 
� Zofija�Godec,�KO�RK�Artiče

90 let Ivanke Pribovšek

Slavljenka�s�hčerkama�in�obiskovalci

Predstavniki društev v krajev-
ni skupnosti Raka smo obiska-
li Draga Fabjana z Vrha pri Raki, 
ki je dopolnil 90 let življenja. Ob 
prijetnem pogovoru smo obuja-
li spomine na čas prehojene poti. 
Gospod Drago živi v svoji hiši z 
ženo Cvetko, ki mu je v veliko 
pomoč, pohvali jo, da lepo skr-
bi za dom in zanj. Otroci živijo v 
Nemčiji. Vesel je vsakega obiska. 
Vsi smo slavljencu čestitali in mu 
zaželeli veliko zdravja.� M.�F.

90. rojstni Draga Fabjana

90-letni�Drago�Fabjan

RECIKLIRANKE�ZA�PRVOŠOLČKE�-�Kostanjevičanka�Tjaša�Venek�Požgaj�je�ob�evropskem�ted-
nu�zmanjševanja�odpadkov,�ki�smo�ga�obeležili�od�18.�do�26.�novembra,�prvošolčkom�OŠ�Jo-
žeta�Gorjupa�podarila�vrečke�iz�blaga,�t.�i.�recikliranke,�ki�jih�sama�šiva.�V�njih�bodo�malčki�
lahko�shranjevali�sadje�in�zelenjavo�oz.�domov�odnesli�popoldansko�malico,�za�kar�so�sicer�
uporabljali�plastične�vrečke.�Zakaj�se�je�odločila�za�to�gesto?�»Ker�je�hčerka�letos�prvič�pres-
topila�šolski�prag�in�me�je�kar�srce�zabolelo,�ko�so�na�prvem�sestanku�povedali,�da�popoldan-
sko�malico�odnesejo�domov�v�plastični�vrečki�za�enkratno�uporabo.�To�pomeni�minimalno�35�
vrečk�na�dan�samo�v�prvem�razredu.�Kolikšne�so�šele�številke�na�celi�šoli?«�Po�dogovoru�z�rav-
nateljico�Melito�Skušek�je�sešila�vrečke�za�vseh�35�prvošolčkov�in�jim�jih�minuli�petek�ob�po-
moči�učiteljic�v�podaljšanem�bivanju�Stanke�Kukec�in�Jožice�Pincolič�tudi�predala.�Ob�tem�jih�
je�na�kratko�seznanila�s�problematiko�odpadne�embalaže,�zlasti�plastike,�ki�na�koncu�prista-
ne�v�oceanih,�preko�vode�pa�tudi�nazaj�na�naših�krožnikih.�Šolarčki�so�darilo�z�navdušenjem�
sprejeli�ter�zagotovili,�da�ga�bodo�tudi�uporabljali.�� P.�P.�

Od ideje do izdelka

Dijaki�izobraževalnega�programa�mizar�SŠ�Sevnica,�ki�so�izde-
lovali�uporabno�leseno�hišico,�v�družbi�mentorja�in�ravnatelja.

poroke

• Uroš Hrovat iz Krškega in 
Mateja Pristav iz Trbovelj,

• Karoly Hodri iz Nemčije 
in Biserka Zemljak iz 
Krškega.

ČESTITAMO!

DUBAJ - V Dubaju je 25. novembra potekalo tretje mednarodno 
tekmovanje v hitrostnem računanju na abakus, ki so se ga ude-
ležili otroci s celega sveta, med njimi tudi posavski »Brainobra-
inovec«, petletni Din Mujakić, ki se je na tekmovanju odrezal 
odlično in osvojil najvišje možno priznanje. Na tekmovanju so 
skušali otroci v 3 minutah pravilno rešiti čim več računov. Tek-
movanje je potekalo v več skupinah, glede na starost in osvoje-
no stopnjo metode Brainobrain.

Petletni Din blestel v Dubaju

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč 
in mnenj uredništva.

prejeli smo

GEN energija d.o.o.
Vrbina 17, 8270 Krško

Vabi k sodelovanju novega sodelavca/sodelavko

DISPEČERJA UPRAVLJAVCA
proizvodnih enot hidroelektrarn

Ponujamo vam urejeno delovno okolje, dobre delovne pogoje 
in možnost izobraževanja. Pričakujemo dobro tehnično in 
računalniško pismenost, pozitiven odnos do dela, smisel za 
timsko delo ter komunikativnost. 

Zahtevana je vsaj 5. raven izobrazbe elektro smeri ter vsaj 3 leta 
delovnih izkušenj. Delo poteka v dnevnem in nočnem turnusu.

Zainteresirani lahko pošljete ponudbo in življenjepis – CV 
(curriculum vitae) do 15. 12. 2017 na zgornji naslov ali po e-pošti 
info@gen-energija.si. 

www.gen-energija.si

V začetku novembra smo člani študijskega krožka »Spoznajmo 
kraje v naši okolici« na LU Krško izkoristili lep sončen dan, ki jih 
je bilo to jesen res dovolj, za zanimivo ekskurzijo kar v bližini do-
mačega mesta. Po obisku razstave krških insignij v Mestnem mu-
zeju smo se odpravili na ekskurzijo na stari grad oz. po »grajski 
poti« do vrha, kjer je nekoč stal grad. Na vrhu smo občudovali  raz-
gled na staro mestno jedro in po dolini Save, ki je v zadnjem času 
še posebej veličastna.

Ob uživanju na tem lepem sprehodu in ob pogledu v dolino pa se 
nam je utrnilo kar nekaj idej, ki vam jih dobrohotno posredujemo 
z željo, da bi jih ob priložnosti z združenimi močmi morda na nek 
način tudi realizirali. Namreč, pot na grad je že kar potrebna ob-
nove. V našem krožku smo samo upokojenci in na določenih mestih 
smo pogrešali kakšno ograjo, da bi se lahko prijeli. Zlasti na poti v 
dolino je drselo in smo to možnost zelo pogrešali. Ker smo opazili, 
da je to kar pogosta sprehajalna pot za meščane, menimo, da bi 
bilo dobro, če bi postavili še kakšno klop. In ne nazadnje! Le red-
ki domačini vedo, da je bil na tem hribu v srednjem veku grad, kaj 
šele tujci. Marsikje imajo kljub ruševinam prostor obeležen z zasta-
vo občine, na primer, da se že od daleč opazi, da je tukaj nekaj bilo. 
Morda bi tudi v Krškem lahko o tem razmišljali. Zato pošiljamo po-
budo Krajevni skupnosti mesta Krško, Mestnemu muzeju Krško in 
Turističnemu društvu Krško. 

� Mentorica�krožka�Zdenka�Horvat

Pobuda glede ureditve poti do 
ostankov krškega gradu

V družbi Podgorje d.o.o. Šentjernej, so zaposleni bogastvo in za-
gotovilo za razvoj in rast podjetja, zato ponujamo delovno oko-
lje, ki spodbuja strokovni in osebni razvoj zaposlenih. Pri nas ce-
nimo znanje in spodbujamo ustvarjalnost.

Vemo, da je motiviran ter visoko usposobljen kader tisti dejav-
nik, ki lahko uspešno podjetje pripelje med najuspešnejša. Tega 
dejstva se intenzivno zavedamo tudi v naši družbi, zato znanje 
in veščine zaposlenih nenehno dopolnjujemo z njihovim uspo-
sabljanjem in izobraževanjem. 

Če bi tudi vi želeli postati del zgodbe o uspešnem Podgorju, 
vas vabimo, da nam pošljete svojo prošnjo z dokazili glede iz-
polnjevanja pogojev za zasedbo prostih delovnih mest v službi 
proizvodnje, in sicer zaradi povečanega obsega naročil rabimo

ELEKTRO VZDRŽEVALEC M/Ž  (1 IZVAJALEC)

Pogoji za zasedbo prostega delovnega mesto so:
• končana VI. stopnja (pogojno V. stopnja z izkušnjami) elektro 

izobrazbe, smer elektronika ali druge tehnične smeri,
• obvladovanje del z elektronskimi komponentami (frekvenčni 

pretvorniki itd.), 
• opravljen tečaj programiranja PLC naprav,
• aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno tudi nemščina,
• vozniški izpit B kategorije,
• zaželjene so delovne izkušnje na področju vzdrževanja 

električnih naprav, CNC strojev ter robotov.

Delo elektro vzdrževalca bo potekalo v okviru službe vzdrževa-
nja v dveh izmenah, po potrebi v treh izmenah in bo obsega-
lo preventivno in tekoče vzdrževanje lesnoobdelovalnih stro-
jev in naprav.
Od kandidata se pričakuje, da je usmerjen v rezultate dela, ka-
kovost, strokovnost, kompetentnost, kot tudi v ustvarjalnost 
in inovativnost.

Za zgoraj navedeno delovno mesto bomo z izbranim kandi-
datom sklenili delovno razmerje za določen čas, z možnostjo 
kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.

VEČ CNC OPERATERJEV IN STROJNIH OPERATERJEV 

Pogoji za zasedbo DM so sledeči:
• končana II., IV., V. ali VI. stopnja lesne ali druge tehnične smeri,
• osnovno znanje branja načrtov (možnost priučitve v podjetju),
• zainteresiranost za delo na lesnoobdelovalnih strojih.

Delovno razmerje bomo z izbranimi kandidati najprej sklenili 
za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo 
se odvija v treh izmenah.

Vsi zainteresirani kandidati(ke) naj svojo vlogo z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev za zasedbo naslovijo na Podgorje d.o.o. 
Šentjernej, Trubarjeva cesta 24, 8310 Šentjernej, s pripisom 
za kadrovsko splošni sektor, v roku petih delovnih dni po ob-
javi razpisa.

Po vinjeto 
na pošto!
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Na poštah*, razen pogodbenih, lahko od 1. decembra 2017 kupite 
vinjete za leto 2018 za vse cestninske razrede. Imetniki kartice 
Diners Club lahko vinjete plačate v več obrokih, pri čemer je najnižja 
vrednost obroka 30 EUR. Nakup je možen na največ 12 obrokov.
Vsem voznikom želimo prijetno in varno vožnjo.
Info: na poštnem okencu in 080 14 00.

Nakup na 3 obrokes kartico Diners Clubod 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Starles d.o.o., zaradi povečanega obsega dela in širitve 
dejavnosti zaposlimo 

VEČ DELAVCEV V MIZARSKI PROIZVODNJI.

Nudimo urejeno delovno okolje in možnost zaposlitve 
za nedoločen čas.

 
Prošnje pošljite na e-naslov: 

starles@siol.net, z zadevo: ZAPOSLITEV, ali pisne prošnje 
na naslov: Starles d.o.o., Cesta svobode 33, 8250 Brežice.

BIZELJSKO - Ob tednu Karitas je 26. novembra v telovadni-
ci OŠ Bizeljsko potekal že 19. dobrodelni koncert Župnij-
ske Karitas Bizeljsko – Kapele. 

Letošnje geslo »Kje sem doma?« spodbuja k razmisleku o domu. 
Kjer je naše srce, tam se počutimo doma. Kjer so ljudje, ki nas 
imajo radi, tam je naš dom. Misli o domu sta razpredali tudi 
Valerija Stermecki, ki je prireditev povezovala, in Andreja 
Špeljak, vodja Župnijske Karitas Bizeljsko – Kapele. Na dom in 
bližino naših najdražjih so se navezovale tudi pesmi v izvedbi 
številnih domačih izvajalcev, med katerimi so tudi avtorji doma-
čini. Ob vsaki taki priložnosti spoznavamo, koliko talentov ima-
mo v kraju. Navduševali so nas cerkveni pevski zbor Bizeljsko, 
učenci in učenke OŠ Bizeljsko, ŽePZ Mravljice, MoPZ Bizeljsko, 
ansambel Dobri prijatelji, Ljudski pevci Bizeljsko, ansambel Sko-
mini, Blanka, Vita in Lenart Stermecki, ansambel Vižarji, An-
ton Jagodič ter ansambel Hervol. S prostovoljnimi prispevki so 
zbrali prek tisoč evrov, ki jih bodo porabili za pomoč vsem po-
moči potrebnim v župnijah Bizeljsko in Kapele. Župnik Vlado 
Leskovar se je zahvalil za podarjena denarna sredstva ter vsem 
nastopajočim, ravnateljici OŠ, povezovalki in vodji ŽK Bizeljsko 
– Kapele za sodelovanje. Po koncertu se je druženje nadaljeva-
lo v jedilnici ob prigrizku, žlahtni kapljici ter sladkih in slanih 
dobrotah domačih gospodinj.
� Lea�Babič

Kjer je naše srce, tam smo doma

Nastopili�so�tudi�Blanka,�Vita�in�Lenart�Stermecki.

SEVNICA - Vsako jesen se člani društva Sožitje Sevnica razveseli-
mo tridnevnega seminarja za naše člane. Letošnji je potekal konec 

oktobra v Radencih. V čudovi-
tem okolju poznanega zdravi-
liškega kraja in pestri ponudbi 
Zdravilišča Radenci smo preži-
veli nepozaben vikend. Bazeni 
s termalno vodo, večerni »bin-
go«, sprehodi po zdraviliškem 
parku, predavanja za naše star-
še in skrbnike, odlična hrana v 
hotelu Izvir, večerna zabava s 
harmonikarjem, obisk pri Pa-
chamami in nedeljsko kosilo 
na turistični kmetiji … Skrat-
ka, imeli smo se lepo. 

Veseli smo, da lahko vsako leto 
spoznamo nov košček naše 
lepe domovine in preživimo 
konec tedna v družbi naših 
staršev in spremljevalcev, spo-
mini na vikend seminar pa nas 
bodo še dolgo greli v prihaja-
jočih mrzlih zimskih večerih.

� Irena�S.�Mavrič

Vikend seminar Sožitja Sevnica

Udeleženci�društvenega�seminarja�v�Radencih

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način sez-
nanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi živ-
ljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno.

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• 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

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. Bralka iz okolice Krškega nam je poslala fotografijo zaraščene-

ga in zapuščenega območja pod nadvozom čez železniško pro-
go na Vidmu. »Ko sta zaprta most čez Savo in nadvoz čez že-
leznico, ljudje za prehod na drugo stran železniških tirov bolj 
pogosto uporabljamo stopnice in opažamo, kako zapuščeno je 
zemljišče od Vipapovega parkirišča naprej proti nadvozu. Ne 
vem, čigavo je, a lastniku vsekakor ni v ponos,« je še zapisala. 

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

FRANČIŠKA KORENA

ZAHVALA

s Senovega

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega

Dom�je�prazen�in�dvorišče,
zaman�oko�te�naše�išče,
ostale�so�sledi�povsod,

od�dela�tvojih�pridnih�rok.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga 
imeli radi in spoštovali. Hvala vam za tolažilne besede, stiske rok, 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Posebno zahvalo izrekamo podjetjem Vipap, GEN energija, Kmečki 
zadrugi Bohor, pogrebni službi Kostak, Cvetličarni Lilija, pevcem, 
Blažu Sotošku za poslovilne besede, gospodu župniku za lepo 
opravljen obred in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

ZAHVALA

MARIJE KOSTREVC - MICKE

Ob boleči izgubi naše ljube mame, stare mame, prababice,
tašče, sestre, tete in botre

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani in nam 
kakor koli pomagali.

Hvala vam za iskrene stiske rok, tolažilne besede, za vse darove in 
vaš čas, da ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

iz Blatnega

Hladen�sedaj�je�stol,�ki�si�ga�grela,
prazna�je�postelja,�na�kateri�si�bedela,

prazen�je�ta�dom,�kjer�leta�dolga�si�živela,
prazno�moje�je�srce,�ki�močno�pogreša�te.

RAFKA POVHETA

ZAHVALA

z Osredka pri Hubajnici 8, Studenec.

Žalujoči: vsi njegovi

V soboto, 25. novembra 2017, smo se na pokopališču na Studencu 
poslovili od našega dragega brata, strica, svaka, prijatelja 

in očeta Atletskega kluba Sevnica

Bil�si�dokaz,
kako�lahko�človek

s�trdo�voljo�in�ljubeznijo
do�tega,�kar�počne,

preskoči�vse�prepreke,
ki�jih�postavi�življenje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vsak stisk roke in tolažilne besede v teh težkih trenutkih, 
podarjene sveče ter cvetje.

Zahvaljujemo se pevcem za zapete žalostinke, gospodu župniku za 
opravljen obred, gospodu Karlovšku iz AK Sevnica za ganljive besede 
slovesa in pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba.

Hvala vsem, ki ste ga pospremilli na njegovi zadnji poti in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

STANETA JELERJA

ZAHVALA

Žalujoča: žena Tončka z otroki

Ob boleči izgubi našega dragega
moža in očija

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom 
iz Delavske 8 za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarno pomoč. 
Posebna zahvala sodelavcem podjetja Resistec Krško, ki ste mi v teh 
težkih trenutkih stali ob strani. Hvala Daniju, Marjanci in Sandiju za 
pomoč in tolažbo v prvem trenutku resnice, Vlasti Vovčko in vsem, 
ki ste nam stali ob strani, pa vas nismo posebej imenovali.

s Senovega

DANIJA MEDVEŠKA

ZAHVALA

iz Selc nad Blanco 10b

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi dragega očeta, dedka, tasta, brata, botra,
strica in dragega soseda

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

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

Zato�pot�nas�vodi�tja,
kjer�sredi�tišine�spiš,

a�v�naših�srcih�še�živiš.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, KZ Bohor in zaposlenim v podjetju Engrotuš, ki ste nam 
v najtežjih trenutkih stali ob strani, se poslovili od našega očeta 
Danija in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Najlepša hvala vam 
za tolažilne besede, stiske rok, objeme, podarjeno cvetje, sveče in 
svete maše. 
Hvala gospodu kaplanu za lepo opravljen obred, praporščakom 
ZVVS, Teji Medvešek za izrečene besede slovesa in pevcem. Hvala 
pogrebni službi za organizacijo pogreba in zaposlenim ZD Sevnica.
Še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami ob njegovem zadnjem slovesu 
in ga pospremili na njegovi zadnji večni poti.

PETER PEŠEC

SPOMIN

29. novembra 2017 je minilo žalostno leto,
odkar se je za vedno poslovil

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v naši bolečini stali ob strani,
ga ohranjate v lepem spominu in obiskujete njegov grob.

z Apnenika pri Boštanju.

Vsi njegovi 

Tiho�teče�našega�življenja�reka,
tiho�teče�solza�lepega�spomina,

umre�srce,�a�ostane�bolečina�v�srcu
dragega�in�večnega�spomina.

ALEŠ MEDVED

SPOMIN

 Tvoji prijatelji - HVALA TI!

Minilo je leto spominov, solz in bolečin ... 
Ni dejanj in ni besed, ki izbrisali bi tvoj nasmeh. 

In nekoč, ko tudi nas ne bo, ko postali bomo vsi nebo, takrat z 
objemom srečamo se vsi.

Vsak�se�komu�v�dar�rodi,
s�srečo�ga�mladost�obsije.

A�pride�čas,�nasmeh�se�pogreni.
Le�kdo�ve,�kaj�je�to�življenje,
sreča,�ki�vzdrži�trpljenje�...

KAREL IN MARICA KUKOVIČ

SPOMIN

16. decembra bo minilo
10 žalostnih let

z Velikega Kamna.

Hvaležni otroci z družinami

Tako�kot�reka�v�daljavo�se�izgubi,
tudi�vidva�odšla�sta�tiho�brez�slovesa.

Le�srce�in�duša�vesta,�kako�boli,�ko�vaju�več�med�nami�ni.

odkar sta nas zapustila draga starša

6. aprila je minilo
17 žalostnih let

Ne mine dan, da ne bi bila v naših mislih. V naših srcih je še vedno 
vajin smeh ..., a spomini na vaju ostajajo nepozabni. 
Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu, prižgete svečko in ju 
ohranjate v lepem spominu.

 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.

www.PosavskiObzornik.si/zahvale-in-spomini
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Prodamo stanovanje na Gub-
čevi 5 v Krškem. 1. nadstropje, 
dvosobno (57,75m ²), EI: da. 
Telefon: 031 570 257 

AVTOMOBILIZEM

Prodam Opel Corso Enjoy 1.2 
16V, letnik 2006 (november), 
5 vrat, 84.500 km. Cena 3.600 
€. Tel.: 031 508 514 

Prodam avto Peugeot 206 SW 
1.4 HDI, diesel, letnik 2004, re-
gistriran do 04/2018, 2. lastni-
ca že 9 let. Cena 1.300 €. 
Tel.: 068 606 233

Prodam kombi Renault 
Master 2.5 D, letnik 2003, re-

Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., CPB 11, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

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

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

vse ostale storitve...

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

NEPREMIČNINE

V Brežicah oddamo v najem 
opremljeno 3-sobno stanova-
nje. Vseljivo takoj. 
Tel.: 041 947 836

Prodam takoj vseljivo opre-
mljeno enosobno stanovanje 
z garažo v Brežicah. Cena po 
dogovoru. EI: da. 
Tel.: 040 156 250

V centru Bistrice ob Sotli 
prodam zazidljivo parcelo, 
3.860 m2; blizu šola, pošta, 
banka, občina, več po dogo-
voru oz. ogledu. 
Tel.: 041 308 808

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino cviček po 0,90 
€/l. Tel.: 031 879 072

Prodam vino modro frankinjo, 
letnik 2016/2017, in cviček, 
letnik 2017. Tel.: 051 870 909

Prodam kakovostno rdeče 
vino cviček, cena za 100 l ali 
več 0,80 €. Tel.: 031 257 685 

Prodam belo in rdeče vino, 
cena 1 €/l. Tel.: 07 49 51 577

Prodam vino, belo ali rdeče, 
Bizeljsko-sremiški okoliš. 
Tel.: 031 550 712

Prodam inox cisterne za vino, 
100, 200 in 300 litrov. 
Tel.: 041 622 169

Prodam česen, ekološki. 
Tel.: 041 472 101

Ugodno prodam krmni in je-
dilni krompir. 
Tel.: 041 726 734

Prodam domač jabolčni kis, 
domač višnjevec in čisto sli-
vovko. Tel.: 040 796 143

Prodam očiščene lešnike in 
sveže ocvirke. 
Tel.: 051 361 635

Prodam vino cviček, mod-
ro frankinjo ter mešano belo. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 809 209

ŽIVALI

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

Kupimo debele krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Ta-
dej Drofenik, s.p., Nezbiše 13, 
Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam teličko, težko 180 kg, 
avto Audi A4 1.9 TDI, letnik 
2002, in češnjeve deske. 
Tel.: 031 272 695

Prodam bikca ČB, starega 14 
dni, in bikca rdeči Angus. 
Tel.: 031 868 337

Prodam starejšo kravo za pi-
tanje ali menjam za mlajšo, 
brejo, pašno. Tel.: 031 355 397

Prodam bikca sivca in traktor-
ski plug Batuje, 12 col. 
Tel.: 051 379 204

Prodam prašiča za zakol, tež-
kega okoli 200 kg. Cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 77 229 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica

www.kamnosestvo-grama.si

OBRTNA CONA DOLENJI BOŠTANJ

NA VSE OKVIRJE
-25 %
07 499 22 33

VESELI DECEMBER!

040 287 597 Robert Nedanovski
www.nnrn.si

DELNO OBNOVLJENA 
GARSONJERA, KRŠKO

Visoko pritličje
Cena: 28.000,00 €
Površina: 34,37 m2 

EI v izdelavi

gistriran 12/2018, 1+8 sede-
žev, 220.000 km.
Brezhiben. Tel.: 040 392 988

Kupim moped Tomos APN 4 
ali APN 6 oziroma podoben 
moped z menjalnikom. Lahko 
v okvari ali brez dokumentov. 
Tel.: 041 681 058, Lojze

KMETIJSTVO

Kupim pajkl za čiščenje žita. 
Tel.: 040 309 402

Prodam puhalnik Tajfun + 
motor 7,5 kW, ventilator za 
sušenje sena, cisterno za olje 
(3.000 l), suhe hrastove steb-
re (22 x 22 x 2.500), panti (12 
x 10). Tel.: 031 791 283

Prodam prevozni molzni stroj 
za krave znamke Vestfalija. 
Tel.: 040 309 402

Prodam pajka Fahr na 4 vrete-
na za 350 € in rdeče vino cvi-
ček za 1 €/l. Tel.: 040 577 552

Prodam suho koruzo v zrnju 
(2.000 kg), letošnji pridelek, in 
gumi voz, 16 col. 
Tel.: 031 858 594

Prodam suha bukova - gab-
rova drva, cena 54 €/m3, ter 
hrastova drva, cena 49 €/m3. 
Možnost dostave. 
Tel.: 041 637 146 

Prodam seno v okroglih balah, 
kocke, ječmen, koruzo in odoj-
ke. Tel.: 051 773 825

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

Kupim bukev, hrast, lahko na 
rasti (sam podrem, zvlečem, 
odpeljem). Plačam takoj oz. 
preden začnem sekati. 
Tel.: 041 841 964

Prodam bukova kalana drva. 
Možna dostava. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 594 663

Prodam drva za centralno 
kurjavo, pajka SIP (4.55 m), 
hidravlično desko za pluženje 
in balirano slamo. 
Tel.: 041 408 774

Prodam suha mešana drva, 
motorne žage Huskvarna ter 
transporter (okolica Brežic). 
Tel.: 031 415 574

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Prodam mlado jalovo košuto, 
navadnega jelena za meso, lah-
ko tudi polovico. 
Tel.: 041 613 954

Prodam lepe odojke pasme pi-
etrain, težke 30 kg, možen za-
kol. Tel.: 07 49 77 095

Prodam prašiča (340 kg), sta-
rega 15 mesecev, in krškopolj-
ca (130 kg), krmljena z do-
mačo kuhano hrano. Možnost 
zakola. Tel.: 07 49 77 095

Prodam prašiča, težkega cca. 
170 kg, hranjenega z domačo 
hrano. Možen zakol. Kapele. 
Tel.: 041 601 691

Prodam prašiča, težka 130 kg 
in 250 kg, hranjena z domačo 
hrano, in suha kostanjeva drva, 
kratko žagana. 
Tel.: 051 477 243

Prodam odojke za zakol ali 
nadaljnjo rejo, težke od 25 kg 
do 40 kg, in 3 svinje, težke od 
250 kg do 300 kg. Domača reja. 
Tel.: 051 422 161

Prodamo pujske od 60 kg do 
90 kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodamo dva prašiča, težka 
cca. 250 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 07 49 67 656

Prodam prašiče, težke 80-220 
kg, hranjene z domačo hrano. 
Tel.: 041 365 803

Prodam prašiče, težke 100-
200 kg. Tel.: 051 670 383

Prašiča, 270 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam svinjo (250 kg), pra-
šiča (140 kg), odojke (25 kg). 
Možen zakol. Kapele. 
Tel.: 031 609 112

Prodamo prašiča, težkega 
okoli 300 kg. Cena 1,30 €/kg. 
Tel.: 031 681 432

Prodam dva prašiča, težka 
150 kg in 170 kg, hranjena z 
domačo hrano. Veliki Trn. 
Tel.: 051 607 405

Prodam prašiča, težkega ok-
rog 120 kg in 250 kg. Lahko 
polovice. Cena po ogledu, oko-
lica Blance. Tel.: 031 397 434

Prodam prašiča, težkega okoli 
130 kg. Tel.: 070 874 133

Prodam svinjo (180 kg), pra-
šiča (150 kg) in odojke (40-50 
kg). Možen zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam prašičke, težke 50 kg. 
Okolica Blance. 
Tel.: 040 304 032

Prodam prašiča, težkega 180-
200 kg, hranjenega z domačo 
hrano, možen zakol. 
Tel.: 041 489 683

Akcijska prodaja prašičev, tež-
kih od 90 kg do 150 kg. Blanca. 
Tel.: 031 751 324

Prodam dva prašiča, težka cca. 
240 kg, domača reja. 
Tel.: 031 897 928

Prodam prašiča za zakol ter 
nakladač Riko za na hidravliko 
(mehansko). Tel.: 031 338 474

Prodam dva prašiča, težka 
120 kg in 180 kg, hranjena z 
domačo hrano. Možen zakol. 
Tel.: 041 888 948

Prodam prašiča, težkega od 
100 kg do 120 kg. 
Tel.: 041 290 180

Prodam prašiče, težke 100, 
140 in 350 kg, možen zakol 
(okolica Brežic). 
Tel.: 041 560 136

Prodam prašiča, težkega 140 
kg, cena 1,70 €/kg, možna do-
stava ali zakol (okolica Dobo-
ve). Tel.: 031 762 872

Prodam jagenjčke, primerne 
za meso, možne polovice, in 
belo ter rdeče domače vino iz 
okolice Brežic. 
Tel.: 041 724 690 

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
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: Bojana Kunej 
Rožman

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, 
Rok Retelj, Smilja Radi 

Sodelavke in sodelavci: 
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin, 
Simon Uršič

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej 
Rožman

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: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (26/2017) bo izšla v 
četrtek, 21. decembra 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 14. december 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 

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
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Prodam prašiča, težkega 180 
kg, cena 1,60 €/kg, možna do-
stava ali zakol (okolica Dobo-
ve). Tel.: 041 848 740

Prodamo odojke, težke cca. 30 
kg. Tel.: 07 49 67 149

Prodam prašiče, težke od 80 
kg do 100 kg, hranjene z do-
mačo hrano (okolica Dobove). 
Tel.: 041 243 497

Prodam zajčje meso in poda-
rim posteljo z vzmetnico. 
Tel.: 07 47 78 069

Prodam zajce za zakol ali na-
daljnjo rejo, sadike orehov in 
kostanjev, cisterno za vino 
(220 l) za 110 € ter temno vino 
po 1 €/l. Tel.: 068 606 233 

Prodam race, goske in purane 
(Bukošek). Tel.: 041 380 199

Prodam domače očiščene pi-
ščance in odkupim jagenjčke. 
Tel.: 070 313 927

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Posteljo Alples Harmonija, 180 
x 200 cm, dobro ohranjeno, z 
latoflexom, ugodno prodam. 
Tel.: 041 205 362

RAZNO

Kupim star mizarski ponk, 
kredenco, skrinjo, vozičke in 
ostale stare stvari. 
Tel.: 031 878 351 

Prodam trifazni cirkular. Mo-
žna menjava za drva, ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam zračno suhe smreko-
ve plohe (160 €/m3) in zračno 
suhe smrekove deske (120 €/
m3). Tel.: 041 637 146

Prodam prenosno smučarsko 
vlečnico Tomos SV 3,5 s 150 m 
vrvi. Tel.: 031 641 420

Prodam lok s popolno opremo 
in puščice. Tel.: 051 624 022

STIKI

Ženitne ponudbe številnih 
osamljenih, raznovrstnih ljudi, 

različnih starosti, izobrazb, po 
vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

Preprost 49-letni moški, vdo-
vec, mirnega značaja, prija-
zen, želim spoznati prijetno 
žensko za resno zvezo. 
Tel.: 051 364 422

Želim spoznati prijatelja do 
70 let. Sem vdova, močne 
postave. Tel.: 070 677 553

Za resno zvezo želim spozna-
ti preprostega, razumevajoče-
ga in praktičnega upokojenca 
nekadilca, ki bi se preselil oz. 
po dogovoru. Tel.: 070 244 970

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

RAZBOR POD LISCO - V Domu krajanov Razbor se je z gle-
dališko igro »Ko mi je nosil rože« premierno predstavila 
mladinska skupina Razbor pod odrom ter navdušila števil-
no občinstvo.

Po nekajletnem ustvarjanju z otroško gledališko skupino je »Raz-
bor pod odrom« zaživel še z mladinsko skupino ter privabil k 
ogledu premierne gledališke predstave »Ko mi je nosil rože« pol-
no dvorano obiskovalk in obiskovalcev, ki so prišli od blizu in 
daleč. V predstavi sedem deklet in žensk, vsaka v različnem ži-
vljenjskem obdobju, plete vsaka svoj karakter in iz naključnega 
srečanja v frizerskem salonu sprva vsaka razkriva svoj svet, kas-
neje pa skupno zgodbo, ki je polna močnih čustev in zapletenih 
človeških odnosov. Počasi se razvija zgodba gospe županove, ki 
misli, da je žrtev prevar lastnega moža, vendar se proti koncu ta 
vloga zamenja. Sprva komični dialogi kasneje postavljajo igral-
ke pred nov izziv, v katerem se je potrebno otresti predsodkov 
in se soočiti z ljubicama. Nekje besede niso več potrebne, osta-
ne samo tišina. Teme, kot so zakon, skrivna ljubezenska zveza, 
skrivnosti, ljubosumje, maščevanje in varanje, obravnavajo v prvi 
vrsti žensko kot žrtev in/ali zmagovalko,  ne glede na družbeni 
sloj. Zgodba nasmeje in presune.
Gledališka predstava v treh dejanjih je avtorsko delo režiserke 
Mojce M. Jenčič Petrovčič, ki z gledališko skupino Razbor pod 
odrom ustvarja od leta 2010. »Kaj je najboljše pri delu z otroki 
in mladimi? To, da se zaveš, da tudi sam ne veš vsega in da si se 
pripravljen še vedno učiti,« pravi. V predstavi so nastopile Jana 
Štigl, Polona Palčnik, Tjaša Kovač, Vesna Bratec, Ema Štigl, 
Karmen Gorjup in Nives Dobovšek. 
 S.�R./M.�P.,�foto:�M.�Marjetič

Premiera razborske predstave 
»Ko mi je nosil rože« 

V�gledališki�predstavi�»Ko�mi�je�nosil�rože«�se�je�premierno�
predstavila�mladinska�skupina�razborske�gledališke�skupine.
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Praznični vikend
v starem mestnem jedru

Petek, 15. decembra, ob 17. uri

PRAZNIČNO OTROŠKO RAJANJE
17. do 20.00  Sejem lokalnih rokodelcev
17. do 17.30  Povorka z dedkom Mrazom od Hiše narave po ulici 
 starega mestnega jedra v spremstvu  uličnih škratov 
 na hoduljah in žonglerjev (kd zUM kreativa)
17.30 do 20.00  interaktivna zabavna predstava z andrejo zupančič
 Mini Planica – smučarska skakalnica za otroke 
 Moj mali poni

Sobota, 16. decembra, od 17. ure
od 17. dalje Sejem lokalnih rokodelcev/
   ponudba lokalnih gostincev
od 18. dalje Fotografiranje z dedkom Mrazom
od 18. dalje koncerti 

vokalna skupina Mavrice - dJ rado - bQL in nika zorjan

Perpetuum Jazzile
Krajevna sKupnost

mesta KršKo

CMYK 100 4 87 18

Perpetuum Jazzile


