
 

Vladna ekipa in Posavje 
prisluhnila eden drugemu
Obisk Vlade RS v Posavju, v okviru katerega so 
ministri, državni sekretarji in drugi predstavniki 
ministrstev opravili skoraj 50 obiskov podjetij, 
zavodov in drugih organizacij, je minil v dokaj 
konstruktivnem in nekonfliktnem vzdušju, a tudi 
ni prinesel pomembnejših dogovorov ali obljub z 
vladne strani. 

Strani 3, 4

Praznične zgodbe
Božično-novoletna priloga Praznično Posavje 
poleg voščil prinaša tudi številne zanimive zgodbe. 
Spoznali boste lahko družino Zagmajster, Jožeta 
Zidarja, Sevniške graščake, Vokalno skupino Aria, 
Jožeta Oberča in Marjano Kovačič, prebrali pogovor 
z dr. Božidarjem Veljkovićem, začutili praznični 
utrip v župniji Krško - Videm ob Savi, pišemo tudi o 
dobrodelni akciji krških poklicnih gasilcev, zgodovini 
miklavževanja v Podbočju in spominskem speedway 
večeru v krški knjižnici. Vabljeni k branju!

Strani 9–33

TORTA ZA JUBILEJ - Krški župan mag. Miran Stanko in direktorica Zavoda Neviodunum Maruša Mavsar 
sta v Valvasorjevi knjižnici ob prisotnosti glavnega urednika Petra Pavloviča in enega izmed članov 
prvega uredništva Boštjana Colariča prerezala torto za 20. rojstni dan Posavskega obzornika. Več o 
otvoritvi razstave in pogovoru o razvoju časopisa lahko preberete na str. 20-21.  Foto: Rok Retelj

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXI, št. 26, četrtek, 21. december 2017
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Vse najlepše vam voščijo:
AC DC * Ansat * Aristotel * ASM Krško * Avto 
Krka * Avtoline * BDS Sremič * Cvetličarna Kerin * 
DeSUS OO Sevnica * Dom starejših občanov Krško * 
DS Smith * Efekt * Ekten * Elmont * ETrŠ in VSŠ 
Brežice * Eurogarden * Evergreen * Evroelektron * 
Evropski poslanec Franc Bogovič * Evrosad * Galerija 
Božidar Jakac * GEN energija * GKI * Gostilna Žolnir * 
Grieshaber logistika * GŠ Brežice * GŠ Laško - Radeče * 
HESS * HPG Brežice * I.H.S. * Infra * Ino Brežice * 
Intermarket City center Brežice * Karodi * Kavarna 
in slaščičarna Grad Rajhenburg * Kim * Komunala 
Brežice * Komunala Sevnica * Kostak * Kostak GIP * 
Kovis * KS Brestanica * KS Dolenja vas * KS Gora * 
KS Koprivnica * KS Krško polje * KS Leskovec pri 
Krškem * KS mesta Krško * KS Podbočje * KS Rožno 
- Presladol * KS Senovo * KS Senuše * KS Sevnica * KS 
Veliki Podlog * KS Veliki Trn * KS Zdole * KT Tršinar * 
KZ Krško * Labus prevozi * Lastinski Pak * Lekarna 
Brežice * Lekarna Krško * Lekarna na Vidmu * 
Lekarna Sevnica * Lisca * Ljudska univerza Krško * 
Mesni butik Mlakar * Mladinski center Krško * 
Mlin Katić * N.Si * NC Intermarket Brežice * NEK * 
Numip * Občuti svobodo vode * Optika Lana * Pacek 
čistilnica * Parketarstvo Pirc * Perutninarstvo Ciglar * 
Perutninarstvo Metelko * Perutninarstvo Rostohar * 
PGD Sromlje * PGE Krško * Plastoform * Pokrajinska 
zveza društev upokojencev Posavje * Posavski muzej 
Brežice * Poslanec v DZ Igor Zorčič * Požun * Primo 
telefonija * PSK * Radanovič * Riko * Rival varovanje * 
Rudar Senovo * Saramati * SD * SDS * Segrad * Sipro * 
Sistemi IN ES * Sklad NEK * Skylab zobozdravstvo * 
SL - inženiring * SLS * SMC * Stadler * Stranka ROK * 
Strojne inštalacije Lokar * ŠC Krško - Sevnica * Tanin * 
Tatalović zobozdravstvo * TEB * Trgovina in servis 
Petretič * Valvasorjeva knjižnica Krško * VDC Krško – 
Leskovec * Vipap * Vrtnarstvo Nečemer * Vzajemna * 
ZD Krško * ZEL-EN * Žarn Krško

Za dvig kvalitete življenja na nekem območju 
je potrebno veliko ljudi. Odločnih, povezanih, 

takšnih s posluhom in voljo, 
da iz ovir naredijo izzive ter vsako 

pozitivno iskro spremenijo v novo priložnost.

Hvala vsem, ki premorete te vrline in, 
tudi s podporo našemu delu, 

Posavju vlivate pogum za svetlo pot naprej.

Vaš Posavski obzornik

Praznično 
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 21. 12. 2017

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

SREČNO!
MEGADOM KRŠKO 
tel: 07/488 1 200

www.megadom.si

Prijetne 
praznike
in srečno
v letu 2018!
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LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada je 13. decembra izdala uredbi o upo-
rabi plovil na motorni pogon na akumulacijskih jezerih hidroe-
lektrarn Arto–Blanca in Krško na reki Savi. Pobudi zanju sta v 
skladu z zakonom o vodah podali Občini Sevnica (za HE Arto–
Blanca) in Krško (za HE Krško). Na akumulacijskem jezeru HE 
Arto–Blanca se plovbno območje za plovbo na motorni pogon 
prične na navidezni črti od cestnega mostu Boštanj – Sevnica čez 
reko Savo in konča na navidezni črti za predvidenim vstopno-iz-
stopnim mestom pri naselju Dolnje Brezovo, določen je 30-metr-
ski odmik plovbne poti od bregov jezera pri spodnji koti obratova-
nja, to je 173,2 m n. m., razen v treh primerih. Na akumulacijskem 
jezeru HE Krško se plovbno območje prične na navidezni črti na 
meji občin Krško in Sevnica ter konča na navidezni črti med mej-
nima točkama plovbnega območja, prav tako je določen 30-me-
trski odmik plovbne poti od bregov akumulacijskega jezera HE 
Krško pri spodnji koti obratovanja, to je 163 m n. m - izjema je 
območje leve brežine, južno od naselja Dolenji Leskovec, kjer je 
zaradi plitvin določen večji odmik od brega. 
Pogoji rabe vodnega dobra za plovbo so določeni tako, da se v 
največji možni meri prepreči škodljive vplive na stanje voda ozi-
roma združbe nevretenčarjev, na dvigovanje sedimenta oziroma 
spremembe rečnega dna. Varstvo rib (in drstišč) se zagotavlja s 
časovnimi prepovedmi plovbe in odmiki od rečnega brega ozi-
roma s prepovedjo plovbe po plitvinah. Varstvo vodnih pravic je 
zagotovljeno tako, da plovba s plovili na motorni pogon ne sme 
vplivati na izvajanje obstoječih vodnih pravic. Obnašanje lastni-
kov plovil na motorni pogon na plovbnem območju ne sme vpli-
vati na pridobivanje električne energije v obeh elektrarnah ali 
povzročati imetniku vodne pravice dodatne obveznosti, stroške 
ali škodo na energetski infrastrukturi.  P. P./vir: MOP

Na motorni pogon po jezerih HE

LJUBLJANA, POSAVJE - Prejšnji teden se je na prvi seji v šestem 
sklicu sestal Državni svet Republike Slovenije, predstavniško 
telo, ki ga Ustava Republike Slovenije opredeljuje kot zastopstvo 
socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. V novem 
mandatu Državnega sveta sta tudi dva predstavnika iz občine 
Sevnica. Kot predstavnik lokalnih interesov Posavja – občin Kr-
ško, Brežice in Sevnica – bo petletni mandat državnega svetnika 
opravljal župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Skladno z zdru-
žljivostjo obeh funkcij bo, kot tudi še nekaj drugih slovenskih žu-
panov, tudi sevniški nadaljeval z županskim delom ter na državni 
ravni hkrati povezoval in predstavljal lokalne interese. Član Dr-
žavnega sveta iz občine Sevnica je tudi Tone Hrovat s Preske, in 
sicer kot predstavnik s področja vzgoje in izobraževanja.

Prva seja Državnega sveta 

KRŠKO - Krški občinski svetniki in svetnice so 14. decem-
bra z 28. redno sejo v tem mandatu opravili še hitreje kot s 
prejšnjo konec novembra - tokrat je bila zaključena že v 38 
minutah. Večinoma je šlo namreč za sklepe in odloke, ka-
terih osnutke so obravnavali že na prejšnji seji, tokrat pa 
le še potrdili.

Takšen je denimo sklep o zagotovitvi 7.500 evrov proračunskih 
sredstev za izvajanje interesne dejavnosti Robotika v osnovnih 
šolah v občini Krško, ki jo bodo izvajali podjetje Robolus in uči-
telji iz ŠC Krško-Sevnica. Dokončno so potrdili tudi odlok o so-
financiranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško, 
kjer je med nekaj novostmi tudi ta, da v komisiji, ki odloča o raz-
delitvi sredstev, ne bodo mogli biti posamezniki, ki so interesno 
povezani z izvajalci športa, večji naj bi bil tudi nadzor tako nad 
dodeljevanjem kot porabo sredstev. V zvezi s tem so sprejeli tudi 
letni program športa v občini Krško v letu 2018. Potrdili so prav 
tako že novembra obravnavane spremembe in dopolnitve sta-
tuta javnega zavoda Mladinski center Krško, po skrajšanem po-
stopku pa še spremembe odloka o ustanovitvi Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu, ki v skladu z novim zakonom 
o voznikih ni več posvetovalno telo župana, ampak strokovno 
posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti, tj. 
občinskega sveta. Sprejeli so še sklep o ponovni vzpostavitvi ter-
jatve iz naslova plačila institucionalnega varstva po pokojnici iz 
Leskovca pri Krškem v višini slabih 33 tisoč evrov, in sicer zara-
di naknadno ugotovljenega premoženja pokojne, ter nekaj pre-
moženjsko-pravnih sklepov.
Povzetke svetniških pobud, vprašanj in predlogov, ki so jih po-
dali Anton Petrovič (SD), Davorin Naglič (SMC), Jože Olovec 
(SDS) in Dušan Dornik (SMC) pa si lahko preberete na strani 7.
� P.�Pavlovič

Ekspresna zadnja seja v letu 

Občinski�svet�Krško�je�v�letu�2017�opravil�devet�rednih�sej.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Ministrstvo za javno upravo je zavr-
nilo predlog skupine kostanjeviških občinskih svetnikov (An-
ton Zagorc, Lovro Metelko, Andrej Rajar in Andrej Kerin) 
za predčasno razrešitev župana zaradi neupoštevanja pravno-
močne sodbe upravnega sodišča z dne 18. 10. 2017. Svetniki 
so v predlogu za razrešitev župana navedli, da župan do dne 
23. 11. 2017 ni pripravil sprememb odloka (v zvezi z vračilom 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, op. p.) v skladu z 
zakonom na podlagi sodbe. Na ministrstvu so v odgovoru za-
pisali, da zakon o lokalni samoupravi v 90. b členu določa, da 
se župana lahko predčasno razreši, če ne izvršuje odločb ustav-
nega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za 
upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno 
ravnanje, bolj podroben postopek in pristojni organi za pred-
časno razrešitev župana pa so opredeljeni v 90. c členu istega 
zakona. »Po preučitvi priložene sodbe ugotavljamo, da v izre-
ku sodbe na podlagi tožbe župana zaradi zadržanja več skle-
pov občinskega sveta na podlagi 33. a člena istega zakona župa-
nu ni bilo ničesar naloženo, prav tako mu ni bil naložen rok za 
morebitno realizacijo sodbe. Ker niso izpolnjeni zakonski po-
goji za pričetek postopka predčasne razrešitve župana, vaše-
mu predlogu ni mogoče slediti,« je dopis zaključil državni se-
kretar dr. Nejc Brezovar.  P. P.

Na MJU zavrnili razrešitev župana

BISTRICA OB SOTLI – Občinski svet občine Bistrica ob Sotli 
je 7. decembra na 22. redni seji ob prvi potrditvi proračuna 
razpravljal o investicijah v prihodnjem letu. 

Bistriški občinski proračun za leto 2018 na prihodkovni stra-
ni znaša 1,67 milijona evrov, na odhodkovni pa 2,23 milijona 
evrov. Približno četrtino sredstev namenjajo v investicije. Kot 
je pojasnil župan Franjo Debelak, bodo glavne investicije do-
končanje izgradnje čistilne naprave za središče Bistrice, obnova 
cestne infrastrukture, sanacija največjega plazu, obnova pomo-
žnega športnega objekta, dve leti pa bodo izvajali hidravlične iz-
boljšave vodovoda v naseljih Bistrica, Hrastje, Čehovec, Trebče, 
Križan Vrh in Dekmanca. 
Ravnatelj Bogomir Marčinković je predstavil dvoletni projekt 
obnove šolske kuhinje, še letos naj bi občina podprla tudi ure-
ditev nadstreška pred vhodom. Župnik Damjan Kejžar je pred 
občinski svet prinesel prošnjo za finančno pomoč v višini 20.000 
evrov pri približno 50.000 evrov vrednih obnovitvenih delih na 
župnijski cerkvi sv. Petra in podružnici sv. Križa. Precej burnejša 
razprava se je odvila, ko je predsednik športnega društva Matic 
Moškon ob razpravi o načrtovani obnovi pomožnega športne-
ga objekta predstavil pobudo za nakup društvenega kombija, ki 
bi služil za prevoz športnih ekip na tekmovanja, obiske športnih 
prireditev ter bil na voljo za izposojo ostalim društvom in inte-
resentom. Nakup želijo uresničiti prihodnje leto, tretjino nalož-
be bi po predlogu krilo društvo, preostali del bi sofinancirala ob-
čina. V občinskem svetu je prevladovalo mnenje, da bi tovrstne 
potrebe morali zadovoljiti z lani nabavljenim gasilskim kombi-
jem, a so z druge strani izpostavili, da se ta, ker gre za interven-
cijsko vozilo, ne more izposojati, lahko pa, kot je bila to praksa 
doslej, gasilci ob predhodnem dogovoru prevoze zagotovijo s 
svojim šoferjem. Nakup društvenega kombija je zaenkrat ostal 
le predlagana naložba brez zaključkov, zato bo beseda o njegovi 
smotrnosti še tekla po pridobitvi dodatnih ocen o potrebi po vo-
zilu v ostalih društvih ter stroških vzdrževanja vozila. 
V proračun za leto 2018 so umestili tudi poslikave v poslovilni 
vežici, v kolikor bodo uspešni pri črpanju sredstev na razpisih, se 
obeta še obnova drugega dela Gabronke ter nadaljevanje obnove 
Bratuševe domačije. S strani občinskega sveta je bilo podanih še 
nekaj vprašanj o zaposlitvah v občinski upravi, ki tudi prihodnje 
leto ostajajo pri 5,5 zaposlenih, o možnosti vpogleda svetnikov v 
projektne dokumentacije, o s strani države načrtovani izgradnji 
kolesarskih poti ter o smotrnosti urejanja industrijske cone, za 
katero je župan pojasnil, da te zaradi visokih stroškov urejanja 
in vzdrževanja v prihodnjem letu ne načrtujejo. 
� Emilija�Šterlek

Bistričani o investicijah v 2018

SEVNICA - V torek se je na 1. izredni seji sestal tukajšnji občin-
ski svet, ki je obravnaval predlog odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnih zemljišč v občini Sevnica. Pripravljavca gradiva in 
tudi poročevalca na seji, vodja oddelka za okolje in prostor Ro-
man Perčič ter vodja splošne službe Alenka Mirt, pojasnjuje-
ta: »Predlagani novi odlok o NUSZ ne prinaša bistvenih finanč-
nih sprememb, saj se vrednost točke ne spreminja in ravno tako 
se ne spreminjajo merila za izračun NUSZ. Sprejem odloka bo 
omogočil obračun in odmero nadomestila, in sicer v višini, kot 
je ocenjena z odlokom o proračunu za leto 2018. V primeru ne-
sprejema novega odloka bi občini izostal predvideni prihodek. 
Višina točke za prihodnje leto ostaja enaka, kot jo je sprejel sev-
niški občinski svet, za prihodnja leta pa se višina točke uskladi s 
stopnjo inflacije.«  S. R.     

Na izredni seji o nadomestilu 

Vodja oddelka za finance in 
računovodstvo Aleksander 
Denžič je navedel, da so pri-
hodki proračuna predvideni 
v višini 23,4 milijona evrov, 
odhodki pa znašajo 25,2 mi-
lijona. Rezultat bilance pri-
hodkov in odhodkov je pri-
manjkljaj v višini slabega 1,8 
milijona evrov. Župan Ivan 
Molan ga je dopolnil, da ob-
čina vsako leto počasi zmanj-
šuje primanjkljaj, med glavni-
mi investicijami v prihodnjem 
letu je med drugim omenil za-
četek gradnje vrtca pri OŠ Arti-
če, obnovo Bizeljske in Prešer-
nove ceste v Brežicah, sanacijo 
starega železnega mostu (po-
leti, ko ne bo visokih voda), 
začetek infrastrukturne ure-
ditve pokopališča v Brežicah, 
dokončanje križišča in ploč-
nika na Cerini … Več sredstev 
bo namenjenih za vzdrževanje 
vodovodov (Bizeljsko, Križe), 
postajališča za kolesa, izvaja-
nje prometne strategije. Dejal 
je še, da sredstva, namenjena 
društvom, ostajajo v enaki vi-
šini, za investicije pa bo še ne-
koliko manj denarja. Do 10. ja-
nuarja - do takrat bo namreč 
proračun v javni obravnavi - 
pričakuje še kar nekaj predlo-
gov, tako da bodo proračun 

Proračunski primanjkljaj manjši
BREŽICE - Glavni poudarek 22. seje Občinskega sveta občine Brežice, ki je potekala 18. decembra, je bila 
prva obravnava predloga proračuna za leto 2018, dosti razprave sta požela tudi predstavitev poslovnega 
načrta Komunale Brežice in sklep o financiranju Fakultete za turizem.

2018 s popravki dokončno 
sprejeli na naslednji seji konec 
januarja ali v začetku februar-
ja. »Ponavadi pravijo, da pred 
volitvami župani povečujemo 
proračune, vendar sem ga zelo 
realno načrtoval, saj so načrto-
vani odhodki manjši, kar po-
meni, da si želim stabilno ob-
čino še naprej,« je poudaril. V 
razpravi s kar nekaj pripomba-
mi na ob koncu soglasno pod-
prt predlog proračuna je so-
delovala skoraj polovica vseh 
svetnikov.

KOMUNALA SE BO SELILA

Poslovni načrt, program izvaja-
nja GJS in razvojni plan Javne-
ga podjetja Komunala Brežice 
d.o.o. je predstavila Jadran-
ka Novoselc. Izpostavila je, 
da v letu 2018 komunala na-
črtuje selitev v novo poslovno-
-upravno zgradbo, saj so naje-
ti prostori na dveh lokacijah 
(prostori Občine in na Finž-
garjevi 1) postali pretesni. Kot 
najprimernejšo za svoje pot-
rebe in dejavnosti so izbrali 
nepremičnino v lasti podjetja 
Integral Brebus Brežice d.o.o. 
(nekdanja Terra oz. Prevozi), ki 
jo bodo preuredili za lastne na-
mene. Ocenjena vrednost inve-

sticije je približno pol milijona 
evrov, vir financiranja bo dol-
goročno posojilo, zavarovano 
s poroštvom Občine Brežice. 
Komunala bo še naprej izvaja-
la družbeno odgovorne pro-
jekte, ki vplivajo na varovanje 
okolja, Novoselčeva je omeni-
la dva nova, in sicer zmanjša-
nje količine odloženih odpad-
kov na viru, drugi pa je Zeleno 
Posavje - za naravo in zdrav-
je, ki ga bodo izvajali še s štiri-
mi drugimi komunalami. Tudi 
tokrat so imeli nekateri sve-
tniki kar nekaj pripomb na de-
lovanje komunale. Mag. Jože-
fa Piltaverja je zmotilo, da je 
v gradivu bolj kot samemu po-
slovanju pozornost namenjena 
hvaljenju o raznih priznanjih, 
certifikatih ipd. Igor Zorčič je 
pripomnil, da ni najbolj zado-
voljen s poslovnim načrtom, 
opozoril je tudi na zelo skop 
opis obeh socialnih podjetij v 
lastništvu komunale (Zelkom 
d.o.o. in Ekosocial d.o.o., so.p.) 
in vprašal, koliko vsa priza-
devanja za pridobitev raznih 
certifikatov in priznanj stane-
jo uporabnike. Aljoša Rovan 
je dejal, da tudi letos pogreša 
organigram podjetja, brez ka-
terega si je težko predstavljati 
delovanje podjetja od znotraj. 

Svetniki so izglasovali tudi 
sklep o financiranju Fakultete 
za turizem, pri čemer je padlo 
kar nekaj ostrih na račun same 
fakultete in smiselnosti njene-
ga delovanja. Sklep predvide-
va, da se iz proračuna občine 
v letu 2018 zagotovi sredstva 
v višini 30 tisoč evrov za pokri-
vanje stroškov najemnin za iz-
vedbo študijskih programov, 
saj je fakulteta zaradi prostor-
ske stiske predavanja primo-
rana izvajati tudi na drugih lo-
kacijah. So pa svetniki zavrnili 
odlok o javnem lekarniškem 
zavodu Lekarna Brežice, saj 
so že pri prvi obravnavi izra-
zili pomisleke glede smiselno-
sti ločevanja funkcije direktor-
ja zavoda in strokovnega vodja 
zavoda glede na majhno števi-
lo zaposlenih v zavodu, ki pa 
je največji po obsegu poslova-
nja (6,5 milijona evrov letne-
ga prometa). Pri kadrovskih 
zadevah velja izpostaviti pozi-
tivno mnenje svetnikov k ime-
novanju ravnateljice OŠ Artiče 
Vesne Bogovič za nov, petletni 
mandat in imenovanje Ferda 
Pinteriča za direktorja Zavoda 
za šport Brežice, do zdaj vršil-
ca dolžnosti te funkcije.

� Rok�Retelj
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Po uvodnem pozdravu gosti-
telja, krškega župana mag. Mi-
rana Stanka, je predsednik 
vlade dr. Miro Cerar povzel 
celodnevni obisk. Kot je dejal, 
sta bili osrednji vsebinski točki 
obiska energetika in poplavna 
varnost, izpostavil je tudi velik 
potencial turizma v regiji. Nato 
so svoje vtise o obisku povze-
li še ministri za infrastrukturo 
dr. Peter Gašperšič, za oko-
lje in prostor Irena Majcen, 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo Zdravko Počivalšek, 
za kulturo Anton Peršak in za 
javno upravo Boris Koprivni-
kar ter državna sekretarka na 
Ministrstvu za zdravje dr. Ana 
Medved. 

Kot da bi bili že malce utruje-
ni od celodnevnega druženja s 
predstavniki vlade, so bili Po-
savci v razpravi precej »pri-
zanesljivi« do gostov iz pre-
stolnice. Še najbolj je odmeval 
apel dr. Mojce Tomažin, rav-
nateljice Ekonomske in trgo-
vske šole Brežice, naj Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost 
in šport prisluhne njihovim 
argumentom za obogatitev iz-
obraževalnih programov. Že 
dlje časa si namreč neuspe-
šno prizadevajo za pridobitev 
programov zdravstvena nega 

Konstruktivno, a brez obljub
POSAVJE - Vladni obisk Posavja 6. decembra se je zaključil s t. i. regionalnim razvojnim dialogom za Posavje v 
Kulturnem domu Krško. Pogovora s 13-člansko ekipo ministrov in državnih sekretarjev so se udeležili pred-
vsem župani, predstavniki drugih javnih ustanov, gospodarskih družb in nevladnih organizacij.

in bolničar. »Naša šola je na-
pol prazna, medtem pa se šte-
vilni dijaki vozijo na šolanje iz-
ven regije. Po naših podatkih 
je bilo v šolskem letu 2016/17 
takšnih kar 53 % dijakov v re-
giji,« je dejala in opozorila, da 
država to celo spodbuja s sub-
vencioniranjem prevozov. Le 
na omenjenih programih se 
po njenih besedah izven regi-
je šola 167 posavskih dijakov, 
kar je skoraj toliko, kot je vseh 
dijakov na njihovi šoli. Ker v 
vladni ekipi ni bilo predstav-
nika šolskega ministrstva, od-
govora ni dobila oz. naj bi ga 
posredovali naknadno.

Vesna Hrovat iz Zavoda Otok 
je opozorila na problem za-
puščenih hiš na kostanjevi-
škem otoku, kar je posledi-
ca izseljevanja mladih družin, 
saj je zaradi spomeniškega 
varstva zelo oteženo bodisi 
podiranje starih bodisi grad-
nja novih objektov. V zavodu 
so v ta namen zastavili pro-
jekt Hiša gradi človeka, s ka-
terim želijo v praznih stavbah 
v obliki kooperative ponuditi 
neke vrste razpršeni hotel. Jo-
žeta Denžiča iz ZKD Brežice 
je zanimalo, ali obstaja kakšna 
rešitev za grad Pišece, ki je bil 
obnovljen, zdaj pa sameva. Mi-
nister Peršak je povedal, da je 
zakon še v nastajanju, za grad 
Pišece pa, da bo treba najti 
nov program zanj, saj prvotni 
ni več aktualen, možna je tudi 
oddaja gradu v najem.

Brežiški podžupan Jure Pez-
dirc je izpostavil vprašanje le-
tališča Cerklje ob Krki, ki je le 
v minimalni meri izkoriščeno 
tudi v civilne namene, zanima-
lo ga je tudi, kaj je s projektom 
gospodarske cone Feniks. Mi-
nistrica za obrambo Andre-
ja Katič je odgovorila, da je 
za Feniks potreben gospodar-
ski interes, ki pa ga zaenkrat 
ni, uporabo letališča v civil-
ne namene pa je treba uskla-
diti s potrebami vojaškega le-
talstva. Minister Počivalšek je 
dodal še, da si ne moremo pri-
voščiti še ene letališke zgodbe 
brez potnikov. 

»Cenim, da ste bili konstruk-
tivni,« se je premier Cerar ob 
koncu zahvalil posavskim go-
stiteljem. Kot je še dejal, na 
gospodarsko rast, ki omogoča 
kvaliteto življenja, ne vpliva le 
konjunktura, ampak tudi tako 
fizična kot poplavna varnost, 
infrastrukturni projekti z ude-
ležbo domačih dobaviteljev, 
povezanost šolstva in znanosti 
z gospodarstvom ipd. Predse-
dujoči Svetu regije Posavje, bi-
striški župan Franjo Debelak, 
je za naš časopis povedal, da 
so župani ministrom predsta-
vili določeno problematiko, 
npr. težave pri črpanju evrop-
skih sredstev v podeželskih 
občinah. »Kakšni bodo rezul-
tati vladnega obiska, težko re-
čem, je pa dobro, da se sliši-
mo,« je menil.
� Peter�Pavlovič

Morda�so�bili�bolj�kot�pogovori�pred�mediji�pomembni�tis-
ti�na�štiri�oči�-�premier�dr.�Miro�Cerar�in�bistriški�župan�Fra-
njo�Debelak.

Morda je bilo krivo dolgo čakanje, ne nazadnje je od zadnje-
ga obiska vlade kot celote minilo več kot pet let, morda dej-
stvo, da so na najbolj pereča vprašanja že neštetokrat opozo-
rili po drugih kanalih, morda to, da je do konca mandata manj 
kot leto dni in novih rešitev ni več pričakovati - občutek smo 
dobili, da je Posavje vladno garnituro pričakalo mnogo manj 
»na nož« in da smo videli več obojestranskega trepljanja po 
ramenih, kot smo ga bili vajeni tudi, ko so si bile politične bar-
ve vladajočih v Posavju in v državi bolj podobne. Glede proti-
poplavne zaščite pač moramo ugotoviti, da se stvari kar spod-
budno premikajo dalje, energetska podjetja, ki so vlečni konji 
regijske ekonomije, dobro poslujejo, tudi sicer v gospodarstvu 
beležijo rast, glede financiranja občin posavski župani naj-
brž ne morejo povedati nič takšnega, česar minister Kopriv-
nikar ni slišal tudi v drugih delih Slovenije ... Predstavnike vla-
de s(m)o tako opozorili na nekatere težave v zdravstvu, zlasti 
glede izvajanja nujne medicinske pomoči, podhranjenost gle-
de pestrosti srednješolskih programov, bojazen glede ukinitve 
nekaterih ustanov, (ne)izkoriščenost cerkljanskega letališča 
za civilni promet in usodo že malce pozabljenega Feniksa …

Seveda so vse to, pa najbrž še katero drugo, relevantna vpra-
šanja, ki vplivajo na kvaliteto življenja dobrih 75 tisoč Posavk 
in Posavcev ter jih bo treba reševati ne le s to, ampak tudi še 
z naslednjimi vladami. Smo pa morda pogrešali kakšno raz-
pravo o nekaterih kazalnikih, ki nas, sodeč po gradivu, ki ga 
je vlada pripravila kot izhodišče obiska, uvrščajo na začelje 
med 12 slovenskimi regijami. Denimo negativen naravni pri-
rast (-1,8/1000 prebivalcev, slovensko povprečje je 0,3/1000 
prebivalcev), ki je drugi najnižji med regijami oz. je nižji samo 
še v Pomurju. Pa povprečna plača, ki v Posavju znaša 975,68   
in je precej nižja od slovenskega povprečja 1.030,16 €. Nanjo 
se najbrž navezuje tudi stopnja tveganja revščine, ki je v po-
savski regiji najvišja (17,3 %, Slovenija 13,9 %). Veseli nas lah-
ko, da je stopnja delovno aktivnih prebivalcev posavske regi-
je (59,4 %) primerljiva s slovenskim povprečjem (59,6 %) in 
da stopnja registrirane brezposelnosti v regiji od leta 2013 
pada, vendar je še vedno višja (12,8 %) od slovenskega pov-
prečja (11,2 %). Nižji od slovenskega povprečja (18.693 €) je 
v Posavju tudi BDP na prebivalca (15.614 €), ob tem posavska 
regija namenja najmanjši delež (0,5 %) regionalnega BDP za 
raziskave in razvoj (Slovenija 2,2 %). Ne upamo si niti pomis-
liti, kakšno sliko bi imeli brez energetike, ki je druge regije ni-
majo … Navsezadnje, tudi delež ločeno zbranih komunalnih 
odpadkov (60,9 %) je v posavski regiji nižji od slovenskega 
povprečja (67,2 %). Ker bi za večino teh podatkov težko okri-
vili (zgolj) Ljubljano in se bomo z njimi najprej morali soočiti 
znotraj regije, jih tokrat nihče ni preveč na glas izpostavljal, 
zagotovo pa se jim bomo v bodoče težko izognili.

Izpostavili 
(ne)prava 
vprašanja?

komentar

Piše: Peter Pavlovič

KRŠKO - Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje dr. 
Ana Medved, ki je ob obisku vladne ekipe v Posavju nadome-
ščala odsotno ministrico Milojko Kolar Celarc, se je v Breži-
cah sestala z vodstvom Splošne bolnišnice Brežice, v Krškem 
pa z direktorji zdravstvenih domov v Posavju. 

Na slednjem delovnem srečanju je beseda tekla o odprtih vpraša-
njih organizacije nujne medicinske pomoči (NMP), saj sredstva, 
ki jih sedaj prejemajo iz tega naslova, kot je povedala direkto-
rica ZD Krško Tatjana Fabjančič Pavlič, ne ustrezajo ne v ka-
drovskem smislu ne v samem standardu ne z vidika amortiza-
cije. Direktorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič je v zvezi s tem 
izpostavila potrebo po satelitskem urgentnem centru in kakor 
je zatrdila dr. Ana Medved, bo strokovna skupina ministrstva 
še enkrat obiskala občino in zanjo na podlagi ogleda terena sku-
šala najti optimalno organiziranost NMP. Beseda je tekla tudi o 
specializacijah, ki jih bodo na podlagi letos poleti sprejete nove-
le zakona o zdravniški službi razpisovali bolj enakomerno glede 
na potrebe na območju celotne države oz. za posamezne izvajal-
ce zdravstvene dejavnosti, pri čemer bodo z izkazanimi potre-
bami lahko sodelovali tudi tukajšnji hrami zdravja. Dr. Medve-
dova je kot novost predstavila eKonzultacije, to je konzultiranje 
specialistov družinske medicine s specialisti na sekundarni rav-
ni. Zdravniki družinske medicine bodo specialistom predstavili 
pacienta prek računalniške komunikacije, na podlagi katere bo 
v nadaljevanju omogočena bodisi prednostna obravnava pacien-
ta pri specialistu bodisi po napotkih specialista njegova nadalj-
nja obravnava na primarni ravni ali v drugi zdravstveni ustanovi. 
V zvezi z brežiško bolnišnico je državna sekretarka povedala, da 
so si v njej ogledali prostore, ki so potrebni investicijskih vlaganj, 
najbolj pa je pereča enota intenzivne terapije. Splošna bolnišnica 
Brežice gre tako kot ostale bolnišnice, ki so poslovale z izgubo, 
v program sanacije. Za pokrivanje izgube je bolnišnica že konec 
novembra prejela okoli 264.000 evrov, nekaj čez 200.000 evrov 
pa jih bo prejela še iz naslova odpisa amortizacij. »To sicer ne 
pokrije vseh njihovih dolgov, zato jim bomo priskočili na pomoč 
s sedemčlansko sanacijsko upravo, sestavljeno iz ekspertov, ki 
pokrivajo vse dele managementa in ki bodo skupaj z direktori-
co in strokovno direktorico izdelali sanacijski načrt. Ko bo naci-
onalni sanacijski odbor raziskal, kje so njihove šibke točke, kje 
možni prihranki in priložnosti, bodo skupaj inducirali upravo,« 
je dejala dr. Ana Medved, ki je obenem povedala še, da bodo v 
bolnišnici v prihodnjem letu preuredili lekarno ter prejeli tudi 
novo centralno sterilizacijsko napravo.
� Bojana�Mavsar

Sanacijska uprava v bolnišnici

SEVNICA - V okviru obiska Vlade RS v Posavju se je z župa-
ni posavskih občin in njihovimi predstavniki sestal minis-
ter za javno upravo Boris Koprivnikar, ki je med drugim po-
vedal, da je potrebno racionalno delovanje državne uprave.

»Prišli ste v okolje, kjer je še vedno doma industrijska proizvodnja 
in nizke plače, saj so le-te 15 odstotkov pod slovenskim povreč-
jem,« je stanje v sevniški občini orisal direktor občinske uprave 
Zvone Košmerl, ki je v prostorih Občine Sevnica skupaj s podžu-
panom Janezom Kukcem sprejel ministra za javno upravo Bori-
sa Koprivnikarja, medtem ko je bil župan Srečko Ocvirk z mini-
strom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem na ogledu poteka 
izgradnje nadvoza v Šmarju. Med drugim je nato omenil še pot-
rebo po skladnem regionalnem razvoju z ohranjanjem določe-
nih javnih služb in regijskih ustanov. Ob tem je minister za javno 
upravo dejal, da je »dolžan zagotavljati poceni, optimalno in raci-
onalno delovanje državne uprave«, kjer bodo imele v prihodnosti 
posebno vlogo digitalne storitve in nato je opozoril na razpis v vi-
šini slabih 40 milijonov evrov za sofinanciranje t. i. belih lis, ki je 
v pripravi. Župan občine Krško mag. Miran Stanko je izpostavil 
prazno stavbo bivše policijske uprave v Krškem, kamor bi se lah-
ko preselil del finančne uprave. Dotaknil se je tudi financiranja 
občin in povprečnine, ki bi morala biti višja. »Če ne bi bilo drugih 
virov, bi kar težko shajali,« je menil. S stanjem in potrebami v ob-
čini Bistrica ob Sotli, ki je obmejna, izrazito kmetijska in demo-
grafsko ogrožena, je prisotne seznanil župan Franjo Debelak. »V 
pretekli finančni perspektivi smo v naši občini počrpali blizu šti-
ri milijone evropskih sredstev in za nas, ki imamo milijon in pol 
evrov vreden proračun, je to zelo dobro, a imamo 50 praznih do-
mačij,« je dejal in predstavil tudi problem infrastrukture, v kate-
ro se na tem območju premalo vlaga. Menil je, da bi bila za oživi-
tev gospodarstva in turizma v bistriški občini potrebna ponovna 
vzpostavitev železniške povezave Imeno - Zagreb, ki je bila uki-
njena pred dvema desetletjema. Podžupan občine Brežice Jure 
Pezdirc je omenil priložnosti, ki jih nudi zdraviliški turizem, ob 
izgradnji HE Brežice pa se kažejo možnosti turističnega razvoja 
tudi ob tem največjem posavskem akumulacijskem jezeru. Pred-
lagal je še ureditev letališča Cerklje ob Krki za potrebe civilnega 
letalstva. � Smilja�Radi

Za skladen regionalni razvoj

SVIBNO - Državna se-
kretarka na Ministr-
stvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehra-
no mag. Tanja Strni-
ša se je seznanila z 
dobrimi praksami sa-
mooskrbnih kmetij v 
radeški občini. »Otro-
ci živijo v okolju, kjer 
je samooskrba nekaj 
samoumevnega,« je 
povedala vodja po-

družnične šole na Svibnem Jolanda Mohar in predstavila šol-
ski sadovnjak, zeliščni in cvetlični vrt itd. Vtise o življenju na 
kmetiji so strnili tudi otroci. Ravnateljica radeške osnovne šole 
Katja Selčan je poudarila, da ima podružnična šola idealne po-
goje za samooskrbo, a tudi na matični šoli že nekaj let sodelu-
jejo z lokalnimi dobavitelji lokalno pridelane hrane ter pri njih 
naročajo domače mleko, skuto, jogurt, maslo, eko pirin kruh, bio 
sok in malinovec. Sestavni del šolskega jedilnika je tudi domač 
med, o življenju in delu čebel pa se otroci seznanjajo pri čebe-
larskem krožku, ki ga v OŠ Marjana Nemca v Radečah že nekaj 
let vodi Ana Novak z Jagnjenice. Državna sekretarka je bila nad 
videnim in slišanim navdušena, opozorila je še na razpis za pri-
dobitev sredstev za delovanje manjših kmetij ter poudarila, da 
je treba ohranjati tudi hribovske kmetije. »Kaj pomeni zemlja, 
kmetija, samooskrba v radeški občini vemo in tudi, kaj pomeni 
podružnična šola na Svibnem,« je dejal poslanec v DZ RS Matjaž 
Han, župan Tomaž Režun pa je podružnici na Svibnem napove-
doval še dolga leta delovanja.  S.�Radi

Samooskrbne družinske kmetije

Mag.�Tanja�Strniša�med�poslancem�Ha-
nom�in�županom�Režunom
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MOPEDIST UMRL NA KRAJU NESREČE - V Pavlovi vasi je 16. 
12.  dopoldne občan na cesti našel ponesrečenca, ki je kljub 
oživ ljanju reševalcev preminil na kraju nesreče. Kot so ugoto-
vili policisti z ogledom kraja nesreče, naj bi 72-letni moški za-
radi neprilagojene vožnje po lokalni cesti izgubil oblast nad 
mopedom, padel in obležal. Zdravnik je za pokojnega odredil 
sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Is-
točasno so policisti obravnavali tudi nesrečo pri Mostecu, kjer 
je 35-letna voznica zaradi vožnje preblizu desnemu robu vo-
zišča zapeljala s ceste, se večkrat prevrnila in lažje poškodovala.

V ENEM DNEVU ZBITI DVE PEŠKI - 11. 12. pod večer so krški 
policisti opravili ogled nesreče v Krškem, kjer je 41-letni voz nik 
osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 46-letno pe-
ško, ki je pravilno prečkala cesto. Istega dne popoldan je 38-le-
tna voznica na prehodu za pešce v Krmelju trčila v mladoletno 
peško, ki naj bi po izstopu z avtobusa nenadoma stopila na pre-
hod za pešce. Obe peški sta utrpeli lažje poškodbe. 8. 12. je priš-
lo na križišču na Gubčevi ulici v Brežicah, domnevno zaradi izsi-
ljevanja prednosti, do trka dveh vozil. Obe voznici sta poiskali 
zdravniško pomoč. Voznik in voznica sta v petek popoldne tr-
čila tudi v Boštanju, prav tako pa naj bi trku botrovalo izsiljeva-
nje prednosti. 9. 12. so policisti obravnavali prometno nesrečo 
na relaciji med Veliko vasjo in Rako. Domnevno zaradi neprila-
gojene hitrosti je 27-letna voznico zaneslo s ceste, vozilo se je 
prevrnilo na bok, sama pa se je lažje poškodovala.

DELOVNA NESREČA V GOZDU - Sevniške policiste so 14. 12. 
poklicali v gozd v okolici Boštanja, kjer je pri spravilu lesa pad-
la veja na delavca iz Bosne in Hercegovine in ga hudo telesno 
poškodovala.

VLOMILSKI VIKEND - V noči na 16. 12. je na delovišču v Žado-
vinku neznanec vlomil v zabojnik ter odtujil tri vrtalne stroje in 
kotno brusilko. Podjetje je oškodoval za 3000 €. V naselju Kri-
žišče, prav tako na območju Krškega, je v isti noči nekdo skozi 
pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo ter odtujil denar in 
zlat nakit. Vlomilec je lastnika oškodovan za več kot 8000 €. V 
večernih urah naslednjega dne je na Velikem Obrežu oškodo-
vanka odprla vrata stanovanjske hiše neznancu, ki ji je zagro-
zil ter od nje zahteval denar in zlatnino. Ko mu je izročila ne-
kaj denarja in nakit, je moški pobegnil.  Zbrala: B. M.

Aja Lipar, Boštanj: V domači dnevni sobi vsako 
leto na božični večer postavimo naravno smre-
čico. Okrasimo jo z različnimi okraski, ki smo jih 
kupili v trgovini. Ko sem bila mlajša, smo otroci 
okraske izdelovali ob pomoči staršev kar sami. 
Bilo je prijetno in zabavno, a tako je še danda-
nes, saj je okraševanje smrečice vedno vesel do-

godek. Nad umetnimi smrečicami nisem navdušena.

Sonja Klemenčič, Brežice: Prisegam na vse, 
kar je naravno, naj bodo to smrečica, okraski, 
način zdravljenja itd. Okraski so veliko lepši, če 
so izdelani doma, ker se dajo res lepo izdelati. 
Opažam, da se navade spreminjajo v smeri, da 
želi vedno več ljudi živeti z naravo, posledično 
se to kaže tudi pri božičnih izdelkih. Všeč so mi 

praznične okrasitve, ki temeljijo na naravnem.

Melita Suša, Brežice:  Ko sem bila otrok, smo 
smrečico okrasili na božični večer, sedaj, ko 
imam sama družino, pa jo zaradi vzdušja okra-
simo teden prej. Iz praktičnega razloga imamo 
smrečico iz umetne mase, nekaj okraskov zanjo 
je izdelala 7-letna hčerka, sicer pa je okrašena 
s kupljenimi bunkicami. Te uporabljamo več let 

oz. tu in tam, če mi je všeč, kupim tudi kakšno novo.

Mojca Andrejaš, Zasap: Že nekaj let imamo 
umetno smrečico, saj se mi zdi škoda sekati 
smrečice. Krasimo jo s čudovitimi, ročno izdela-
nimi okraski društva Ozara. Postavljanje mi ve-
liko pomeni, saj je povezano s prazničnimi dne-
vi, jaslice pa prikličejo spomine na otroška leta, 
ko se je pri tem delu zbrala vsa družina. Navade 

so se spremenile, bolj se posega po naravnih okraskih. 

Kakšna je oz. bo letos vaša božično-novoletna smrečica, 
vam je ljubša naravna ali umetna, morda celo »živa« (v 
loncu), obesite nanjo kupljene okraske ali jih morda iz-
delujete sami ter ali opažate, da se glede tega naše nava-
de spreminjajo, nas je zanimalo v zadnji letošnji anketi.

anketa

Naravno ali umetno drevesce?

Kot je ministrica Irena Maj-
cen poudarila v Krški vasi, 
kjer si je skupaj s predstav-
niki podjetja Infra in Občine 
Brežice ter poslancem Igor-
jem Zorčičem ogledala grad-
njo protipoplavne zaščite, so 
le-to sicer začeli z zakasnit-
vijo, pa vendar so zdaj dela 
v teku, kar je najpomembne-
je. Sredstva za protipoplavne 
ukrepe so zagotovili iz vodne-
ga sklada, za poglabljanje reke 
Save na sotočju s Krko pa pot-
rebujejo še gradbeno dovolje-
nje za HE Mokrice, ki naj bi ga 
po njenih prepričanjih dobi-
li naslednje leto. To bo pogoj, 
da bodo lahko nadaljevali dela 
dolvodno od HE Brežice v raz-
dalji približno pol kilometra, 
ki imajo po njenih besedah še 
posebno velik pomen. Veliko 
bo odvisno tudi od pridobitve 
okoljevarstvenega soglasja za 
HE Mokrice, ki jo vodi družba 

Nujno je znižanje gladine Save
KRŠKA VAS - Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je obisk Vlade RS v Posavju izkoristila tudi za 
ogled izvedenih protipoplavnih ukrepov v Kostanjevici na Krki in ogled gradnje protipoplavne zaščite v 
Krški vasi. Poplavno varnost slednje in Velikih Malenc naj bi zagotovili nekje do poletja 2018.

HESS in je po zagotovitvah mi-
nistrice v zaključni fazi (prido-
biti morajo še soglasje Direkci-
je RS za vode, v končni izdelavi 
je tudi tehnično-strokovno po-
ročilo za pridobitev soglasja 
Zavoda RS za varstvo narave). 
Povedala je še, da bo izgradnja 
protipoplavne zaščite Krške 
vasi in Velikih Malenc konča-

na v nekaj mesecih, odvisno 
od vremenskih pogojev. »Vse-
eno naj še enkrat poudarim, da 
absolutne protipoplavne zaš-
čite ni. Ti ukrepi samo blažijo, 
da ne pride do razlivanja vode. 
Za še boljšo poplavno varnost 
mora nujno priti do znižanja 
gladine reke Save,« je dejala.

Direktor Infre mag. Vojko 
Sotošek je ob obisku mini-
strice dejal, da vrednost pro-
tipoplavnih ukrepov v Krški 
vasi in Velikih Malencah zna-
ša dobrih pet milijonov evrov 
(brez poglabljanja Save in 
Krke). Delnega gradbenega 
dovoljenja za ukrepe na Veli-
kih Malencah sicer še nima-
jo, a ga pričakujejo v kratkem, 
tako da bodo lahko pričeli z iz-
gradnjo na drugi strani Krke. 
Prejšnji teden so na levi stra-
ni Krke v Krški vasi začeli z iz-
gradnjo drenažnega kanala v 
dolžini približno 300 metrov, 

ki bo prestrezal zaledne vode 
in podtalnico, protipoplavnega 
nasipa z retenzijsko površino v 
smeri od avtoceste proti Krški 
vasi do Krke, ki se navezuje na 
protipoplavni zid, ter črpali-
šče na najnižji točki. Zatrdil je, 
da bodo celotno protipoplavno 
zaščito s poglabljanjem Save in 
Krke vred končali nekje do po-
letja 2018.

V KOSTANJEVICI PROBLEM 
TUDI BOBRI

Glede ukrepov v Kostanjevici 
je ministrica izjavila, da so že 
tekom leta izvajali dela v zvezi 
s čiščenjem struge reke Krke, 
po zadnjem zvišanju vode v 
septembru so izvedli interven-
cijski poseg (pretok so zaprli 
z zemljino), spomladi pa bodo 
nadaljevali utrjevanje brežine 
kostanjeviškega otoka in čišče-
nje struge reke Krke dolvodno 
proti Krški vasi. Dodala je še, 
da sta imela s kostanjeviškim 
županom Ladkom Petreti-
čem kar poglobljen pogovor o 
problematiki bobrov, ki so na-
seljeni v višjem toku Krke in s 
svojim življenjskim slogom v 
reki povzročajo tudi poškod-
be, kadar se vejevje in drug 
material iz njihovih bivanjskih 
okolij sprosti v reko. Trenutno 
poteka tudi študija, da bi se v 
Krakovskem gozdu voda zadr-
ževala dalj časa. Po vzpostavit-
vi tega režima bo posledično 
prišlo manj naplavin do otoka.
� Rok�Retelj

Ministrica�v�pogovoru�z�Antonom�Vetrihom�iz�podjetja�Infra

Aneks k pogodbi z Infro
Vlada je z javnim podjetjem Infra izvajanje investicijske de-
javnosti d. o. o sklenila aneks št. 4 k pogodbi o izvajanju go-
spodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja spodnje Save z dne 4. 7. 2005. Za 
podpis aneksa, s katerim se veljavnost pogodbe podaljša do 
31. 12. 2018, je vlada pooblastila ministrico za okolje in pros-
tor Ireno Majcen. 

BRESTANICA - Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašper-
šič - kasneje se mu je pridružila še ministrica za okolje in 
prostor Irena Majcen - je v okviru vladnega obiska obiskal 
Termoelektrarno Brestanica.

Ministra dr. Petra Gašperšiča sta sprejela direktor elektrarne 
Tomislav Malgaj in direktor GEN energije Martin Novšak ter ga 
popeljala na ogled elektrarne oz. novozgrajenega plinskega blo-
ka, ki so ga ravno tega dne prvič uspešno sinhronizirali z omrež-
jem. Zdaj bodo v elektrarni do tehničnega pregleda, načrtovane-
ga v januarju 2018, opravili obremenilne in funkcionalne teste, 
sledilo bo poskusno obratovanje. 
Projekt menjave plinskih blokov 1-3 iz leta 1972 z novim plin-
skim blokom GT 26 nazivne moči 53 MW je predstavil vodja pro-
jekta Jure Colarič. Kot je dejal, se je 35 milijonov evrov vreden 
projekt pričel leta 2010, leta 2014 so pridobili gradbeno dovo-
ljenje, leta 2016 podpisali prve pogodbe in pričeli z izgradnjo. 
Investicija se bo predvidoma zaključila naslednje leto, ko naj bi 
pričeli s komercialnim obratovanjem novega bloka. Glavni doba-
vitelj pri projektu je Siemens, delež slovenskih dobaviteljev pa 
je tretjina. V načrtu imajo še eno turbino (GT 27) enake moči. Z 
investicijo v TEB zagotavljajo večjo zanesljivost in boljši izkori-
stek obratovanja ter zmanjšanje emisij in hrupa. »Mislim, da smo 
lahko zelo zadovoljni, da je ta investicija uspešno izvedena,« je 
dejal minister Gašperšič. Termoenergija, zlasti seveda iz TEŠ 6, 
ki v Sloveniji predstavlja tretjino proizvodnih zmogljivosti, osta-
ja pomemben člen našega energetskega sistema, vendar novih 
proizvodnih enot na fosilna goriva ne bomo več delali, je še de-
jal minister.� P.�Pavlovič

V TEB sinhronizirali novi blok

Ministra�in�njegovo�spremstvo�sta�na�ogled�novega�plinske-
ga�bloka�popeljala�direktor�TEB�Tomislav�Malgaj�in�direktor�
GEN�energije�Martin�Novšak.

SREMIČ - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravko Počivalšek, ki je obiskal nekaj podjetij (Geotech, 
Resistec, Siliko, Tanin, Daka), se je pri Treh lučkah na Sre-
miču skupaj z ministrico za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak udeležil posveta s 
posavskimi gospodarstveniki.

Kot je za medijske hiše strnil vtise po srečanju, se po njegovi oce-
ni posavska podjetja še vedno preveč zanašajo na nepovratne 
vire financiranja, zato ministrstvo bolj kot te spodbuja korišče-
nje povratnih sredstev preko SID banke, znotraj katere so obli-
kovali Sklad skladov. Dejal je, da posavsko gospodarstvo teme-
lji predvsem na izvozni orientiranosti, ki bo po njegovih ocenah 
narekovala tempo razvoja regije tudi v prihodnje: »Posavje ima 
zelo velike možnosti zaradi tega, ker leži ob eni glavnih avtocest, 
konec koncev pa je naloga vseh nas, da izkoristimo potencial le-
tališča Cerklje ob Krki tudi v civilne in gospodarske namene.« V 
zvezi s cerkljanskim letališčem je še dejal, da je treba za razvoj 
oz. vzpostavitev civilnega dela na letališču poiskati gospodar-
ske partnerje in rešiti ključno zadevo, na kakšen način omogo-
čiti življenje oz. delo ter souporabo civilnega in vojaškega dela 
na istem prostoru ali, kot je dejal, najti možnost za to, da se se-
paratno pristopi k izgradnji kapacitet, ki bodo omogočile civilno-
-tovorni uporabni del tega letališča. Kot razvijajoče in perspek-
tivno področje je ocenil tudi turizem.  B.�Mavsar

Počivalšek: koristite SID banko

Počivalšek�in�Kopač�Mrakova�s�kolegi�iz�vladnih�vrst�ter�vod-
stvom�posavske�gospodarske�in�krške�obrtne�zbornice
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SEVNICA - 8. decembra je v sevniški kulturni dvorani pote-
kalo srečanje članic in članov Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Sevnica, na kateri so podelili tudi jubilejna prizna-
nja za dolgoletno in neprekinjeno opravljanje dejavnosti. 

Letošnja priznanja za 15 let neprekinjenega opravljanja obrtne 
dejavnosti so prejeli Aleš Keber, Žiga Konec, Boštjan Lednik, 
Benjamin Očko, Tatjana Vrtovšek, Tomaž Žužek ter Rena-
ta in Jože Šturbej. Bronasto plaketo za 20 let neprekinjenega 
opravljanja dejavnosti so prejeli Mirko Hočevar, Franc Krnc in 
Melita Zupančič. Srebrno plaketo za 25 let so prejeli Martin Do-
linšek, Roman Janc, Martin Metelko, Peter Mirt, Avgust Oc-
virk, Ivan Papež, Marija Rejc in Vojko Železnik. Prejemnika 
zlate plakete za 30 let sta bila Božo Keršič in Alojz Žibert, pre-
jemniki biserne plakete za 35 let pa Stojan Bautin, Alojz Vilčnik 
in Drago Krošelj. Diamantno plaketo za 40 let neprekinjenega 
opravljanja obrtne dejavnosti je prejel Franc Povše iz boštanj-
skega podjetja Gradnje d.o.o., ki se je zahvalil v imenu prejemnic 
in prejemnikov letošnjih jubilejnih priznanj. Za dobro razpolože-
nje pred podelitvijo priznanj je poskrbel komik Matjaž Javšnik.
Zbrane na slovesnosti so nagovorili predsednik Obrtno-podjetni-
ške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh, sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk in predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Sevnica Drago Krošelj. Slednji se je zahvalil za predano delo dol-
goletni sekretarki Aniti Pečnik in strokovnemu sodelavcu Mar-
janu Škobernetu, 254 članic in članov zbornice pa pozval, naj 
evidentirajo predvsem mlajše kolege za delo v organih zborni-
ce, da bodo nadaljevali in nadgradili dosedanje delo članic in čla-
nov.  S.�Radi,�foto:�Foto�Asja

Jubilejna priznanja obrtnikom

Jubilanti�Območne�obrtno-podjetniške�zbornice�Sevnica

KRŠKO, LJUBLJANA – Lastniki 113 stanovanj nove soseske 
Zelene Jarše v Ljubljani so v začetku decembra začeli pre-
vzemati svoja stanovanja. To je do zdaj največji projekt grad-
nje za trg družbe Kostak, ki ga je izvajala preko svojega pro-
jektnega podjetja KOG, v kateri je Kostak večinski lastnik. 
Skupna vrednost projekta je 17 milijonov evrov.

Zelene Jarše so stanovanjski kompleks, ki se nahaja ob Šmartin-
ski cesti v Ljubljani in ponuja 113 sodobnih stanovanjskih enot, 
dve podzemni garaži in več kot 200 parkirnih mest. Sodobna in 
funkcionalna stanovanja, dobra lokacija in prijetna soseska so 
razlogi, da so bile vse stanovanjske enote rezervirane in proda-
ne še pred zaključkom izgradnje.
Predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha je ob tem po-
vedal: »S projektom gradnje soseske Zelene Jarše smo poiskali 
nove priložnosti na trgu in tako bistveno povečali obseg svojih 
tržnih dejavnosti. Stanovanjska soseska Zelene Jarše za družbo 
Kostak pomeni prelomno točko in pomembno referenco v grad-
nji stanovanjskih kompleksov. Poleg dejstva, da gre za obsežen 
in zahteven projekt, je hkrati tudi plod domačega znanja, saj so 
se v načrtovanje in izvedbo vključile tudi družbe skupine Kostak. 
S tem dajemo možnosti za zaposlovanje in karierno rast mladih 
strokovnih kadrov iz lokalnega okolja.«
Stanovanjsko sosesko Zelene Jarše je projektiralo podjetje 
Kostak GIP, ki je pripravilo načrte za dva vila bloka in večji stano-
vanjski objekt, glavna izvajalca gradbeno-obrtniških del sta bili 
Kostakova hčerinska družba GITRI in Gorenjska gradbena druž-
ba. GITRI je zgradil večji stanovanjski objekt, Gorenjska gradbe-
na družba pa manjši del. Gradnja je trajala leto in pol, začela se 
je maja 2016 in zaključila v letošnjem novembru. Trženje in pro-
dajo stanovanj je uspešno vodila družba KOG – od začetka pro-
daje v decembru 2016 je bilo v roku petih mesecev, do sredine 
aprila 2017, prodanih vseh 113 stanovanj. 
Družba Kostak s tem razvija svoj tržni sektor, ki zajema prevla-
dujoči del prihodkov podjetja. Danes namreč tržne dejavnosti 
predstavljajo 84-odstotkov prihodkov podjetja, medtem ko iz-
vajanje gospodarskih javnih služb za občini Krško in Kostanje-
vica na Krki predstavlja 16-odstotni delež. 
� Vir:�Kostak

Zaključili največjo gradnjo za trg

Stanovanjska�soseska�Zelene�Jarše

KTRC Radeče je v četrtek, 14. decembra, v okviru regijskega projek-
ta Večgeneracijski center Posavje izvedel delavnico »Priprava na za-
poslitveni razgovor« in »Organiziran obisk podjetij v lokalnem oko-
lju«. Projekt je naravnan regijsko in vključuje prebivalce vseh šestih 
posavskih občin. Projektne aktivnosti so namenjene predvsem ran-
ljivim ciljnim skupinam, in sicer dolgotrajno brezposelnim ter pre-
jemnikom denarnih socialnih transferjev, otrokom in mladim, ki jim 
preti socialna izključenost, otrokom in mladim s posebnimi potre-
bami, družinam, v katerih so bile zaznane slabše starševske kompe-
tence, starejšim, zlasti tistim iz socialno ogroženih okolij, invalidom, 
Romom ter priseljencem. 

Tokratne aktivnosti, ki jih je izvajal KTRC Radeče, so bile izvedene z 
namenom povečanja zaposlitvenih kompetenc ljudi z nizko delov-
no intenzivnostjo in vsem, ki se želijo pripraviti na zaposlitveni raz-
govor. Delavnica »Priprava na zaposlitveni razgovor« je bila izvede-
na v dveh delih. V uvodnem delu je Duška Kalin predstavila ključne 
poudarke projekta ter namen aktivnosti. V nadaljevanju sta preda-
vateljici mag. Maja Stopajnik, izvršna direktorica poslovanja v IBM 
Slovenija, in Mateja Kajzba, direktorica za kadrovske in pravne za-
deve v Radeče Papir Nova d.o.o., udeležencem delavnice poskuša-
li osvetliti, kaj prinaša prihodnost na trgu delovne sile. Spregovori-
li sta o najbolj iskanih profilih ter izpostavili ključne kompetence, ki 
jih delodajalci pričakujejo od zaposlenih. S svojima predstavitvama 
sta razkrili, kaj delodajalci najbolj pogrešajo ter kaj jih zanima pri is-
kanju novih kadrov. Hkrati sta opozorili na vprašanja, ki bi jih iska-
lec zaposlitve moral zastaviti delodajalcu in na vprašanja, ki so na 
zaposlitvenem razgovoru neprimerna. Drugi del delavnice je izvedla 
Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče, ki je s praktičnimi primeri 
ponazorila, kako se pripravimo na uspešen zaposlitveni razgovor in 
kako pomembno vlogo pri tem igra čustvena inteligenca.      

V popoldanskem delu je bil izveden še drugi del aktivnosti. Udele-
ženci so se podali na organiziran obisk podjetij v lokalnem okolju ter 
se seznanili z delovanjem Radeče Papir Nova d.o.o. in Jemott d.o.o. 
Predstavnik Radeče Papir Nova Aleš Knavs je udeležencem podrob-
no predstavil delovanje tovarne papirja, ki zaposluje 220 ljudi in ved-
no bolj utrjuje svoj položaj na tujih trgih. V nadaljevanju sta udele-
žence sprejela še Mojca Pikelj in Jernej Pikelj, lastnika družinskega 
tiskarskega podjetja Jemott, ki se že 29 let uspešno bori s konkuren-
co na področju maloserijske proizvodnje.

Če na koncu strnemo vtise sodelujočih, je bilo znova prepoznano, 
da so tovrstne delavnice nujno potrebne pri premagovanju ovir, s 
katerimi se borijo iskalci zaposlitve, ter hkrati ključnega pomena za 
razvijanje zaposlitvenih kompetenc.

Z novimi znanji do povečanja 
zaposlitvenih kompetenc 

Sprejema se udeležijo občinski 
uslužbenci, svetniki, direktorji 
javnih zavodov in podjetij, rav-
natelji, predsedniki društev in 
organizacij, duhovniki, častni 
občani, občinski nagrajenci in 
drugi. Tako kot vsako leto je 
tudi letos župan Ivan Molan 
ob tej priložnosti podelil pla-
keto Občine Brežice za poseb-
ne dosežke. Prejeli so jo člani 
KD Kapele, Sekcije za ohranitev 
dediščine, za večletno preda-
no ohranjanje ljudskega izro-
čila in dediščine ter promoci-
jo občine. Slovensko etnološko 
društvo je namreč 11. novem-
bra z Murkovo listino nagradi-
lo filmsko sekcijo KD Kapele 
za videodokumentacijo snov-
nega in nesnovnega izroči-
la posavskih krajev. Plaketo je 
prevzela predsednica sekcije 
Mihaela Blaževič, ki je pou-
darila, da je že Murkova listina 
članom društva prinesla prese-
nečenje in izredno veselje, zdaj 
pa so dobili še občinsko plake-
to. »Počaščeni smo. Smo sami 
'naturščeki', ki nas žene želja, 
da se ne bi izgubilo vse tisto, 
kar smo poznali v našem ot-
roštvu, in ne bi ta hitri čas živ-
ljenja vse to prekril ter posle-
dično nihče od naših zanamcev 
ne bi vedel, kako se je živelo na 
naši Zemlji. Res je veliko pro-

Plaketa kapelskim filmarjem
ČATEŽ OB SAVI - Restavracijo hotela Terme v Termah Čatež so 14. decembra pod večer spet napolnili tis-
ti, ki soustvarjajo družbeni utrip v občini in so odgovorni za njen razvoj. Tradicionalno jih je pred iztekom 
leta sprejel brežiški župan Ivan Molan.

stovoljnega dela, vendar ko po 
vsaki predstavi vidiš zadovolj-
ne obraze ljudi, je vse to popla-
čano,« je dejala.

Še prej je župan v nagovoru 
izpostavil, da se ob zaključku 
leta 2017 zavedajo, da se bo 
v naslednjem letu iztekel tudi 
mandat aktualne sestave ob-
činskega sveta, ki je bil po nje-
govem zahteven zaradi niža-
nja sredstev s strani države in 
večanja potreb občanov. Župa-
na veselijo številni uspehi ob-
čanov na različnih področjih, 
prejeta priznanja podjetij za 
dosežke in inovacije, po njego-
vih besedah se čuti gospodar-
ska rast, zemljišča v industrij-
skih in poslovnih conah, ki so 
jih komunalno opremili, so v 

tem letu dobila nove lastnike 
in je tudi že postavljena prva 
investicija. »Projekti, ki bodo 
najbolj ostali v spominu na leto 
2017, so zagotovo dokončanje 
HE Brežice, predčasno konča-
na gradnja nove šole in vrtca 
v Cerkljah ob Krki, nova vod-
na vrtina v Glogovem Brodu 
ter številni pločniki, kolesar-
ske steze in sanirane ceste,« je 
dejal in se ozrl tudi že naprej: 
»V letu 2018 bomo v občini na-
daljevali dela, ki so se pričela 

v tem letu: na področju šolstva 
se začenja gradnja vrtca pri OŠ 
Artiče, nadaljevali bomo z ure-
janjem in gradnjo javne infra-
strukture, namenjene čistemu 
okolju, boljši dostopnosti in 
prometni varnosti, še naprej 
bomo gradili pločnike, kole-
sarske steze in urejali ceste po 
vseh krajih v občini, poseben 
izziv bo tudi razvoj turističnih 
in športno-rekreativnih dejav-
nosti na jezeru HE Brežice.« 

Spremljevalni program na 
sprejemu je pripadel Tolkalni 
skupini Glasbene šole Brežice 
v sestavi Matevž Maček, Be-
njamin Bogovič, Žiga Vašcer 
Šetinc in profesor Goran Gor-
še ter pevsko-instrumentalni 
točki Eliške Škaler. Po ura-
dnem delu, ki se je končal z žu-
panovo zdravico novemu letu 
in tudi Evropskemu letu kul-
turne dediščine 2018, je sledi-
lo druženje vseh povabljenih 
ob pogostitvi in sproščenem 
vzdušju.� R.�Retelj

Prejemniki�plakete�z�županom
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

OBČINA BREŽICE OBJAVLJA JAVNE RAZPISE ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 

V LETU 2018 ZA NASLEDNJA PODROČJA:

1. KULTURA
a.) Ljubiteljska kultura – programi redne dejavnost društev
b.) Drugi programi s področja kulture:

 ¾ Kulturni spomeniki lokalnega pomena;
 ¾ Nakup ali obnova opreme;
 ¾ Stroški prostora za vadbo;
 ¾ Priprava in izdaja strokovne literature, zgoščenk in 

vizualnih projektov;
 ¾ Raziskovalna dela na področju kulture.

Kontaktna oseba: mag. Božena Devčič, 
tel. 07 620 5533, bozena.devcic@brezice.si

2. ŠPORT
a.) Programi športa

Kontaktna oseba: Matija Kolarič, 
tel. 07 620 5534, matija.kolaric@brezice.si

3. MLADINA
a.) Projekti s področja dejavnosti mladine

Kontaktna oseba: Vesna Kržan, 
tel. 07 620 5535, vesna.krzan@brezice.si

4. ZDRAVSTVO IN SOCIALA
a.) Programi na področju socialnega in zdravstvenega 

varstva

Kontaktna oseba: Mojca Banič, 
tel. 07 620 5531, mojca.banic@brezice.si

5. TURIZEM
a.) Programi turističnih društev in zvez

Kontaktna oseba: Roman Matjašič, 
tel. 07 620 5532, roman.matjasic@brezice.si

Razpisi so objavljeni na spletni strani Občine Brežice www.bre-
zice.si v rubriki »OBJAVE - Razpisi« z dnem 18. december 2017.

Rok za oddajo prijav na vse zgoraj naštete javne razpise je če-
trtek, 1. februar 2018.

Odpiranje prispelih prijav, ugotavljanje pravilnosti in popolnos-
ti prijav ter oblikovanje predlogov za izbor programov bodo za 
posamezna področja opravile komisije, ki jih imenuje župan 
Občine Brežice.

Javni razpisi za ostala področja bodo objavljeni predvidoma v 
začetku prihodnjega leta po sprejemu proračuna Občine Bre-
žice za 2018.

Rezultati ankete so potrdili, da 
je v občini Brežice dobro poskr-
bljeno za občanke in občane ter 
tudi to, da se ljudje, ki tu živi-
jo in delajo, tega zavedajo. Po 
besedah župana občine Brežice 
Ivana Molana je visoka uvrstitev 
občine tudi rezultat uspešnega 
in učinkovitega dela javnih zavo-
dov, ki skupaj z občinsko upra-

vo, občinskim svetom, društvi, 
posamezniki in ostalimi organi-
zacijami soustvarjajo življenje v 
brežiški občini. Uspešna občina 
je tista občina, ki ima uspešne 
ljudi na vseh področjih. Občina 
je tista, ki povezuje in usmerja, 

PLOČNIK GLOBOKO
Občina Brežice skupaj z Direk-
cijo RS za infrastrukturo (DRSI) 
sodeluje pri izgradnji pločnika 
Globoko ob državni cesti R3-676 
(odsek 2204 Spodnja Pohanca - 
Kapele). Direkcija zagotavlja 
sredstva za ureditev prepustov 
preko reke Gabernice in drugih 
mestih, občina pa sredstva za iz-
gradnjo pločnika v skupni dolži-
ni približno 947 m. Dela poteka-
jo po načrtu, poteka asfaltiranje 
pločnika.

CESTA IN PLOČNIK V CERINI
V sklopu investicije se ureja 
cestni odsek lokalne ceste LC 
024121 Dvorce – Žejno čez Ce-
rino od km 1+103 do km 1+350, 
ki zajema ureditev križišča, iz-
vedbo pločnikov, avtobusnih 
postajališč in cestne razsvetlja-
ve z vso potrebno prilagoditvijo 

V občini Brežice občani najbolj 
zadovoljni z življenjem 
V mesecu decembru so bili objavljeni razveseljivi rezultati celoletne ankete o zadovoljstvu občanov z življenjem v obči-
nah, ki jo je tretje leto zapored izvedla medijska hiša Eko dežela.  Občini Brežice so anketiranci v kategoriji večjih občin 
(nad 10.000 prebivalcev) namenili najvišjo skupno povprečno oceno, najvišje rezultate pa je občina dosegla tudi pri štirih 
od 12 kazalnikov. Priznanje občini je hkrati pohvala in zaveza k še večji motivaciji ter odgovornosti v prihodnje.

potrebuje pa dobre sodelavce 
na vseh področjih, od izobraže-
vanja, športa, kulture do podje-
tništva in krajevnih skupnosti. 

Rezultati ankete so bili objavljeni 
v posebni izdaji revije Eko deže-
la – Občine. Ocene o tem, kako 
so zadovoljni z življenjem v po-
sameznih občinah, so prispeva-
li občanke in občani skozi celo 
leto. Izbor ‘naj občine’ (tri ka-
tegorije – mestne občine, večje 

občine in manjše občine) teme-
lji na ocenah občanov. Občani 
in občanke so v anketi ocenje-
vali 12 različnih kazalnikov zado-
voljstva z življenjem v svoji obči-
ni, in sicer turistično ponudbo, 
urejenost kolesarskih in spre-
hajalnih poti, možnosti športne 
rekreacije, skrb za mladostnike, 
mlade družine in starejše obča-
ne, možnosti za zaposlitev, skrb 
za okolje in čist zrak, cestno in 
komunalno infrastrukturo ter 

varnost. Občina Brežice je bila 
najboljša tudi na področju mož-
nosti športne rekreacije, skrb za 
mladostnike (aktivnosti in pri-
ložnosti) in mlade družine (vrtci, 
stanovanja) in skrbi za okolje, 
druga najboljša pa na področjih 
turistične ponudbe, skrbi za ka-
kovost življenja starejših, cestne 
infrastrukture in vlaganj v komu-
nalno infrastrukturo in ravnanja 
z odpadki.

Zmagovalka v kategoriji mestnih 
občin za leto 2017 je Mestna 
občina Koper, sledita ji Mestna 
občina Velenje in Mestna obči-
na Ljubljana. V kategoriji večjih 
občin sta se za Občino Brežice 
uvrstili občini Slovenska Bistrica 
in Kamnik, v kategoriji manjših 
občin (manj kot 10.000 prebival-
cev) je bila najuspešnejša Obči-
na Podčetrtek. Sledita ji občini 
Cerklje na Gorenjskem in Kuz-
ma.

Revija Eko dežela - Občine

Življenje v občini bogatijo številna društva.

V brežiški občini potekajo številne investicije
Tudi v mesecu decembru potekajo po krajih brežiške občine številne investicije, namenjene izboljšanju prometne var-
nosti, še posebej za kolesarje in pešce kot najbolj ogrožane udeležence v prometu. Občina prednostno ureja pločnike 
na šolskih poteh in ob prometnih cestah. Med drugimi projekti so v teku izgradnja 2. in 3. faza pločnika Globoko, ure-
ditev lokalne ceste z izgradnjo pločnika v Cerini in gradnja pločnika Župelevec. 

infrastrukture. Dela napreduje-
jo skladno s terminskim planom, 
zaradi neugodnih vremenskih 
razmer bo gradbišče okvirno 
med 22. 12. 2017 in 8. 1. 2018 
mirovalo, nadaljevanje del pa je 
odvisno od vremenskih razmer.

PLOČNIK V ŽUPELEVCU
V letu 2014 se je ob regional-
ni cesti gradila 1. faza pločnika 
v dolžini 1040 metrov, hkrati se 
je urejala tudi javna razsvetlja-
va pločnika in avtobusno posta-
jališče (postaji na obeh straneh 

ceste). V 2017 so se pričela dela 
izgradnje II. faze pločnika, ki pa 
potekajo nekoliko počasneje od 
načrtovanega zaradi neugodnih 
vremenskih razmer in posledič-
no razmočenih tal.

Gradnja pločnika Globoko, urejanje ceste in gradnja pločnika v Cerini ter pločnik Župelevec

Spoštovani občanke in občani občine Brežice!
Leto 2017 je bilo bogato z dosežki na vseh področjih, od uspeš-
no zaključenih investicij do uspehov na področju gospodarstva 
in družbenih dejavnosti.  V tem letu smo se razveselili številnih 
novih pridobitev - nove šole v Cerkljah ob Krki, investicij za iz-
boljšanje prometne varnosti (pločniki, kolesarske steze, ceste) in 
tudi otvoritve HE Brežice, ker akumulacijsko jezero ponuja prilož-
nost za razvoj in nadgradnjo turizma ter športa. 

Ponosni smo lahko na novo javno infrastrukturo, ki bo izboljša-
la kakovost bivanja, s še večjim zadovoljstvom pa nas lahko nav-
dajo to, da smo kljub investicijam uspeli zagotoviti dobre pogoje 
za razvoj tako posameznikov kot dejavnosti in organizacij. Razve-

selili so nas lepi rezultati posameznikov, društev in organizacij, ki 
so jih ti dosegli na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Tako 
so se učenke in učenci iz OŠ Brežice, OŠ Velika Dolina, Glasbene 
šole Brežice in dijaki Gimnazije Brežice s podporo občine udele-
žili mednarodnih tekmovanj iz znanja, ki so jih vodila po tujini – 
od Hrvaške, Italije, Grčije do Vietnama. Uspešno so se pomerili 
iz vrstniki iz celega sveta, ki večinoma obiskujejo zasebne šole,  
ter dokazali, da imamo v občini kakovostno šolstvo in predane 
učitelje. Veseli smo bili tudi uspehov mladih atletov, kanuistov, 
mažoretk, pevk in pevcev, društev ter vseh vas, ki ste v tem letu 
z voljo in delom prispevali k uspehom naše občine. 

Dragi občanke in občani, zahvaljujem se vam za dobro sodelova-
nje pri soustvarjanju naše občine ter vas vabim, da v letu 2018 
uspešno nadaljujemo našo skupno pot.

Želim vam vesele in blagoslovljene božične praznike in čestitam 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti!

Naj vam novo leto prinese veliko medsebojnega razumevanja, 
uspehov in zadovoljstva. Srečno!

 Ivan Molan, župan občine Brežice, 
 s sodelavci
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Brezplačno vstopnico je potrebno rezervirati na blagajni
Kulturnega doma Krško na telefonsko številko 07 488 01 94.

Ob obletnici enotne odločitve slovenskega 
naroda za samostojno državo

 

 vas vljudno vabimo na
osrednjo posavsko proslavo ob

dnevu samostojnosti in enotnosti

v torek, 26. decembra 2017,
ob 17. uri v veliko dvorano

Kulturnega doma Krško.

Slavnostni govornik bo Igor Zorčič, 
poslanec v Državnem zboru RS.

Kulturni program bodo oblikovali
Simfonični orkester Glasbene šole Krško

in Nik Škrlec.

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

Vljudno vabljeni!

                                        Mag. Miran Stanko,
                                         župan 

Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 
z 28. redne seje, 14. 12. 2017
Anton Petrovič (SD) je podal pobudo, da bi Občina Krško v skla-
du z možnostmi iz proračuna prispevala sredstva za ureditev zu-
nanjega dvigala in kopalnice na domu četrtošolke Zale Kozole s 
Senovega, ki je priklenjena na invalidski voziček. Ob tem je poz-
val svetnice in svetnike, da se v ta namen odpovejo delu sejnine.

Davorin Naglič (SMC) je predlagal dodatno podstran na spletni 
strani Občine Krško s podrobnimi podatki o posameznih projek-
tih in naložbah na območju občine.

Jože Olovec (SDS) je vprašal, kakšne načrte ima občina na Črnilah 
ter o pobudi krajanov Gore, Straže, Ceste in Gunt o ureditvi do-
stopa do glavnih prometnic in mestnega jedra. Vprašal je še, ali 
kdo nadzira stanje na cestah, predvsem na cesti Selce – Brezje, 
ter ali bodo projekti, načrtovani za 2017, realizirani v 2018. Pred-
lagal je, da se preveri možnost izgradnje štiristeznega atletskega 
stadiona s pomožnim nogometnim igriščem pri OŠ Leskovec pri 
Krškem. Vprašal je še o zalogi pitne vode na črpališču Beli breg.

Dušan Dornik (SMC) je vprašal, zakaj se je občina odločila za pri-
dobitev nove dokumentacije za t. i. pumptrack stezo in kolikšen 
bo strošek projekta izgradnje.

Začetek gradnje novega poslovilnega 
objekta na pokopališču v Krškem
Na pokopališču v Krškem se je v začetku decembra začela gradnja novega poslovilnega objekta z dostopi, parkiriščem 
in spremljajočo infrastrukturo. Gre za prvo fazo širitve pokopališča v Krškem v vrednosti okoli 1, 4 milijona evrov, ki 
bo predvidoma trajala do konca leta 2018.

V novem poslovilnem objektu v 
izmeri okoli 600 kvadratnih me-
trov bodo poleg štirih mrliških 
vežic in prostora za obrede še 
dve čajni kuhinji in sanitarije ter 
pomožni prostori. Sestavni del 
bo tudi manjši zvonik. Nov pos-
lovilni objekt bo umeščen na no-
vem, razširjenem delu pokopa-
lišča, na jugovzhodnem vogalu 
obstoječega pokopališča. Nov 
dostop do novozgrajenega pos-
lovilnega objekta bo urejen pre-
ko vhodnega portala s ceste, ki 
pelje proti Žadovinku. V nasled-
nji fazi, ki naj bi se začela v letu 
2019, je po besedah župana ob-
čine Krško mag. Mirana Stanka 
predvidena širitev pokopališča z 
novimi grobnimi polji ter objek-
tom žarnih grobov, vrednost te 
druge faze pa je ocenjena na 

okoli milijon evrov.
Medtem se gradnja nove mrliške 

vežice na pokopališču na Raki 
zaključuje. Vključno z zunanjo 

ureditvijo bo po načrtih zaklju-
čena do konca februarja.

SPROŠČEN PROMET PO STAREM MOSTU V KRŠKEM – S 14. de-
cembrom je spet stekel promet po starem mostu, saj se je zaklju-
čila obnova, ki je trajala od sredine septembra. Obnova je obsega-
la ureditev krožišč, zamenjavo hidroizolacije, vgradnjo dilatacij in 
zamenjavo svetilk javne razsvetljave. Ker zaradi zimskih vremen-
skih razmer asfaltiranje celotnega vozišča ni več mogoče, sta se 
Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Krško dogovorili, da z de-
li zaključijo. Voziščno konstrukcijo mostu in nadvoza naj bi po na-
črtih preplastili v naslednjem letu.

V skladu z Lokalnim programom za mladino 2016-2019 je Občina Kr-
ško v sodelovanju  z lokalnimi delodajalci poleti 2017 prvič organizi-
rano sofinancirala počitniško delo mladih. Na javni poziv so se lah-
ko javili delodajalci s sedežem na območju občine in v delo vključili 
mlade s stalnim prebivališčem na območju občine. Prijavilo se je 24 
delodajalcev, zaradi omejenih sredstev so imeli prednost tisti, ki so 
ponudili počitniško delo na deficitarnih področjih (kot jih opredelju-
je politika štipendiranja 2015-2019). Tako je pri izvedbi počitniške-
ga delo sodelovalo 15 delodajalcev z območja občine Krško. Skup-
no je bilo med 1. julijem in 30. septembrom letos v počitniško delo 
vključenih 43 dijakov in študentov, ki so skupno opravili okoli 4440 
delovnih ur, za kar je Občina Krško namenila 22.000 evrov (Občina 
je zagotovila 5 €/uro, ostale prispevke in davke ter zavarovanje pa 
so krili delodajalci sami).
Po zaključenem počitniškem delu so tako delodajalci kot dijaki in štu-
denti v anketi ocenili projekt oziroma pobudo. Delodajalci so orga-
nizacijo počitniškega dela ocenili s povprečno oceno 4,75 (od 1 do 
5), dijaki in študentje pa s povprečno oceno 4,1.
Delodajalci si želijo tovrstnega sodelovanja tudi v prihodnjem letu in 
še več finančne podpore, pa tudi vključitve na druga področja dela, 
ne zgolj deficitarna. Prav tako so izrazili željo, da bi lahko vključili 
tudi mlade z območij drugih posavskih občin, za kar pa bi bilo pot-
rebno razmisliti na regijskem nivoju.  

Sofinanciranje počitniškega dela mladih dobro 
sprejeto tako med delodajalci kot pri mladih



Posavski obzornik - leto XXI, številka 26, četrtek, 21. 12. 20178 IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Se
vn

ic
a

Središče novega dela Sevnice bo od 16. ure zaživelo 
v prazničnem vzdušju z nastopi mladih glasbenih skupin iz občine Sevnica, 
priljubljeno Sevn'ško kuhinjo - praznično lokalno prehransko tržnico, 
ponudbo izbranih penin okoliških vinarjev, 
prazničnimi napitki in 
tržnico lokalnih rokodelcev. 

Poskrbljeno bo za različne glasbene in kulinarične okuse. 

Vstop bo prost, nakup hrane in penin pa bo možen izključno z boni, 
ki bodo naprodaj na prireditvenem prostoru.

VSTOP PROST

SOBOTA, 30. 12., ob 16.00 / pred lokalom Central’s

Mladi s svojo glasbo in Sevn'ška kuhinja30. 12.

2017

Na povabilo načelnice Upravne enote Sevnica Mojce Dolar se je v 
prostorih občine sestal koordinacijski sosvet načelnice, ki ga sestav-
ljajo vodje državnih in lokalnih javnih ustanov. Na sosvetu je bila po-
dana predstavitev rezultatov dela v preteklem letu, pa tudi novosti, 
ki prinašajo spremembe na posameznih področij dela. Predstavi-
tve so poleg sklicatelja, Upravne enote Sevnica, podali predstav-
niki občin Sevnica in Škocjan, policijske postaje, finančne uprave, 
zavoda za zaposlovanje, uprave za obrambo in predstavniki več in-
špekcijskih služb. 

Vsebino razstave je predstavil 
sevniški fotograf Ljubo Motore, 
navzoče pa sta pozdravila po-
slanec Tomaž Lisec in podžupan 
Janez Kukec. Dogodek je dopol-
nila svečana predaja donacije 
Zdravstvenemu domu Sevnica 
s strani Zavarovalnice Triglav za 
izvajanje preventive pri kronič-
nih nenalezljivih boleznih. Gre 
za bolezni, ki so najpogostej-
ši povzročitelj smrti v Sloveniji, 
med njimi pa v Posavju še pose-
bej izstopajo bolezni srca in oži-
lja, zaradi katerih Posavci zbole-
vajo pogosteje od slovenskega 
povprečja. Pomemben del nji-
hovega zgodnjega odkrivanja so 
preventivni zdravstveni pregle-
di, ki jih v Zdravstvenem domu 
Sevnica v referenčnih ambulan-
tah izvajajo že vsi izbrani oseb-
ni zdravniki na območju občine. 

V želji zagotoviti še celovitejše 
preventivne preglede so pro-
jekt v sklopu letošnje novole-
tne akcije Za boljši jutri podprli 
v krški območni enoti Zavaroval-
nice Triglav, donacijo pa je Zdra-
vstvenemu domu Sevnica predal 
direktor Viktor Richter. Direkto-
rica Zdravstvenega doma Sevni-
ca Vladimira Tomšič je ob tej 
priložnosti vse navzoče pova-

Podelitev Prešernovih priznanj in plaket 
ZKD Sevnica za leto 2017
Zveza kulturnih društev (ZKD) Sevnica bo na osrednji proslavi ob 
kulturnem prazniku podeljevala Prešernova priznanja in plakete za 
dolgoletno uspešno in odgovorno delo ter posebne uspehe in do-
sežke na področju različnih oblik ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
ki imajo poseben pomen za razvoj kulture v občini Sevnica. Prire-
ditev in podelitev bo 7. februarja 2018 v Kulturni dvorani Sevnica. 

Rok za podajo predlogov je 12. januar 2018, na naslov: Zveza 
kulturnih društev Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica. Razpisna 
dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani Občine Sevni-
ca, www.obcina-sevnica.si.

Tradicionalni sosvet načelnice UE Sevnica

Povezali umetnost in dobrodelnost
Galerija Eskulap, ki krasi hodnike Zdravstvenega doma Sevnica, je vnovič dobila novo vsebino. Prejšnji torej je bila 
ob spremstvu kulturnega programa in prijetnega družabnega srečanja odprta razstava fotografij fotografske sekcije 
Društva Trg Sevnica.

bila na ogled prenovljenih pro-
storov referenčne oziroma ultra-
zvočne ambulante, ambulante 

družinske medicine, prostorov 
skupnostne psihiatrične obrav-
nave in prostorov logopeda.

Poleg razstave v Zdravstvenem 
domu Sevnica je bila naslednji 
dan odprta še fotografska raz-
stava z naslovom Dobrodošli v 
Tržišču, in sicer v Mosconovi ga-
leriji na Gradu Sevnica. Z razsta-
vo prikazujejo bogato kultur-
no in naravno dediščino, pestro 
dogajanje v različnih letnih časih 
ter mnoge skrite in malo manj 
skrite kotičke Tržišča in okolice. 
Fotografije so prispevali udele-
ženci fotografskih tečajev in na-
tečajev, ki so potekali v organiza-
ciji Turističnega društva Tržišče 
v zadnjih štirih letih. Razstava 
je na ogled v odpiralnem času 
gradu do vključno 14. januar-
ja 2018.

Direktor krške območne enote Zavarovalnice Triglav Viktor Rich-
ter in direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič 

Naložbe v objekte družbenih 
dejavnosti so naložbe v družbe-
no vitalnost, ki višajo kakovost 
bivanja, krepijo dodano vred-
nost okolja in bogatijo družbe-
ne vezi. V letošnjem letu se je v 
Loki pri Zidanem Mostu ob dob-
rem sodelovanju v lokalni skup-
nosti zvrstilo več tovrstnih inve-
sticij. Letošnja 110. obletnica 
podružnične šole v Loki je bila 
odlična priložnost, kako pove-
zati zadovoljstvo in radost ob 
pridobitvah, visok jubilej pa je 
obeležila slovesna prireditev ob 
zaključku praznovanja letošnje-
ga občinskega praznika.

Z opravljenimi vzdrževalnimi deli 
je preurejena okolica podružnič-
ne šole, ki ima novo igrišče in 
parkirišče. Za krajane in šolar-
je je velika pridobitev knjižni-
ca v prostorih šole. Dela so po-
tekala tudi v Kulturnem domu, 
ki ima danes olepšano podobo. 
Program s počastitvijo jubileja 
in vseh pridobitev so pripravi-
li in številne navzoče v dvorani 
Trubarjevega doma upokojen-
cev navdušili učenci podružnič-
ne šole, pozdrave in dobre želje 
pa so občinstvu namenili pred-
sednik sveta Krajevne skupnosti 
Loka pri Zidanem Mostu Janko 

Metelko, ravnateljica Osnovne 
šole Sava Kladnika Sevnica Mir-
jana Jelančič, direktorica Knji-
žnice Sevnica Anita Šiško in žu-
pan Srečko Ocvirk.

»Današnje praznovanje je v ve-
selje in zadovoljstvo celotnemu 
kraju. Je sinonim povezovanja 
najrazličnejših področij družbe-
nega, društvenega in družabne-
ga udejstvovanja. Šola je vsesko-
zi srce kraja, in če jo imenujemo 
srce, lahko rečemo, da ji bodo, 
na temeljih bogate 110-letne 
tradicije, nove pridobitve pos-
pešile utrip. Naj bo to prazno-

vanje priložnost krepitev vezi v 
kraju in krajevni skupnosti, ter 
odskočna deska za vse nadalj-
nje skupne razvojne izzive,« je 
misli v nagovoru strnil župan 
Srečko Ocvirk.

Po zaključni pesmi dr. Janka 
Prunka, ki jo je posvetil svoje-
mu rojstnemu kraju, Loki in Lo-
čanom, je sledilo odprtje novega 
igrišča pri šoli, ogled nove knji-
žnice, razstave fotografij Bojana 
Dremlja in več drugih tematskih 
razstav. V prostorih Kulturnega 
doma je bila na ogled tudi likov-
na razstava Nevenke Flajs.

Praznovanje v Loki pri Zidanem Mostu

S prepletom plesa, petja in igre so se predstavili vsi učenci podru-
žnične osnovne šole. 
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Spoštovane občanke, 
cenjeni občani občine 
Kostanjevica na Krki, 
bralke in bralci Posavskega 
obzornika! 

Dnevi iztekajočega leta 
so čas, ko analiziramo 
preteklo in z novim upanjem 
načrtujemo prihajajoče 
leto. Pozabimo razprtije 
preteklosti, veselimo 
se novih pridobitev in 
skupno začrtajmo še boljšo 
prihodnost v korist vseh 
občank in občanov. Želim 
vam miren, topel in doživet 
božič ter vse dobro v letu 
2018.   

Ladko Petretič, župan 
občine Kostanjevica na 

Krki, s sodelavci 

Drage občanke, spoštovani 
občani, Posavke in Posavci,

velika zahvala za sodelovanje 
v iztekajočem se letu, v 
katerem smo uspeli zaključiti 
ali pa nadaljevati številne 
naložbe. Vsekakor nam to 
brez povezovanja ne bi 
uspelo.

Pred nami pa je nov začetek 
in priložnost za nove poti, 
nove zgodbe. Naj leto 2018 
piše zgodbe sreče, zdravja, 
izpolnjenih želja, drobnih 
pozornosti, medsebojnega 
razumevanja. Odločno in 
pogumno skupaj še naprej 
gradimo temelje za nove 
uspehe.  

Vzemimo si čas in izkoristimo 
vsak trenutek za uresničitev 
osebnih želja kot tudi 
skupnih, širših ciljev.

Vesele praznike in srečno 
2018.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško,

s sodelavci

Spoštovani občanke in 
občani, bralke in bralci 
Posavskega Obzornika!

Leto 2017 je bilo bogato z 
dosežki na vseh področjih.  
Razveselili smo se nove šole 
v Cerkljah ob Krki, pridobitev 
za izboljšanje prometne 
varnosti (pločniki, kolesarske 
steze, ceste) in otvoritve HE 
Brežice, saj jezero ponuja 
priložnost za razvoj turizma 
in športa.

Ponosni smo, da je Občina 
Brežice prejela naziv 
občine, kjer so prebivalci 
najbolj zadovoljni. Hvala 
za priznanje, ki je rezultat 
dobrega sodelovanja ter 
zaveza k še večji motivaciji 
in odgovornosti za prihodnje.

Želim vam vesel božič in vse 
dobro v novem letu, prijazno 
vabljeni tudi k nadaljevanju 
našega uspešnega 
sodelovanja!

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Spoštovane občanke in 
občani!

Želim Vam, da prihajajoče 
božične praznike preživite 
prijetno. Da bi začutili 
čar prijateljstva, ljubezni, 
spoštovanja in sprejetosti. 

Naj bo prihajajoče leto 2018 
zdravo in polno poslovnih 
uspehov, prepleteno s 
tisoče drobnih pozornosti in 
medsebojnega razumevanja.

Franjo Debelak, župan 
občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci

Iztekajoče se leto v objemu 
praznikov odpira vrata 
novemu, polnemu novih 
priložnosti in tudi izzivov. V 
družinah, med prijatelji in v 
celotni družbi naj nas na tej 
poti krepijo lepi in prijazni 
odnosi. Tudi v bodoče naj nas 
skupni cilji in sodelovanje 
povezujejo po vseh občinah 
in po celotni posavski regiji.

Prihajajoče leto 2018 naj 
bo radodarno z zdravjem 
ter naklonjeno z uspehi in 
zadovoljstvom. Želimo vam 
prijetne božično-novoletne 
praznike, iskrene čestitke 
pa vam namenjamo tudi 
ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti.

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica,

s sodelavci

 

Praznično 
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 21. 12. 2017

 Spoštovane, spoštovani,

leto 2017 se hitro izteka, 
radosti veselega decembra 
so v polnem teku, na vrata 
pa že trka novo leto 2018.

Na Občini Radeče se z 
zadovoljstvom oziramo 
v iztekajoče se leto, 
v prihajajoče leto pa 
zremo malce nestrpno, a 
optimistično in z velikimi 
pričakovanji. Na temelju teh 
pričakovanj smo prepričani, 
da bo naše leto 2018 
uspešno in dobro leto.

Prav to pa želim tudi 
vsakemu izmed vas. Naj se 
vam v letu 2018 izpolnijo vse 
želje in vsa pričakovanja, naj 
bo vaše leto 2018 uspešno in 
dobro leto, z obilico zdravja, 
sreče, uspehov in osebnega 
zadovoljstva.
 

Tomaž Režun,
župan občine Radeče,

s sodelavci

Dragi Posavci in Posavke,

ob prihajajočih božičnih praznikih in 
novem letu vam želim obilo zdravja, 

sreče in osebnega zadovoljstva. 

Želim vam, da v letu 2018 skupaj s svojimi 
najdražjimi stopate po poteh, ki vas bodo 

vodile do novih in uspešnih doživetij, 
lepih reči ter do prijaznih ljudi.

Čestitam vam tudi ob državnem prazniku, 
26. decembru, dnevu samostojnosti 

in enotnosti.

Igor Zorčič
Poslanec v Državnem zboru RS

Pred vami je že 26. letošnja številka časopisa, polna dobrih želja in hvaležnosti. 

Skozi vse leto smo skupaj pluli po naših 438 krajih ob Savi, Krki in Sotli in po-
skušali pokazati, kaj vse Posavke in Posavci zmoremo, na katerih področjih smo 
občudujoče ustvarjalni, s čim gospodarsko prednjačimo, s katerimi dosežki pre-
segamo regionalne meje, s kom se povezujemo, kaj nas v Posavju pesti in je pot-
rebno izboljšav in čemu se kot skupnost nadejamo v prihodnosti. 

Za Posavski obzornik je ta december nekaj posebnega, saj od druge polovice 

decembra 1997, ko so prve naše časopisne vrstice začele povezovati Posavje, 
mineva natanko 20 let. Hvala vam – za dvajset let pristana in prisrčne dobro-
došlice v vaših domovih, društvih in podjetjih. Vi ste gonilo razvoja in življenj-
skega utripa, mi ju beležimo. 

Pozitivna energija je nalezljiva, zato naj vas kot val ponese v dobro voljo ob 
prebiranju voščil, zahval, toplih besed. Za res lepo leto 2018 pa naj se vam že-
lje ena za drugo tudi uresničijo!
 Uredništvo Posavskega obzornika
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Družino Zagmajster sestavlja-
jo Blaž z ženo Katarino, njuna 
sinova Marko in Miha ter Bla-
ževa starša Tonček in Anica. 
Lahko rečemo, da so povsem 
običajna družina, pa vendar 
imajo še neko dodano vred-
nost. Kot je značilno tako rekoč 
za vsako hišo na Bizeljskem, so 
imeli tudi pri Zagmajstrovih že 
od nekdaj vinograd, tradici-
ja vinogradništva sega že ge-
neracije nazaj, saj je že Blažev 
pradedek, ki se je rodil v dru-
gi polovici 19. stoletja, poznal 
delo v vinogradu in kleti. Res-
neje so se z vinogradništvom 
začeli ukvarjati pred nekje pol 
stoletja, ko sta začela Tonček 
in Anica kupovati zemljišča in 
saditi trto, Blaž in Katarina pa 
s tem nadaljujeta. Trenutno 
tako obdelujejo 20 tisoč trt na 
dobrih štirih hektarjih, za ce-
loten vinogradniški kompleks, 
ki se nahaja v neposredni bliži-
ni domačije, je značilna ekolo-
ška pridelava. Pridelujejo ves 
sortni sestav, ki je dovoljen 
v vinorodni deželi Posavje, 
in sicer pri belih sortah la-
ški rizling, beli pinot, rumeni 

muškat, rumeni plavec, char-
donnay, sauvignon in traminec 
ter pri rdečih žametno črnino, 
modro frankinjo in modri pi-
not. Kot razlaga Blaž, pridelu-
jejo mirna, suha vina normal-
ne trgatve, od kakovostnih vin 
vse do vrhunskih predikatov, 
ki so tako visoki, da so letos 
na mednarodnem sejmu vina 
v Ljubljani prejeli naziv prvak 
Bizeljsko-sremiškega vinoro-
dnega okoliša za najbolje oce-
njeno vino iz tega okoliša – la-
ški rizling, letnik 2015, suhi 
jagodni izbor. Da ne omenjamo 
vseh drugih medalj in priznanj 
na društvenih ocenjevanjih. 
»Vedno prisluhnemo naravi, 
zato so naša vina takšne kako-
vosti,« Blaž navede recepturo 
za uspeh. Pridelujejo tudi tri 
vrste penine po klasični meto-
di. S svojimi vini in peninami 
se predstavljajo pod blagovno 
znamko Sagmeister, napisano 
po nemško, saj je stoletja nazaj 
prvi prednik s tem priimkom 
prišel iz Gradca na Bizeljsko, 
nato pa se je po principu »piši, 
kot govoriš« enkrat poslovenil. 
V vinogradništvo sta že vpelja-
na tudi sinova Marko in Miha, 
prvi zaključuje srednjo lesar-
sko šolo v Mariboru, drugi je 

Družina Zagmajster

»Blagor hiši, kjer se pesem sliši«
OREŠJE NA BIZELJSKEM – Ko človek obišče družino Zagmajster, ki si je svoj dom ustvarila na Orešju na Bizeljskem, lahko mirne vesti pove, da je prišel v zelo gos-
toljubno, prijetno in delavno družino, v kateri prevladujejo spoštovanje, ljubezen in medsebojna povezanost. Če pa so v takšni skupnosti še zelo dobri vinograd-
niki in pevci, je slednje samo še tista jagoda na že tako okusni torti.

učenec 8. razreda bizeljske 
šole. Kot pove njun oče, je faza 
učenja pri njiju že mimo, saj 
pomagata že od majhnih nog, 
tako da sta zdaj pri delu že sa-
mostojna, starejši Marko opra-
vlja že vsa strojna dela v vinog-
radu, mlajši Miha pa je glede 
tega že pravi enolog, saj se iz-
kaže predvsem v kleti pri pre-
takanjih, filtraciji, stekleniče-
nju. Poleg vinogradništva se 
pri Zagmajstrovih ukvarjajo 
tudi še z vzrejo jelenov.

HIŠA PESMI IN VINA 
SAGMEISTER

Domačo hišo so približno de-
set let nazaj poimenovali Hiša 
pesmi in vina Sagmeister, s či-
mer so želeli poudariti, da sta 
pod njihovo streho doma tako 
pesem kot vino. Podobno kot 
za vinogradništvo velja tudi 
za glasbo oz. pesem, da so bile 
z njo povezane že številne ge-
neracije Zagmajstrovih. Blaž 
je pred kratkim slišal rek, ki 
se mu je zelo vtisnil v srce: 
’Blagor hiši, kjer se pesem sli-
ši’. Svojo »blagovno znamko« 

predstavljajo skozi skupne na-
stope na koncertih, že večkrat 
so nastopili tudi pred kame-
rami RTV, največkrat v odda-
ji Slovenski pozdrav, gostili so 
jih v oddajah Dobro jutro in 
Gostilna pr’ Francet’, Marko in 
Miha sta pela tudi na festiva-
lu Slovenska polka in valček 
2016. Na nacionalno televizijo 
so prodrli z najmlajšima dve-
ma. Marko se spominja, da ju je 
z Mihom pred tremi leti lastnik 
gostilne Šekoranja prosil, če bi 
lahko zapela njegovim gostom 
ob martinovanju. Odpela sta 
pesem Lumin, ki jo v originalu 
poje Klapa Rišpet in s katero 
sta zmagala na enem od hrva-
ških festivalov. Eden od gostov 
je njun nastop posnel in ga ob-
javil na facebooku. Posnetek je 
videl Rajko Petek iz ansambla 
Vikend in sporočil Blažu Šva-
bu, pevcu Modrijanov in vodi-
telju oddaje Slovenski pozdrav, 
ki je bil navdušen nad njuno iz-
vedbo, zato ju je povabil v od-
dajo. Marko in Miha sta marca 
2014 na tekmovanju Pa ta viža 
ni preč postala tudi državna 
prvaka v ljudskem petju med 
mladino. Kot učenca OŠ Bi-
zeljsko sta se redno udeleževa-
la otroških Zimskih festivalov 

in večkrat posegla po najvišjih 
mestih, mimogrede, zmagoval-
ka prvih dveh festivalov na Bi-
zeljskem je bila njuna mama 
Katarina. Ko nastopajo kot 
družina, Katarina in Miha po-
jeta 1. tenor, Blaž in Marko pa 
sta basista. Zanimivo je, da je 
Miha že pri treh letih skupaj z 
bratom pel dvoglasno, s čimer 
je hitro pokazal svoj pevski ta-
lent. Pri Zagmajstrovih pa niso 
samo dobri pevci (nihče sicer 
nima narejene glasbene šole iz 
petja, pojejo po občutku), am-
pak tudi glasbeniki. Marko je 
končal nižjo glasbeno šolo iz 
trobente, zdaj se uči bariton, 
Miha raztegne frajtonarico, 
obvlada tudi klarinet, ki ga je 
igral včasih, Blaž zna igrati na 
harmoniko, kitaro, bas kitaro, 
kontrabas in klaviature, muzi-
kant je bil tudi Tonček, ki je ig-
ral v ansamblu in dal skozi kar 
500 igranj na porokah.

Blaž je že peto leto na čelu 
Društva vinogradnikov Bi-
zeljsko. Obenem priznava, 
da ni enostavno opravljati te 
funkcije ob službi in vsem os-
talem delu, ki ga ima doma, 
pa tudi kot član sveta KS Bi-
zeljsko. Vse to zahteva kar ve-
lik del človeka. »Za uspešno 
delovanje je pomembno, da 
imaš prave ljudi ob sebi in ne 
za seboj, kot mnogi rečejo, ta 
besedna zveza mi ni všeč, saj 
smo si vsi ljudje enaki, en sam 
nikjer ne pomeni nič – naj bo 
to v družini, društvu ipd. Dej-
stvo je, da vinogradniških in 
pevskih zgodb ne more pisa-
ti samo en človek,« poudarja. 
Poleg tega so vsi, razen Anice, 
včlanjeni v PGD Bizeljsko, Ka-
tarina je tudi tajnica društva. 
Blaž je še nekaj let nazaj ig-
ral tudi v več ansamblih, a sča-
soma se človek iztroši in ne 
more delovati na vseh pod-
ročjih. Tonček, Blaž ter Marko 
in Miha so tudi člani Ljudskih 
pevcev Bizeljsko, mlada gene-
racija je v sestav prinesla nove 
moči in poskrbela, da bodo na 
Bizeljskem ljudsko pesem sli-

šali tudi v prihodnje. Tonček 
in Anica, ki sta letos prazno-
vala tudi zlato poroko, pojeta 
pri cerkvenem zboru župnije 
Bizeljsko. 

V DRUŽINI PREVLADUJETA 
SPOŠTOVANJE IN LJUBEZEN

Za člane družine je osnovna 
in največja vrednota zagoto-
vo medsebojno spoštovanje, 
naj bo otrok do staršev, moža 
do žene, in to v kateri koli ge-
neraciji. Brez ljubezni seveda 
tudi ne gre. Ko so vse tri ge-
neracije doma, zagotovo vsaj 
enkrat skupaj obedujejo za 
isto mizo, čeprav sta v hiši dve 
gospodinjstvi. Božič zanje po-
meni lep družinski praznik, ki 
ima globoko tradicijo v njiho-
vi družini. Sveti večer preživi-
jo v krogu družine, če jih ne 
izda utrujenost, se udeležijo 
tudi polnočnice. Na praznike 
se pripravljajo povsem običaj-
no – pečejo pecivo, postavijo 
smreko in jaslice, obiščejo so-
rodnike, po navadi zaradi obi-
lice ostalega dela in nastopov 
predpraznična opravila osta-
nejo za zadnje dni pred boži-
čem. Katarina pohvali Miho, da 
je zelo spreten v kuhinji, letos 
je tudi prvič spekel bizeljski aj-
dov kolač in bil nagrajen s sre-
brnim priznanjem. Sicer sta 
se že dogovorila, da tudi le-
tos skupaj pripravita božično 
večerjo, kajti lani je vsem za-
res teknila. Lani so za božič in 
novo leto naredili jelenov bif-
tek, pripravili so tudi že kre-
mno rezino v kozarcu, ki so jo 
šaljivo poimenovali bizeljska 
in je šla zelo dobro v promet. 
V prihodnosti želi Katarina, ki 
je obenem tudi mojstrica roč-
nih spretnosti, izdelati okra-
ske za smreko, ki bodo zago-
tovo iz vozlane čipke, iz česar 
trenutno izdeluje uhane za ba-
zar v bizeljskem vrtcu, izdela-
la je igrico ’tri v vrsto’, ki jo je 
razprodala, izdeluje tudi po-
sebne voščilnice, ki jih nare-
di predvsem za prijatelje, nje-
na posebnost pa so papirnate 

majolike. Letos je bil njen po-
stopek izdelave voščilnic ob-
javljen tudi v reviji Unikat, 
kar jo je še posebej razveseli-
lo. Med vsem naštetim pa ob-
vlada tudi tri vrste kaligrafije.

Z ZDRUŽENIMI MOČMI 
SE VSE DA

Na silvestrski večer so bili v 
preteklosti velikokrat brez 
Blaža, saj je ali delal ali nasto-
pal z ansamblom, tokrat upa-
jo, da bodo lahko novo leto pri-
čakali v popolni zasedbi. Kot 
priznavajo, ga najraje priča-
kajo doma ob dobri večerji in 
skupnem druženju. V tem zim-
skem času je tudi veliko dela v 
kleti, čas jih po navadi vedno 
prehiteva. Vendar ko združijo 
moči, so lahko vsaki stvari kos. 

»Saj poznate tisti rek: kolikor 
je ’kovter’ dolg, toliko se steg-
neš, tako je tudi pri nas, ved-
no delamo toliko, da ni potem 
neke nervoze in glavobolov,« 
pravi Blaž, ki pohvali tudi oba 
sinova, da se nista ujela v svet 
kibernetike, računalništva, 
tehno logije: »Čeprav imata 
video igrice in telefone, temu 
namenita zelo malo časa, če pa 
sta že ravno med igranjem, pa 
jima sploh ni težko spustiti vse 
iz rok in brez kakršne koli ne-
jevolje takoj priskočita na po-
moč pri domačih opravilih.« 
Kljub vsem obveznostim in op-
ravilom si družina Zagmajster 
vedno vzame tudi čas za kraj-
ši oddih, pri čemer so morali 
dopust enkrat tudi že skrajša-
ti za en dan, saj si je ena neves-
ta izbrala Miho, da ji s svojim 
zelo čistim tenorjem zapoje 
na poroki. Avgusta so osvoji-
li Triglav in na najvišjem slo-
venskem vrhu tudi zapeli, a jim 
bo v spominu ostalo predvsem 
to, da so bili premraženi, saj je 
bila temperatura le okoli ničle.

Na dan obiska so imeli Zagmaj-
strovi še zadnji letošnji nastop 
– povadili so kar med vožnjo 
do prizorišča dogodka v bi-
zeljski cerkvi –, saj so s svoji-
mi ubranimi glasovi še polep-
šali koncert ŽPZ Mravljice. Ko 
to prebirate, pa so že v polnih 
pripravah na božične praznike 
in se veselijo prihajajočih dni, 
ki jih bodo preživeli skupaj, saj 
je, kot poudarjajo vsi v en glas, 
najdragocenejše ravno to, da 
lahko praznuješ v krogu svo-
jih najdražjih.

� Rok�Retelj

Tri�generacije�družine�Zagmajster

Nastop�v�oddaji�Gostilna�pr'�Francet�(foto:�Boris�Kovačič)

V prihajajočem letu vam želimo poguma,
da si drznete uresničiti vse svoje skrite želje.

Razveseljujte ljudi s podarjenim časom, 
igrivim nasmehom in toplo človeško besedo.

Naj bo zdravo, srečno in vedoželjno leto 2018!

Kolektiv Ljudske univerze Krško

Naj glasba ostaja 
vaša prijazna in prijetna sopotnica!

Želimo vam lepe praznike
in melodično leto 2018.

Kolektiv Glasbene šole Brežice
Cesta prvih borcev 5
8250 Brežice
tel.: 07 499 10 50
fax: 07 499 10 52
e-pošta: tajnistvo.gskkbre@guest.arnes.si
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Naj vas v letu 2018 
povezujejo lepe misli in dejanja,

da skupaj oboga�mo življenjski vsakdan.

Predsednik Anton Bohorč
in Svet KS Rožno - Presladol 

Predsednik Vlado Grahovac
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

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

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

Krajevna skupnost SENUŠE

Naj v letu 2018 sreča vas objame,
toplina naj vaše srce zavzame.

Vesel božič in srečno novo leto!

Predsednik Damjan Mežič in Svet KS Senuše

Senuše 51, 8273 Leskovec pri Krškem

Vesel božič in srečno novo leto 2018 vam 
želijo krajanke in krajani KS Brestanica!

Naj vam praznični dnevi prinesejo veliko lepih trenutkov 

in prijetnega počutja, v letu 2018 pa vam želimo

obilo osebnih in poslovnih uspehov.

Predsednica Sonja Bračun

in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica.

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Predsednik Franc Žibert
in Svet KS Krško polje

Vstopamo v novo leto, začenjamo nov koledar,
pred nami so novi izzivi in naloge …
Vsem krajanom in občanom želimo 
lepe božične praznike in srečno 2018!

Želimo vam mirne in prijetne praznike 
v krogu vaših najbližjih.

Leto 2018 pa naj vam vsak dan 
nakloni obilo sreče, 

zadovoljstva in uspeha.

KS GoraSpoštovane občanke, občani in poslovni partnerji!

Vse dobro v letu 2018. 

Krajevna skupnost 
mesta Krško

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

(F. Levstik)Naj prehod iz starega v novo leto
predstavlja čas radosti in topline,

novo leto pa prinese veliko dobrega 
na vseh področjih.

Vesel božič in srečno novo leto!

Predsednica Stanka Žičkar 
in Svet Krajevne skupnosti Sevnica

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

Vesele božične praznike in srečno novo leto!

Predsednik Janez Barbič in Svet KS PodbočjeSpoštovane krajanke in krajani!

Ob prihajajočih praznikih 
Vam želimo srečen in miren božič, v novem letu 2018

pa obilo zdravja, sreče ter osebnega zadovoljstva.

Predsednik Franc Lekše in Svet KS Veliki Trn  

Spoštovane občanke in občani!

Naj bo leto 2018 prijazno, 
polno zdravja in pogumnih odločitev.

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG

VESEL BOŽIČ 
IN SREČNO NOVO LETO!

Predsednica Karolina Cizerle in Svet KS Veliki Podlog

KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE
Zdole 29c, 8272 Zdole

Želimo vam lepe praznične dni,
v letu 2018 pa naj vas spremljajo 
sreča, zdravje in zadovoljstvo.

Predsednik Jože Slivšek in Svet KS Zdole

Pa ponovimo ...

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

ki bo vse nas zopet naučil 
računati drug na drugega.

Predsednik Sveta 
KS Leskovec pri Krškem

Jože Olovec

KRAJEVNA
 SKUPNOST

 DOLENJA VAS
LETO 2018

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

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

in naj Vam prinesejo mnogo osebnega zadovoljstva.

                                               Svet KS Dolenja vas

Brezskrbni in 
varni tudi v

2018
rival-varovanje.si
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SREČNO 2018!

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

v prihajajočem letu 2018. 

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

Upokojenci in upokojenke, storite nekaj tudi zase!

POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV POSAVJE

Naj v letu 2018 vse ovire
postanejo premostljive,

vse  kar je bilo predaleč,
naj postane dosegljivo,

vse  kar smo načrtovali,
naj ostane v duhu upanja,

vztrajnosti in poguma.

Kolektiv Efekt Krško

,

,

20
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Z župnikom Mitjo Markovi-
čem sva se v tem adventnem 
času srečala v župnijskem 
domu, ki so ga v zadnjih letih 
temeljito prenovili in posodo-
bili, trenutno v njem urejajo 
še kapelo. Markovič poudari, 
da so za izvajanje različnih de-
javnosti pomembni tudi ure-
jeni in prijetni prostori. Delo 
mnogih prostovoljcev je vlo-
ženo, da se številne dejavno-
sti, izmed katerih so nekatere 
zabeležene na spodnjih foto-
grafijah, v župniji res kvalite-
tno odvijajo.

Ko govorimo o pestrem doga-
janju v župniji, gotovo ne mo-
remo mimo pastoralnega sve-
ta, ki ga koordinira Martina 
Makovec Žagar. Svet se sesta-
ja večkrat letno, ko opravi ana-
lizo stanja v župniji, sprejema 
župnijski pastoralni načrt in 
različne pomembne odločitve 
ter koordinira dejavnosti. Ob 
njem deluje tudi gospodarski 
svet, ki ga koordinira Andre-
as Repše, in je med drugim za-
dolžen za obnovo in vzdrževa-
nje župnijskega doma, prav v 
tem času za postavitev jaslic in 
obnovo kapele, med letom pa 
še za številne projekte.

Zakonci se srečujejo v dveh za-
konskih skupinah; ena deluje 
po programu Družina in živ-
ljenje, druga pa program obli-
kuje sama. Tudi na starejše ne 
pozabijo, za njih pripravljajo 
duhovne počitnice pod skup-
nim naslovom Moja zlata leta, 
ki prinašajo medgeneracijsko 

druženje, v katerem se preple-
tajo ustvarjanje, molitev, igra, 
ples, duhovnost in izlet, pred-
vsem pa bogatenje drug dru-
gega. 

Mešani pevski zbor pod vod-
stvom prizadevne zborovod-
kinje Manje Molan deluje v 
župniji že več kot 25 let, zag-
nana dekliška pevska skupi-
na ViDeS pod vodstvom Špele 
Černič pa je v letošnjem letu s 
koncertom obeležila petletni-
co delovanja. Skavti, ki delujejo 
že več kot desetletje, prinaša-
jo zanimive vzgojne dejavno-
sti za otroke in mlade in se de-
javno vključujejo v župnijsko 
življenje. Tri starostne veje 
vodi skupaj 13 voditeljev pod 
vodstvom stegovodkinje Tja-
še Sušin. Župnijska Karitas pa 
pod vodstvom Ivanke Zupan-
čič skrbi za pomoči potrebne, 
hkrati pa osvešča župljane in 
prebuja njihova srca za tiste, 
ki ostajajo na socialnem robu. 
Verouk, ki ga poleg župnika 
Mitje Markoviča poučujejo še 
kapucin, brat Marko Senica, 
Tanja Petan in Teja Omerzel, 
obiskuje okoli 300 otrok. Že 
deset let poleti uspešno prip-
ravijo oratorij, ki za otroke in 
mlade prinaša različne zani-
mive dejavnosti, od igre, petja, 
molitve, različnih ustvarjalnih 
delavnic in tako prijetno os-
mišlja počitniške dni. Ob tem 
župnik Markovič pravi: »Zas-
ledujemo cilj, da bi imeli otro-
ci, mladi in z njimi starši izku-
šnjo lepe vere; saj je Bog naš 
oče in je ljubezen.« 

V okviru vsakoletnega prazno-
vanja občine Krško zadnje de-
setletje organizirajo župnijski 
praznik, ki sestoji iz slovesne-
ga bogoslužja, podelitve žu-
pnijskih priznanj in druže-
nja na ploščadi pred cerkvijo, 
posebno pozornost pa vsa-
ko leto izkažejo zakoncem ju-
bilantom. V župniji občasno 
pripravljajo tudi izobraževal-
ne večere in medse povabijo 
zanimive posameznike, poda-
jo se na kak izlet ali romanje, 
v postnem času organizirajo 
postne pohode. Pomembnej-
še dogodke in razmišljanja žu-
pljanov ob ključnih delih cer-
kvenega leta popiše njihovo 
glasilo Videmčan, prisotni so 
tudi na družabnih omrežjih. 

Adventni čas, ki letos pri njih 
nosi naslov »Nekaj je s srcem«, 
je v župniji še posebej obču-
ten. Prvo adventno nedeljo 
je letos obogatila Miklavževa 

tržnica, ki so jo pripravili so-
delavci Župnijske Karitas. Pri 
nedeljskih mašah župnik Mar-
kovič namesto klasične pridi-
ge skupaj z otroki in mladimi 
pripravi uprizorjeno pridigo 
in na tak način skušajo posre-
dovati in približati sporočilo 
posameznih nedelj.  Dolgo tra-
dicijo v župniji ima miklavže-
vanje; letos so s skromnimi 

darili obdarili 170 otrok, za-
nje pa so pripravili tudi lut-
kovno predstavo. Zadnji del 
adventa bo tudi letos božič-
na devetdnevnica, ki želi vo-
diti navznoter, v srce, v notra-
njo umiritev. Lepo sporočilo 
v tem času vsako leto prine-
se Luč miru iz Betlehema, ki 
jo prinašajo domači skavti: 
najprej v župnijsko skupnost; 
zatem pa jo skupaj z iskreni-
mi in lepimi voščili ponesejo 
po ustanovah, podjetjih, šolah 
in vrtcih po našem mestu. Kar 
nekaj popoldnevov v zadnjem 
tednu pred božičem nameni-
jo postavitvi jaslic v župnijski 
cerkvi in praznični okrasitvi. 

V veselem pričakovanju nasto-
pi 24. december, »sveti večer«. 
Slovesna bogoslužja te poseb-
ne noči se pričnejo ob 18. uri – 
najprej za družine z otroki. Ob 
22. uri je slovesna sveta maša 
na Zdolah, ob 23.30 pa se v žu-
pnijski cerkvi pričenja božič-
na zgodba: dekliška skupina 

ViDeS bo z besedo in pesmijo 
pripravila uvod v slovesno pol-
nočnico. Zanimiva posebnost v 
njihovi župniji je t. i. pastirska 
maša, h kateri se zberejo zlasti 
domačini v podružnični cerkvi 
na Kremenu, in sicer ob 2. uri 
zjutraj. Bogoslužja se nadalju-
jejo na božični dan. Ker je to 
čas vpogleda vase in čas, ko že-
limo umiriti svoje srce in tako 
prinesti mir tudi v družine in 
skupnosti, katerim pripadamo, 
je v tem času več spovedi in du-
hovnih pogovorov. 

Župnik Mitja Markovič v tem 
prazničnem času bralcem Po-
savskega obzornika želi, da 
bi v praznovanje vstopili ce-
lostno in se odprli miru in 
dragocenemu sporočilu bo-
žične noči; prejeti mir in po-
darjena ljubezen naj se po naši 
pozornosti, bližini in srečeva-
njih širita. Le srce, ki ga obja-
me drugo srce, je umirjeno, 
srečno, popolno. 
 Polona�Brenčič

Predpraznični obisk v župniji Krško – Videm ob Savi

Obdarimo se z notranjim mirom in ljubeznijo
KRŠKO - Župnija s cerkvijo sv. Ruperta na Vidmu, ki je pred leti praznova-
la 850-letnico prve pisne omembe v zgodovinskih virih, spada pod Škofijo Ce-
lje. Župnik Mitja Markovič, ki skrbi tudi za župnijo Zdole, si s svojo mladostno 
energijo in jasno zastavljeno vizijo skupaj s sodelavci prizadeva za dobro raz-
ličnih generacij župljanov.

Šmarnični�oltar�je�postavljen�sredi�prezbiterija,�ki�ga�vsak�majski�večer�napolnijo�do�zadnje-
ga�kotička.

Miklavževanje�2017 Najmlajši�skavti�-�volčiči Mešani�župnijski�pevski�zbor

Nedeljski�postni��pohod

Z�adventne�maše

Glasbena�zasedba�ViDeS Skupina�Moja�zlata�leta
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Vaš vrtni center Eurogarden 

Vsem zvestim strankam 

želimo prijetne praznike, 

v novem letu pa zadovoljstva, 

notranjega miru, sreče, zdravja 

in veliko užitkov 

na vaših vrtovih in urejeni okolici.

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

Želimo vam 
vesele praznike ter srečno 
in zadovoljno leto 2018!

Zelena je barva ravnotežja,zdravja, 
rasti in harmonije.

Naj bo prihajajoče leto obarvano 
čim bolj zeleno.
Srečno 2018.

Obiščite nas v poslovalnici Novo mesto, 
Novi trg 7, tel.: 07 / 39 35 360

Brežice, Černelčeva cesta 3a, tel. 07 49 63 980
Krško, Bohoričeva ulica 9, tel. 07 48 80 580
Sevnica, Trg svobode 12, tel. 07 81 62 650

Novoletno voþþilo 128x82_(4-12-2018).indd   1 4. 12. 2017   10:33:47

Vesele praznike, blagoslovljen božič 
in srečno novo leto vam želi 

kolektiv Elmont d.o.o. Krško.

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

Srečno v 2018!
kolektiv ETrŠ in VSŠB

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

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

začetek novega leta 2018, v nadaljevanju pa 
veliko znanja, prijaznosti, dobrote, sočutja, 

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

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

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

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

Spoštovanim strankam želimo mirne
božične praznike, leto 2018

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

 
Naša domačija 

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

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

Srečno in uspešno v letu 2018 vam želi
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V letu 2018 vam želimo 
navdiha za snovanje novih ciljev, 
poguma za njihovo ustvarjanje ter 
vztrajnosti pri njihovem uresničevanju!

Torej teče beseda o Jožetu Zi-
darju, avtohtonem Rajhenbur-
čanu, ki je luč sveta ugledal 
med vihro druge svetovne voj-

ne 16. marca 1942 na Arme-
škem. Njemu in štiri leta sta-
rejši sestri Cvetki se je v letu 
po zaključku vojne pridružil 
še brat Stane, sicer pa se naj-
zgodnejših let spominja kot 
obdobja velike revščine. Med 
najzgodnejšimi utrinki, ko je 
štel le dve leti, kako so Nem-
ci, drug drugemu stoječ na ra-
mah, vadili streljanje v skalo, 
kako so ponoči, ko so se ogla-
sile sirene, bežali k bližnje-
mu potoku, predvsem pa, da 
je družina kot podnajemniška 
živela pri kmetu na Stolovni-
ku v majhni sobici, kjer je za-
radi pomanjkanja prostora 
spal staršem pri nogah. Oče 
je rudaril v senovskem rudni-
ku, zaradi česar je bil družini 
prizanesen izgon, mama je go-
spodinjila. Zatem, kako je štiri-
letno osnovno šolo obiskoval v 
Brestanici, kako se jih je pri ve-
rouku v stari rajhenburški šoli 
stiskalo 60 otrok, da so imele 
deklice pentlje v laseh, deč-
ki, pretežni del tako kot on iz 
revnejših družin, pa so zvija-
li in skrivali pod klopmi bose 
noge. Niso imeli niti toliko de-
narja, pravi, da bi lahko plačal 
za skupinsko fotografijo razre-
da. Teh, še manj šolskih izletov, 
mu skromni družinski prihod-
ki tudi kasneje, ko je obiskoval 
šolo na Senovem, niso omogo-
čili in v kolikor ne bi bilo njego-
ve Pavle - tamkaj sta namreč, 
ne sluteč, da bosta postala ži-
vljenjska sopotnika, nekaj časa 
skupaj gulila šolske klopi -, ne 
bi imel iz otroških in zgodnjih 
najstniških dni nobenega spo-
mina, zabeleženega s fotograf-
skim objektivom. Spominja se 
tudi, da se je kot desetletnik 

pridružil demonstracijam na 
rajhenburškem trgu za »Trst je 
naš« ali »Smrt fašizmu! Svobo-
da Trstu!«, kot se je tedaj gla-

sil slogan. Ker 
se je raje učil 
v gozdu in 
za potokom 
kot pa v učil-
ni zidani, ka-
kor pravi, so 
ga dali v uk v 
senovski ru-
dnik, kjer je 
opravil učno 
dobo za klju-
č a v n i č a r -
ja ter se leta 
1960 zaposlil 
v Termoelek-
trarni Bresta-
nica, kjer je 
služboval vse 
do upokoji-
tve leta 2000. 
Mimo nje po-
teka tudi ces-
ta do njego-
vega doma 
in vsak dan ji 
z gesto hva-
ležnosti, kot 
pove, name-
ni pozdrav in 

poljub, saj mu je 40 let nudi-
la kruh in posledično pokoj-
nino za relativno varno jesen 
življenja. 

FILMSKI, GLASBENI IN 
FOTO NAVDUŠENEC

Že kot 15-letni vajenec je Jože 
postal zasvojen s filmskim 
platnom in odrskimi deska-
mi: »Še vedno hranim tedanje 

sporede kina. Zanimala me je 
snemalna tehnika, premiki ka-
mer, kulise, zaodrsko dogaja-
nje, v katerem se domače po-
čutim še danes.« V kinu je imel 
abonma. Za oglede filmov si je, 
kot se še danes šalijo prijate-
lji, kot kopija igralca Garya Co-
operja kupil hlače na zvonec in 
si lase namazal z briljantino ... 
Za prvo plačo si je v Zagrebu 
kupil gramofon in ga iz Dobo-
ve, do koder je peljal vlak, kar 
peš prinesel domov. Ob poto-
ku Slavček, ki je veljal za kra-
jevno kopališče, sta z bratom 
pripravljala prave pravcate za-
bave za mlade. Brat je poskr-
bel za jedačo in pijačo, Jože pa 

je do jutranjih ur na gramofo-
nu vrtel 'arzenal' svojih vinilk 
z različnimi tedaj uveljavljeni-
mi glasbeniki, kot so Pat Bo-
one, Harry Belafonte, Coonie 
Francis, Ivo Robič, Beti Jur-
kovič, Marjana Deržaj in dru-
gi. Po pevki Caterini Valente 
je kot navdušenec nad glasbo 
poimenoval tudi leta 1966 ro-
jeno hčer Katarino. Nekaj let 
pred tem ga je Seliškarjeva po-
vest Bratovščina sinjega gale-
ba navdušila v tolikšni meri, da 
se je kar sam javil za služenje 
vojaškega roka v mornarico, a 
je bil na njegovo razočaranje iz 
nje že po treh mesecih odpu-
ščen zaradi poškodbe roke, ki 
jo je staknil kot brigadir na eni 
izmed delovnih akcij v 60. le-
tih. Za nekaj časa se je pridru-
žil tudi v Krškem ustanovljene-
mu fotoklubu, a je bil bolj kot 
v slednjem aktiven v elektrar-
niškem fotoklubu, pri katerem 
je bil med pobudniki ustano-
vitve. V elektrarniškem blo-
ku, kjer sta najprej živela s Pa-
vlo v kadrovskem stanovanju, 
si je uredil temnico za razvija-
nje fotografij, v fotoklubu pa 
so v času delovanja pripravi-
li tudi kar lepo število razstav. 
Bil je tudi predsednik Društva 
prijateljev mladine v kraju in 
spominja se, da so imeli največ 
dela ravno v prednovoletnem 
času, ko so lastnoročno izdelo-
vali igrače za obdaritve otrok. 

MASKE, REKVIZITI, KULISE 

Kot dober strelec je na bre-
staniški šoli vodil strelski kro-
žek in že v poznih 50. letih za-

čel izdelovati maske. Da je vse 
izdelal, si je pred pustom vzel 
kar teden dni dopusta, in te 
so, kakor številni rekviziti, ki 
jih je do danes izdelal, že pov-
sem zapolnili garažo in celo 
vikend. Njegove velike ma-
skote so v pustnem času obi-
skale tudi prestolnico in po-
žele več nagrad, v maskote 
pa je ujel podobe tako politi-
kov kot športnikov in pravljič-
nih likov, med drugim Janeza 
Stanovnika, Slobodana Milo-
ševiča, Matejo Svet, Bojana 
Križaja, Milana Kučana, Loj-
zeta Peterleta, Janeza Janšo, 
pa klovna, Tita, ribiča Pepe-
ta, Bedanca, Rdečo kapico idr. 

Mnogi bralci se boste spomni-
li tudi časov priljubljenih evro-
vizijskih Iger brez meja, te pa 
so v 80. letih skoraj celo dese-
tletje prirejali tudi na brestani-
škem bazenu. Z dobršno mero 
domišljije, iznajdljivosti, pred-
vsem pa spretnosti in znanja, 
je bil ravno Jože tisti, ki si je za-
mislil vrsto iger ter zanje tudi 
izdelal kulise in igralne rekvi-
zite. Vrsto nagrad je požel tudi 
za domiselno izdelana plovi-
la v 90. letih, ko je Prostovolj-
no gasilsko društvo Krško or-
ganiziralo ekološke spuste po 
Savi od Boštanja do Krškega. 
Jožetova atraktivna plovila so 
vselej pritegnila največ pozor-
nosti, kot denimo zlata ribica, 
avion F16, pa ladja Titanik, ki 
jo je leta 2001 izdelal kar iz 
2300 plastenk in je za razliko 
od pravega Titanika, tako kot 
vsa druga plovila, ki jih je Jože 
izdelal, uspešno prestala pot in 

Jože Zidar, turistični in kulturni delavec

»Multipraktik«, ki se najbolje počuti v zaodrju
BRESTANICA - Jože sreča znanca, ki se sprehaja z vnučkom. Medtem ko se pomenkujeta, ga deček z zanimanjem opazuje in nenadoma vpraša: Kako se pa ti pišeš? 
Pa mu Jože odvrne z uganko: Tako kot tisti, ki zida. Aha, zmagoslavno izstreli deček: Saramati! Seveda otrok ni mislil nič slabega in mu ne gre nič zameriti, a tudi 
to nekaj pove, pravi Brestaničan Jože Zidar, da tudi v tem, njemu na zemeljski obli najljubšem kraju, v katerem živi že 75 let, ni več tako, kot je nekdaj bilo. Struk-
tura prebivalstva se spreminja, priseljujejo se mlade družine, ki se društveno in družabno ne angažirajo, staroselcev, ki so s krajem povezani kot s popkovino, pa 
je iz dneva v dan manj ...

prevoz večjega števila posad-
ke. Rekvizite za različne prilož-
nosti izdeluje še danes. Mnogo 
otrok, ki so v petih letih obi-
skali Srednjeveški dan na gra-
du Rajhenburg, še danes vihti 
v rokah njegove meče in ščite, 
deklice imajo za spomin krone, 
dečki čelade, ali pa hranijo na 
domači polici Jožetovo maketo 
brestaniškega gradu. 

Leta 1964 je bil soustanovitelj 
Turističnega društva Brestani-
ca, katerega nepogrešljiv član 
je še danes, kakor tudi Kultur-
nega društva Svoboda, kjer je 
prav tako eden ključnih mož 
pri scenskih postavitvah in 
tehniki. Na prireditvah ga naj-
pogosteje srečujemo preoble-
čenega v trapistovsko kuto ali 
pa se kot sladoledar s kolesom 
in vozičkom vozi med ljudmi. 
Že od malih nog je strasten 
ljubitelj gob ter kot član Go-

barskega društva Kozjansko in 
z opravljenim izpitom za de-
terminatorja pripravlja tudi 
gobarske razstave. Med goba-
mi je kot posebnost izpostavil 
hrastovo zraščenko in marčni-
ce, saj te rastejo pretežno le v 
posavsko-obsotelskem pasu. 
Jože Zidar je tudi dolgoletni 
zbiratelj starin in še marsi-
kaj bi lahko dodali k njegove-
mu opisu, zaradi česar mu pri-
jatelji in znanci v šali pravijo 
kar »multipraktik«. Življenje, 
ki ga bogatijo njegova nepo-
grešljiva Pavla, otroka Milan 
in Katarina, vnuki in prijatelji, 
zapolnjuje pa vrsta aktivnosti, 
ga razveseljuje dan za dnem, 
pravi le, da mu je za vse, kar 
rad počne, pričelo že primanj-
kovati časa ali, kakor duhovito 
zaključi: »Pa ni čisto tako, časa 
mi zmanjkuje, ker sem sam že 
bolj počasen.«
� Bojana�Mavsar

Iz�plastenk�sestavljeno�plovilo�Titanik,�ki�ga�je�izdelal�leta�2001.

Jožeta�Zidarja�na�prireditvah�srečujemo�v�tra-
pistovski�kuti�(foto:�Boštjan�Colarič).

Pojavlja�se�tudi�kot�sladoledar�s�kolesom�in�vozičkom.
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ZAHVALA KRAJANOM IN DONATORJEM

PGD Sromlje se zahvaljuje 
vsem krajanom krajevne skupnosti Sromlje 

in donatorjem ob nabavi gasilske avtocisterne 
ter jim želi vesele božične praznike 

ter srečno in zdravo novo leto. 
Na pomoč!
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Sreča je sopotnica pogumnih,
zanesljivost spremljevalka odgovornih.

V okolju varnosti cvetijo priložnosti,
v družbi ustvarjalnosti se rojeva 

zadovoljstvo.

Vsem našim dijakom, občanom, 
podpornikom in poslovnim partnerjem

želimo zadovoljno leto 2018, 
prežeto z uspehi, osebnim zadovoljstvom, 

srečo in zdravjem.

Kolektiv Šolskega centra Krško - Sevnica

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

Želimo vam prijetne praznične dni
ter veliko doseženih osebnih in poslovnih uspehov v letu 2018.

Kolek�v Infre

Želimo vam srecno 
in uspešno 2018!

v

Strankam in poslovnim partnerjem 
želimo vesele praznike 
in srečno v letu 2018!

Odbije polnoč in leto mine:
podarja izkušnje, uspehe, spomine.

Odbije polnoč,
poti so odprte za upe in želje 

in nove načrte.

Vesel božič 
in srečno novo leto 2018
vam želi Rudar Senovo

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

Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo preteklosti

in pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči,

zdravju in uspehu
seli iz srca v srce.

Naj se vam v novem letu 
uresničijo sanje, udejanjijo želje

in izpolnijo pričakovanja

želi kolektiv

Lekarne Sevnica
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Vokalno skupino Aria sestav-
ljajo dobovska dekleta, me-
zzosopranistka in vodja Ka-
tja Bogovič, sopranistki Sara 
Tomić in Anja Bogovič ter al-
tistki Ela Urek in Anja Tomše. 
Od leta 2013 delujejo kot sek-
cija Kulturnega društva Zvezda 
Dobova. Pot VS Aria se je zače-
la oktobra tega leta, ko je na-
stopila na prireditvi Dobova se 
predstavi, takrat samo kot Vo-
kalna skupina. Katja pove: »Na 
začetku si sploh nismo misli-
le, da bomo kdaj nastopale na 
tekmovanjih. Pele smo večino-
ma samo klapske pesmi. Vaje 
smo imele kar pri Anji Tomše 
doma, v 15 minutah smo vse 
zvadile, pele smo predvsem 
zase, za dobro voljo.« Ker so 
se nekje želele pokazati, so se 
odločile za nastop na dobovski 
tradicionalni prireditvi. Kma-
lu so si tudi nadele ime. Glede 
na to, da je v Dobovi pa tudi na 
splošno v Posavju veliko starej-
ših pevskih zasedb, so bile tak-
rat vsekakor prava popestritev 
za poslušalce. Sčasoma so že-
lele svoj repertoar še razširiti, 
peti so začele tudi zborovske 
skladbe. Z zborovskim progra-
mom so se prvič predstavile 
leta 2015 na reviji Pesem Po-

savja. Izvedle so kar nekaj sa-
mostojnih koncertov - prvega 
leta 2014 ob 100-letnici bara 
Megovec v Dobovi, letos pa na 
dobovskem igrišču Poletni ve-
čer z Ario, ki naj bi v prihodnje 
postal tradicionalen. 

V novembru 2015 so se prvič 
udeležile regijskega tekmova-
nja odraslih vokalnih zasedb 
in osvojile srebrno odličje, 
novembra 2016 so na temat-
skem regijskem tekmovanju 
Sozvočenja prejele posebno 
priznanje za zanimivo sestavo 
sporeda in nagrado za najper-
spektivnejšo zasedbo. V letoš-
njem letu, ki je bilo še posebej 
intenzivno - imele so blizu 200 
ur vaj -, so na Pesmi Posavja os-
vojile prehodni pokal za najza-
nimivejšo zasedbo revije, na 
regijskem tekmovanju v Celju 
srebrno plaketo, na mednaro-
dnem zborovskem tekmovanju 
Cantat v Bratislavi pa so preje-
le zlato priznanje. So tudi pre-
jemnice priznanja KS Dobova 
za izredne dosežke na podro-
čju zborovskega petja. »Opa-
žamo, da se v Dobovi kultura 
zdaj veliko bolj ceni, tudi mla-
di se udeležujejo naših koncer-
tov, nas cenijo in uvidijo, da je 

vloženega veliko truda,« pravi 
Sara. Podpora domačega kra-
ja jim zelo veliko pomeni, kar 
se je še posebej izkazalo le-
tos aprila ob prihodu deklet iz 
Bratislave. Domačini iz Loč so 
jim pripravili veličasten spre-
jem, ki bo dekletom za vedno 
ostal v spominu. »Ko se ti zgo-
di taka stvar, vidiš, da nobeno 
zlato priznanje ni vredno ni-
česar, če nimaš ob sebi ljudi, ki 
te pričakajo na tak način. To je 
bil zagotovo najlepši trenutek, 
odkar pojemo skupaj,« prizna-
va Katja.

Na vprašanje, zakaj jim je všeč 
biti del VS Aria, je Ela odgovo-
rila: »Vse smo v prvi vrsti zelo 
dobre prijateljice, poznamo se 
od otroštva, tudi glasba nas po-
vezuje že od nekdaj. Ker nas je 
samo pet, smo tudi bolj pove-
zane, kot skupina dobro zveni-
mo skupaj, in če bi samo ena iz-
padla, nikoli več ne bi bilo, kot 
je zdaj.« Anja Tomše je dejala: 
»Z Ario tudi osebno rastem, iz-
boljšuje se moja vokalna tehni-
ka. Uživam v naših nastopih in 
ko skupaj delimo trenutke sre-
če, veselja, zadovoljstva, žalos-
ti, joka.« Anja Bogovič pa: »Uži-
vamo, ko se skupaj vozimo na 

nastope, fino se imamo tudi na 
intenzivnih vajah.« Sara je od-
vrnila: »Ker Ario sestavlja pet 
povsem različnih osebnosti, se 
kot celota skupno povežemo in 
dobro delujemo ter lahko v tej 
skupnosti deliš svojo ljubezen, 
žalost, vsa možna čustva v tis-
tem trenutku, pri čemer veš, da 
boš sprejet in te ne bodo dru-
ge obsojale.« Katja pa je skleni-
la: »Osebno mi je človeški glas 
najlepši instrument. Ko poje-
mo v nekem akustičnem pro-
storu in vsaka svoj glas, mi je to 
nekaj najlepšega, obenem tis-
tih deset minut nastopa pome-
ni tudi nek odmik od vsakda-

njih skrbi, stresa. Stojiš na odru 
in poješ, to je res čudovito.«

Vse članice so glasbeno izobra-
žene, dve se učita tudi solo pe-
tja. Vse so med tednom na štu-
diju v Ljubljani ali Mariboru, 
vikendi pa so namenjeni va-
jam, tako da prostega časa ne 
ostane veliko. »Petje v takem 
sestavu te nauči discipline in 
organiziranosti,« pove Sara, 
Ela jo dopolni: »Res je, da je 
dosti odrekanja, a se še ved-
no najde tudi čas za poleža-
vanje pred televizijo, saj si ko-
nec koncev to na trenutke tudi 
zaželiš. Zdi se mi, da smo z vi-

kendi intenzivnih vaj tudi dos-
ti pridobile. Če se zgodi, da kak 
vikend nimamo ničesar, mi je 
kar čudno, nekaj manjka. Petje 
in vse, kar je povezano z njim, 
ti kar nekako zleze pod kožo 
ter je to poleg študija in štu-
dentskega dela še ena obve-
znost več. Ker pa vse to dela-
mo s srcem, mislim, da ne bi ta 
naša skupna pot trajala že štiri 
leta.« »To so na nek način tudi 
majhne osebne zmage, vsaka 
je malo ponosna nase, da uspe 
zdržati vse te napore,« pa pravi 
Katja. Dekleta še dodajajo, da 
bi jim brez podpore občine in 
sponzorjev težko uspevalo vse 
tisto, kar si zadajo. Za nasled-
nje leto imajo že veliko načrtov, 
veliko bo nastopov in koncer-
tov, vendar kaj konkretnega še 
ne želijo izdati. Kot zelo dob-
re prijateljice se družijo tudi v 
božičnem času, gredo skupaj k 
polnočnici, sveti večer pa naj-
raje preživijo v krogu druži-
ne. Ne nazadnje pa se že zelo 
veselijo sobotnega božične-
ga koncerta v Viteški dvorani, 
ko bodo moči spet združile z 
MoPZ Kapele in obiskovalcem 
polepšale praznične dneve.  

� Rok�Retelj

Posebno doživetje je, ko obi-
skovalke in obiskovalce skozi 
široka grajska vrata popelje 
sam graščak ali pa graščakov 
oskrbnik, v atriju gradu pa z 
nasmehom na obrazu zaželi 
dobrodošlico prijazna grašča-
kinja s spletičnami. 

»Lepo je, kadar je obisk gra-
du povezan s prijetnim doži-

vetjem in tako smo se odloči-
li, da bomo skušali z različnimi 
vsebinami vnesti med graj-
ske zidove zanimive zgodbe, 
ki bodo vedno znova vabile 
tako mlajše kot starejše obi-
skovalce, kajti v preteklosti 

se je na gradovih veliko ple-
salo, igralo, prepevalo ...« pri-
poveduje Sinjo Jezernik, ki 
kot sevniški graščak pogosto 
nagovori občinstvo in sodelu-
je v različnih grajskih dogodi-
vščinah. »Že nekaj let je zelo 
dobro obiskan animiran ogled 
gradu Sevnica, ki vključuje bu-
jenje barona Moscona v veliki 
baročni spalnici in ko uspejo 

otroci barona s pomočjo nje-
gove zveste služabnice pre-
buditi, sledi  zajtrk z baronom 
ter ogled nekaterih grajskih 
soban. Otroci so najbolj iskre-
na in radovedna publika,« se 
nasmehne sogovornik ob spo-

minu na nekatera nenavadna 
otroška vprašanja, saj otroška 
domišljija nima meja. »Otroci 
imajo zelo radi tudi poletne 
grajske igre v grajskem par-
ku. Za njih pripravimo strelja-
nje s srednjeveškim lokom, le-
sene cekine mečejo v košaro 
iz vrbja, lahko se preizkusijo v 
hoji z lesenimi hoduljami, zelo 
radi iščejo skrit zaklad,« doda 
Marija Jezernik, ki nastopa v 
vlogi gaščakove žene. Včasih 
se grajska gospoda poda tudi 
na Ajdovski gradec, kjer ot-
roke med potjo k razvalinam 
nekdanjega utrjenega antič-
nega gradiča razveseli Muca 
Copatarica, ki živi v majhni, s 
slamo kriti beli hišici. »Otro-
ke in njihove spremljevalce 
na gozdni poti preseneti tudi 
gozdni mož ali pa Krjavelj,« 
pove Sinjo, ki se rad preizkuša 
v več vlogah. Ena izmed njego-
vih najljubših je upodabljanje 
avtorja prve slovenske tiska-
ne knjige, Primoža Trubarja. 

Sevniška grajska gospoda tudi 
zelo rada zapleše v grajskem 
parku, sodeluje pri rezatvi in 
trgatvi v grajskem vinogra-
du ali pa sede k bogato oblo-
ženi grajski pojedini, pogosto 
pa graščakinje in graščaki so-
delujejo tudi pri grajskih po-

rokah, ki se odvijajo v parku 
gradu. »Nikoli ne bom pozabil 
dne, ko sta se mladoporočen-
ca poročila dvakrat in to zato, 
ker sta želela imeti posnetek 
svoje poroke, a naročenega 
snemalca ob dogovorjeni uri 
ni bilo. Ko je prišel, smo po-
roko ponovili in izraz velike 
hvaležnosti v njunih očeh, da 
smo bili pripravljeni celoten 
program ponoviti, je bila naj-
lepša nagrada,« se spominja 
Jezernik in doda, da Sevniški 
graščaki z veseljem obiščejo 
tudi ostale slovenske gradove. 
»Pred leti smo sprejeli povabi-
lo graščakov gradu Borl, kjer 
smo se predstavili z našim 
programom srednjeveškega 
plesa. Gostitelje in obiskoval-
ce v Martijancih smo navduši-
li, kar je posebno priznanje za 
naše delo, saj nas včasih kdo 
neprijazno imenuje ’maškare’, 
a to je samo odraz ozkosti člo-
veškega duha, zato se s tem ne 
obremenjujemo,« se nadaljuje 
pogovor, v katerem oživijo še 
nekateri lepi spomini. 

Sogovornika ne pozabita ome-
niti Grajskega lutkovnega gle-
dališče, s katerim sevniški 
graščaki in graščakinje zelo 
dobro sodelujejo, ter festiva-
la Modra frankinja, ki se na 

sevniškem gradu že nekaj let 
odvija v mesecu septembru. 
»Ta festival je nekaj poseb-
nega in vedno se ga z velikim 
veseljem udeležimo, kakovost 
zmagovalnega vina pa nato v 
februarju naslednje leto pre-
verimo pri aktualnem zma-
govalcu festivala. V letu 2018 
bomo obiskali Vinsko klet Kr-
ško, da vidimo, kje in kako se 
kletari, če se z vinom dobro in 
lepo dela,« pojasnita zakonca 
Jezernik in nato nadaljujeta, 

da je Posavje prečudovita de-
žela gradov, v kateri ima vsak 
grad svojo zgodovino in svo-
jo zgodbo. »Žal se na povezo-
vanju premalo naredi, čeprav 
so neki poskusi že stekli. To 
bi lahko bila izjemna doživ-
ljajska dogodoviščina za vse 
generacije, ki bi lahko trajala 
več dni. Potrebno bi bilo naj-
ti le koordinatorja, ki bi to po-
čel tudi s srcem, kajti mi smo 
pripravljeni na sodelovanje,« 
zaključita pogovor.

Društvo Sevniški graščaki, ki 
želi med mogočne grajske zi-
dove vnesti delček nekdanjega 
življenja na gradu, poleg Ma-
rije in Sinja Jezernika sestav-
ljajo še Jože in Marta Teraž, 
Marjana in Mirko Slemen-
šek, Meta in Edvard Pfeifer, 
Marica in Jože Knez, Marja-
na in Miran Štojs ter Tade-
ja in Ciril Dolinšek, ki je tudi 
predsednik društva. Sevniški 
graščaki, ki oživljajo bogat čas 
baroka tudi s svojimi bogato 
okrašenimi oblačili, včasih v 
svojo sredino povabijo še sre-
dnjeveškega trubadurja (Zo-
rana Koširja), ki iz kitare iz-
vablja prečudovite melodije. 

� Smilja�Radi,�
� foto:�L.�Motore

Društvo Sevniški graščaki

Oživljajo nekdanje grajsko življenje
SEVNICA - Trdni grajski zidovi in okolica sevniškega gradu vedno znova vabi k raziskovanju preteklosti in k ogledu grajskih soban, v katerih je nekoč živela graj-
ska gospoda. Pred sedmimi leti ustanovljeno društvo Sevniški graščaki želi s svojim delovanjem iztrgati pozabi delček zgodb iz preteklosti. 

Marija�in�Sinjo�Jezernik�po-
gosto�sprejmeta�obiskovalce�
sevniškega�gradu.�

Sevniške�graščakinje�in�graščaki�zelo�radi�zaplešejo�v�graj-
skem�parku.

Vokalna skupina Aria

Stati na odru in peti je res čudovito
DOBOVA - »Ko se zaveš, koliko lepega si v tem letu dosegel in naredil ter koliko je bilo odrekanja in vloženega truda, si lahko ob koncu leta res zadovoljen in po-
nosen ter ga zaključiš z določeno toplino v srcu,« pravijo dekleta iz Vokalne skupine Aria. Za njimi je nadvse intenzivno in uspešno leto 2017, zaradi česar smo se 
tudi odločili, da jim v tej številki namenimo pozornost.

Članice�Vokalne�skupine�Aria�niso�samo�odlične�pevke,�am-
pak�tudi�zelo�dobre�prijateljice.�
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VDC Krško - Leskovec
želi vsem svojim uporabnikom, njihovim 
svojcem ter še posebej podpornikom in 

donatorjem vesel božič, zdravo, uspešno in 
izzivov polno novo leto 2018.
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Naj bo leto 2018 očarljivo
ter vam prinese veliko veselja in sreče
v vaše osebno in poslovno življenje.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje 
in želimo vse lepo v 2018!

Tanin Sevnica d.d.

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 405 561

 STROKOVNA IZVEDBA MANSARD 
V NIZKOENERGIJSKEM STANDARDU

SREČNO!

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

Tel.: 041 716 154

Svojim strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje

ter vam želimo vesele praznike in srečno novo leto.

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

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

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

Naj se uresničijo sanje, udejanjijo želje

SREČNO 2018!
kolektiv Radanovič Brežice

in izpolnijo pričakovanja!

Slovenski trgovec leta Volkswagen 2015

PERUTNINARSTVO
CIGLAR s Senovega

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

ivan_ciglar@t-2.net

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

Popotovanje v leto 2018 naj bo polno poslovne in osebne 
sreče, zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva.

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

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

in srečno novo leto.

vstop prost
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jih je šel ponudit v eno od trgo-
vin s spominki v Ljubljani, ga 
je prodajalka zavrnila, češ da 
»pri njih prodajajo samo poce-
ni stvari« … 

ČUDOVIT VRT IN ZBIRKA 
STARIN

Jože ima nasploh rad lepe stva-
ri in tako že vrsto let s poseb-
nim občutkom skrbi za vrt 
domačije, ki sicer ni njegova 
rojstna - rodil se je namreč na 
sosedovi, to pa kupil kasneje 
od dedičev. Njegov vrt je res 
nekaj posebnega, čeprav ga 
nismo obiskali v najbolj »cve-
točem« obdobju leta, bogati-
jo pa ga domiselne ureditve: 
čebelnjaki, v katere je prede-
lal staro prešo in dva soda, ko-
zolček oz. uta s klopicami in 
mizico, spet narejeno iz soda, 

nadstrešek ob gospodarskem 
poslopju, pod katerega vabi 
klop z mizo na podstavku iz 
starih vprežnih sani, klop, ka-
tere naslonjala so kolesa sta-
rega voza lojtrnika, pa seveda 
skrbno pokošena trava, obre-
zano grmičevje, urejene gre-
dice … »Vrt oziroma okolica 
domačije obiskovalca očara 
s tradicionalnostjo, uporabo 
sonaravnih principov vrtnar-
jenja ter avtohtonostjo pri 
uporabi rastlin in materialov. 
Gostoljubnost in srčnost last-
nika pa poskrbita, da obiska 
vrta zlepa ne pozabite,« so za-
pisali v obrazložitvi posebnega 
priznanja Turističnega društva 
Lovrenc Raka, ki so mu ga po-
delili na nedavnem prazno-
vanju desetletnice društva. 
Rad pokaže tudi zbirko sta-

rega orodja, ki jo je uredil na 
»podu« gospodarskega poslo-
pja, v kateri so nekdanji polje-
delsko »stroji«, slamoreznica, 
pohištvo, gospodinjski pripo-
močki pa tudi precej mizarske-
ga oz. tesarskega orodja, saj so 
se pri hiši ukvarjali s to obrtjo.

KREPAK ZAJTRK IN 
GIBANJE

Na pogled bi mu težko prisodi-
li, da bo naslednje leto dopolnil 
že 80 let, kar pripisuje pred-
vsem zmernemu življenju, ki 
ga vsako jutro začne z enakim 
ritualom: najprej dva kilome-
tra hoje in teka, nato pa krepak 
zajtrk, v katerem ima posebno 
mesto kos kruha s semeni, po-
litega s konopljinim ali kate-
rim drugim oljem. »To mi dá 

energijo za cel dan. Zajtrk in 
gibanje, brez tega ni nič,« pra-
vi Jože. Čeprav živi sam, saj je 
že pred 20 leti ovdovel, občas-
no pa je pri njem prijateljica 
iz Ljubljane, pravi, da žensko 
roko še najmanj pogreša v 
hiši, saj mu nobeno gospodinj-
sko opravilo ni tuje. »Le piško-
tov ne pečem,« doda, medtem 
ko spretno postreže s kavo in 
(kupljenim) pecivom. Vse, kar 
je ustvaril, mu predstavlja ve-
liko veselje, opravila v zvezi z 
urejanjem in dopolnjevanjem 
pa mu zapolnijo čas. »Dan je 
mimogrede naokoli in tudi živ-
ljenje hitro mine,« pove sicer z 
nekaj otožnosti v glasu, vendar 
mu tudi medtem nasmešek ne 
izgine z obraza …

� Peter�Pavlovič

Življenjsko pot Jožeta Ober-
ča je dodobra zaznamovalo 
20-let no delo v Nemčiji, sprva 
sicer načrtovano le za dve 
leti, s katerega se je vrnil leta 
1983. V Essnu je delal kot kovi-
nostrugar v tovarni Krupp, za 
hobi pa se je začel v kleti blo-
ka, v katerem sta živela z ženo, 
ukvarjati z obdelavo kosov ma-
sivnega lesa v razne izdelke. 
»Leta 1965 sem v ta namen 
sam naredil stružnico, ki jo 
poganja stroj iz pralnega stro-
ja. Torej je stara že več kot 50 
let, pa še vedno odlično dela,« 
pove ob ogledu miniaturne de-
lavnice v garaži, edinega pros-
tora na njegovi domačiji, kjer 
je nekaj »ustvarjalnega nere-
da«. Z obdelavo lesa se bolj in-
tenzivno ukvarja v zadnjih le-
tih, izdeluje pa zlasti stenske 
ure oz. ohišja zanje (urne me-

hanizme nabavlja iz Nemčije), 
ter lične skledice in svečni-
ke iz masivnega lesa, občasno 
pa naredi tudi kaj kovinskega, 
npr. jezdeca na konju, ki pije iz 
korita ob »štirni«, iz vijakov in 
matic, pa uro iz kosa kovinske 
traverze, ki je že skoraj zgnila 
v zemlji … Razstavno galerijo z 
desetinami izdelkov ima v ga-
raži hiše, javno se z njimi še ni 
predstavil. Med številnimi ura-
mi, ki visijo na steni, posebej 
pritegne ura, za katero je upo-
rabil del starega soda z vra-
tci, na katerem je poleg ozna-

ke prostornine obnovil tudi 
druge oznake, vključno z (za-
enkrat še) neznanim grbom s 
številko 939.

STARIM STVAREM NOVO 
ŽIVLJENJE

Uporablja zlasti orehov, če-
šnjev, hruškov in hrastov les, 
kot material za svoje izdelke 
pa porabi marsikaj, tako je de-
nimo razdrl več kot 100 let sta-
ro skrinjo, poleg starih sodov 
mu pridejo prav kakšna sta-
ra vrata ipd. »Starim stvarem 
dajem novo življenje,« pravi o 
svojem hobiju, ki se ga loti, ka-
dar ga »prime«, brez kakšnega 
vnaprejšnjega načrta. In zakaj 
ga kot kovinarja po stroki priv-
lači ravno les? »Les je živo bit-
je, lepo diši … Narava je vse na-
redila prav in ustvarila toliko 

lepega, mi pa naredimo toliko 
kiča in plastike,« pove. Posebej 
ga privlačijo ure, ki jih, kot pra-
vi, opazuje vsepovsod, v zvezi 
z njimi pa pove tudi naslednjo 
zanimivost: »Ko sva se z ženo 
vrnila iz Nemčije, sva bila va-
jena mestnega hrupa, tukaj pa 
je bila ponoči takšna tišina, da 
naju je kar motila in sva kupi-
la 'vekarico', da je ponoči tik-
takala v spalnici.« Veliko svo-
jih izdelkov podari prijateljem 
in znancem, kakšnega pa tudi 
proda, čeprav težko ovrednoti 
delo in čas, ki ju vloži vanje. Ko 

Ljubitelj lepih stvari Jože Oberč

»Narava je ustvarila toliko lepega, 
mi pa naredimo toliko kiča«
BREZJE PRI RAKI - Ko človek obišče Jožeta Oberča na Brezju pri Raki, razpotegnjenem naselju ob meji krške s škocjansko občino, dobi občutek, da je vsaka stvar 
na svojem mestu in z namenom, tako v hiši kot v njeni okolici, ki jo odlikuje zlasti čudovito urejen vrt. Manj kot po slednjem, za katerega je bil že večkrat nagra-
jen, je znan kot izdelovalec ličnih izdelkov iz masivnega lesa in zbiratelj starin, ki jih ima skoraj že za manjši muzej.

Jože�Oberč�v�»kraljestvu«�svojih�stenskih�ur

V�zbirki�starin�je�veliko�tesarskega�orodja.
Več�kot�50�let�stara�stružnica,�ki�jo�poganja�stroj�iz�pralne-
ga�stroja.Kot�ohišje�za�ure�uporabi�tudi�dele�stare�sodov.

Kovinski�jezdec�na�žejnem�konjuTa�kos�železa�je�potegnil�iz�zemlje�in�ga�predelal�v�uro.

Čebelnjak,�vgrajen�v�staro�prešo�in�sod
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VEČ KOT LOGISTIČNI CENTER

Prijetne praznike in srečno v novem letu!

V prihajajočem letu 2018
želimo vsem 

našim cenjenim kupcem 
in poslovnim partnerjem 
obilo zdravja in sreče. 

www.evergreen.si

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

Tel.: 041 623 066 | 07 81 65 325

Elektroinstalacije
Elektrifikacija prireditvenih prostorov

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

Orehovec 37b, 8311 Kostanjevica na Krki

Vesel božič in srečno novo leto!

Kavarna in slaščičarna
z najlepšim razgledom v Posavju

vam želi srečno 2018!

Delovni čas: TOR - NED od 10. do 20. ure, PON: zaprto
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Delovni čas:
ponedeljek od 7. do 12. ure
torek - četrtek od 7. do 17. ure
petek od 7. do 18. ure
sobota od 7. do 13. ure

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

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

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

Zbiramo naročila za tatarski biftek!

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

LADKO PETRETIČ s. p., 
Krška cesta 10, 

8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

Prihaja najlepši čas v letu,
namenjen družini, 

prijateljstvu in vsem, 
ki so nam blizu.

Preživite ga kar se da lepo.

Srečno!

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

SREČNO!

Ulica 11. novembra 49, 8273 Leskovec pri Krškem

SREČNO!SREČNO!

Želimo vam prijetne 
in vesele praznike ter 

srečno novo leto 2018!
Kolektiv podjetja GKI d.o.o.

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

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

Želimo vam lepe praznične dni 
ter srečno in uspešno leto 2018.

Poskrbite za svoje zdravje in zdravje vaših najbližjih tudi v letu 2018.

Skupaj z vami že 54 let.

ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO
www.zd-krsko.si

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

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI 
OBČIN KRŠKO, BREŽICE 

TER VSEH OSTALIH POSAVSKIH OBČIN.

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

srečno, polno, pogumno in strpno, z obilo priložnostmi za vse, 
ki z optimizmom zremo v novo leto 2018. 

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

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

Mateja Zupan ter občinska svetnika Julijan Kerin in Tadej Radkovič.

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

info@stranka-rok.si.
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»Iz tedna v teden pluti med up-
ravičeno visokimi pričakovanji 
več sto organizacij in več deset 
tisoč rednih bralk in bralcev ni 
enostavno. Potrebuješ vreme, 
naklonjeno plovbi, urejen pri-
stan, primerno opremo, pred-
vsem pa dobro posadko z zna-
njem in navsezadnje kapitana, 
ki navkljub prisotnosti zelo 
velikih drugih ladij in mar-
sikdaj razburkanemu morju 
pogumno začrta in drži smer 
plovbe. Posavski obzornik po 
dvajsetih letih ni več najmlaj-
ša ladja. Posavski obzornik že 
dolgo ni več le potiskan kos pa-
pirja, postal je naša skupnost,« 
je s poetičnimi besedami di-
rektorica Zavoda Neviodunum 
Maruša Mavsar popeljala pri-
sotne v pogovorni večer.

Ta je počasi odstiral nastaja-
nje končnega izdelka, ki vsake 
14 dni razveseli na 32 časopi-
snih straneh v nakladi 27.000 
izvodov, ki jih brezplačno, s po-
štno dostavo, prejme več kot 
26.500 gospodinjstev v obči-
nah Brežice, Bistrica ob So-
tli, Kostanjevica na Krki, Kr-
ško, Radeče in Sevnica. Poleg 
tega časopis prejemajo števil-
ni drugi naročniki v Posavju in 
drugod po Sloveniji, veliko iz-

Že dvajset let vzpodbujamo in povezujemo Posavje
KRŠKO - 7. decembra se je v Valvasorjevi knjižnici Krško odvijal pogovorni večer, ki je bil namenjen odsti-
ranju spominov ob 20-letnici izhajanja regionalnega časopisa Posavski obzornik, ki je v želji, da bi se z za-
nimivimi vsebinami približal čim širšemu krogu bralk in bralcev, v tem času doživel kar nekaj prelomnic. 

vodov je poslanih tudi v tujino, 
kjer ga berejo ljudje, ki izhajajo 
iz naših krajev in jim izvod ča-
sopisa pomeni dragoceno vez 
z domačimi kraji in ljudmi. O 
tem kroži celo anekdota, ki je 
nastala že pred leti, ko internet 
še ni bil razširjen, ob srečanju 
v Kanadi živečega izseljenca z 
enim izmed posavskih župa-
nov. Ko mu je župan začel pri-
povedovati o projektih, ki so 
jih izpeljali in jih še namerava-
jo v občini, ga je slovenski Ka-
nadčan prekinil in dejal, da že 
vse ve. Presenečeni gostitelj ga 
je vprašal, od kod, in gost mu 
je odgovoril: »V Kanado preje-
mam Posavski obzornik.« 

NASTANEK IN RAZVOJ 
ČASOPISA

Na pogovornem večeru ob 
20-letnici izhajanja regionalne-
ga časopisa Posavski obzornik 
so v sproščenem pogovoru z 
bibliotekarko Polono Brenčič 
z občinstvom delili nekatere 
spomine na različne dogodke, 
ki so vplivali na nastanek in ra-
zvoj najbolj branega časopisa v 
posavski regiji odgovorni ure-
dnik in idejni tvorec časopisa 
Silvester Mavsar, glavni ure-
dnik Peter Pavlovič, ki je tudi 

urednik Almanaha občine Kr-
ško, dolgoletna novinarka Bo-
jana Mavsar ter nekdanji prvi 
fotograf in kasneje oblikovalec 
časopisnih strani Boštjan Co-
larič.

»Ko je prenehal izhajati časopis 
Naš glas, je nastala praznina v 
posavskem medijskem prosto-
ru in jasno mi je bilo, da lahko 
poskusimo z novo zgodbo,« 
je odgovoril Silvester Mavsar 
na vprašanje Brenčičeve o za-
četkih Posavskega obzorni-
ka in dodal, da je imel Posa-
vski obzornik že neke vrste 
prolog, ki pa je bil neuspešen. 
Leta 1991 je namreč ob sode-
lovanju partnerjev začel izda-
jati časopis Srž. To naj bi bil 
14-dnevnik, vendar je ta iz raz-
ličnih razlogov, kmalu je priš-
lo tudi do osamosvojitvene voj-
ne, izhajal samo nekaj mesecev. 

Brenčičevo je zanimalo tudi, 
zakaj so za prvo naslovnico 
izbrali ravno Rafka Vodeba. O 
tem je Mavsar povedal: »Že s 
prvim sogovornikom smo že-
leli nakazati enega glavnih 
poslanstev revije, da bomo 
predstavljali ljudi, ki so s svoji-
mi deli presegli povprečje, tako 
tiste, ki živijo v Posavju, kot 
one, ki so odšli, pa se še vedno 
radi spomnijo, ostajajo poveza-
ni. Tega se z večjim ali manjšim 
uspehom držimo še danes, ko 
tudi na ta način vzpodbujamo 
in povezujemo Posavje. Vseka-
kor pa je bil duhovnik, pesnik, 
filozof in kulturni delavec Vo-
deb, sicer rojak iz Dolenje vasi, 
prava izbira.«

Mavsar je povedal, da so bili 
v prvi, po številu skromni re-
dakciji poleg njega in Bojane 
Mavsar predvsem sourednik 
Aleksander Gelb, oblikova-
lec Miloš Radosavljevič in fo-
tograf Boštjan Colarič, prav 
tako pa so jih podpirali člani 
KD Obzorje, ki je bilo prvi izda-
jatelj takratne revije Posavski 
obzornik, med njimi Vida Ban, 
Marija Kalčič Mirtič, Drago 
Petakovič in drugi. Prve števil-
ke je natisnil Bojan Rabzelj v 
Krškem, nekaj naslednjih Vla-
dimir Abram na Senovem, po 
nekajmesečnem sodelovanju s 
tiskarno Bucik v Semiču in Gra-
fiko Špes v Novem mestu so 
leta 2000 začeli s tiskom več-
jih naklad v Ljubljani, najprej 
pri TČR Delo, od leta 2006 pa 
Posavski obzornik tiskajo na 
rotaciji v Tiskarskem središču 
Delo, v družbi Dela, Slovenskih 
novic in mnogih drugih sloven-
skih in hrvaških časopisov z ve-
likimi nakladami. 

Med mejnike v razvoju časopi-
sa Silvester Mavsar šteje leto 
2005, ko je na podlagi dogovo-
ra z župani Bogovičem, Vizja-
kom in Jancem uspel pridobiti 
podporo treh največjih občin, 
istega leta je časopis postal 
štirinajstdnevnik in dobil ča-
sopisno obliko. Leta 2006 so 
dosegli uvrstitev v Nacionalno 
raziskavo branosti, ki je leta 
2009 pokazala, da časopis re-
dno bere prek 50.000 ljudi, po-
membna je bila tudi oblikov-
na in vsebinska prenova leta 
2014 in še marsikaj drugega v 
dveh desetletjih.

Pisalo se je leto 1997
"Preden pa steče pogovor o začetkih današnjega slavljenca in 
seveda njegovem uspešnem nadaljevanju, na kratko poglejmo, 
kaj se je takrat dogajalo v Krškem, kjer je Posavski obzornik sho-
dil," je dejala Polona Brenčič v uvodu k pogovoru in nadaljevala: 

"Pisalo se je leto 1997 in v Krškem so podpisali pogodbo o na-
bavi uparjalnikov za NEK, v Vipap Vidmu so se pohvalili z dob-
rim obratovanjem, obnavljali so Termoelektrarno Brestanica, v 
brežiški Hipo banki so prvi v Sloveniji uvedli elektronsko ban-
čništvo, krška podružnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
pa je izvajala pilotski projekt zdravstvene kartice. 

V krški politiki so trajale in trajale hude zdrahe med levo in 
desno stranjo, ki je vladala z županom Siterjem na čelu. V po-
litiki velja omeniti še to, da je Franc Bogovič, tedaj že predse-
dnik Občinskega sveta, postal predsednik krške SLS, na Seno-
vem pa so zahtevali svojo občino.

V športu je nekdanji viceprvak Slovenije v košarki Interier do-
življal poraz za porazom in se nazadnje poslovil, Brežičan Jure 
Rovan je rušil rekorde v skokih s palico, Vesna Vučajnk je 
osvojila državni naslov v stepu za Plesni klub Lukec, speedway 
ekipa Slovenije, v kateri sta bila poleg Ferjana tudi Krčana 
Šantej in Lekše, je dosegla zgodovinski uspeh z uvrstitvijo v 
A skupino. Krčani so vse bolj opozarjali na dotrajani plavalni 
bazen in pretesno knjižnico. Krški kriminalisti so zasegli naj-
večjo količino tabletk ecstasy dotlej, pri Avto Puntar pa so za-
čeli prodajati prve seate.

Po občinskem prazniku se je v svojem 18. letu, 27. junija pos-
lovil časopis regionalnega značaja v zasebni lasti, ki je zrasel 
iz t.im. delegatskega glasila - Naš Glas. Urednik Ivan Kaste-
lic se je poslovil z uvodnikom DOST MAMO, v katerem je zlas-
ti tedanjim županom in politikom očital neuresničene oblju-
be o podpori časopisu …

Učencem, staršem, zaposlenim in vsem 
obiskovalcem naših koncertov želimo prijetne 

praznike in srečno, glasbeno obarvano leto 2018.

V�Valvasorjevi�knjižnici�Krško�je�na�ogled�pregledna�razsta-
va�izhajanja�časopisa�Posavski�obzornik�z�nekaterimi�tiska-
nimi�izvodi.

15�let�izhaja�tudi�Almanah�občine�Krško.�
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Že dvajset let vzpodbujamo in povezujemo Posavje
Na vprašanja Brenčičeve sta 
nato odgovarjala tudi ostala 
dva gosta, člana prve zasedbe 
uredništva Posavskega obzor-
nika. Tako se je Boštjan Cola-
rič spominjal, da je v začetnih 
letih trajalo postavljanje časo-
pisnih strani do zgodnjih jut-
ranjih ur, nakar šele je sledil 
prenos na digitalni medij in vo-
žnja do izdelovalca filmov oz. 
klišejev v Celju ali Novem mes-
tu, od koder so jih nato odpe-
ljali v tiskarno. Z današnjo so-
dobno tehnologijo se je ta čas 
skrajšal na nekaj ur vključno s 
tiskom mnogo višje naklade. 

Novinarka Bojana Mavsar, ki 
je časopisu zvesta celih dvaj-
set let, je delila z obiskovalka-
mi in obiskovalci spomine na 
trenutke, ki so bili polni en-
tuziazma in zaupanja v uspeh 
projekta, ki ni imel finančnih 
botrov, pač pa le silno željo 
po ustvarjanju nečesa novega, 
za kar so ocenjevali, da je Kr-
škemu in Posavju tudi nujno 
potrebno. Opisala je tudi dve 
negativni izkušnji, ki sta jo na-
redili pri pisanju člankov pre-
vidnejši in modrejši.

»V regionalnem mediju se mo-
raš spoznati na vse, kar je po 
eni strani dobro, po drugi pa ti 

onemogoča, da bi se speciali-
ziral za določeno področje,« je 
dejal glavni urednik Peter Pav-
lovič, ki je na kratko predstavil 
tudi vsebino Almanaha občine 
Krško za leto 2017. Le-ta je le-
tos izšel že 15. leto zapored in 
prinaša enoletni pregled do-
gajanja v občini s političnega, 
gospodarskega, kulturnega in 
družabnega področja. 

Spomini sogovornikov so se 
nanašali tudi na zagon in s 
snovanje oddaj na TV Krško, 
ki je nekaj let delovala pod 
okriljem Zavoda Neviodunum 
in ugasnila leta 2007. Njena 
osrednja informativna in tudi 
najbolj gledana oddaja je no-
sila naslov Od torka do torka. 
Nekaj besed so namenili še 
spletnemu portalu Posavske-
ga obzornika, na katerem so 
dnevno sveže novice iz lokal-
nega okolja.

POMEN POSAVSKEGA 
OBZORNIKA

»Za našo knjižnico je ča-
sopis neprecenljiv vir do-
moznanskih vsebin, saj upo-
rabniki naše knjižnice pri 
raziskovanju iščejo in upora-
bljalo prispevke  v Posavskem 
obzorniku. Preko časopisa so 

Posavke in Posavci seznanjeni 
tudi o našem delu, o vsebinah,  
ki jih ponujamo, o novostih, o 
odmevih na naše prireditve 
in o drugih dejavnostih,« je 
dejala direktorica Valvasorje-
ve knjižnice Urška Lobnikar 
Paunović. 

O pomenu posavskega me-
dija je spregovoril tudi krški 
župan mag. Miran Stanko, 
ki je menil, da je pri omenje-
nem časopisu potrebno iska-
ti namesto ekonomskega po-
mena »pravi pomen« in ta se 
razkriva v objektivnem prika-
zovanju vsakdana, v katerem 
se po županovih besedah lah-
ko vidi vsak občan. »V ospred-
ju je sedanje življenje, dogod-
ki in osebe. Ta medij je postal 
v teh dvajsetih letih del naše-
ga vsakdana, nekaj, kar mora 
biti v tem prostoru. Zelo bi ga 
pogrešali, če ga ne bi bilo, zato 
vztrajajte naprej, delajte tako 
dobro, kot ste doslej,« je dejal 
in nato odprl razstavo Posa-
vski obzornik včeraj in danes, 
ki v sliki in besedi prikazuje 
20-letno pot edinega tiskane-
ga mediji, ki povezuje in zdru-
žuje vseh šest posavskih občin 
ter prinaša pestre in raznoli-
ke vsebine, zanimive za širok 
krog bralk in bralcev. 

V vseh teh letih je bilo opra-

vljenih tudi več kot 300 in-
tervjujev z osebami, ki so s 
svojim delom ali rezultati na 
različnih področjih presegli 
povprečje in si zaslužili tovr-
stno pozornost. Poseben dop-
rinos so tudi zgodbe o  znanih 
in malo manj znanih ljudeh, 
ki so ustvarjalni in inovativ-
ni, ki sledijo svojim sanjam ali 
pa so preprosto srečni v krogu 
družine in prijateljev na košč-
ku zemlje, ki jim nudi vse, kar 
potrebujejo. Časopis, ki pri-
haja v posavske domove vsak 
drugi četrtek, ima občasno za-
radi posebnih tematskih pri-
log več kot 32 strani. 

Večer je z glasbenim nasto-
pom popestril glasbenik Toni 
Sotošek, ki ga s časopisom in 
odgovornim urednikom veže-
jo zelo lepi in posebni spomini, 
saj so njegovi začetki povezani 
tudi s Silvestrom Mavsarjem. 
Iskrene čestitke ob jubileju je 
izrekla še ena izmed zvestih 
bralk Zora Pevec, ki je dejala, 
da so v Posavju zelo ponosni 
na časopis, ki poleg dobrih no-
vic širi še bralno kulturo med 
Posavkami in Posavci. Dogo-
dek se je zaključil v sprošče-
nem vzdušju in obujanju spo-
minov ob dobrotah Aktiva 
kmečkih žena Sremič. 
� Smilja�Radi,�
� foto:�R.�R.�in�M.�M.

Božiček bo na prireditvi otrokom 
delil čokoladne rezine in roladice;

dedek Mraz bo delil balone in bombone.

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

v Brežicah.
Program prireditev v decembru,

ki bodo potekale v hali 2:

sobota, 23. december, ob 16.00:

Obisk BOŽIČKA 
in PUJSE PEPE

petek, 29. december, ob 17.00:
Obisk DEDKA MRAZA 

IN DINOZAVROVO RAJANJE

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 150
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Naj vas tudi v 2018 
spremljata lepota 
umetnosti 
in ustvarjalnost!

Od�desne�proti�levi:�odgovorni�urednik�Silvester�Mavsar,�glav-
ni�urednik�Peter�Pavlovič,�novinarka�Bojana�Mavsar,�nekda-
nji�sodelavec�Boštjan�Colarič�in�moderatorka�pogovora�Po-
lona�Brenčič.

Glasbeni�gost�Toni�Sotošek

Novinarsko�kilometrino�je�v�Posavskem�obzorniku�nabira-
la�Lidija�Petrišič�Colarič,�med�sodelavci�pa�je�bil�tudi�TV�no-
vinar�Goran�Rovan.

V�prvi�vrsti�sedijo�(od�leve�proti�desni):�direktorica�Zavoda�
Neviodunum�Maruša�Mavsar,�krški�župan�mag.�Miran�Stanko�
s�soprogo�in�direktorica�Valvasorjeve�knjižnice�Urška�Lobni-
kar�Paunović.
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Dr. Veljković, kako vi občuti-
te približevanje božičnih in 
novoletnih praznikov?
Medtem ko so mesta po vsej 
Evropi praznično okrašena in 
božične melodije polnijo naše 
domove z veseljem in magijo 
upanja v človeška srca vstopa 
svetloba. Božični in novoletni 
prazniki so čas, ko ljudje z ena-
ko vnemo slavimo konec stare-
ga in začetek novega leta. Ver-
jamemo namreč, da z novim 
letom dobivamo novo prilož-
nost, zato je komunikacija med 
ljudmi v času praznikov inten-
zivnejša, obarvana z empatič-
nimi čustvi. Prazniki prinašajo 
čas velikih čustvenih in čutnih 
poslastic, ki jih lahko zaužije-
mo samo v družbi z drugimi 
ljudmi. 

Vaši občutki prihoda božič-
nih in novoletnih praznikov 
zvenijo precej romantično.
Žal je tako, da je sodoben na-
čin življenja ljudi v veliki meri 
prikrajšal za najboljše občutke 
in doživetja, še posebej v vsak-
danjem življenju moškega in 
ženske. Ljudje ne znamo biti 
več romantični, pozabili smo 
na to najlepše sozvočje srca in 
razuma. V ozračju romantike 
se oči smejijo, pljuča se širijo 
in srce pospešuje korake, kot 
da nekam zamuja. Res pa je, da 
so določeni pojavi in dogodki v 
okolju dejavnik, ki zna ožive-
ti čustva in človeka v človeku. 
Zato so prednovoletni prazni-
ki humus romantike. 

Pogovor z dr. Božidarjem Veljkovićem, avtorjem knjige Glasna tišina poželenja

Prazniki so čas čustvenih in čutnih poslastic, 
ki jih lahko zaužijemo samo v družbi z drugimi 
KRŠKO - Pred kratkim je bila v Valvasorjevi knjižnici Krško predstavitev nove knjige Brežičana dr. Božidarja Veljkovića z naslovom Glasna tišina poželenja, v ka-
teri je zbral svoja razmišljanja o komunikaciji med spoloma. Ker je v času pred prazniki pomen medsebojnih stikov še toliko večji, smo avtorja povabili, da nekaj 
svojih pogledov deli z našimi bralci.

Praznični dnevi so torej čas, 
ko je pozornost najpogostej-
ša komunikacija med ljud-
mi?
Tradicija in izročilo Božiča 
predstavljata čas pozornos-
ti. Pozornost je najsplošnej-
ši in tradicionalni način kaza-
nja naklonjenosti do nekoga. V 
komunikaciji med ljudmi ima 
pozornost pozitivno vlogo, po-
sebej med Njo in Njim. Ljudje 
pozornost do drugih pogos-
to izražamo z dajanjem daril. 
Obdarujemo vedno, kadar za-
čutimo, da je takšno dejanje 
povezano s okoliščinami in 
priložnostmi, ki so ustvarjene 
za dokazovanje čustvene nak-
lonjenosti do določene osebe. 
Dejstvo je, da so prednovole-
tni in novoletni prazniki kot 
ustvarjeni za dajanje in preje-
manje daril, ki naj bi bila ved-
no čim bolj osebna. So ljudje, 
ki že z izbiro darila in  načinom 
izročitve povedo bistveno več, 
kot bi to lahko storili z beseda-
mi. A darila govorijo namesto 
nas, samo če so dana od srca. 

Vino je v naši pokrajini in 
skoraj po celi Sloveniji po-
memben del materialne kul-
turne dediščine. Kje vi vidite 
mesto vina v socialni komu-
nikaciji in žensko-moških 
odnosih?
Pomembne dogodke v živ-
ljenju človeka, kot so rojstvo, 
krst, poroka, praznovanje raz-
ličnih obletnic, proslavljanje 
uspehov in jubilejev, prebo-
levanje travm in neuspehov 

in ne nazadnje smrt, sprem-
lja vino. V naši kulturi zaseda 
vino pomembno mesto, kajti 
nikjer drugje po svetu ne naj-
demo toliko verzov in pesmi o 
vinu, vinski trti, goricah, zida-
nicah in vinogradniških opra-
vilih kot pri nas. Skratka Jezus 
Kristus ni povsem brez razlo-
ga pretvoril vodo v vino. Go-

vorimo torej o vinu kot teko-
čini biblijskih razsežnosti. Ni 
tekočine, napitka ali pijače, 
ki tako usodno vpleta in ple-
te moško-ženska razmerja 
kot vino. Prešernova  Zdravlji-
ca, ki je postala slovenska hi-
mna, je oda vinu, dobri volji, 
empatiji in ljubezni. Ob vinu 
ni samo hrana boljša, ampak 
je tudi glasba lepša, ljudje pa 
postanejo plemenitejši. Pred-
sodki so ječarji človekove sre-
če, ki jih najučinkoviteje ubija 
prav vino. 

V svoji knjigi govorite tudi 
o glasbi kot eni izmed oblik 
komunikacije? 
Glasba je edinstvena duhov-
na in socialna komunikacija, 
ki zbližuje in je čudežen obliž, 
ki nikoli ne razočara. Vsaka lju-
bezen je nepopisna glasba, ki 
jo lahko molče poslušata samo 
zaljubljenca. Srečneži, ki so lju-
bili in bili ljubljeni, nikoli ne 
pozabijo melodije, ob kateri 
so prvič spregovorili ali zaple-
sali s svojo ljubeznijo. Glasba 
je prepričljiv eliksir človeškega 
zdravja, čeprav ga ne vidimo. 
Je edini jezik, ki ga vsakdo ra-
zume. Kajti, glasba ni nič dru-
gega kot duhovni obrok ener-
getskim točkam, ki za človeka 
pomenijo življenje. Ko človek 
zdrsi v obup, glasba otopli srce 
in razvedri pogled. Glasba je v 
človekovi spolnosti predvsem 
prijateljica romantike in lju-

bezni. Ljubiti ob nežnih zvo-
kih pomeni, da sta Ona in On 
na pravi poti iskanja smisla. 
Glasba iz socialnega dogodka 
naredi praznik.

Kako ples vpliva na kako-
vost medčloveških odnosov?
Ples je prvi izvirni izraz člo-
vekovega počutja, njegove 

duše. Človek preko plesa spo-
roča drugim v okolju, kako se 
počuti, oznanja, da želi svoja 
čustva deliti z drugimi. Ples je 
večdimenzionalna komunika-
cija ženske in moškega. In že 
zato, ker je bistvo plesa v tem, 
da povečini plešeta ženska in 
moški skupaj, je vedno ero-
tična, romantična igra zape-
ljevanja. Ples ženske in mo-
škega je najbolj sofisticirana 
oblika manifestacije človeko-
ve spolnosti. Ženska in moški 
lahko plešeta tudi ločeno, a se 
vseeno, vsak na svoj način za-
peljujeta. Obstaja seveda tudi 
ples ženske in moškega, za ka-
terega pravimo, da je "spolno 
slep". Gre za primere formal-
nih oblik vedenja ob različnih 
dogodkih in obredih, ko pleše-
ta sorodnika ali prijatelja raz-
ličnega spola. Božični in novo-
letni prazniki so priložnost za 
vse vrste plesa.  

Objemi in poljubi so gotovo 
najpogostejša komunika-
cija med ljudmi v času pra-
znikov?
Fizični dotiki ženske in moške-
ga so zelo pomembna spolna 
komunikacija v jeziku, ki sega 
daleč onkraj besed. Od pamti-
veka velja ugotovitev, da doti-
ki telesu prijajo. Naši koži, po-
dobno kot želodcu, je potrebna 
hrana, zato koprni po dotikih. 
Ti imajo lahko različna, ne 
samo spolna sporočila. Pogos-

to socialno sporočilo dotika je: 
tukaj sem, ob tebi in s tabo. 
Objem je najbolj nedolžna in 
zelo kulturna oblika vstopa v 
intimni prostor nekoga, najpo-
gosteje partnerja/ice, toda to 
velja tudi, kadar gre za prijate-
lje, znance ali svojce. Je totalni 
dotik, ko si človek napolni roke 
z ljubljeno osebo. Njegova tra-
janje in energija sta določena z 
namenom, ki pa je lahko spol-
ne ali druge socialne narave. 

Ali je Platon imel prav glede 
poljubljanja?
Poljubljanja kot načina komu-
niciranja še do danes ni poja-
snila nobena teorija. Razprava 
o poljubljanju traja od Plato-
nove mitološke predpostavke, 
da je človek po volji Zevsa pre-
polovljen na dve bitji, moškega 
in žensko, ki se s poljubljanjem 
želita vedno znova združeva-
ti, do pripovedi o tem, da smo 
se poljubljanja naučili od živa-
li. Poljubljamo se ob različnih 
priložnostih in iz različnih ra-
zlogov. Težko si je predstavljati 
proslavljanje osebnih prazni-
kov brez poljubov. Božični in 
drugi prazniki so dnevi, ki so 
jih polni, da ne omenjamo no-
vega leta ali poroke, ko polju-
bi preprosto dežujejo. Poljub 
na čelo, lice ali ustnice je na-
čin neverbalne komunikacije, 

ki je lahko bolj iskrena kot iz-
govorjena beseda. Prvi poljub 
ostaja globoko v spominu kot 
izkušnja, ki naznanja odraslost 
in vstop v popolno spolnost. Je 
vedno nekaj romantičnega, že-
lenega, obetajočega. Poljub je 
sejalec upanj, netilec roman-
tičnega vzdušja in podžiga-
lec strasti. Ljubljenje kot del 
spolne igre je zdravilo za dušo 
in telo, ki stane tako malo in 
daje tako veliko. Je velikokrat 
globlje čustvo in intimnejše 
kot sam seks. Poljub ljanje kot 
del ljubljenja je dejanje ena-
kopravnega jemanja in daja-
nja, česar za sam seks ne bi 
mogli reči. 

In kaj bi ob koncu želeli spo-
ročiti našim bralcem?
Bralcem želim polno mero ra-
dovednosti, ki pelje k iskanju in 
ustvarjanju smisla kot predpo-
stavke sreče. Pomembno je, da 
o sreči ne sanjamo, ne čakamo 
na njo, temveč da jo ustvarja-
mo. Skupaj Ona in On, skupaj 
v družini in v družbi. Človek 
je namreč ljubeče bitje. Bral-
kam in bralcem želim torej ve-
liko ljubezni, kajti ta je edina 
sposobna premagovati vse ovi-
re na poti od želja do njihovega 
uresničevanja.

� Silvester�Mavsar

V mesecu novembru je pri brežiški založbi Primus izšla knjiga 
dr. Božidarja�Veljkovića z naslovom Glasna tišina poželenja. 
Knjigo so javnosti prvič predstavili v Valvasorjevi knjižnici Kr-
ško, kjer se je z avtorjem pogovarjal Silvester�Mavsar, njego-
vo dosedanjo ustvarjalno pot pa je predstavila Polona�Brenčič. 
V uvodu je avtor, ki je bil doslej sicer bolj znan kot strokovnjak 
za področje prava in politologije ter turizma, nazadnje pa kot 
prvi dekan Fakultete za turizem v Brežicah, opisal nastanek in 
ureditev svoje knjige. Največ je govoril o napačnem dojemanju 
ene glavnih dilem odnosov med žensko in moškim, t.j. vprašanju 
enakosti in enakopravnosti. Iz obsežne knjige, ki vsebuje deset 
poglavij s preko šestdeset temami, sta sogovornika izbrala tudi 
nekaj aktualnih tem, kot na primer spolno nadlegovanje, večja 
razlika v letih med spoloma, prijateljstvu med žensko in moš-
kim idr. Ob tej priložnosti so bila v knjižnični avli razstavljena 
tudi nekatera druga Veljkovićeva knjižna dela s področja turiz-
ma, politologije in prava. 

2 01

GOSTILNA ŽOLNIR
Krška cesta 4, 

Kostanjevica na Krki
tel.: 07 498 71 33

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

  
Kolektiv Gostilne Žolnir

88

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

Zahvaljujemo se vam za obisk in zaupanje 
ter želimo vse dobro v letu 2018. 

Kolektiv Hotela City 

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

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

Naj se vam smeje tudi v prihodnjem letu!

...  Delamo za Vaš nasmeh :)

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

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

VESEL BOŽIČ 
IN SREČNO NOVO LETO 2018

Lisca_obzornik_128x111_TISK.indd   1 14. 12. 2017   14:22:18cestitka_128x111mm_20171215.indd   1 15. 12. 2017   09:21:57

Skylab dentalni in diagnostični center
mob.: 064 255 977 / 031 366188

tel.: 059970000
www.skylab-dental.si

INDIVIDUALNI PRISTOP VSE NA ENEM MESTU

GARANCIJA

BREZ ČAKALNIH DOB

NAJSODOBNEJŠE STORITVE

ZOBOZDRAVSTVO

ESTETSKO ZOBOZDRAVSTVO
ZOBNI IMPLANTATI
ČELJUSTNA KIRURGIJA
PARODONTOLOGIJA
RAČUNALNIŠKO VODENA 3D PROTETIKA
KOMPLETNA RTG DIAGNOSTIKA OZ. SLIKANJE ZOB
(LOKALNI, ORTOPAN IN 3D CBCT POSNETKI)

Srečno 2018!

Kakovost se vedno splača.

NAJBOLJ KAKOVOSTNI MATERIALI

www.sds.si

Spoštovani in spoštovane!

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

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

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

leto 2018 pa naj vam prinese mir in blagostanje,
srečo in zdravje ter uspehe na vseh področjih.

Člani in članice občinskih odborov SDS 
Brežice, Krško in Sevnica
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Potrebni sta le dobra volja in pozitivna energija, 
da se začnejo stvari premikati na bolje.

Vsak izmed nas ima moč narediti nekaj za boljšo 
in lepšo prihodnost.

Vse dobro v letu 2018 vam želi
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Marjana Kovačič je kot ot-
rok rada prijela za t. i. moška 
dela, saj je še posebej z vese-
ljem pomagala očetu. Poleg je 
bila tudi pri kolinah in drugih 
težjih opravilih. Doma so imeli 
majhno kmetijo, kasneje pa je 
bil njen stik z zemljo nekoliko 
v ozadju, ker je bila zaposlena. 
»Rada sem delala s stranka-
mi, to je bilo delo za dušo. Ko-
munikacija me je vedno vese-
lila. A med vsako nosečnostjo 
sem ostala brez službe. Ko pa 
sem zbolela, sem postala vi-
šek,« je odstrla Kovačičeva ne-
kaj svojih razmišljanj in nada-
ljevala, da so z izgubo službe 
prišli novi izzivi. »Res je bila 
najprej kriza, ampak v meni je 
bila neka vera. Takrat sem za 
svojo terapijo začela pisati pe-
smi, da mi je bilo lažje. Bilo je 
obdobje, ko so pesmi kar 'le-
tele' iz mene. Nisem se zaprla 
vase, ker sem vedela, da s tem 
ne bom ničesar rešila. Vpisala 
sem se na razne tečaje – na te-
čaj sadjarstva, predelave sadja, 
biodinamike, zeliščarstva, eko-
loškega vinogradništva. Imeli 
smo nekaj več  vinograda, zato 
sem dala temu prednost. Pre-
hod je bil težak. Prvo leto je 
bilo izredno slabo, naslednje 
leto je bilo že bolje. V glavnem 
imamo laški rizling, pa tudi ne-
kaj frankinje. Lansko leto pa je 
bila izredna letina, prečudovi-
to grozdje, tudi mošt, ki ga je 
bilo užitek poskušati.«

Sogovornica je izrazila vese-
lje nad polno zaposlenostjo. 
»Moje aktivnosti se dopolnju-
jejo včasih tudi z društvom vi-
nogradnikov, kjer je aktiven 
mož, pa pri videmskih gasilcih, 
zelo rada pa skrbim za aktiv-
no delovanje našega društva. 
Ker smo blizu občinskega sre-
dišča, imamo gotovo zato tudi 

več aktivnosti, saj zajemamo 
kar široko območje, kjer se 
vedno kaj dogaja. Smo odprte 
za vse ženske, ki se nam želijo 
pridružiti, imamo pa tudi več 
skupnih druženj, saj spada-
mo v Društvo kmetic Krško,« 
je povedala in obenem izrazi-
la zahvalo vsem, ki so ji prija-

zno stopili na pot, delijo radost  
ter »so veseli in sejejo dobro-
te srca«. 

VSE ŽENSKE SO 
ENAKOVREDNE

Marjana Kovačič je med dru-
gim povedala, kako pri njej 
poteka življenjski ritem. »Vza-
mem si čas in drugače razmi-
šljam. Vidim tisti pravi pomen 
tistih, ki smo kmetice z dušo in 
srcem. Cenim to, da sem kmeti-
ca in ni me sram, če imam kdaj 
umazane, žuljave roke in ni me 
sram takšnih pokazati. Ni vse 
vedno tipi-topi, pa saj ni nikjer. 
Je pa lepo, ko si lahko sam svoj 
šef, pa si vse delo razporejaš, 
kakor te je volja,« je še dejala. 

»Včasih je bila med mestno in 
vaško žensko velika razlika, 
ponekod je ta razlika še vedno 

prisotna,« sva odstrli pretek-
lost, kjer so bile ženske, kakor 
je dejala sogovornica, podre-
jene moškim, morale so pos-
lušati ter se v vsem podrediti 
možu. »Še vedno obstajajo av-
toritativni moški, a ženske so 
sedaj bolj odločne, imajo dru-
gačno komunikacijo, so bolj 

razgledane in se znajo takšne-
mu možu tudi upreti. Ženska 
res podpira tri vogale v hiši in 
še četrtega malo. Ampak ni tež-
ko, če delaš to s srcem. Ni ti tež-
ko pozno zaspati, ni težko zgo-
daj vstati, če veš, da bo iz tega 
zadovoljstvo,« je Kovačičeva z 
nasmehom dejala in še pripo-
mnila, da je leto za žensko raz-
lično delovno obdobje. Ene po-
zimi rade kvačkajo, pletejo ali 
opravljajo druga ročna dela, 
ene pišejo, berejo, pečejo. »Na 
kmetih ni urnika, prilagodiš si 
ga, kakor delo narekuje tempo. 
Nikoli ni miru, niti pozimi, am-
pak je dobro, ker veš, da boš z 
opravljenim zadovoljen. Vemo 
pa tudi, kaj bomo imeli na kro-
žniku. Tista energija, ki je v iz-
delkih, veliko pomeni. Vedno 
bolj imajo ljudje radi domačo 
hrano in domače pridelke,« je 
navedla. 

»Ženske, ki ne hodimo v služ-
bo, smo ravno toliko vredne. 
Me imamo več časa, ki ga lah-
ko razporedimo tako, kakor 
nam je všeč, one pa imajo več 
denarja in manj časa. Dobro je, 
da imamo denar, vendar vse-
ga ne moremo gledati skozi de-
nar. Še vedno velja: več kot daš, 
več imaš. Več kot daješ, bolj si 
zadovoljen in si hvaležen za 
vsako stvar,« se je med bese-
dami spet nasmehnila.

ČAS PRAZNIKOV IN 
DOMAČE HRANE 

»Preobilje trgovinske hrane 
nas ne bo peljalo daleč, izni-
či vse praznike,« je razmišlja-
la in še povedala, da so se vča-
sih praznikov veselili, ker je 
bilo vse skromno, zdaj pa je 
praznik lahko vsak dan. » Sko-
raj vsak dan jemo meso, kru-
ha imamo na pretek. Pri nas 
vemo, kaj pijemo in jemo. To 
ponudimo tudi svojim prija-
teljem, saj k nam mnogi radi 
prihajajo. Vesela sem, da smo 
magnet za ljudi.« Po njenih be-
sedah se je treba znati ustaviti 
in si vzeti čas, čeprav ga včasih 
zmanjkuje: »Ker nikoli ne vem, 
kdaj koga zadnjič vidim, s kom 
zadnjič klepetam. Lepi spomi-
ni napolnijo človeka s prijetni-
mi občutji.«

K praznikom vsekakor sodi 
tudi bolj slovesna hrana. Pri 
Kovačičevih se na mizi za pred-
jed znajde tatarski biftek, sle-
di dobra domača goveja juha, 
nato pečena kura, mlinci, ne-
kaj ocvrtega, pa francoska so-
lata, vsekakor ne sme manj-
kati niti kaj sladkega, denimo 
potica in zavitek. Včasih je bil 
pred božičem čas kolin in so v 
tistem času jedli tudi svinjsko 
meso, celo krvavice, ali mre-

žno pečenko. Z mesom je bilo 
treba ravnati previdno, ker ni 
bilo skrinj, treba ga je bilo pre-
delati, prekaditi in posušiti, da 
je bilo bolj obstojno. »Sosed-
je so pomagali drug drugemu 
in ta sosedska pomoč je bila 
na prvem mestu. Danes tega 
ni več, vse je modernizirano. 
Zapiramo se med štiri stene. 
Sedaj je kupna moč višja, po-
tuje se lahko kamor koli in 
pristna človeška bližina izgi-

nja,« je bilo v njenih besedah 
nekaj grenkobe. Vseeno pa je 
najin pogovor zaključila opti-
mistično: »Bodimo zadovolj-
ni z drobnimi rečmi. Želim, da 
vam moja pesem polepša pra-
znike: Božična noč, svet poln 
luči, naj v soju njih vsak srečo 
najde si. Naj v srcu bo toplo, v 
duši čisto in  svetlo, da v no-
vem letu spet in spet bomo uži-
vali življenja razplet.« 
� Marija�Hrvatin

OB PRAZNIKIH CENJENIM ZAPOSLENIM,
DOBAVITELJEM IN ŠIRŠI OKOLICI 

ŽELIMO ZDRAVJA, DOBREGA POČUTJA 
IN USPEHOV V LETU 2018!

 Plastoform je postal sinonim napredka in rasti.
Njegovi glasniki so operacijski oddelki, oblikovanje, inženiring,

prodaja ter zaposleni, ki s svojim znanjem, nadarjenostjo 
in  spretnostjo prispevajo in gradijo prihodnost.

Marjana Kovačič, kmetica z dušo in srcem

»Treba se je znati ustaviti in si vzeti čas«
SREMIČ – Marjana Kovačič je predsednica Aktiva kmečkih žena Sremič, ki je bil ustanovljen pred dvajsetimi leti ravno v njihovi hiši. Na Sremiču je preživela tudi 
otroška leta, si ustvarila družino ter je mati 23 in 25-letnih sinov. Po izgubi službe pred osmimi leti je poiskala novo priložnost in sedaj pravi, da je z veseljem kme-
tica. V pogovoru sva odstirali tako položaj žensk kot praznični čas, ki so ga ljudje včasih nestrpno pričakovali, danes pa se mnogo lepega izgubi v preobilju.

Članice�AKŽ�Sremič�(Marjana�Kovačič�na�sredini)�na�predsta-
vitvi�svojih�izdelkov�v�krškem�nakupovalnem�središču

Vinska pogača, 
ki jo pripravlja Jožica Pajtler: 

Potrebujemo vlečeno testo, ki ga razvlečemo (kot za zavitek), 
nato posujemo plast (širina enega pednja) orehov, nanj potro-
simo naribana jabolka s cimetom, dodamo vanilin sladkor. To 
pokrijemo s kosom vlečenega testa, nanj pa položimo kruh (prib-
ližno 2,5 × 2,5 cm) po celotni dolžini, ki je predhodno namočen 
v aromatično kuhano vino. Spet prekrijemo s kosom testa. Nato 
posujemo jabolka z dodatki – orehi in sladkorjem ter vse sku-
paj zavijemo kot zavitek. Pečemo v pečici približno 40 minut 
na 180 stopinjah.

Zavitek iz modre frankinje,
ki ga pripravlja Marjana Kovačič: 

Potrebujemo vlečeno testo, sladek skutin nadev, kamor vme-
šamo nekaj sladke smetane, sladkor in jajce ter jagode modre 
frankinje (naj bodo cele, ker so pečke tudi zdravilne). Na razvle-
čeno testo razgrnemo pripravljeno zmes ter zvijemo. V pečici 
pečemo približno 35 minut (odvisno od debeline zavitka) na 
180 stopinjah. 

Vinska�pogača�(levo)�in�zavitek�iz�modre�frankinje

Z 31. 12. 2017 ZAPIRAMO AMBULANTO 
SPLOŠNE MEDICINE KRŠKO, Tovarniška 18.

Vsem pacientom se zahvaljujemo za njihovo dolgoletno 
zaupanje v delo ambulante.

Obenem želimo vsem pacientom in občanom Posavja 
vesele praznike in vse dobro v novem letu 2018.

 Zaposleni: Sodelavci:
 Natalija Bergant Dr. Jasmina Jagić
 Ana Ivanović Dr. Emil Šprajc
 Jožica Gabrič Dr. Anton Sikošek  †
 Dr. Stane V. Sunčič Dr. Jože Pirc    
  Saša Povhe

Tovarniška 18, 8270 Krško
Tel.: 07/ 49 22 063
e-pošta: info@asmkrsko.si

A S M KRŠKO
Ambulanta splošne medicine
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info@karodi.si

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

40 let tradicije

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

ZEL-EN
Naj bo tudi v letu 2018 

vaš korak odmeven,
beseda pogumna,

življenje pa iskrivo, ustvarjalno 
in polno toplih trenutkov.

Srečno!

Vesel božič in srečno novo leto!
Kolektiv Lekarne Brežice

Spoštovani!

Naj Vam novo leto bogato obrodi,
naj Vas z radostjo napolni,
obda Vas z dobrimi ljudmi.
Naj bo sreča vedno z Vami,
dan po dobrem naj diši.

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
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Rasti v 2018. Vsak dan. Celo leto.
Naj vam bo prihajajoče leto naklonjeno.

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

SREČNO  2018!

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

Trenutki sreče, lepe misli in doživetja
naj vas v novem letu pripeljejo do 
osebnega zadovoljstva in uspehov.

Srečno 2018!
 CTO d.o.o., MDB 16, Leskovec pri Krškem

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO

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

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

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

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

Kolektiv Cvetličarne Kerin Krško

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si
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Z miklavževanjem je v Podbo-
čju pričel župnik France No-
vak, šlo pa je za preproste, 
bolj govorne predstave v ka-
peli in skromno obdarovanje. 
Člani Kulturnega društva Stane 
Kerin Podbočje so čutili, da lah-
ko prireditev pripravijo malo 
bolj »z dušo«. »V prvi predstavi 
so nastopali otroci nižjih razre-
dov, angeli so bili kar v obhajil-
nih oblekah. Prva predstava je 
imela naslov Miklavž v Podbo-
čju, šlo je za besedilo Zore Pi-
ščanc s prilagojenim naslovom. 
V naslednjih letih smo odkrili 
besedila Franca Juvana, to so 
krajše, 25-minutne predsta-
ve, ki sem jih popravljala gle-
de na število otrok, ki so želeli 

nastopati,« se začetkov spomi-
nja Černelič Jurečičeva. Občas-
no je bilo nastopajočih tudi 
manj, zdaj pa se morajo otrok, 
ki želijo sodelovati, celo malo 
»otepati«. »Zadnja leta so teksti 
vedno bolj avtorski, dolgoletne 
izkušnje pa tudi pomanjkanje 
novih tekstov me primorajo v 
pisanje, kar pomeni poseben 
izziv. Vsebina predstav je ved-
no poučna, dobro vedno zma-
ga nad zlim, vsako leto otro-
ke spomnimo na dobra dela, 
medsebojno pomoč, pomoč 
starejšim in na vrednote, kot 
so poštenost, delavnost,« pra-
vi gonilna sila ne le tega, ampak 
tudi številnih drugih dogodkov 
v Podbočju.

Vsaka predstava je bila poseb-
na in tudi, če so tekst kdaj po-
novili, so jo naredili na drug 
način oz. jo aktualizirali. V le-
tošnji predstavi, ki je nosila na-
slov »Nagrade pa take«, so bili 
v ospredju parklji - tokrat so 
jih uprizorila dekleta -, ki so 
delili darila ne pridnim, pač pa 
porednim otrokom. Na koncu 
so na sceno le stopili angelčki, 
priklicali svetega Miklavža, ki 
je otrokom položil na srce, naj 
se vendarle trudijo za dobro 
in jim nato razdelil darila. »Ni-
koli nismo hoteli delati samo 
obdarovanja. Poudarek je na 
predstavi in njeni vsebini ter 
tudi na tem, da otroci zberejo 

pogum in odidejo do Miklavža 
sami. Pa da se tudi malo bojijo 
parkljev, ki jih lahko med de-
ljenjem daril - seveda le, če se 
pustijo - zvežejo.« 

Predstave so tudi kostumsko 
bogate, pri čemer jim je zadnja 
leta pomagala kostumografi-
nja Irena Ina Čebular, ki je iz-
delala res veličastna angelska 
krila iz perja (imajo jih kar 20) 
pa tudi nekaj »parkljevskih de-
taljev«. Z masko nastopajočih 
se že vsa leta trudijo pri dru-
žini Colner, seveda ne bi šlo 
brez pomoči staršev, ki otro-
ke vozijo na vaje, maskerjev, 
rekviziterjev, oblikovalca luči, 

hišnika itd., ter seveda vseh, 
ki pomagajo pri izbiri in pa-
kiranju daril, kjer je bila dolga 
leta v veliko pomoč zlasti Fani 
Dobravc. 

Najlepši del ustvarjanja teh 
predstav je, pravi Černelič 
Jurečičeva, pravzaprav pot, 
ki se začne nekje septembra 
in postane živa v novembru. 
Osrednja predstava je vsako 
leto na Miklavžev predvečer, 
to je 5. decembra, v Kultur-
nem domu v Podbočju, zadnja 
leta jo naslednje jutro ponovi-
jo še za OŠ Podbočje in vrtec 
Levček, dvakrat so s predsta-
vo tudi gostovali v Artičah in 
na Vihrah. Glede na povprečje 
15 nastopajočih na predstavo 
se je v 20 letih v njih zvrstilo 
več kot 200 različnih nastopa-
jočih, nekateri so seveda igrali 
tudi večkrat. »Mi je pa iskreno 
toplo pri srcu, ker so mno-
gi, ki so igrali v prvih predsta-
vah, že pripeljali svoje otroke,« 
doda ob tem. Miklavža večino 
let uprizarja Franci Černe-
lič, trikrat pa ga je tudi Ma-
tjaž Jurečič. »Najbolj sem si 
zapomnila predstavo, v kateri 
so nastopali res čisto majhni 
angelčki, ki so na vajah ves čas 

vedeli, kdo bo igral parklje, v 
predstavi pa so se maskiranih 
parkljev prestrašili in skoraj 
zamrznili. Otroška domišlji-
ja ne pozna meja ... Prav tako 
se še vsi spomnimo, kako je 
pri deljenju daril prišel iz lu-
knje v odru pravi parkelj, za-
ropotal in odvihral iz dvorane 
…  Pač mnogo manjših detaj-
lov, ki jih ne pozabimo,« se ne-
katerih podrobnosti spominja 
režiserka. Z leti je sicer posta-
lo težje pritegniti pozornost 
publike do dogajanja na odru. 
»Lanska predstava se je odvi-
jala v takem nemiru, da smo 
hoteli že odnehati. Letos smo 
starše prijazno spomnili na 
naš trud in voljo nastopajočih, 
lepa beseda je obrodila sado-
ve in veseli smo, da je bilo letos 
drugače,« ugotavlja sogovorni-
ca in obljublja, da se bo tradi-
cija miklavževanja nadaljevala.

� Peter�Pavlovič

Ne zgolj obdarovanje, ampak tudi vsebina
20 let miklavževanja s predstavo v Podbočju

PODBOČJE - Letošnje miklavževanje v Podbočju je bilo že jubilejno dvajseto, ki ga je popestrila poučna Miklavževa predstava, vselej 
pod režisersko taktirko Ivanke Černelič Jurečič. Z njo smo obudili spomine na prvi dve desetletji ustvarjanja tega nepogrešljivega de-
cembrskega dogodka v kraju.

Letos�so�bila�v�vlogah�parkljev�dekleta.

Dolgoletni�Miklavž�je�Franci�
Černelič.

Pri�delitvi�daril�Miklavžu�pomagajo�angelčki.

Kar dokazujejo domala vsako-
dnevno, saj je več kot 50 ope-
rativnih gasilcev tudi zasebno 
širše aktivnih tako v domačih 
okoljih kot v različnih društvih 
in združenjih. 16. decembra pa 
so v Poklicni gasilski enoti Kr-
ško zaključili tudi od okto-
bra trajajočo dobrodelno akci-
jo, s katero so zbrali sredstva 
na nakup dveh potapljaških 
oblek za izvajanje rehabili-
tacijskih programov članov 
Društva za cerebralno parali-
zo Sonček Posavje. Slednje je 
Aleš Stopar, operativni vodja 
enote, ob tem pa tudi donaci-
jo sredstev v višini 1000 evrov, 
predal predsednici društva Na-
taši Solomun na društvenem 
zaključku leta, za kar so jim v 
ta namen odstopili tudi prostor 
in otrokom s cerebralno para-
lizo ali drugimi motnjami v gi-
banju in razvoju dan popestrili 
še z izletom v višine in pano-
ramskim razgledom na Krško 
z gasilskega avtodvigala ter s 
preizkusom gašenja z vodo. 
Doživetje se bo nedvomno glo-
boko vtisnilo v spomin oko-
li 120 'sončkom', ki jih je živ-
ljenje prikrajšalo za neovirane  
korake in brezskrbno otroštvo.

Stopar je ob tem povedal, da je 

Dobrodelna akcija poklicnih gasilcev

S prodanimi koledarji pomagali »sončkom«
KRŠKO - Ne mine dan v letu, ko ne bi bili krški poklicni gasilci napoteni na intervencije. V zadnjih letih se njihovo število na letni ravni giblje med 600 in 800, po 
čemer se med poklicnimi enotami v Sloveniji uvrščajo v sam vrh, ob tem pa pripadniki enote tudi dokazujejo, da jim reševanje življenj in premoženja ne predsta-
vlja zgolj poklica, temveč da s polnimi pljuči dihajo za soljudi in okolje.

v gasilcih že dlje časa tlela želja, 
da bi dali svoj prispevek okolju 
oziroma ranljivim skupinam. 
Potem ko je navezal stik s Cen-
trom za socialno delo in pred-
sednico Društva Sonček Nata-
šo Solomun, so v sodelovanju 
s fotografom Mitjo Mladko-
vičem dodelali zamisel, da 
oblikujejo koledar, v katerem 
bodo ob poudarjeni estetski 
podobi predstavili tudi speci-
alnosti dela gasilcev. 12 ope-
rativcev iz štirih operativnih 
enot je tako v oktobru s foto-
grafom Mladkovičem v opuste-
li proizvodni hali bližnje tovar-
ne Vipap posnelo fotografije za 
vsak mesec v letu, na katerih z 
različno opremo ponazarja-
jo svoje specialnosti oz. opre-
mo, ki jo uporabljajo pri delu, 
od dihalnih aparatov, žage, po-
tapljaške opreme do krampov, 
kladiv, prve pomoči idr. Za še 
bolj atraktiven videz  so fan-
tje odvrgli zgornje dele oblačil, 
kar je dodalo še piko na i za-
misli in v končni fazi tudi pro-
dajni uspešnici, saj so prvotno 
naklado 300 izvodov koledarja 
prodali v pičlih treh dneh, zara-
di česar so morali takoj naredi-
ti še ponatis. Do sedaj so jih po 
ceni 10 evrov za koledar pro-
dali že okoli 750, naročila za-

nje pa še vedno prihajajo. Na 
humanitarno akcijo, ki je bila 
predstavljena tudi v televizij-
skem prispevku, se je namreč 
z naročili spontano odzvalo več 
podjetij in fizičnih oseb, kar jim 
je omogočilo nakup dveh kom-
pletov potapljaške opreme v 
vrednosti 3.700 evrov, kot že 
omenjeno, pa so jim za prese-
nečenje predali še darilni bon 
za 1000 evrov.

Solomunova je dejala, da je 
premalo besed, s katerimi bi 

lahko opisala iskreno hvale-
žnost spričo prejetega darila, ki 
bo služilo več kot 110 osebam 
s cerebralno paralizo in ostali-
mi motnjami v razvoju: »Smo 
aktivni, delovni in si prizade-
vamo delati še bolje. Želimo si 
pridobiti še dodatna sredstva 
za izvajanje programov, saj sle-
herni otrok s cerebralno para-
lizo potrebuje poleg sebe zdra-
vo, hodečo osebo, kar podraži 
programe, četudi v društvu de-
luje veliko prostovoljcev ter 
predanih staršev in svojcev. 

Letos smo pridobili in nakupi-
li veliko pripomočkov, program 
nadgradili s hipoterapijo (tera-
pija na konju, op. p.), nabavili 
dodatne invalidske smuči in 
voziček za v vodo, s katerim 
so tudi najtežje gibalno ovira-
ne osebe svobodne v vodi.« Kot 
je še povedala, so potapljanje 
prvič preizkusili pred štirimi 
leti, zato potapljaška oprema 
zanje pomeni veliko pridobi-
tev: »Voda namreč osvobaja. S 
terapijo potapljanja in ostali-
mi terapijami v vodi se utruje-

no telo od preležanin in sede-
nja spočije, porazdeli se teža.«  
Za uporabo bazenov se bodo 
dogovorili z obema šolama, ki 
razpolagata z bazenom, OŠ Le-
skovec pri Krškem in OŠ Jurija 
Dalmatina Krško, v poletni se-
zoni pa z Bazenom Brestanica, 
na katerem so že v letošnjem 
letu izvajali več rehabilitacij-
skih programov v vodi, pota-
pljanje pa bodo izvajali tudi 
na morju v sklopu zdravstve-
no–terapevtskih kolonij. »V 
kolikor je v naših močeh, tudi 
z dobrim sodelovanjem OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško, ki jo 
obiskuje večina naših otrok, si 
prizadevamo, da so otroci in 
ostale osebe s cerebralno pa-
ralizo in ostalimi motnjami v 
razvoju kar se da aktivne skozi 
celo leto,« je še povedala pred-
sednica Sončka. 

V garažah krške gasilske po-
klicne enote je otroke obiskal 
in obdaril tudi dedek Mraz, 
dobre želje zbranim članom je 
zaželel krški župan mag. Mi-
ran Stanko in namenil tudi 
posebno zahvalo gasilcem, ki 
so tudi s to humanitarno akcijo 
dokazali, da 'kdor hoče videti, 
mora gledati s srcem' …
� Bojana�Mavsar

Del�krške�poklicne�gasilske�enote�(v�ozadju)�in�člani�Društva�Sonček�ob�predaji�donacije
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Posavski muzej Brežice

www.pmb.si 

V letu 2018 vam s simboliko prvobitnih 
elementov – vode in ognja – voščimo 
svetlobo, moč, veličino in veselje, 
videnje, modrost in svobodo, dobroto, 
čistost in strast, da bi šli skozi vse ognje,  
ne da bi se opekli, in združevali vodo in 
ogenj v pogonsko paro ustvarjalnosti.
 

V čast Evropskega leta kulturne dediščine Vam voščimo s podobo Evrope na biku iz Viteške dvorane Posavskega muzeja Brežice.  
(Avtor Karel Frančišek Remb, začetek 18. stoletja).

Naj Vas življenje vode in ognja, 
sestavljeno iz kapljic in iskric, 
prerojeva, oplaja in bodri, da 
zmoremo skupaj doseči vse dobro. 
Srečno!
Z lepimi željami, sodelavke in 
sodelavci  
Posavskega muzeja Brežice

Posavski muzej Brežice • Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice • t 07 466 05 17, 031 708 737 • e vodnik@pmb.si • www.pmb.si •      Posavski muzej Brežice  

Novoletna cestitka 2018-128 x 168_Krsko-tisk.pdf   1   19/12/2017   12:58

BOŽIČEK�NA�BREŽIŠKI�TRŽNICI�-�Na�brežiški�tržnici�so�se�minulo�soboto�otroci�lahko�pridru-
žili�ustvarjalni�delavnici,�na�kateri�so�izdelovali�unikatne�voščilnice,�s�knjižničarko�Andrejo�
pa�so�prebirali�najlepše�praznično�obarvane�pravljice.�Najbolj�so�se�seveda�razveselili�obiska�
Božička,�ki�jim�je�prinesel�darila.�Njihovi�starši�in�spremljevalci�so�se�lahko�medtem�spreho-
dili�po�novoletnem�sejmu�z�bogato�praznično�ponudbo.�Vir:�Komunala�Brežice
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Zivljenje je potovanje
za katerega nihce ne dobi zemljevida

Hvala za soustvarjanje nasega

8. spominski večer zbirke Speedway v Sloveniji

Bergant: Voznik mora iti na stezo dobro pripravljen

Cveto Bergant je bil spomla-
di 1973 eden tistih novincev, 
ki so se preizkusili na stezi 
pri tedanjem trenerju Fran-
cu Babiču. Čeprav se je Ber-
gant z motorji srečal že pred 
tem, saj je leta 1969 kupil mo-
tor Gillera Saturno 500 ccm 
od Ljubljančana Alfonza Bre-
znika, voznika cestno hitro-
stnih dirk in avtorja knjige 
50 let moto športa v Jugosla-
viji. Dodatno spodbudo, da se 
preizkusi v speedwayu, je do-
bil tudi iz kolektiva Jutranj-
ka v Sevnici, kjer je bil takrat 
zaposlen, predvsem od sode-
lavcev Ada Bedeka in Janeza 
Košarja, njegov šef v delavni-
ci pa je bil brat Franca Derna-
ča, tedanjega mehanika Fran-

ca Babiča, Jože Dernač. Kot je 
dejal v smehu, tudi več kot ti-
soččlanskega ženskega kolek-
tiva ni smel razočarati. Že 15. 
aprila 1973 pa je opravil svojo 
prvo dirko in nato je z vmesni-
mi prekinitvami vozil do leta 
1982, ko je bil v ekipi krških 
voznikov s Krešom Omerze-
lom, Zvonetom Gerjevičem 
in Jožetom Žibertom, ki je 
osvojila naslov ekipnega dr-
žavnega prvaka Jugoslavije. 

Kot trener mladih spe-
edwayistov se je preizkusil že 
v 70. in 80. letih, nato pa od leta 
1992 do 2003, ko se je od aktiv-
ne vloge poslovil. Ko je Bergant 
svet speedwaya dobro spoz-
nal kot voznik, ki je imel tudi 

več poškodb, in spremljal po-
škodbe sotekmovalcev, je veli-
ko razmišljal o tem, kako vzpo-
staviti takšen sistem treningov, 
da bo voznik šel na stezo do-
volj pripravljen. Kot je povedal, 
je bil sam ob prvem srečanju s 
speedwayem presenečen, da 
se je lahko brez kakršnih koli 
predhodnih priprav že kar pe-
ljal z motorjem po speedway 
stezi. Zato je že v 70. letih 20. 
stoletja Bergant razvil siste-
matičen način treningov mla-
dih speedwayistov, saj je prav 

celostna priprava pomembna 
tako za uspeh in predvsem var-
nost voznika. 

Program priprave in vzgoje vo-
znika je takrat vseboval pozna-
vanje zgodovine moto športa 
in še posebej speedwaya v sve-
tu in pri nas, nekaj o delu špor-
tnih funkcionarjev, o pravilih, 
opraviti so morali test reflek-
sov in kondicijski test, praktič-
no učenje na speedway stezi, 
priprava pa je vsebovala tudi 
vzdrževanje steze in motor-

jev ter sodelovanje na trenin-
gih. Ob zaključku programa so 
bodoči vozniki opravili izpit za 
licenco pred komisijo. Zato so 
vozniki, ki niso imeli resnih 
namenov, hitro odnehali, saj je 
speedway trdo delo. Kot je še 
dodal Bergant, je po ustreznih 
pripravah voznik moral biti pri 
njem sposoben peljati po spe-
edway stezi do konca s polnim 
plinom. Bergant danes pred-
vsem zaradi varnosti vozni-
kov pogreša bolj sistematičen 
način dela z mladimi. Po nje-

govem mnenju mora biti voz-
nik na stezi sproščen names-
to, da se pelje ves trd, in zato 
lahko pride zelo hitro do po-
škodbe. »Nikomur ne bi smelo 
biti vseeno takrat, ko tekmova-
lec zaradi neznanja ves polom-
ljen leži ob ograji,« je še dodal.

Bergant je treniral voznike v 
okviru AMD Krško in tudi v 
Ljubljani, med njimi številne 
uspešne speedwayiste: Gre-
gorja Pintarja, Martina Pe-
terco, Zvoneta Gerjeviča, Mi-
rana Praznika, Gerharda 
Lekšeta, Izaka Šanteja, De-
nisa Štojsa, Mateja Ferjana in 
najuspešnejšega slovenskega 
speedwayista vseh časov Ma-
teja Žagarja.

Z gostom sta se pogovarjala 
publicist in poznavalec spe-
edwaya Franci Tomažič in bi-
bliotekarka ter sooblikoval-
ka speedway zbirke Polona 
Brenčič. Ker pa so spomin-
ski speedway večeri v knjižni-
ci tudi priložnost za srečevanje 
nekdanjih in sedanjih tvorcev 
tega športa, se je večer zaklju-
čil s prijetnim druženjem in 
obujanjem spominov.

� Polona�Brenčič

KRŠKO – V Krškem ima speedway dolgo tradicijo, saj je letos minilo 60 let od prve speedway dirke in 70 let od ustanovitve AMD Krško. V Valvasorjevi knjižnici so 
v pogovoru z nekdanjim voznikom in prizadevnim trenerjem Sevničanom Cvetom Bergantom 16. novembra obeležili osmo obletnico otvoritve zbirke »Speedway 
v Sloveniji«. Bergant je v skoraj dvournem pogovoru odkril mnoge zanimivosti iz svoje športne poti in poglede na treniranje speedway voznikov.  

Cveto�Bergant�(v�sredini)�v�pogovoru�s�Francijem�Tomažičem�
in�Polono�Brenčič

Na�spominskem�večeru�s�Cvetom�Bergantom�se�je�zbralo�lepo�število�nekdanjih�voznikov,�me-
hanikov�in�funkcionarjev,�ki�so�v�veliki�meri�soustvarjali�uspehe�krškega�in�slovenskega�spe-
edwaya�(od�leve):�Stane�Debelak,�Anton�Vodišek,�Jože�Žibert,�Gregor�Pintar,�Cveto�Bergant,�
Ivan�Molan,�Franci�Tomažič,�Evald�Babič,�Alojz�Mavsar�in�Vlado�Busar.
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Vesel božič in srečno novo leto.

Med
dvema

trenutkoma
se nenadoma odpro

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

temveč v nas.

S K U P I N A

NAJ V 2018 
V VAS IN OKOLI VAS 
ZASIJE T ISTO, 
KAR STE IN KAR JE 
ZA VAS BISTVENO.

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

predvsem pa varno novo leto 2018.

www.pge-krsko.si

Gradniki spodbudne in uspešne 
prihodnosti so izkušnje, znanje, 
ambicije in odločnost. 
To je naložba v uspešno 
novo leto 2018.

Srečno!

Zapeljite se po
srečni, udobni in
varni poti v 2018!

www.avtoline.si

Želimo vam 
vesele božične 

praznike ter v novem 
letu veliko dobrega 
branja in prijetnih 

trenutkov, ki se jih boste 
z veseljem spominjali.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

www.zarnkrsko.si

2018.
Naj bo dobro.
Zdravo.
In uspešno.
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V novem letu vam želimo veliko lepih pogledov,

iskrenih nasmehov, sreče,

 zdravja in osebnega zadovoljstva.

www.optikalana.si

Ko pogled na svet 

postane popolnoma drugačen, 

Optika Lana.

NAJ BO LETO 2018 
SREČNO, ZDRAVO IN USTVARJALNO!
Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem 

se zahvaljujemo za zaupanje
in želimo obilo uspehov na osebni ter poslovni 

poti in mirne ter doživete praznične dni!

www.nc-intermarket.si

BREŽICE - Tretjo decembrsko nedeljo popoldne se je na dvori-
šču gradu Brežice odvila že četrta praznična rokodelska tržni-
ca s praznično okrašenimi stojnicami, na katerih so lahko obi-
skovalci priskrbeli izvirna darila za svoje najdražje. Sprehodili 
so se med stojnicami, ki so ponujale izvirne, domiselne, zani-
mive in uporabne izdelke: od vezenin, izdelkov iz blaga, torbic, 
igrač, voščilnic, nakita, kvačkanih izdelkov, pletenin, vzglavnikov, 
polstenih izdelkov do malih unikatnih, umetniških del rokodel-
cev iz Posavja in Dolenjske. Prav tako je bila na izbiro pestra po-
nudba ročno izdelanega, unikatnega nakita. Lahko so se oskrbe-
li s čajem, mazili, naravnim milom, medom, lectovimi izdelki in 
drugimi sladkimi dobrotami. V teh mrzlih dneh bodo prav priš-
li kapa, rokavice, šal, tople nogavice ali pa zgolj skodelica vroče-
ga čaja, vse to je bilo moč najti na stojnicah. Z nakupom izdelkov 
na stojnicah Zveze Sonček - VDC Krško-Leskovec in Lions klu-
ba Brežice pa so pripomogli k uresničevanju dobrodelnih pro-
jektov. Obenem je potekalo tudi iskanje prazničnega zaklada in 
sladka ustvarjalna delavnica z dobrim možem. Otroci so skupaj 
z njim med grajskimi zidovi iskali praznični zaklad, grajska pus-
tolovščina pa jih je pripeljala do sladke delavnice, na kateri so s 
pomočjo čokolade, mrvic in ostalih prazničnih dekoracij »nava-
dne« prašičke spremenili v »progaste krškopoljce«. Za zaključek 
dneva so v prostoru pred Viteško dvorano odprli Posavsko mu-
zejsko vitrino ob 80. jubileju kiparja Janeza Zorka, o kateri pa 
nekaj več v naslednji številki časopisa. R. R.

Praznično grajsko popoldne

Živahno�dogajanje�na�praznični�rokodelski�tržnici�(foto:�P.�P.)

RADEČE - V zaprtih prostorih tržnice v Ra-
dečah so do 6. januarja na ogled afriške jas-
lice iz zasebne zbirke upokojenega sloven-
skega režiserja Gregorja Tozona, ki je z 
zbiranjem jaslic pričel že v osemdesetih le-
tih preteklega stoletja, tako da danes nje-
gova zbirka šteje že 200 najrazličnejših 
primerkov. O začetku zbiranja jaslic pove: 
»Ob obisku v Južni Ameriki sem v neki in-
dijanski vasi našel okorno rezljane in sme-
šno pobarvane figure - in tako se je začelo.« V sodelovanju z Dru-
štvom ljubiteljev jaslic Slovenije že nekaj let gostuje v različnih 
slovenskih krajih, tokrat je izbral Radeče, kjer so razstavljeni ek-
sponati jaslic s črne celine (na fotografiji).  S.�R.,�foto:�N.�Vahtar

Na ogled afriške jaslice 
iz zasebne zbirke

Kljub slabemu vremenu se je 
v Mestnem muzeju Krško že 
v petek zbralo veliko malčkov 
s starši, saj je v staro mestno 
jedro prišel dedek Mraz s 
spremstvom. Z njim so po-
leg snežink in živali prišli tudi 
ulični škratje, ki so otroke raz-

veselili z žongliranjem in igri-
vimi predstavami. Zabava se 
je nadaljevala z interaktivno 
predstavo z Andrejo Zupan-
čič. 

Sobota je bila predvsem kon-
certno obarvana. Številni obi-
skovalci so se lahko spreho-
dili med stojnicami z bogato 
praznično ponudbo domačih 
rokodelcev in gostincev, po 
prizorišču se je sprehajal de-

Praznični sejem, koncerti in tek
KRŠKO - Praznični december se je v Krškem nadaljeval s Prazničnim vikendom v starem mestnem jedru. V 
petek je bilo praznično dogajanje namenjeno predvsem najmlajšim, sobota je staro mestno jedro Krškega 
oživela s koncerti skupin Perpetuum Jazzile, BQL in Nike Zorjan, nedelja pa je bila tekaško obarvana.

dek Mraz s spremstvom in 
najmlajše vabil, da se z njim 
fotografirajo. Koncertni ve-
čer je začela vokalna skupina 
Mavrice, sledili so Nika Zorjan 
in najstniški duo BQL, za vrhu-
nec večera pa še vokalna sku-
pina Perpetuum Jazzile. 

Tridnevno praznično dogaja-
nje se je v nedeljo zaključilo z 
jubilejnim desetim novoletnim 
tekom po ulicah starega Krške-
ga v organizaciji Triatlon klu-
ba Krško. Zbralo se je kar oko-
li 200 tekačev vseh starosti. Na 
»kraljevski razdalji« 10 km sta 
med 38 tekači za zmago obra-
čunala Sevničan Miha Povšič 
in Brežičan Boštjan Vimpol-
šek, v zadnjem krogu pa je bil 
hitrejši prvi. Med 21 tekačica-

mi so bile najhitrejše Sevni-
čanke Urška Krašovec, Mela-
ni Knez in Ajda Slapšak. Na 
krajši, 4 km razdalji, sta bila v 
konkurenci 15 tekačev in de-
setih tekačic najhitrejša Ma-
tija Rizmal iz Radeč in Bre-

da Škedelj iz Šentjerneja. 30 
osnovnošolcev 2. in 3. triade 
se je pomerilo na 1 km dolgem 
otroškem teku, mlajši osnov-
nošolci so tekli na 500 m, naj-
mlajši pa na 200 m. 
 P. P. 

Dedek�Mraz�je�zaradi�slabega�vremena�otroke�obiskal�v�pro-
storih�Mestnega�muzeja�(foto:�B.�M.).

Sobotni�koncertni�večer�je�v�staro�mestno�jedro�privabil�mno-
žico�obiskovalcev�…�

…�ki�so�uživali�tudi�v�praznični�sejemski�ponudbi.

Po�mestnih�ulicah�je�teklo�okoli�200�tekačev�(foto:�TK�Krško).

www.PosavskiObzornik.si
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www.zidarstvo-fasaderstvo.com

Vsem našim strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje,

v novem letu pa želimo zdravja, sreče in uspehov 
na poslovnem in osebnem področju.

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

Kolektiv Primo telefonije s poslovalnicama 
v Krškem in Sevnici

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

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

obilo sreče, 
radosti 

in poslovnih uspehov!

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

www.krovstvo-trsinar.si

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

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

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

de
si

gn
: 

ru
br

ic
a.

sk

Naši Posavci!

Hočeš nočeš – iztek leta je čas refleksij. Pogledi nazaj in naprej so 
neizogibni, ampak tudi izjemno koristni.

Nazaj? Za nami je leto, polno dogodkov, pozitivnih in manj prijetnih. 
Poskusimo si vtisniti najlepše.

Naprej? Nestrpno nas čaka leto 2018, ki ga čakamo z optimizmom. 

Polagamo vam na srce:
 Preživite miren božič v krogu vam najbližjih, 

s ponosom se dan kasneje spomnite osamosvajanja naše države, 
čez teden dni pa pogumno stopite v 2018.

Srečno Posavje, srečno Slovenija!

Občinski odbori SLS Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Radeče in Sevnica!

SIPRO_oglas 84x125 dec2017_tisk

18. december 2017 8:09:46

Vsem svojim članom, 
kot tudi vsem občanom občine Sevnica in Posavja 

želimo ob prihajajočih božičnih praznikih vse lepo!
V novem letu 2018 pa vsem mnogo sreče, zdravja,  
poguma  in razuma, da bi združeni vseh generacij 

racionalno, optimistično in uspešno 
rešili vse zaplete in izzive prihajajočega časa!

Vodstvo občinske organizacije 
DeSUS  Sevnica
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Vikici Pinter, Lipa pri Frankolo-
vem 22, 3213 Frankolovo. Čestitamo. Lestvica je na spore-
du vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 

strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Vsak dan je lep
 2. (5.) Ans. PONOS - Peti slovensko se ne boj
 3. (4.) Ans. POGUM - Spomini
 4. (6.) PRLEŠKI KVINTET - Smej se
 5. (3.) Ans. VIHAR - Tebi verjela sem
 6. (1.) Ans. MAJ - Tam, kjer je ljubezen
 7. (9.) Ans. MLADI KORENJAKI - Očetovo darilo
 8. (7.) Ans. POLJANŠEK - Planinska
 9. (10.) Skupina NALET - Na obrazu ti piše
 10. (-.) KRAŠKI KVINTET - Nocoj

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ansambel Azalea - Greva na pot

 Kupon št. 394
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, 23. 12. 2017, ob 17. uri

1. - 2. nagrada:  knjiga Krško – stoletje na razglednicah 
3. - 6. nagrada:  knjiga Dober dan, resničnost!
7. - 10. nagrada:  Almanah občine Krško 2017
11. - 14. nagrada:  komplet otroških slikanic Brinove zgodbe
15. - 18. nagrada:  zbrana dela Viktorja Tillera 
19. - 20. nagrada:  knjižica lepih misli Mesečevi kažipoti

Geslo križanke pošljite do četrtka, 28. decembra, 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

ZALOŽBA ZAVODA NEVIODUNUM,
IZDAJATELJA ČASOPISA POSAVSKI OBZORNIK – 

20 KNJIG ZA 20 LET

Geslo 25/2017 številke: 

PRAVA IZBIRA 
ZA PRAZNIČNA DARILA

Nagrade, ki jih podarja ATOM KRŠKO, prejmejo:

1. nagrada:  unikaten predpasnik "Muffin"; 
 Darinka Ribič, Stolovnik
2. nagrada:  unikatna blazina "Rožica"; Klara Kočnar, Krško
3. nagrada:  kupon za 10 % popust na izdelek po izbiri; 
 Marjetka Beričič, Sevnica

20
LET

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

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 
Cene stanovanj 

s podzemnimi garažami 
od 92.825,53 € 

do 153.535,44 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring

Vsem bralcem želimo
v letu 2018 obilo zdravja,

sreče in uspehov.

Z NOVIM LETOM 
V NOV, TOPEL DOM

www.PosavskiObzornik.si

NUŠA DERENDA, ČEZ 20 LET
Leto 2018 je Evropska komisija razglasila za 
Evropsko leto kulturne dediščine.
Tako bo naša dediščina v vsej svoji raznolikos� še 
bolj odmevala v naši družbi, v Posavskem muzeju Brežice pa 
se bomo še naprej trudili za sodelovanja, odprtost, v želji, da 
vas prepričamo, da dediščina pripada vsem nam.  

V naši skupni dediščini imajo posebno mesto Posavke in 
Posavci, ki sooblikujejo tudi našo sedanjost, njihovo delo pa 
že postaja naša dediščina in jih že predstavljamo v razstavi 
Posavski obrazi. Med njimi je tudi Nuša Derenda, ki bo leta 
2018 obeležila 20 let samostojnega glasbenega ustvarjanja. 
Skupaj z njo bomo z razstavo predstavili čas njenega 
otroštva, začetke njene ustvarjalne po�, izpostavili 
najpomembnejše trenutke njene glasbene kariere in 
razstavili nepozabne modne kreacije z njenih nastopov. 
Obletnico bomo zaokrožili z dvema koncertoma v Viteški 
dvorani.

26. januar 2018, Galerija, 18.00
ODPRTJE RAZSTAVE NUŠA DERENDA, ČEZ 20 LET 

27. in 28. januar 2018, Viteška dvorana, 19.00
KONCERT NUŠA DERENDA, ČEZ 20 LET
Vstopnina

Prijazno vabljeni!

Predme� iz Nušinega otroštva, ko je obiskovala Glasbeno šolo Brežice

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

Več informacij: 
vodnik@pmb.si, 07 466 0517, 031 708 737
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Prav zanimivo je, kako pozorno ljudje prebirajo po-
jasnila k vražam, različne letne horoskope in prerok-
be. Bolj črnoglede so, bolj so brane. Po drugi strani pa 
nas ne zanimajo starodavna priporočila prednikov 
o najbolj primernem obnašanju v prazničnem času. 
Tista, ki govorijo o zavestnem umirjanju, poudarje-
nem izkazovanju hvaležnosti, dobrosrčne ponižnos-
ti in o postopnem pripravljanju svojih bivanjskih in 
miselnih prostorov na nov letni krog. Izgleda, da si 
vzamemo čas za vse, kar nas lahko vznemiri, priza-
dene, prestraši, hkrati pa si ne bi vzeli niti minu-
te za premislek, kako slabe stvari na svetu prepreči-
ti, spremeniti. Kako preobraziti sebe. V skladu s tem 
pozabljamo, da smo dediči tradicij z zelo pozitivni-
mi sporočili.

Zadnji letošnji Posavski obzornik vas na primer 
razveseljuje na poseben dan, 21. december, ki je dan 
Sončevega obrata. Ob 16. uri in 28 minut bo nasto-
pil zimski solsticij. Sonce bo za nekaj dni navidezno 
obstalo, nato pa si bo, ravno okoli božiča, začelo uti-
rati pot k severu. Dan bo vedno daljši in svetlejši.

Stara ljudstva so te dneve slavila in jih polnila s 
priprošnjami božanstvom in veseljem. Egipčani in 
Babilonci so veličastno praznovali zmago bogov 
svetlobe nad bogovi teme. Mnogo dih jemajočih stva-
ritev, kot sta na primer britanski Stonehenge ali ir-
ski Newgrange, je tesno povezanih z minutami, ko 
»se ustavi sonce« - solsticijem.  Tudi stara german-
ska plemena in Kelti so solsticij častila kot praznik 
Yule, zagon »kolesa življenja«, simbolično ponovno 
rojstvo Sonca. Naši praočetje, Slovani, so dneve oko-
li datuma, ko se danes praznuje božič (zanje čas, ko 
se je rodil bog ognja Svarožič ali Radogost), povzdig-
nili na najvišje mesto med prazniki. Kurili so kreso-
ve, da bi pomagali pregnati zadušljivo temo. Ko so 
prišli stari Rimljani na naša tla, so najprej posvoji-
li poganske praznike, po spreobrnitvi cesarja Kon-
stantina pa jim postopno nadeli krščansko obleko. 

Smrečje, omela, bršljan, mah, kresovi, plameni sveč, 
rdeča in zlata barva, sadje, predvsem jabolka in po-
maranče, nageljnove žbice, vino, splošno čaščenje 
številke 12: vse, kar danes površno razsipavajo med 
decembrske praznike, je pravzaprav del našega več 
tisočletnega izročila. Od prvih ohranjenih zapisov je 
jasno, da so dnevi okoli sončevega obrata neločljivi 
od pomembnega praznovanja in skrbnih priprav na 
prihod nečesa dobrega. Želim vam, da praznike uži-
jete v tem smislu. 

Prepričana sem, da si ljudje izbiramo prizmo, sko-
zi katero gledamo svet. Izbiramo si, ali bomo v tem 
svetu destruktivni ali ustvarjalni, črnogledi ali op-
timistični, sebični ali altruistični, če bomo strašili 
ali opogumljali. Izbiramo si jo kot posamezniki in 
del skupnosti. Mi, v vašem časopisu, smo jo izbrali 
že pred dvajsetimi leti in pogled naravnali na vse, 
kar je dobrega.

Še nekaj juter s koprenastimi meglicami in skoraj 
spečimi otroškimi noski na šipah, radovednimi, češ, 
kje se obira bleščeči sneg, in dvatisočosemnajsto bo 
tu. Naj vam bo milostno in v polnosti naklonjeno.

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Sončev obrat 
Četrtek, 21. 12.

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

• ob 13.00 v prostorih stal-
ne arheološke zbirke v 
Posavskem muzeju Brežice: 
odprtje razstave »Tisočletja 
posavskih gričev in ravnic«

• ob 15.00 v MT Senovo: li-
kovna delavnica

• ob 16.30 v Večgeneracij-
skem centru Posavje (CKŽ 
44, Krško): salsa za začetnike

• ob 18.00 v KD Krško: igrana 
predstava za otroke »Muca 
Copatarica«, za rumeni 
abonma in izven

• ob 18.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pravljični večer za odrasle

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

• ob 18.00 v športni dvorani 
ŠC Krško-Sevnica: novoletna 
plesna predstava PK Lukec 
Krško »Najlepši mesec« 

• ob 19.30 v cerkvi sv. Lo-
vrenca v Brežicah: koncert 
kitarista Simona Roguljića 
in pevke Tjaše Zidanič

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer »Četrtkove 
goldies oldies«

Petek, 22. 12.

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: rajanje in topli napitki

• ob 17.00 v MT Senovo: film 
+ sladkorna pena

• ob 17.00 v MT Raka: make-
-up večer

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
druženje z Lano in rojstvo 
knjige Usojena 

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: koncert MePZ 
KUD Oton Župančič Artiče z 

gosti »Praznikom naproti« 
• ob 18.00 v prostorih Magič-

nost gibanja (Hočevarjev trg 
1, Krško): vadba energijskih 
tehnik

• ob 19.00 v cerkvi sv. Jane-
za Krstnika v Šentjanžu: bo-
žični koncert septeta Fortu-
na z gosti

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija »Staromodna komedi-
ja«, za zeleni in modri abon-
ma ter izven

• ob 21.00 v Country Pubu v 
Velikem Podlogu: Kifl fešta 
Posavje 2017, nastopajo: 
Happy Ol' McWeasel, Posa-
vski Kifl in DJ Big Nose

Sobota, 23. 12.

• ob 9.00 v MT Senovo: izde-
lava koledarja 2018

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

• ob 10.00 v MT Raka: sre-
čelov

• ob 13.00 v MT Podbočje: 
peka božičnih piškotov

• ob 17.00 v MC Brežice: 
DŠBožiček

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: tradicionalni božič-
no-novoletni koncert Godbe 
Sevnica z gosti

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
božični koncert MoPZ Kape-
le z Vokalno skupino Aria

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

• ob 18.30 v Joga hiški na Se-
novem: tečaj meditacije

• ob 19.30 v KD Krško: veli-
ki božični koncert Matjaža 
Kumelja in Big banda Krško, 
glasbene gostje: Alenka Go-
dec, Daša Gradišek in Zala 
Smolnikar 

• ob 21.00 na Platzu v Sevni-
ci: stand up večer z Admir-
jem Baltićem in gosti

kam v posavju
• ob 21.30 v MC Brežice: ve-

liki prednovoletni koncert 
skupine Mi2

Nedelja, 24. 12.

• ob 16.00 v cerkvi na Logu 
pri Sevnici: božični koncert 
vokalne skupine Amabile z 
gosti, sekstetom Boštanjski 
prijatelji

• ob 18.00 ob gozdu na 
Šmarčni: Betlehemska zgod-
ba z živimi jaslicami

 
Ponedeljek, 25. 12.

• ob 18.00 ob gozdu na 
Šmarčni: Betlehemska zgod-
ba z živimi jaslicami

• ob 19.30 v večnamenski 
dvorani v Šentjanžu: božič-
no-novoletni koncert Godbe 
Slovenskih železnic Zidani 
Most, gostja večera: Kataya 

Torek, 26. 12.

• ob 9.00 s parkirišča pred Ga-
lerijo Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: 20. tradici-
onalni pohod na Polom

• ob 10.00 pri spomeniku 
v parku Radeče: proslava 
ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, slavnostni govor-
nik Matjaž Han, poslanec v 
DZ RS

• ob 10.30 na parkirnem pro-
storu KS Šentjanž: blagoslov 
konj na štefanovo 

• ob 17.00 v KD Krško: osre-
dnja posavska proslava ob 
dnevu samostojnosti in eno-
tnosti, slavnostni govornik: 
Igor Zorčič, poslanec v Dr-
žavnem zboru, kulturni pro-
gram: Simfonični orkester 
Glasbene šole Krško in Nik 
Škrlec, brezplačne vstopnice

• ob 17.00 na Kapelskem pla-
cu: pohod z baklami in ogled 
jaslic 

• ob 17.00 v dvorani KS Kr-
ška vas: 10. božično-novo-
letni koncert KD Ivan Kobal 
Krška vas

• ob 18.00 v kulturnem domu 
v Dobovi: božično-novoletni 
koncert Mešanega pevskega 
zbora Dobova z gosti 

• ob 18.00 v športni dvorani 
OŠ Blanca: 17. božično-no-
voletni koncert KD Godba 
Blanški vinogradniki z gosti

• ob 19.00 v cerkvi sv. Lo-
vrenca v Brežicah: praznič-
ni koncert MePZ KUD Breži-
ce z dirigentoma Elizabeto 
in Dragutinom Križanićem

• ob 19.00 v OŠ Jožeta Gor-

jupa Kostanjevica na Krki: 
božično-novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Kosta-
njevica na Krki

• ob 19.00 v klubu MC Breži-
ce: torkov večer družabnih 
iger »Dobra poteza«

Sreda, 27. 12.

• ob 17.00 pri Občini Krško: 
žive jaslice

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

Četrtek, 28. 12.

• ob 20.00 v KD Krško: kome-
dija »Dan norosti« 

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

Petek, 29. 12. 

• ob 18.00 v župnijski cerkvi 
sv. Petra Radeče: božični 
koncert MePZ Sv. Peter Ra-
deče z gosti, program pove-
zuje Pavle Ravnohrib

Sobota, 30. 12.

• od 10.00 dalje na Trgu Ma-
tije Gubca v Krškem: sil-
vestrski dnevi v Krškem 
- ustvarjalne delavnice za ot-
roke, dogodivščine s Sporti-
jem, plesni koraki s Plesno 
šolo Lukec, petkova pumpa 
z DJ Boštjanom

• ob 16.00 pred lokalom Cen-
tral's v Sevnici: mladi s svo-
jo glasbo in Sevn'ška kuhinja

• ob 21.00 v starem mestnem 
jedru Brežic: prednovoletni 
koncert skupin Kingston in 
Harmonk'n'roll

Nedelja, 31. 12.

• od 10.00 dalje na Trgu Ma-
tije Gubca v Krškem: silvestr-
ski dnevi v Krškem - karao-
ke za otroke, presenečenje s 
Sportijem, Krške mažoretke, 
Glasbena šola Popsi, prihod 
dedka Mraza, DJ Stenk s har-
moniko, silvestrovanje z Mr. 
Jack/Live Band

• ob 17.00 pred lokalom Cen-
tral's v Sevnici: silvestrova-
nje za najmlajše; ob 22.00: 
silvestrovanje na prostem z 
Dejanom Vunjakom in Bren-
dijevimi barabami

• ob 21.00 v starem mestnem 
jedru Brežic: silvestrovanje 
na prostem z Mladimi Do-
lenjci

Drama SNG Maribor: 
Staromodna komedija

komedija
za Zeleni in Modri abonma ter izven

petek, 22. 12., ob 19.30 uri

Kulturni dom Krško 
vam želi doživete 

božične praznike in 
radostno leto 2018.

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

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V tukajšnjem kulturnem domu je 
23. novembra v organizaciji KD Primož Trubar Loka potekalo 
odprtje likovne razstave Nevenke Flajs (na fotografiji), grafič-
ne oblikovalke, fotografinje in likovne ustvarjalke iz Krmelja. Na 
razstavi se ljubiteljica umetnosti predstavlja z različnimi motivi 
in tehnikami, saj, kot sama pravi, rada raziskuje, čeprav so mo-
tivi,  ki jih izbere, vedno pogosteje detajli nečesa, kar pritegne 
njen pogled. Odprtje razstave je z izbranimi besedami pospre-
mil Aleš Gulič - Leko, slavist, novinar in politik iz Trbovelj. Za 
prijeten koncertni del sta s priredbami slovenskih ljudskih pe-
smi v modernejši glasbeni preobleki z rahlo jazzovsko improvi-
zacijo poskrbela Igor Leonardi na akustični kitari in vokalistka 
Ana Vipotnik, člana zasedbe Fake Orchestra. 
 S. R.

Razstava Nevenke Flajs in koncert 
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Kljub temu dejstvu pa je 
gradnja odlagališča nizko- 
in srednjeradioaktivnih od-
padkov (NSRAO) v Vrbini z 
družbenega vidika zahteven 
projekt, zato aktivnosti na-
črtovanja potekajo nekoliko 
počasneje, kot je bilo pred-
videno. Terminskemu na-
črtu, ki je bil potrjen julija 
2014 v okviru investicijske-
ga programa, revizija C in po 
katerem naj bi odlagališče 
začelo poskusno obratova-
ti leta 2020, že nekaj časa ni 
mogoče več v celoti slediti. 
Zato je ARAO pripravil nove-
lirano revizijo investicijske-
ga programa z oceno stroš-
kov gradnje in terminskim 

načrtom za izvedbo del. Do-
kument je v postopku pre-
gledovanja in sprejemanja.

AKTIVNOSTI NA 
PROJEKTU ODLAGALIŠČA 
V LETU 2017

Ob tem pa ARAO, ki izvaja 
projekt v imenu in za račun 
investitorja Republike Slo-
venija, v letu 2017 nadalju-
je ključne aktivnosti. 

Od marca do konca avgusta 
2017 so bila v planiranem 
roku izvedena pripravljalna 
dela za odlagališče, vredna 
716 tisoč € z DDV. Narejen 
je bil predobremenilni na-

sip, ki bo podlaga za plato, 
na katerem bodo stali nad-
zemni objekti odlagališča. 
Nasip, v katerega je vgraje-
nih dobrih 87 tisoč kubičnih 
metrov gramoznega mate-
riala, predstavlja del zaščite 
odlagališča pred največjimi 
možnimi poplavami.

Izdelana sta bila poročilo o 
vplivih odlagališča na okolje 
in osnutek varnostnega po-
ročila. Odlagališče namreč 
predstavlja poseg v prostor, 
za katerega se kot pogoj za 
izdajo gradbenega dovolje-
nja zahteva okoljevarstve-
no soglasje. ARAO je maja 
letos podal vlogo za prido-

bitev okoljevarstvenega so-
glasja na Agencijo RS za oko-
lje (ARSO), ki vodi postopek. 

ARAO nadaljuje dela na 
pripravi dokumentacije 
za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, referenčne do-
kumentacije in varnostne-
ga poročila. Izvaja monito-

ring območja odlagališča. 
Sodeluje tudi pri aktivnos-
tih za razvoj in certificiranje 
betonskega zabojnika, v ka-
terem bodo radioaktivnimi 
odpadki odloženi v silos od-
lagališča.

KLJUČNI CILJI 
ZA LETO 2018

V letu 2018 bo treba dopol-
njevati projektno dokumen-
tacijo ter izdelati nove revizi-
je varnostnih analiz in meril 
za sprejem NSRAO v odlaga-
lišče z upoštevanjem podat-
kov iz projektne dokumenta-
cije za gradbeno dovoljenje, 
najnovejših podatkov te-
renskih raziskav in zadnjih 
ocen količin in lastnosti od-
padkov, ki jih bo treba odlo-
žiti v odlagališče. Nadaljeva-
la se bo izdelava projektne 
dokumentacije za izvedbo, 
ki se je začela že v letu 2017.

V letu 2018 bo predvidoma 
potekal postopek presoje 
vplivov na okolje, v katere-
ga se bo lahko vključila tudi 
javnost. Predvidoma vzpo-
redno bo potekala presoja 
čezmejnih vplivov. 

Do pridobitve gradbenega 
dovoljenja bo treba izbra-
ti izvajalce gradnje in druge 
zakonsko zahtevane udele-
žence v času gradnje, za kar 
bo treba izvesti več zahtev-
nih javnih naročil.

Dela na odlagališču NSRAO se nadaljujejo

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

www.arao.si

naročena objava

V Sloveniji je za radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo, ki nastajajo ob uporabi radioaktivnih snovi v medicini, raziskavah in industriji ter pri proizvodnji elek-
trične energije, dobro poskrbljeno: varno so shranjeni v začasnih skladiščih. A čeprav je skladiščenje radioaktivnih odpadkov povsem varno, si strokovnjaki priza-
devajo za izgradnjo odlagališča, ki zagotavlja trajno varno rešitev na pasiven način, s samo tehnologijo odlaganja, ne da bi moral varnost zagotavljati človek. 

Časovni pregled aktivnosti na projektu odlagališče NSRAO
2009  sprejetje Uredbe o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko- in srednjeradioak-

tivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško (Uradni list RS, št. 114/09 in 50/12)
2014 potrditev Investicijskega programa za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško, rev. C, IBE d. d., 

december 2013, potrjen s Sklepom MZIP o potrditvi investicijskega programa št. 360-
54/2013/29 z dne 8.7.2014 revizija C

2015 zaključene glavne terenske raziskave na lokaciji odlagališča 
2015  pridobljena vsa potrebna zemljišča za gradnjo odlagališča 
2015    začetek izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (projektna doku-

mentacija, referenčna dokumentacija in varnostno poročilo)
2016  izdelana projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje
2017 izvedena pripravljalna dela za odlagališče
2017  izdelana poročilo o vplivih na okolje in osnutek varnostnega poročila
2017  podana vloga za okoljevarstveno soglasje na Agencijo RS za okolje
2017 pripravljen noveliran Investicijski program za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško, rev. D

Načrtovano odlagališče NSRAO; v ospredju hala nad odlagalnim silosom, v sredini tehnološki objekt,  
v ozadju upravno-servisni objekt.

Nasip bo zaščitil odlagališče pred največjimi možnimi poplavami.

ARAO sodeluje pri aktivnostih za razvoj in certificiranje 
betonskega zabojnika, v katerem bodo radioaktivnimi 

odpadki odloženi v silos odlagališča.
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Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

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

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Nives Žveglič, Dolenja vas 

pri Artičah – deklico,
• Nina Škoberne, Brestanica 

– deklico,
• Morena Kotar, Mrzlava vas 

– dečka,
• Katja Bogovčič, Laze – 

dečka,
• Mateja Oblak, Kladje pri 

Krmelju - deklico,
• Anja Možic, Log – 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

Robert�Medvešek�iz�Krškega�in�Samanta�Kavčič�z�Zdol,�9.�
september�2017,�kapucinska�knjižnica�v�Krškem�(foto:�
Anja�Petelinšek).�Mladoporočenca�se�zahvaljujeta�pri-
jaznemu�osebju�Valvasorjeve�knjižnice�Krško,�ki�jima�je�
omogočilo�fotografiranje�v�kapucinski�knjižnici.

• Irelkys Garbey Mustelier, 
Brežice - dečka,

• Agnesa Saramati, Krško – 
deklico,

• Ana Vodlan, Rimske 
Toplice – dečka,

• Anja Kralj, Veliki Obrež – 
deklico,

• Katarina Pompe, Stolovnik 
– dečka,

• Ana Kapusta, Bukošek – 
dečka,

• Tadeja Cirnski, Sevnica – 
dečka.

ČESTITAMO!

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - 
Aktivistke Rdečega križa krajev-
ne skupnosti Pišece smo v Tru-
barjevem domu upokojencev na 
Loki pri Zidanem Mostu obiska-
le našo krajanko iz Dednje vasi 
Anico Bibič, ki je zadnje leto 
stanovalka v tem domu. Naš 
obisk z majhno pozornostjo je 
bil še posebej namenjen za njen 
minuli 90. rojstni dan. S stiskom 
roke in lepimi željami za vsa nje-
na dobra dela smo ji zaželele še 
veliko zdravja in dobrega poču-
tja. Gospa Anica, ki je vedno ve-
sela in nasmejana, je naša tre-
tja krajanka, ki je v letošnjem 
letu praznovala 90. rojstni dan. 
Čeprav jo njeni domači večkrat obiščejo, je bila našega obiska 
še posebej vesela.
� Eva�Jagrič

90 let Anice Bibič

Anica� Bibič� z� obiskovalka-
mi�iz�domače�krajevne�skup-
nosti

Po kosilu so učenci OŠ Veli-
ka Dolina pod mentorstvom 
prof. Anje Zevnik pripravili 
bogat program za svoje babi-
ce in dedke. Še enkrat so po-
kazali, da so res pridni vnuki 
in radi nastopajo. Opravili so 
novoletno inventuro in zažele-
li, da vse tisto lepo zadržimo v 
mislih, tisto, kar pa je bilo sla-
bo, pa naj odide daleč stran. 
Zaigrali in recitirali so: Tjaša 
Komočar, Larisa Omerzel, 
Maja Zofič in Martin Gramc. 
Z venčkom polk je vse zbrane 
v času kosila s svojo harmoni-
ko razveselil Matej Franko. 
Posebna božična zvezdica je 
bila pripravljena za najstarej-
šo prisotno krajanko Amalijo 
Mohorčič, ki je letos napolni-
la 99 let. Najstarejši moški na 
srečanju je bil Oskar Veble z 
dopolnjenimi 94 leti, ki je tudi 
z veseljem sprejel darila. Ples 
dveh najstarejših po letih, ne 

Najstarejša po letih, ne po srcu
JESENICE NA DOLENJSKEM - Krajevna organizacija Rdečega križa Jesenice na Dolenjskem je 10. decembra 
2017 organizirala predpraznično srečanje krajanov, ki so napolnili 70 let. Vabilu se je odzvalo in si vzelo čas 
več kot 50 krajanov. To je že deveto srečanje v preteklih desetih letih, odkar se je tradicija srečanj obudila.

po srcu, pa je marsikoga ganil 
do solz. V zaključnem delu pro-
grama se je zbranim pridružil 
še Jernej Rostohar, oče dekli-
ce Nastje, ki ima celebralno 
paralizo in za katero so člani-
ce na srečanju zbirale prosto-
voljne prispevke s srečelovom. 

Darilne vrečke so bile zelo hit-
ro razdeljene in vsi prispev-
ki so bili predani očetu s prav 
posebnim namenom in občut-
kom, da je lepo biti dobrode-
len. Med zbranimi je bilo ob-
čutiti posebno veselje, ker so 
združili moči in nekoga razve-

selili, mu pomagali. Srečanje je 
tako dobilo še dodaten pomen 
in so bili dvojno dobrodelni.

Prireditve sta se udeležila še 
predsednica OZRK Brežice 
Antonija Zaniuk in župnik 
Janez Zdešar. Vsem prisot-
nim sta namenila praznične 
besede in želje. Ob koncu tok-
ratnega druženja so si zaželeli: 
vstajanje brez bolečin v križu, 
veliko drobnih radosti, ki po-
lepšajo dan, ptice v cvetočem 
vrtu, lepe spomine, notranji 
mir, medsebojno razumeva-
nje, vero, predvsem pa zdravje 
in pridne vnuke. Veliko prijet-
nih besed, lepih želja in solz je 
bilo izrečenih na decembrsko 
nedeljo. Srečanje se je konča-
lo v popoldanskem času z be-
sedami: bodite zdravi do nas-
lednjega srečanja.

� R.�Križanac/R.�R.�

Najstarejša�udeleženca�99-letna�Amalija�Mohorčič�in�94-le-
tni�Oskar�Veble

RAKA - Na prvi decembrski 
dan so Krajevna skupnost 
Raka, Osnovna šola Raka, 
Društvo upokojencev Raka in 
KO Rdečega križa Raka prip-
ravili že 19. srečanje kraja-
nov, ki so starejši od 70 let. 
Od 200 vabljenih se je sreča-
nja v gostinski dvorani Tra-
tnik udeležilo kar 90 kraja-
nov. Udeleženci so v veselem 
razpoloženju prisluhnili kul-
turnemu programu, ki so ga, 
kot že vsa prejšnja leta, zanje 
pripravili učenci in mentori-
ce domače šole. Zbrane so z 
dobrodošlico pozdravili predsednik sveta KS Raka Silvo Kroš-
elj, predsednica DU Raka Fanika Metelko in predsednica KO RK 
Raka Marija Vrhovšek, ki so jim zaželeli prijetno počutje, veliko 
zdravja in lepih prazničnih dni. Posebno pozornost  so nameni-
li najstarejšemu udeležencu, 95-letnemu Antonu Hruševarju, 
najstarejši udeleženki, 91-letni Tončki Banič, in najstarejšima 
zakoncema Tončki in Zvonetu Potecin za 61 let skupnega živ-
ljenja. Tega dne niso pozabili niti na rojstni dan 91-letne Slavke 
Vidovič, ki je bila zaradi bolezni odsotna, zato so jo predstavni-
ki organizatorjev srečanja obiskali in ji čestitali. Kulturni pro-
gram je z glasbo in petjem popestrila tudi skupina Č'bularji, ki 
je tudi med pogostitvijo in klepetom zabavala prisotne. Posko-
čilo je srce, obujali so se spomini in prijateljstva, iz grl pa je za-
donela domača pesem. 
� J.�M.,�DU�Raka

Tradicionalno srečanje starejših 
krajanov Rake

VRHOVO - V Prosvetnem domu Vrhovo so se zbrali krajani in 
krajanke krajevne skupnosti Vrhovo, ki so starejši od 70 let (na 
fotografiji). Prostovoljke, ki delujejo v okviru OZRK Vrhovo, so 
prijetno uredile prostor in poskrbele za prijetno druženje. Sta-
rejše krajanke in krajane so s svojim nastopom razvedrili čla-
ni gledališke skupine Paglavci Prosvetnega društva Vrhovo. Po 
kulturnem programu je spregovorila predsednica OZRK Vrho-
vo Simona Gračnar, ki je povedala, da je pomembno ohranjati 
čas za prijetna druženja in obujanje spominov. Udeležence sre-
čanja so nato še nagovorili sekretar  OZRK Laško Vlado Marolt, 
župan občine Radeče Tomaž Režun, predsednica Prosvetnega 
društva Vrhovo Andreja Burkeljc Klajn in predsednik  Gasil-
skega društva Vrhovo Rudi Jevševar. Po izrečenih lepih željah 
za dobro zdravje in prijetno počutje je sledilo druženje, kjer je za 
dobro počutje skrbel Alojz Pinoza s svojo harmoniko.
  Vir:�OZRK�Vrhovo

Prednovoletno srečanje starejših 

TRŽIŠČE - 11. decembra so se na prednovoletnem srečanju 
v gostišču Ulčnik srečali prostovoljke in prostovoljci sev-
niških društev upokojencev, ki sodelujejo v projektu Sta-
rejši za starejše. Ozrli so se v uspešno opravljeno delo ter 
se zazrli tudi v prihodnost.

V sevniški občini živi 2600 ljudi, ki so starejši od 69 let, in le sla-
bih 200 ni vključenih v vseslovenski projekt »Starejši za starejše, 
za višjo kakovost življenja doma«. Gre za humanitarni program 
Zveze društev upokojencev Slovenije, ki ga izvajajo prostovolj-
ci društev upokojencev, ki obiščejo vse starejše v svoji okolici in 
jih povprašajo o tem, kako živijo in če potrebujejo kakršno koli 
pomoč. Če starejši pomoč potrebujejo, jo prostovoljci poskušajo 
organizirati in tako so v letošnjem letu opravili 11.500 obiskov 
ter nudili pomoč v tri tisoč primerih, s čimer so za 26 odstotkov 
prekoračili plan. O vsebini in uspešnosti projekta je spregovorila 
regijska koordinatorica Ida Križanec. Prisotne je nagovoril tudi 
koordinator dogodka, predsednik Društva upokojencev Razbor 
Ludvik Cesar. Za odgovorno in srčno delo prostovoljk in pro-
stovoljcev sta se zahvalila vodja oddelka za družbene dejavno-
sti Roman Strlekar in sevniški župan Srečko Ocvirk. Med pri-
sotnimi sta bila tudi predsednica DU Sevnica in koordinatorica 
prostovoljcev v društvu Marijana Kralj, priznanje ob 40-letni-
ci Društva upokojencev Krmelj pa je prejel prostovoljec Franci 
Kos.  S.�R./vir:�DU�Sevnica

Starejši pomagajo starejšim

Prednovoletno�srečanje�prostovoljk�in�prostovoljcev�v�projek-
tu�Starejši�za�starejše
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Kolpa, d. d. Metlika je slovensko podjetje s 40 letno tradicijo 
izdelave kopalniške opreme. V svoje vrste vabi sodelavce za delo 
v proizvodnji na lokaciji Kostanjevica na Krki.

Če želite postati del Kolpinega uspeha, vas vabimo, da nam 
pošljete vašo prošnjo za delovna mesta, ki vsebujejo naslednje 
dela:

• delo na lesno obdelovalnih strojih (razrez elementov, 
robna obdelava elementov, CNC obdelava …),

• pripravo in montažo pohištva, 
• pakiranje izdelkov ter
• ostala pomožna dela. 

Od kandidatov/kandidatk pričakujemo:

• IV, V, VI stopnjo tehnične smeri (lesarstvo, strojništvo ali 
drugo),

• osnovno poznavanje dela z računalnikom,
• osnovno poznavanje in branje tehničnih načrtov,
• zainteresiranost za delo,
• sposobnost prilagajanja razmeram v proizvodnji in delu v 

skupini,
• samoiniciativnost,
• usmerjenost k zastavljenim ciljem.

Nudimo:

• zaposlitev z možnostjo za nedoločen čas,
• urejene delovne pogoje in dinamično delovno okolje,
• možnost izobraževanja in dodatnega usposabljanja.

Vabimo vas, da vašo prošnjo z življenjepisom pošljete po 
elektronski pošti: jozica.klemenčič@kolpa.si ali po navadni 
pošti ali prinesete osebno na naslov: 

Kolpa d.d., obrat Lipa, Krška cesta 7, 
8311 Kostanjevica na Krki .

OBISK PATRONAŽNE MEDICINSKE 
SESTRE V KS SEVNICA

bo potekal vsako prvo sredo v mesecu 
v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica

ob 13.00 uri.

Termini posvetovalnice v KS Sevnica za leto 2018:
                                                                               
 sreda, 10. 1. 2018 sreda, 6. 6. 2018
 sreda, 7. 2. 2018 sreda, 5. 9. 2018
 sreda, 7. 3. 2018 sreda, 3. 10. 2018
 sreda, 4. 4. 2018 sreda, 7. 11. 2018
 sreda, 9. 5. 2018 sreda, 5. 12. 2018 

Izvedla jo bo patronažna medicinska sestra z 
izvajanjem meritve krvnega tlaka in svetovanjem.

Svetovanje je brezplačno!

VEČ INFORMACIJ:

www.zd-sevnica.si | ckz@zd-sevnica.si

PROIZVODNJA – NOVEMBER 2017

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 5 KOEL 17 - 107 400 3 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3 IN PB5 1.049.852 25 12

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Društveno dogajanje je po-
memben del življenja, veliko 
občanov je tudi članov društev, 
ki skrbijo, da je vsakdan v ob-
čini lepši, varnejši ali športno 
in kulturno pestrejši. In vsak-
do, ki plačuje dohodnino, lah-
ko tem društvom še dodatno 

pomaga, tako da jim podari do 
0,5 % svoje dohodnine. To ga 
nič ne stane, pomeni pa veliko. 
Darujete lahko preko sistema 
e-Davki ali se pozanimate pri 
društvih samih. Lahko pa obiš-
čete spletno stran dobrodelen.
si, kjer vas čaka seznam vseh 

društev iz posamezne občine – 
poiščete jih po poštni številki, 
označite jih, vpišite svoje po-
datke, si natisnite obrazec in ga 
do konca leta odnesite ali poš-
ljite na finančni urad. Vaša od-
ločitev velja do preklica oziro-
ma spremembe prejemnikov.

Podprite društva, nič vas ne stane

BREŽICE - 3. decembra, na prvo adventno nedeljo, je v Domu 
kulture Brežice potekal 25. dobrodelni koncert Župnijske Ka-
ritas Brežice »Klic dobrote«. Ob srebrnem jubilejnem koncer-
tu so obiskovalce v svet glasbe popeljali: cerkveni MePZ župni-
je Brežice, Elizabeta in Dragutin Križanić, ansambel Labirint, 
Glasbena šola Brežice, Anja Žabkar in Estera Cetin, skupina 
Druga lega, Tomaž Zevnik in Uroš Polanec ter Robi Petan in 
Maja Weiss. O tem, kje smo doma in kaj je dobrota, sta čudovi-
te misli in odgovore nanizali povezovalki Janja in Zala Rosto-
har. Spregovorili so tudi brežiški župnik in častni občan Milan 
Kšela, predsednik Škofijske Karitas Celje Rok Metličar ter vo-
diteljica ŽK Brežice Zinka Žnideršič. Prostovoljci ŽK Brežice se 
srčno zahvaljujejo: nastopajočim, ki so se odpovedali honorar-
ju, obiskovalcem za prostovoljne prispevke (zbrali so 1.265,10 
evra) kakor tudi sponzorjem.

BRESTANICA - V decembru iztekajočega leta sta predpraznične 
dneve popestrila člana Društva likovnikov Krško OKO Antonija 
Žener in Stane Fabjančič s skupno samostojno razstavo svojih 
del. Otvoritev je bila v bivših prostorih NLB v Brestanici. Žener-
jeva se je predstavila z izborom svojih del v tehniki akrila in olja 
na platnu, likovni starosta tega prostora Fabjančič pa je posta-
vil na ogled izrezanke, s katerimi se ukvarja v zadnjem času. V 
glasbenem delu se je predstavil mlad šestčlanski ansambel The 
Sky in požel navdušen aplavz prisotnih.� R.�Blatnik

Srebrni koncertni jubilej Razstava Ženerjeve in Fabjančiča

Z�odprtja�razstave

Maja�Weiss�in�Robi�Petan�med�nastopom�(foto:�Davor�Lipej)

RADEČE - V tukajšnji Caffe Galeriji je bila na ogled fotografska 
razstava, s katero je boštanjska fotografinja Judith Zgonec obi-
skovalke in obiskovalce popelje v znamenito kalifornijsko puš-
čavo, imenovano Dolina smrti. Puščava peščenih sipin, s snegom 
pokritih gora, kanjonov in milijonov hektarjev barvite kamnite 
divjine pokriva 7.800 kvadratnih kilometrov ozemlja, ki leži na 
severu ZDA, na meji med Kalifornijo in Nevado. Ob obisku tega 
nacionalnega parka in njegovega puščavskega dela pred dobri-
mi desetimi leti so jo premamile igre oblik in senc na vročem 
puščavskem pesku, ki skriva nešteto zgodb (tudi žalostnih, saj 
se mnogi popotniki niso nikoli vrnili iz puščave). V svoj fotograf-
ski objektiv je ujela tudi delček skromnega življenje - na primer 
cvetoči kaktus in prav posebnega kuščarja. Otvoritev fotografske 
razstave so obogatili učenci GŠ Laško-Radeče, prireditev je pove-
zovala Nevenka Vahtar, navzoče pa sta nagovorila sevniški foto-
graf Ljubo Motore in lastnik galerije Gregor Naglav. 
 S.�R.,�foto:�A.�Zgonec

SEVNICA - 2. decembra je v ka-
varni Špica v starem sevniškem 
mestnem jedru potekalo odpr-
tje slikarske razstave Milene 
Roštohar, članice Društva li-
kovnikov Krško OKO. To je av-
toričina osma samostojna raz-
stava. »Milena Roštohar se tudi 
na tokratni razstavi predstavlja 
s svojim prepoznavnim slogom. 
Z večplastnimi nanosi ustvar-
ja globino in kompozicijsko po-
stavitev. Značilnost njenih del je, 
da ima vsaka slika svojo zgodbo 
in tako gledalca vodi v njegovo 
lastno občutenje prikazanega. Z 
naslovom Barvna uvertura nas 
razstava popelje v notranji svet 
Mileninega doživljanja ljubezni 
do narave in večnega kroga živ-
ljenja, ki ga ponazarjajo ptice in drevesa, ki samostojno tvorijo 
zgodbo ali pa so kot simboli vključeni v zgodbo,« je razstavljena 
dela, ki so rezultat avtoričine domišljije in ustvarjalne vztrajnosti, 
opisala predsednica Društva likovnikov Krško OKO Branka Be-
nje ter v imenu vseh članic in članov društva izrekla likovni sno-
valki iskrene čestitke za vse doseženo.  S. R.

Igre oblik in senc v puščavi

Judith�Zgonec,�ki�je�prepotovala�velik�del�sveta,�je�ob�obisku�
Kalifornije�naredila�izjemne�posnetke�v�znameniti�puščavi.

Barvna uvertura Milene Roštohar 

Milena� Roštohar� ima� svoj�
slog�likovnega�snovanja.

KRŠKO - Boštjan Krošelj, štu-
dent magistrskega študijskega 
programa na Fakulteti za ener-
getiko UM, je na natečaju Traj-
nostne energije, ki ga prireja 
Borzen d.o.o., v močni konku-
renci 57 prijavljenih razisko-
valnih nalogah osvojil 1. mesto 
in denarno nagrado. Krošelj je 
raziskovalno nalogo pripravil 
na študijskem primeru Srednje 
šole Jesenice, ki je potrebna ce-
lovite energetske sanacije in so 
jo na Borzenu izbrali v sodelo-
vanju z Ministrstvom za izobra-
ževanje, znanost in šport. 

Prvo mesto Krošlja
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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
Bralce obveščamo, da bo pisarna PO v Brežicah zaradi praznikov 
in dopustov zaprta do 28. 12. 17. Male oglase in druge objave 
za prvo številko v novem letu, ki bo izšla 4. 1. 18, lahko v 
Brežicah naročite v petek, 29. 12. 17, od 9. do 12. ure.

ANDREJ PER

SPOMIN

iz Stare vasi na Bizeljskem.

24. decembra bodo minila tri leta,
odkar nas je zapustil naš dragi

Vsi njegovi

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in mu prižigate sveče.

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je.

ANDREJ GOLOBIČ

MARIJI CEROVŠEK

SPOMIN

V SLOVO

iz Globočic.

25. decembra mineva žalostno leto dni, 
odkar nas je zapustil naš dragi 

upokojeni sodelavki

Žalujoči: Ivica in vsi ostali, ki smo ga imeli radi

Tvoji sodelavci iz Valvasorjeve knjižnice Krško

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate 
sveče in postojite ob njegovem preranem grobu.

Med nas si prinašala sproščenost, vedrino in skrbela za pridih 
domačnosti. Hvala za vse dobro in lepo, kar si delila z nami.

Kako�srčno�si�ti�želel,
da�še�med�nami�bi�živel.

A�smrt�pač�tega�ni�hotela,
prezgodaj�te�nam�je�vzela.

Solza,�žalost,�bolečina�te�zbudila�ni,
a�ostal�je�spomin,�ki�močno�boli.

Naj�jim�ostanem�v�spominu�kot�potok,�
ki�odžeja�in�pomirja
z�žuborečo�pesmijo.�

Naj�ostanem�kot�kruh�na�mizi
za�vse,�ki�se�ustavijo�

spotoma.�
(Neža�Maurer)

MARTINA CERJAKA

ZAHVALA

iz Dečnega sela

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi dragega očeta,
starega očeta, pradedka, tasta, brata,

botra, strica in dobrega soseda

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali 
ob strani, izrekli ustna in pisna sožalja, darovali sveče in svete maše, 
se poslovili od našega Tinčeta in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Posebna zahvala PGD Dečno selo in vsem ostalim sosednjim 
društvom ter nosilcem praporjev. Hvala njegovi osebni zdravnici 
dr. Blaževič in patronažni sestri Teji, ki ga je obiskovala na domu. 
Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam 
pomagali v teh težkih trenutkih. 
Hvala govorniku Jožetu Žagarju za govor, pevkam in izvajalcu za 
zaigrano Tišino, pogrebni službi in cvetličarni Žičkar ter gospodu 
župniku za opravljen obred. 

Še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami ob njegovem zadnjem slovesu 
in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

SAŠO MUNIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

V neizmerni žalosti sporočamo, da je v 50. letu starosti umrl

Življenje�je�kakor�čudna�pot,
križišča�so�polna�raznih�zmot,
hodiš�in�tavaš,�pa�ne�prideš�tja,

kamor�srce�si�želi.
Vedno�na�koncu�sta�dve�poti,

izbereš�pa�tisto,�ki�je�ni,
hočeš�nazaj,�pa�ni�več�sledi.

(Pop�Design)

iz Spodnjega Starega Grada, zadnja leta stanujoč na Senovem.

Od našega dragega Saša smo se poslovili v ožjem družinskem krogu 
na pokopališču v Krškem, dne 15. 12. 2017.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrazili sožalje, podarili 
sveče in denarno pomoč.
Hvala tudi vsem, ki sočustvujete z nami.

ZAHVALA

MARIJE BAN
Ob boleči izgubi naše drage mame,

stare mame in tete

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in vsem, ki ste bili 
del njenega življenja, jo imeli radi ter jo spoštovali. Hvala vam za 
tolažilne besede, stiske rok, izrečena sožalja, darovane sveče in svete 
maše.
Posebno zahvalo izrekamo ljudskim in cerkvenim pevcem Sromlje, 
organistu gospodu Cirilu in moškim pevcem Sromlje za zapete 
žalostinke. Hvala dr. Vučkoviću za dolgoletno zdravljenje, gospodu 
kaplanu Romanu za opravljen obred, pogrebni službi Žičkar za 
organizacijo pogreba ter praporščakom za njihov poklon ob slovesu. 
Hvala govornikoma Darku Jelčiču in Mateji Zobarič za lepe besede 
slovesa in gostišču Kocjan za gostinske usluge.

Hvala tudi vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo 
posebej imenovali.

z Oklukove Gore

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

od�dela�tvojih�pridnih�rok.

VINKA FELICIJANA

ZAHVALA

Vsi njegovi

iz Velikega Podloga 36

Ob slovesu od našega dragega

se njegovi najbližji zahvaljujemo vsem,
ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani.

Mrzel�veter�tebe�žene,
drobna�ptičica,�od�nas,
ki�'znad�lipice�zelene
si�mi�pela�kratek�čas.

Zdaj�boš�zapustila�mene,
oj,�kak�me�srce�boli!

Mrzel�veter�tebe�žene,
pojdi,�kjer�te�veseli.

ZAHVALA

IVANA CERJAKA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta, starega očeta, pradedka, tasta,

brata, strica, svaka in botra

Žalujoči: vsi njegovi najdražji

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, nam kakor 
koli pomagali v teh težkih trenutkih, izrekali sožalje, prinašali cvetje, 
sveče, denarno pomoč in podarili svete maše. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili k zadnjemu počitku.

Posebna zahvala družinam Beuc, Ferlan, Budič, Urek. Hvala gospodu 
župniku Mitji za lepe poslovilne besede, pogrebni službi Žičkar, 
trobentaču, pevcem, gasilskemu društvu Zdole, govorniku Dragu, 
praporščakoma in gostilni Molan za gostinske storitve.

Zahvala tudi bivšim in sedanjim sodelavcem Modiane, Jankovim ter 
Jožicinim prijateljem in sosedom.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

iz Raven pri Zdolah

Prazen�je�tvoj�dom�in�dvorišče,
zaman�oko�te�naše�išče,
ostale�so�sledi�povsod

od�dela�tvojih�pridnih�rok.

ZAHVALA

SILVA ZOBARIČA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
našega dragega

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
sodelavcem za izrečena sožalja, stiske rok, darovane sveče in 
denarno pomoč.
Posebna zahvala zaposlenim na intenzivnem oddelku II Splošne 
bolnišnice Brežice, ki ste nam in njemu dovolili preživeti zadnje 
skupne ure in dneve.
Zahvaljujemo se g. župniku Kšeli za opravljen obred, Mitji in 
sodelavcem komunale, pevcem s Čateža, trobentačema, Ladu za 
ganljiv govor, vsem iz Pošte Brežice, praporščakom, Cvetličarni Tina 
in gostilni Les za ves trud. 
Vsem, ki jih nismo posebej imenovali, iskrena hvala.
Hvala, ker ste Silva spoštovali, imeli radi in ga v tako velikem številu  
pospremili v njegov poslednji dom. Ohranite ga v lepem spominu.

iz Brežic

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je.
In�ne�jočite�ob�mojem�grobu,

nisem�tukaj�in�ne�spim.

 
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. Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780

Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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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

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam pajka SIP 350 in 
smrekove plohe, 5 cm. 
Tel.: 030 694 956

Prodam suhe in silažne bale 
ter jelene (navadne in damnja-
ke). Tel.: 031 535 068, 07 49 
76 002

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

Prodam drva za kurjavo. Mož-
nost razreza in prevoza. 
Tel.: 051 254 413

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

Prodam suha drva za central-
no kurjavo, balirano slamo in 
pajka SIP. Tel.: 041 408 774

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Vinogradniki, pozor! Hitro, 
strokovno in ugodno vam ob-
režemo in uredimo vinograde 
čez vse leto. Tel.: 031 830 637, 

Umek Babič Robert, dopolnil-
na dejavnost na kmetiji, Vitna 
vas 23, Bizeljsko 

Prodam vino, letnik 2017 
(belo mešano, žametno črni-
no in modro frankinjo) in pol-
sladko, letnik 2016. 
Tel.: 031 306 559

Prodam belo in rdeče vino, 
cena 1 €/l. Tel.: 041 223 957

Prodam vino modro frankinjo 
in rdeče. Tel.: 041 983 525

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 3 bikce, stare 8, 6 in 
5 mesecev. Okolica Šentjanža. 
Tel.: 041 468 384

Prodam lepe odojke šunkar-
je, težke 35 kg, in krškopoljca, 
težkega 140 kg, po nizki ceni. 
Možen zakol. 
Tel.: 07 49 77 095 

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!

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

NEPREMIČNINE
Svetovanje, projektiranje, 
oblikovanje novogradenj, pre-
nov, notranje opreme in zu-
nanje ureditve vseh objektov 
z nadzorom ter projekti lega-
lizacije in rušitve. Aspo biro, 
Samo Vojko Cerovšek s.p., Pa-
pirniška 24, Krško, 041 683 
380, aspo.biro@amis.net

Prodam hišo z garažo in dvo-
riščem v Brežicah. EI v izdela-
vi. Kličite samo resni. 
Tel.: 051 483 103

Oddam v najem gostinski 
lokal na Resi v Krškem, cca. 
120 m2 + terasa in parki-
rišče. Tel.: 041 679 189

Oddamo sobo na relaciji Bre-
žice - Krško. Tel.: 031 673 815

AVTOMOBILIZEM

Prodam štirikolesnik ATV, 
125 cm3, kot nov, v garanciji, 
letnik 2017. Tel.: 031 852 438

Kupim moped Tomos, starejši, 
APN 4, APN 6 ali “petbrzinca”, 
lahko v okvari, v delih ali brez 
dokumentov. 
Tel.: 041 681 058, Lojze

KMETIJSTVO
Prodam traktor Tomo Vinko-
vič 821, letnik 1990, z mulčar-
jem in traktor Antonio Carraro 
TRX 7400, letnik 2004. 
Tel.: 041 729 860

Prodam železni gumi voz in 
več različnih ročnih vozičkov. 
Tel.: 041 215 828

Prodam plug (dvobrazdni, 10 
col, visoki klirens), klinaste 
brane (trodelne), luščilec ko-
ruze in desko za sneg (2 m). 
Tel.: 030 998 658

Prodam suha mešana drva, 
dve motorni žagi Huskvar-
na ter čisto mast ali z ocvirki. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574 

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660

SEVNICA - V ponedeljek, 4. decembra, smo imeli na OŠ Ana Gale 
Sevnica tehniški dan. Učenci in učitelji smo se za en dan spre-
menili v Božičkove škratke in pomočnike. Tako je vsaka učilni-
ca postala pravcata delavnica, kjer smo ustvarjali najrazličnejše 
izdelke na temo božiča in novega leta. Poleg okraskov so učen-
ci izdelali tudi čudovite voščilnice. Učenci so okrasili svoje ma-
tične učilnice, na hodnike pa so pričarali pravo zimsko pravlji-
co. Seveda ni manjkala niti božična smrečica in božične pesmi, 
ki jih učenci z veseljem prepevajo.
Naslednji dan, 5. decembra, nas je obiskal prav poseben gost – 
sveti Miklavž, ki je s sabo prinesel koš dobrot. Učenci so Miklavžu 
zapeli pesmice, ki so se jih naučili posebej zanj, saj so ga želeli 
presenetiti. Najpogumnejši učenci so se Miklavžu tudi usedli v 
naročje in mu zaupali svoje skrite želje. Ker smo Miklavža zelo 
presenetili s svojo pridnostjo in pesmicami, nam je pustil zvrhan 
koš dobrot, ki smo si jih razdelili. Tudi v sredo nas je pričakalo 
sladko presenečenje, in sicer vrečka slastnih piškotov za prav 
vsakega učenca. Učenci so piškotke poskusili po kosilu.
Radi bi se zahvalili društvu Sožitje Sevnica in Milici Majcen, ki 
sta tudi letos zelo pomagala napolniti Miklavžev koš. Hkrati že-
limo zaposleni in učenci OŠ Ana Gale Sevnica vsem bralcem mir-
ne in čarobne prihajajoče praznike.  ��Ana�Žagar

Čarobni december na OŠ Ana Gale

Obisk�svetega�Miklavža
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Prodam teličko, traktor Uni-
versal 45 in češnjeve deske, 
debeline 3 cm. 
Tel.: 031 272 695

Prodam dva bikca simentalca, 
stara 6 mesecev. 
Tel.: 031 880 657

Prodam teličko simentalko, 
staro tri mesece in pol. Tel.: 07 
49 56 236 ali 041 380 075

Prodam prašiča, težkega od 
130 kg dalje. Tel.: 031 281 670

Ugodno prodam prašiče in 
odojke domače hrane (možen 
zakol) in brejo kravo. 
Tel.: 031 664 286

Prodam prašiče, težke 30-
100 kg, za nadaljnjo rejo ali 
zakol. Možnost pitanja na 
večjo težo. Možnost dostave. 
Tel.: 041 424 434

Prodam prašiče, težke okrog 
100 kg, hranjene z domačo 
hrano. Okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497

Prodam krškopoljske prašiče, 
težke 140 kg, in bele prašiče, 
težke 60 kg, za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 040 236 153

Prodam prašiča, težkega oko-
li 200 kg, hranjenega z domačo 
hrano in domače mlade peteli-
ne. Okolica Brestanice.
Tel.: 051 263 351

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

Prodamo odojke in prašiče 
(mesnata pasma) od 70-100 
kg. Možen zakol. Okolica Bo-
štanja. Tel.: 041 662 730

Prodam prašiče, težke 120-
250 kg, hranjene z domačo 
hrano. Tel.: 041 365 803

Prodam prašiča, težkega cca. 
150 kg, hranjenega z domačo 
hrano. Tel.: 031 299 638

Prodam prašiče od 150 do 
200 kg, možen zakol, suhe 
bale 150 x 150 in 130 x 130 
ter vino cviček, belo in mod-
ro frankinjo. Tel.: 041 208 430 

Prodam odojke, težke 30 kg, 
možen tudi zakol. 
Tel.: 051 483 060

Prodamo prašiče od 25 kg 
naprej in tri po 200 kg, za za-
kol ali rejo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

Prodam prašiče, težke 100 
kg in 150 kg, možen zakol 
in dobava polovice (okoli-
ca Brežic). Tel.: 041 560 136 

Prodam dva prašiča, težka 
preko 200 kg. Cena 1,60 €/kg. 
Tel.: 07 49 68 484

Zelo ugodno prodam prašiče 
dobre sorte, dva 150-180 kg, 
štiri 50-170 kg, pet odojkov 
20-25 kg. Odlični za peko, mo-
žen zakol in dostava. 
Tel.: 030 760 018

Prodam dva prašiča, težka cca 
240 kg, iz domače reje. 
Tel.: 031 897 928

Prodam sansko kozo, brejo, 
staro 3 leta. Tel.: 051 219 260

Prodam mladiče border collie. 
Cena 250 €. Tel.: 040 828 547

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Ugodno prodam 10-litrski 
bojler Gorenje Tiki, namenjen 
za pod umivalnik. 
Tel.: 040 313 636

Prodam poganjalec (1–3 leta), 
prenosno posteljico in otroška 
oblačila. Tel.: 041 215 828

RAZNO

Prodam hrastove stebre (4 
kom, dolžine 2,5 m), ventila-
tor za sušenje sena, cisterno 
za kurilno olje (3.000 l), kosil-
nico SIP Roto 165 in puhalnik 
za seno Tajfun + motor.  Šen-
trupert. Tel.: 031 791 283

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 (1/2018) bo izšla v 
četrtek, 4. januarja 2018.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 28. 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 

Upokojencem in drugim sta-
rejšim, ki ne zmorejo v celo-
ti poskrbeti sami zase, nudim 
pomoč na domu. Življenjske in 
profesionalne izkušnje ter ne-
nazadnje pripravljenost poma-
gati ljudem zaživeti normalno 
vsakdanje življenje je razlog, 
da se pogovorimo o vaših te-
žavah in obsegu potrebne po-
moči. Pokličite Vido Draksler, 
Šmarčna 20, Boštanj. 
Tel.: 041 318 339

Prodam zračno suhe smreko-
ve plohe (160 €/m3) in zračno 
suhe smrekove deske (120 €/
m3). Tel.: 041 634 146

STIKI

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

Želim spoznati dekle za resno 
zvezo. Tel.: 068 178 898

Veren, delaven, komunikati-
ven, situiran, preprost, v lju-
bezni vsestransko prevaran 
podjetnik se želi poročiti z de-
kletom do 46 let. 
Tel.: 031 420 193

Vitalen bogat vdovec, upoko-
jen podjetnik, delal v tujini, vi-
soke športne postave si želi 
zakonske zveze, potovanj ... z 
vitko, urejeno damo, do 60 let. 
Možnost dedovanja. 
Tel.: 041 229 649, www.zau.si 

Moški, 60 let, bi rad spoznal 
žensko močnejše postave (120 
kg) za resno zvezo - poroka. 
Tel.: 051 803 241

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

KRŠKO - 29. novembra so učenci in učitelji OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja starše, skrbnike in predstavnike sodelujočih 
ustanov povabili na tradicionalno prireditev Likof. Letos 
so jo tematsko posvetili »Sloveniji in svetu okoli nas«. Ta je 
lep, so dejali učenci, »a Slovenija je za nas središče sveta«.

Ravnateljica šole dr. Barbara Smolej Fritz je povedala, da so 
učenci s svojimi učitelji in mentorji prireditev, sestavljeno iz ple-
sa, petja, instrumentalnih nastopov in lutkovne igrice, ter likov-
na dela za tematsko okrasitev prostora pripravljali dva mese-
ca, skozi njo pa doživljali radost, vznemirjenja, pričakovanja, pa 
tudi občasno porajajoči dvom, ali bodo zmogli. »In skozi ustvar-
jalnost,« je dejala ravnateljica, »smo se še tesneje povezali. Pri-
reditev je rezultat čudovitega procesa, ki smo ga živeli skupaj 
učenci in učitelji.« Pri tem je poudarila, da ob rednem izobraže-
valnem procesu po prilagojenem in posebnem programu s tovr-
stnimi prireditvami, pripravami in izvedbami spodbujajo učen-
ke in učence k večji samostojnosti in ustvarjalnosti. Župan mag. 
Miran Stanko je med nagovorom zbranim izpostavil, da je na 
šoli še bolj viden in cenjen dosežek slehernega učenca: »Ker je 
vsak izmed njih poseben, in je vsak njihov korak vreden!« Ob tej 
priložnosti je prvič najavil tudi možnost preselitve šole v sta-
ro mestno jedro Krškega oz., kot je povedal za naš časopis, je v 
teku oblikovanje idejnih zasnov za novogradnjo, ki bi jo umesti-
li na nekdanjem zemljišču Komočarjevih, ki je v lasti Občine Kr-
ško, na njem pa je bila prvotno načrtovana izgradnja knjižnice. 
Zbrane učence in učitelje so pozdravili in obdarili tudi nekdanji 
učiteljici na šoli Pevčeva in Vodebova ter direktor Kmečke za-
druge Krško Janez Živič, ki se je učencem ob tej priložnosti zah-
valil tudi za sodelovanje na letošnji trgatvi.� B.�Mavsar�

Slovenija je zanje središče sveta

Utrinek�iz�plesne�točke�»Ples�v�dežju«

RADEČE - Učitelji Glasbene šole Laško-Radeče poleg pedagoškega 
dela uspešno koncertirajo ob različnih priložnostih. 8. decembra 
so na povabilo glasbene šole Jan Vlašimsky iz Virovitice in ravna-
telja Damira Mihajlovića pripravili koncert učiteljev obeh šol. Na 
odru gledališkega doma v Virovitici so poslušalci z zadovoljstvom 
spremljali učitelje, ki so nastopili solistično ter v pestrih komor-
nih zasedbah. Prisluhnili so različnim glasbenim zvrstem od kla-
sične glasbe do jazza, rocka, popa in ljudske glasbe, ob zaključku 
pa so učitelji ubrano zapeli v mešanem zboru dve pesmi, istrsko 
Dajte, dajte in Čardaš iz Međimurja. Ravnateljica Glasbene šole 
Laško-Radeče Rosana Jakšič se je ob zaključku zahvalila gosti-
teljem za povabilo in povedala, da je povezovanje med šolama, 
ki jo podpira tudi Občina Radeče, pomembna izkušnja za učite-
lje, ki pozitivno vpliva na njihov strokovni razvoj, zato bodo tovr-
stna sodelovanja  ohranjali tudi v prihodnje. Učitelji so si v okvi-
ru gostovanja ogledali tudi novo Akademijo za glasbo v Zagrebu, 
ki jo obiskujejo tudi nekdanji učenci Glasbene šole Laško-Radeče. 
� Vir:�GŠ�Laško-Radeče

Učitelji GŠ Laško-Radeče gostovali
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Renault KADJAR 

Renault priporoča renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,8–6,2 l/100 km. Emisije CO2 99–139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,012 – 0,0536 / km. Emisija trdnih delcev: 0,00007 – 0,00142 g/km. Število 
delcev (x1011): 0,08 – 14,51. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela 
znamke Renault priznamo 500€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa 
zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, izračunu mesečnega obroka in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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