
Potrebujemo predloge, 
ne kritike
Dan samostojnosti in enotnosti smo v Posavju po-
častili z več prireditvami na čelu z osrednjo v Kultur-
nem domu Krško, na kateri je glasbeni program že 
tradicionalno izvedel Simfonični orkester Glasbene 
šole Krško. Slavnostni govornik, poslanec v Držav-
nem zboru Igor Zorčič je poudaril, da naša država 
bolj kot kritike potrebuje dobre predloge.
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Lara zaključila lansko,
Rok odprl letošnje leto

Letos na prvega novorojenčka v brežiški 
porodnišnici ni bilo treba dolgo čakati, 
saj je že dobro uro po polnoči Klavdi-
ja Bizjak iz Kočnega v občini Krško ro-
dila sina Roka (na fotografiji), ki sta se 
ga razveselila tudi očka Goran Radej in 
sestrica Maša. Zadnji porod lani pa so v 
Brežicah imeli na predzadnji dan v letu 
zvečer, ko je Monika Titovšek z Gmaj-
ne pri Raki rodila hčerko Laro, družinico 
pa sestavljata še očka Jože Pirnar in sestrica Deja. V brežiški 
porodnišnici se je v lanskem letu rodilo 509 otrok, večinoma 
seveda iz posavskih občin. Več na strani 19.

AKTUALNORemont bo v znamenju 
varnostne nadgradnje

V Nuklearni elektrarni so tako z obratovalnega in 
varnostnega kot poslovnega vidika uspešno zaklju-
čili leto 2017. V letošnjem letu bodo poleg ohranja-
nja stabilnosti delovanja osredotočeni na izvedbo 
remonta v mesecu aprilu, ki bo na podlagi že spreje-
tega gospodarskega in dolgoročnega načrta investi-
cij potekal v znamenju izvedbe druge faze varnostne 
nadgradnje oz.  še višje odpornosti elektrarne na iz-
redne naravne in druge dogodke nizke verjetnosti. 
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Silvester Silvo Mavsar, odgovorni 
urednik Posavskega obzornika:

Posavju so vzeli 
radijske postaje, enako 
bi storili s Posavskim 
obzornikom
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 18. januarja.
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Branje je kot jadro za plovbo 
v magičnem svetu besed

Z novim vodstvom v novih 20 let

O bivšem DU nič spodbudnega
Radečani sprejeli proračun

RAZIGRANO V NOVO LETO - Tudi v Posavju so številni novo leto dočakali na javnih silvestrovanjih na 
prostem. V Sevnici so že pozno popoldne pripravili predstavo za najmlajše s prihodom dedka Mraza, 
zvečer je zbrane zabaval Dejan Vunjak s skupino Brendijeve barabe, na prehodu iz starega v novo leto 
jim je srečno novo leto zaželel župan Srečko Ocvirk. Po nekaj letih premora so znova pripravili tudi 
silvestrovanje na Trgu Matije Gubca v Krškem, kjer je potekal kar dvodnevni silvestrski program za vse 
generacije, iz starega v novo leto pa je zbrane popeljala zasedba Mr. Jack/Live band. Najbolj množično 
in bučno je bilo v brežiškem mestnem jedru (na fotografiji), kjer je množico zabaval ansambel Mladi 
Dolenjci, malo pred polnočjo pa jo je z novoletnimi željami nagovoril župan Ivan Molan in zagotovil, da 
se bodo v Brežicah še naprej trudili z organizacijo velikih uličnih prireditev.  Foto: Peter Pavlovič

Sopotniki tudi v krški občini

Broadwayski večer z godbo

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Najboljši okusi 
zime

Iz pogovorov v Posavskem obzorniku

V letu 2017 
so nam povedali 
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ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja
Brežice, Trdinova 1, 15. 1. ob 15.00

Krško, Žadovinek 36, 29. 1. ob 15.00 

Info: 051 33 99 88
www.prah.si

Redno usposabljanje poklicnih voznikov 
za leto 2018: 21. 1. 2018 ob 7.00

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 051 339 988
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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Cena pomoči na domu bo enaka

Občinski svet je potrdil pet 
DIIP, in sicer obnovo Bi-
zeljske ceste v Brežicah, iz-
vedbo infrastrukturne uredi-
tve na pokopališču Brežice, 
pločnik ob Cesti bratov Cerja-
kov od železniške postaje do 
železniškega prehoda v Bre-
žicah, ureditev parkirišča za 
avtodome na Prešernovi ces-
ti v Brežicah ter rekonstrukci-
jo in dograditev OŠ Artiče. Po 
besedah vodje oddelka za ko-
munalno infrastrukturo in GJS 
Alenke Laznik bodo Bizeljsko 
cesto obnavljali od krožišča Tr-
dinove, Bizeljske in Maistrove 
ulice ter vse do začetka mo-
stu na Bizeljski cesti. Od križi-
šča z Ulico stare pravde, v dol-
žini približno 40 metrov proti 
Cesti prvih borcev, je predvi-
dena samo nova vertikalna 
in horizontalna signalizacija. 
Od marca do julija 2018 bodo 
urejali cestišče, ki je v slabem 
stanju, na eni strani bo ploč-
nik z večnamensko površino, 
namenjen pešcem in kolesar-
jem. Investicija je vredna sla-
bih pol milijona evrov. Zaradi 
namena širitve brežiškega po-
kopališča je občina že pred ča-

O bivšem DU nič spodbudnega
BREŽICE - Brežiški svetniki so na zadnji seji potrdili tudi Dokumente identifikacije investicijskih projektov 
(DIIP), župan pa jih je med drugim seznanil, da se v zvezi z nekdanjim domom upokojencev v Brežicah še 
naprej zapleta ter da odlok o varstvu javnega reda in miru ne bo spremenjen.

som dokupila zemljišče, načr-
tovane ureditve so predvidene 
v dveh fazah in več etapah, in 
sicer najprej infrastrukturne 
ureditve (cesta, parkirišča, za-
ščitni zid, kanalizacija, vodo-
vod, javna razsvetljava), nato 
pa še urejanje novih grob-
nih polj. Finančna konstruk-
cija investicije znaša 580 tisoč 
evrov, dela pa se bodo izvaja-
la med letoma 2018 in 2021. 
Ob Cesti bratov Cerjakov, ki 
ima precejšnjo frekvenco pro-
meta (skoraj 5000 vozil dnev-
no), bodo v razdalji približno 
560 metrov gradili enostran-
ski pločnik, ocenjena vred-
nost je 370 tisoč evrov, pro-
jekt bodo izvajali v letih 2018 
in 2019. Ureditev parkirišča za 
avtodome na Prešernovi cesti 
je nadaljevanje projekta avto-
domskih parkirišč v ulici Pod 
obzidjem, širše gledano pa je 
to vseslovenski projekt, kate-
rega namen je privabiti turiste, 
da se dlje časa zadržijo v mes-
tu. Vrednost je 120 tisoč evrov, 
parkirišče s štirimi parkirnimi 
prostori bodo zgradili do sep-
tembra 2018. Kot je pojasnila 
Suzana Ogorevc z oddelka za 

investicije, občinsko premože-
nje in javna naročila, so v sklo-
pu projekta rekonstrukcije in 
dograditve OŠ Artiče izbrali 
varianto, ki predvideva pet faz 
- dograditev prostorov za vr-
tec; rušitev najstarejšega dela 
šole, rekonstrukcija novejšega 
dela šole in dograditev manj-
kajočih površin za šolo; ener-
getska sanacija obstoječe te-
lovadnice; prometna ureditev 
ter ureditev zunanjih igrišč. 
Prva faza je načrtovana za leti 
2018 in 2019, ostale pa v nas-
lednjih letih do zaključka inve-
sticije v 2024. Viri financiranja 
so trenutno samo občinski, saj 
ni nobenih primernih razpisov 
niti na državni niti na evropski 
ravni. Skupna ocenjena vred-
nost investicije (z DDV) zna-
ša približno 9,1 milijona evrov.

Župan Ivan Molan je občinski 
svet seznanil, da je bila Občina 
Brežice novembra s strani Mi-
nistrstva za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnos-
ti povabljena na sestanek, na 
katerem naj bi dorekli odprta 
vprašanja glede prenosa ne-
premičnine nekdanjega doma 

upokojencev na občino. Na se-
stanku se je izkazalo, da kljub 
temu, da sta že leta 2016 žu-
pan in ministrica dorekla vse-
bino pogodbe o prenosu, ta ni 
bila podpisana. Zdaj pa je mi-
nistrstvo ugotovilo, da zara-
di pripomb, ki jih je na pred-
log pogodbe o prenosu podalo 
Ministrstvo za javno upravo, 
brezplačen prenos nepremič-
nin na podlagi predpisov o 
stvarnem premoženju ni mo-
žen. Zato so občino napotili, 
da začne nov postopek za pre-
nos na podlagi zakonodaje o 
skladnem regionalnem razvo-
ju na Ministrstvu za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo. Prav 
tako so občino z ministrstva 
za delo obvestili, da po njiho-
vem mnenju prostori, ki naj bi 
bili namenjeni za izvajanje de-
javnosti VDC, v tej stavbi niso 
primerni. Župan je še omenil, 
da se je na podlagi pripomb v 
razpravi o spremembi odloka 
o varstvu javnega reda in miru 
(predvidena globa za vse, ki 
pijančujejo na javnih mestih) 
odločil, da spremembo odloka 
umakne iz obravnave.
 Rok Retelj

SEVNICA - Nosilci gospodarskega, kulturnega, družbenega 
in političnega življenja v sevniški občini so se 21. decem-
bra v zelo velikem številu odzvali povabilu na prednovole-
tni sprejem, ki ga je v domači kulturni dvorani pripravil žu-
pan skupaj s sodelavkami in sodelavci.

»Takrat, ko je dan najkrajši in so večeri najdaljši, pridejo prazniki 
z namenom, da si vzamemo čas za druženje, za nekoliko več po-
govora in za pregled opravljenega dela med letom. V letu 2017 
se je v sevniški občini zvrstilo veliko ureditev, ki prispevajo k 
bolj kakovostnemu življenju. Za dobro sodelovanje se zahvalju-
jem vsem, ki smo se srečevali, iskali skupne in najboljše rešitve 
za dosego ciljev. Veselim se vseh dosedanjih uspehov in verja-
mem, da bomo tako delovali tudi v prihodnje. Leto 2018 naj bo 
za vse radodarno z zdravjem in veseljem,« je med drugim dejal 
župan Srečko Ocvirk.
Dogodek sta s svojim nastopom popestrila izjemna glasbenika in 
interpreta različnih vlog, Tilen Artač ter Jure Godler. Z izvirni-
mi in duhovitimi domislicami, imitacijami, stand-upom in glas-
benimi parodijami, ki sta jih kot za šalo stresala iz rokava, sta 
privabila nasmehe na obraze ter ogrela dlani. Artač je med dru-
gim navdušil z imitiranjem Svetlane Makarovič ter pevca sku-
pine Laibach. Godler, ki ima posavske korenine, je presenetil s 
čaranjem, ki se ga je lotil pred časom, ker mu, kot je šaljivo do-
dal, dobro ime lahko povrne samo čudež.  
Razgibanemu in duhovitemu dogajanju na odrskih deskah je 
sledilo še druženje v spodnjih prostorih sevniškega gasilskega 
doma, kjer so se mnogi zapletli še v sproščen pogovor.
  S. Radi

Sevniško prednovoletno srečanje 

Sevniški župan (desno) v družbi soproge, podžupana, vodje 
kabineta in direktorja občinske uprave

Sredi meseca decembra so po-
godbo o sodelovanju in izvaja-
nju storitev na območju občine 
Krško podpisali: v njenem ime-
nu župan mag. Miran Stanko, 
ustanovitelj in direktor Zavoda 
Sopotniki Marko Zevnik ter 
Carmen Rajer, vodja progra-
ma pomoči na domu pri CSD 
Krško. Kot je na predstavitvi 
ob podpisu pogodbe dejal Zev-
nik, želijo z brezplačnimi pre-
vozi omogočiti starejšim ose-
bam čim večjo samostojnost, 
ohranjanje družabnih stikov, 
izvedbo opravkov, nakupov, 
obisk zdravnika idr. Starejšim, 
praviloma so do brezplačne-
ga prevoza upravičene ose-

Sopotniki tudi v krški občini
KRŠKO - Predvidoma 15. januarja bo pričel Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost iz 
Vremskega Britofa v Brkinih, v sodelovanju z Občino Krško in Centrom za socialno delo Krško z vzpostav-
ljeno mrežo prostovoljcev izvajati brezplačne prevoze starejših oseb. 

be od 65. leta starosti dalje, 
tako ne bo treba čakati na po-
moč oz. na prevoz svojcev, so-

sedov ali drugih oseb, temveč 
bodo poklicali koordinatorja 
programa Sopotnik, ki bo de-
loval na CSD Krško. Sopotni-
kov prevoznik se bo identifi-
ciral z izkaznico in označenim 
vozilom, med prevozom pa 
bodo vse osebe zavarovane, 
prav tako tudi vozilo. Prevozi 
na ciljno lokacijo in nazaj do-
mov bodo za starejše uporab-
nike brezplačni, lahko pa bodo 
ti, v kolikor bodo želeli, daro-
vali prostovoljni prispevek, ka-
terega višina se bo evidentira-
la. Vsak Sopotnikov voznik bo 
prostovoljec, zaenkrat jih je 
prijavljenih za prevoze na ob-
močju občine Krško že sedem. 
Vsak od njih bo glede na raz-
položljivost izvajal prevoze le 
en dan v tednu, saj želijo, kot 
je dejala koordinatorica pro-
jekta pri Sopotniku Anu Ka-
huna, da to delo opravljajo s 
srcem, potrpežljivo, razpolo-

žljivo in zanesljivo. Prevozni-
ki bodo opremljeni s telefoni, 
na katere bodo naloženi pot-
rebni programi za komunika-
cijo in koordinacijo na terenu, 
vsi pa bodo predhodno imeli 
opravljen tečaj usposabljanja.

V Sevnici, kjer so bili Sopot-
nikovi prevozi uvedeni aprila 
lani, izvaja prevoze med pet in 
deset prostovoljcev, trenutno 
pa imajo že več kot 100 uporab-
nikov. V Krškem so v ta namen 
aktivirali telefonsko številko 
031 441 999, na katero bodo 
lahko starejše osebe naročile 
prevoz, na navedeno številko 
pa lahko Zavod Sopotniki kon-
taktirajo tudi osebe, ki so prip-
ravljene prostovoljno poprije-
ti za tovrstno delo. Za voznike 
so zaželeni študentje, iskal-
ci zaposlitve ali mlajši upoko-
jenci, ki želijo, kot sta poudari-
la Marko in Anu iz Sopotnikov, 
prispevati k skupnemu dobre-
mu v lokalni skupnosti in jih 
veseli medgeneracijsko sode-
lovanje. Osnovno načelo So-
potnikov je namreč ponuditi 
starostnikom prevoze do že-
lenih lokacij, jih spodbujati k 
samostojnim aktivnostim ter 
krepiti medsebojno sodelova-
nje in zaupanje. Zadovoljstvo 
spričo uvedbe brezplačnih pre-
vozov na območju občine so na 
predstavitvi izrazile tudi ude-
ležene predstavnice društev 
upokojencev.
 Bojana Mavsar

Carmen Rajer, mag. Miran Stanko in Marko Zevnik med pod-
pisom pogodbe o sodelovanju

Eden izmed pomembnih pro-
jektov bo obnova regionalne 
ceste na Jagnjenici v dolžini 
1,2 kilometra z izgradnjo ploč-
nika in ureditvijo dveh novih 
avtobusnih postajališč. Pred-
videna je tudi rekonstrukcija 
in novogradnja javne razsvet-
ljave ter celotne komunalne 
infrastrukture, stekla pa naj 
bi tudi obnova večnamenske-
ga objekta na Jagnjenici. Dru-
gi večji projekt, ki se ga bodo 

Radečani sprejeli letošnji proračun

lotili, je prenova območja pod 
radeško osnovno šolo - ne-
kaj stavb bodo porušili, uredi-
li nov dostop do šole in novo 
parkirišče z obračališčem ter 
zagotovili dodatna parkir-
na mesta, prenovili bodo tudi 
stopnice do šole in cestišče. »S 
tem bomo zagotovili varno pot 
v šolo,« je pojasnil župan To-
maž Režun in dodal, da sta 
obe investiciji skupaj vredni 
1,5 milijona evrov. V nadalje-

vanju je bil sprejet tudi sklep 
o sofinanciranju športnih dru-
štev v radeški občini, kjer je 
delujočih 21 društev. Za nji-
hovo nadaljnje uspešno delo-
vanje so planirana sredstva v 
višini 75.400 evrov. Poročilo 
Nadzornega odbora je podal 
predsednik Franci Kadunc, 
ki je med drugim dejal: »Lo-
kalna skupnost dela dobro in 
rezultati so vidni.« 

V zaključnem delu občinske 
seje so še sklenili, da bo pri-
znanje Ivana Pešca za leto 
2018 prejela violinistka Ta-
nja Sonc za posebne dosež-
ke in uspešno delovanje na 
glasbenem področju. Prizna-
nje bodo violinistki, ki živi v 
Švici, kjer je članica orkestra 
»Zürcher Kammerorchester«, 
podelili na proslavi ob kultur-
nem prazniku. 
 S. Radi

RADEČE - 21. decembra je v sejni sobi radeške občinske uprave potekala 19. redna seja Občinskega sveta 
občine Radeče, na kateri so svetnice in svetniki potrdili proračun za leto 2018, ki znaša 4,5 milijona evrov 
in bo predvsem investicijsko naravnan. 

BISTRICA OB SOTLI- Pred koncem leta je Občinski svet občine Bi-
strica ob Sotli na 22. redni seji potrdil nove cene socialnovarstve-
ne storitve pomoč družini na domu. Uporabniki bodo tudi po no-
vem ceniku za efektivno uro oskrbe med delavnikom plačevali 
5 evrov, oskrba na nedeljo in državne praznike jih bo stala 5,52 
evrov. Dvig cen v višini 0,48 evra bo s subvencijo krila občina, ki 
bo za opravljeno uro med delavnikom tako namenila 12,92 evrov 
subvencije, ob nedeljah in praznikih pa 14,25 evrov. Storitev po-
moči na domu koncesionarskega podjetja Senior-center za po-
moč starejšim, Lidija Umek s.p. povprečno koristi enajst občanov. 
Opravili so tudi prvo obravnavo predloga odloka o pokopališkem 
redu, ki so ga morali pripraviti zaradi novega zakona o pogreb-
ni in pokopališki dejavnosti. Novost je zagotavljanje 24-urne de-
žurne službe, katere izvajalca bo občina izbrala na razpisu za po-
delitev koncesije. Uporabniki bodo tudi po novem odloku lahko 
izvajalca pogrebnih storitev izbirali na prostem trgu, prav tako 
upravljanje pokopališča ostaja v pristojnosti občine. Župan Fra-
njo Debelak je povedal, da je tožba v zadevi »Ceste sv. Križ«, ki 
jo je sodišče v Celju oktobra letos razsodilo v prid bistriški ob-
čini, po pritožbi gospodarskega ministrstva prešla v obravnavo 
na Višje sodišče v Ljubljani.  E. Š.
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RADNA - Podjetje Siliko, ki deluje v delu nekdanjih prosto-
rov sevniške tekstilne tovarne Jutranjka, je 15. decembra 
uradno predalo namenu nove skladiščne in proizvodne pro-
store, ki se raztezajo na 4.500 m2 površine. 

Siliko, ki je v slovenskem prostoru prisoten že več kot tri dese-
tletja, okoli 70 % lastnih proizvodov naredi za avtomobilsko in-
dustrijo. Za podjetje, ki ima razvojni center z orodjarno in dob-
ro razvojno ekipo na Vrhniki, je nova pridobitev v sevniškem 
okolju zelo pomembna, saj mu je nemški BMW pred štirimi leti 
podelil status certificiranega razvojnega dobavitelja. Višina vlo-
ženih sredstev v samo izgradnjo novih skladiščno-proizvodnih 
prostorov na Radni, kjer je vodstvo podjetja leta 2003 kupilo 
nepremičnine nekdanje Jutranjke, ki je šla v stečaj, se giba oko-
li 3,5 milijona evrov, v strojno opremo pa je bilo potrebno inve-
stirati še dodatnih 6 milijonov. Novi prostori podjetja Siliko so 
bili zgrajeni v dobrih sedmih mesecih in ob tem se je direktor Ja-
nez Koprivec posebej zahvalil za kooperativnost sevniški občini 
in upravni enoti ter boštanjskemu podjetju Gradnje. »To nalož-
bo smo izpeljali delno z lastnimi sredstvi, delno s krediti,« je še 
pojasnil in dodal, da ima podjetje zadnja leta konstantno 10-od-
stotno letno rast prihodkov ali celo malenkost več, najbolj pa ga 
veseli, da imajo za leto 2018 dovolj naročil. Trenutno število za-
poslenih na obeh lokacijah, v Vrhniki in v Sevnici, je 370, a no-
vogradnja je ponudila še dodatne zaposlitve.
Čestitke ob novi pridobitvi je ob odprtju prizidka izrekel sevniški 
župan Srečko Ocvirk, boštanjski župnik Alfonz Žibert pa je op-
ravil blagoslovil. Za glasbeni del otvoritvenega programa je pos-
krbel Kvintet Bach.  S. Radi

Siliko z novimi prostori

Direktor podjetja Siliko Janez Koprivec je v nagovoru naštel 
tudi razloge za gradnjo novih poslovnih prostorov.

BROD V PODBOČJU - Oktobra lani smo pisali o dotrajanosti 
lesenega mostu čez reko Krku na Brodu v Podbočju. Kot so 
nam takrat zagotovili na Direkciji RS za infrastrukturo, je v 
načrtu izgradnja novega, nadomestnega mostu, za katere-
ga naj bi letos pričeli pripravljati projektno dokumentacijo.

Medtem pa tudi »lokalci« ne stojijo križem rok in domačin Janez 
Bršec je sestavil ekipo inženirjev iz KS Podbočje (poleg njega še 
David Olovec, Tina Žokalj, Luka Gramc, Janez Kralj), poleg 
so povabili še šentjernejskega arhitekta Darka Homana ter se 
prostovoljno pod vodstvom KS začeli ukvarjati s problemom le-
senih mostov, ki nastaja po vsej dolini reke Krke. »Naš namen je 
bil zasnovati lesen most z betonskimi podporniki in asfaltno po-
vozno površino, ki bi prenašala vsaj 30 ton. Prišli smo do rešitve 
z imenom 'mass timber bridge', kakršne izdelujejo z osnovnim 
materialom, kot je masiven lepljen les. V praksi se takšni mostovi 
izvajajo predvsem v ZDA in Kanadi ter v Skandinaviji. Konstrukci-
ja se izvrstno ujema z betonom, jeklom in ostalimi materiali,« je 
pojasnil Bršec ob idejnem predlogu novega mostu, pri čemer je 
dodal, da ne želijo, da bi ta prostor skazili z betonskim mostom, 
oblikovno neprimernim za porečje Krke. Predlog so že predsta-
vili Zavodu za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) in dobili po-
zitiven odgovor, prav tako s strani Ministrstva za infrastruktu-
ro, ki je na ZVKD sicer naslovilo vlogo za izbris mostu iz Registra 
nepremične kulturne dediščine, kar je pogoj za njegovo poruši-
tev. »Imamo pa tudi idejo, da bi iz starih mostnih elementov v 
sodelovanju z Galerijo Božidar Jakac postavili 'forma vivo', ki bi 
služila kot nekakšen spomenik starem mostu,« pravi Bršec, ki 
želi, da bi se Podbočje pri tem pokazalo kot primer dobre prakse.
 P. P.

Idejni predlog novega mostu

Idejni predlog za nov most čez reko Krko

Spričo tega, kakor tudi z vidika 
proizvodnih in posledično po-
slovnih rezultatov, sta predse-
dnik in član uprave NEK Sta-
nislav Rožman in Hrvoje 
Perharić na prednovoletnem 
srečanju s predstavniki medij-
skih hiš izrazila zadovoljstvo. 
Nuklearna elektrarna je do 
konca leta za okoli tri odstot-
ke presegla načrtovano proi-
zvodnjo in v elektroenergetsko 
omrežje oddala 5,9 milijarde 
kilovatnih ur električne ener-
gije, 29. gorivni ciklus pa bo za-
ključen aprila z načrtovano za-
ustavitvijo in izvedbo remonta, 
ki bo obsegal tudi vrsto poso-
dobitev v sklopu izvedbe dru-
ge faze nadgradnje varnosti. 
Rožman je dejal, da so pripra-
ve nanje potekale skozi celo 
leto 2017, med načrtovanimi 
modifikacijami pa je izposta-
vil izgradnjo pomožne ko-
mandne sobe, ki bo zagotovi-
la varno zaustavitev elektrarne 
in njeno ohlajanje v primeru, 
v kolikor ob potencialno izre-
dnem dogodku glavna koman-

Letošnji remont bo v znamenju 
varnostne nadgradnje
KRŠKO - Nuklearna elektrarna obratuje stabilno že 36 let, njena obratovalna varnost, kar so letos potrdili 
tudi strokovnjaki iz Mednarodne agencije za atomsko varnost ob tritedenskem vrednotenju delovnih pro-
cesov in varnosti, pa je na zelo visokem nivoju.

dna soba ne bi bila razpolo-
žljiva; posodobitev sistema za 
tesnjenje turbine in zamenja-
vo vzbujalnika glavnega elek-
tričnega generatorja idr. Zaradi 
zahtevnosti obsega del, načr-
tovanih v drugi fazi varnostnih 
posodobitev, bodo v nasprot-
ju z dosedanjo prakso, ko re-
monte izvajajo okvirno na leto 
in pol, nuklearko v ta namen 

zaustavili tudi v letu 2019. 

Sicer je program varnostne 
nadgradnje, ki naj bi se pred-
vidoma z izvedbo tretje faze 
zaključil leta 2021, posledi-
ca dodatnega dviga varno-
stnih zahtev oziroma zago-
tovitve dodatne odpornosti 
elektrarne na sicer pri nas nič-
ne oziroma malo verjetne vpli-

ve okolja, kakršni so botrovali 
razsežnostim jedrske nesre-
če na Japonskem v letu 2011. 
Rožman je med drugim še iz-
postavil, da zaključujejo tudi 
izgradnjo objekta za manipu-
lativno in merilno opremo ter 
skladiščenje  nizko- in srednje 
radioaktivnih odpadkov, ki bo 
premostil potrebe po razpolo-
žljivih prostorih do načrtovane 
izgradnje trajnega odlagališča 
NSRAO v neposredni bliži-
ni. Poudaril je še, da so upo-
števali vse upravne omejitve 
in okoljske zaveze, sam vpliv 
elektrarne na živelj in okolje pa 
je neznaten oz. tisočkrat manj-
ši od sevanja iz naravnega oko-
lja, kateremu smo izpostavlje-
ni vsi.

V minulem letu je NEK obi-
skalo prek 5800 obiskovalcev, 
nadzorni svet pa je že potrdil 
oba ključna dokumenta za delo 
v letu 2018, tako gospodarski 
načrt kot dolgoročni načrt in-
vesticij do leta 2022. 
 Bojana Mavsar 

Hrvoje Perharić in Stanislav Rožman sta poudarila, da NEK 
bistveno prispeva k stabilnosti slovenskega in hrvaškega ele-
ktroenergetskega sistema.

BREŽICE, MARIBOR - Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. 
je ob koncu leta 2017 za družbeno odgovorno delo v Mari-
boru prejelo kar dve nagradi – nagrado za strateško celovi-
tost pravne osebe HORUS 2017 in priznanje Press. 

»V podjetju se zavedamo ranljivosti okolja in minljivosti narav-
nih dragocenosti, zato spodbujamo zaposlene, poslovne partner-
je, občane in najmlajše k smotrni porabi naravnih virov in za-
nesljivemu ločevanju odpadkov. V podjetju pa ne skrbimo samo 
za uspešne poslovne rezultate, temveč si prizadevamo ustvarja-
ti motivacijsko delovno okolje za zaposlene. Zanje pripravljamo 
najrazličnejša formalna in neformalna izobraževanja ter jim tako 
omogočamo nenehen razvoj. V letu 2017 smo delo z zaposleni-
mi tudi sistemizirali in pričeli v podjetje vpeljevati Celostni sis-
tem modela inovacij 3x12,« poudarja direktor Komunale Brežice 
Aleksander Zupančič. Častni pokrovitelj nagrade je predsednik 
Vlade RS dr. Miro Cerar. Strokovna komisija je že deveto leto za-
pored ocenjevala družbeno odgovorno delovanje podjetij, prija-
vljenih na razpis. Že tretje leto zapored so za sledenje etičnim in 
moralnim načelom nagradili tudi brežiško komunalo. »Veseli nas, 
da je komisija med drugim prepoznala naš trud tudi na področju 
etičnega poslovanja in čvrstih moralnih načel, kjer je še posebej 
izpostavila protikorupcijska pravila, ki po njihovih ocenah sle-
dijo vsem najnovejšim trendom,« je poudaril Zupančič. Letos je 
prvič podjetje zmagalo in prejelo nagrado tudi za strateško celo-
vitost pravne osebe v kategoriji majhnih podjetij, kar je po njego-
vih besedah odlična spodbuda za njihovo nadaljnje delo: »V pod-
jetju si prizadevamo za izgradnjo dobrih medsebojnih odnosov 
z uporabniki, s ciljem zadovoljnega uporabnika. Na leto izvede-
mo več kot 30 projektov, s katerimi ljudi v naši občini ozavešča-
mo o družbeno odgovornem ravnanju do okolja.« 
 Vir: Komunala Brežice

Dve nagradi za Komunalo Brežice

Izvršna direktorica Komunale Brežice Jadranka Novoselc je 
prevzela nagrado HORUS za strateško celovitost pravne osebe.

NOVO MESTO, KRŠKO - Podjetje Avtoline iz Krškega je 23. decem-
bra ob Ljubljanski cesti v Novem mestu odprlo največjo avtopral-
nico na Dolenjskem, ki je trenutno z 12 pralnimi mesti po velikos-
ti tudi največja samopostrežna avtopralnica v Sloveniji. V podjetju 
so jo zgradili in opremili v zgolj dveh mesecih, sodobna tehnolo-
gija pa tako kot v že obratujočih samopostrežnih avtopralnicah 
v Krškem in Brežicah omogoča izbiranje pranja med več progra-
mi. Vozilo, kot je med drugim ob otvoritvi dejal direktor družbe 
Slavko Hotko, se opere brez krtač, ki bi poškodovale lak vozila, 
avto je temeljito opran že po nekaj minutah, po pranju pa ga ni 
potrebno niti obrisati. Obenem ga je mogoče tudi posesati, nanes-
ti vonj za notranjost ali črnilo za gume vozila. Storitve se plačuje-
jo z žetoni iz avtomata, kot novost pa so uvedli tudi možnost pla-
čila storitve prek aplikacije Ready2Wash na mobilnem telefonu.
 B. M., vir in foto: Avtoline Krško

Avtoline odprl avtopralnico 
še v Novem mestu

Avtopralnica se nahaja ob Ljubljanski cesti iz smeri centra 
Novega mesta proti Bršljinu.

VRBINA - Nadzorni svet družbe GEN energija je v začetku decem-
bra potrdil poslovni načrt družbe in skupine GEN za leto 2018 z 
napovedjo poslovanja za leti 2019 in 2020. Skupina GEN v nas-
lednjih letih načrtuje uspešno in stabilno poslovanje. Tudi v tem 
letu se bo skupina osredotočala na osnovno poslanstvo – okolju 
prijazno in ekonomsko učinkovito obratovanje obstoječih enot za 
proizvodnjo električne energije. Obenem GEN nadaljuje dinami-
čen razvoj dodane vrednosti v povezani verigi od proizvajalcev 
do končnih porabnikov električne energije ter investicijsko dejav-
nost, usmerjeno v bodoče potrebe Slovenije po zanesljivi oskrbi 
z električno energijo. Nadzorniki so se seznanili tudi z uspešnim 
tekočim poslovanjem skupine GEN energija.  Vir: GEN energija

Potrdili poslovni načrt za 2018
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NESREČA USODNA ZA KRAJANA VOJSKEGA - 29. decembra 
zvečer, okoli 20.30, se je pri Velikem Dolu na cesti Križe – Kop-
rivnica pripetila huda prometna nesreča, v kateri je preminil 
49-letni krajan Vojskega pri Koprivnici, 67-letni moški pa utr-
pel hude telesne poškodbe. Kot so z ogledom kraja nesreče 
zaključili prometni policisti, naj bi nesreči botrovala neprila-
gojena vožnja voznika po v tistem času spolzkem, a posipanem 
poledenelem vozišču. Voznik - zaenkrat še ni znano, kateri iz-
med udeležencev je vozil vozilo, saj nista bila pripeta z varno-
stnima pasovoma - je namreč izgubil oblast nad vozilom, ki je 
zdrsnilo s ceste in se nekaj deset metrov prevračalo po breži-
ni in nazadnje obstalo na kolesih v potoku pod cesto. Preizkus 
alkoholiziranosti je pri 67-letnemu poškodovanemu moške-
mu pokazal  vsebnost 0,71 mg/l alkohola v izdihanem zraku, 
dočim je bila za ugotovitev vzroka smrti in potencialno priso-
tnost alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih substanc 
pri preminulem odrejena sanitarna obdukcija.

ZASTRUPITEV Z IZPUŠNIMI PLINI -  26. decembra so okoli 
11.30 reševalci NMP Sevnica v Sevnici Pod Vrtačo nudili me-
dicinsko pomoč občanu, ki se je zastrupil z  izpušnimi plini 
bencinskega agregata. Prepeljali so ga na zdravljenje v brež-
iško bolnišnico.

VLOMA V MALKOVCU IN VINJEM VRHU - 22. decembra so 
policisti in kriminalistični tehnik opravili ogled vloma v sta-
novanjsko hišo na Malkovcu. Dan pred tem so v popoldanskih 
ali zgodnjih večernih urah neznani vlomilci vlomili v eno iz-
med tamkajšnjih hiš in povzročili za okoli tisoč evrov škode. 
Naslednjega dne so neznanci izkoristili tudi kratkotrajno od-
sotnost lastnikov in vlomili v vikend na Vinjem Vrhu, iz kate-
rega so odnesli nekaj gotovine in vrednejših predmetov v vi-
šini nekaj tisoč evrov.

POLICIST IN VOJAK REŠILA ŽIVLJENJE - 28. decembra sta po-
licist PP Brežice in pripadnik Slovenske vojske med patruljira-
njem na območju Obrežja po vsej verjetnosti rešila življenje 
60-letni državljanki Hrvaške. Slednjo, močno podhlajeno  in v 
slabem psihofizičnem stanju, sta opazila ležati v vodi v obce-
stnem jašku. Ker je odklonila zdravniško pomoč, sta jo pospre-
mila do bližnjega mejnega prehoda, kjer so jo prevzeli hrvaški 
varnostni organi. Zbrala: B. M.

Mojca Kač, Brežice: Običajno sem delala novo-
letne zaobljube, ker pa se niso uresničile, sem 
ugotovila, da to ni smiselno. Vse leto je treba de-
lati na tem, saj je življenje lepo živeti tako, da 
teče. Sprotne zaobljube lažje uresničim. Če pa 
pomislim, bi rekla, naj nam leto nasuje polno 
zdravja, razumevanja in drobnih pozornosti, v 

katerih bomo videli vso polnost bivanja.

Janez Blatnik, Radeče: Če so naše želje skro-
mne, so vse uresničljive. V novo leto vstopam 
predvsem z željo, da bi lahko še naprej opravljal 
poklic, ki me veseli, a ker sem pri delu odgovo-
ren, mislim, da mi bo to uspelo. Dobrodošla bi 
bila tudi sreča v ljubezni, ki je ni nikoli preveč, 
predvsem pa si želim zdravja zase in svoje bli-

žnje. Človek, ki je zdrav, ima vse. 

Klavdija Resnik, Brežice: Nisem človek zaob-
ljub ali da bi se s čim omejevala ali nečemu na-
črtno sledila, temveč grem iz dneva v dan nap-
rej. Čeprav, ja, nekje v sebi si rečem, ne ravno 
na novega leta dan, ampak večkrat skozi leto, 
recimo, da bomo  bolj zdravo jedli, da bom bolj 
dosledna pri pospravljanju ipd., če se potem to 

udejani, pa je druga stvar, a si tega ne jemljem k srcu.

Vladimir Bogovič, Krška vas: Nekih posebnih 
zaobljub si nisem nikoli delal, vsako leto si že-
lim predvsem zdravja, letos še posebej za sina, 
da bi hitro okreval po poškodbi. Dom in družino 
sem si ustvaril, tako da se mi je ta želja že zdav-
naj izpolnila. Seveda si želim tudi miru na sve-
tu, saj je preveč vojnih žarišč, pa tudi da bi v na-

šem društvu dobili mlade pevce, nove moči.

Ste v leto 2018 vstopili s kakšno zaobljubo, ciljem, odlo-
čitvijo o spremembi oz. ali si želite, da bi se v novem letu 
v vašem življenju kaj spremenilo, a ni odvisno le od vaše 
odločenosti in truda? Morda že imate kakšne izkušnje z 
(ne)izpolnjenimi novoletnimi zaobljubami?

anketa

Novoletne zaobljube

Preden se podrobneje po-
govoriva o Posavskem 
obzorniku, se mi zdi prav, da 
na kratko omeniva njegove-
ga sedanjega izdajatelja, Za-
vod Neviodunum, katerega 
15. obletnica je šla nekako 
po tiho mimo. 
Pri nas preprosto verjamemo, 
da naše delo in vsak izdelek go-
vorita posebno zgodbo že sama 
po sebi. Jubileja Neviodunuma 
zato nismo posebej proslavlja-
li. Zaposleni so se poveselili na 
kratkem izletu v Kostanjevici 
na Krki, kjer so jih lepo spreje-
li tamkajšnji jamarji in čolnar 
Marjan Jerele, sicer pa smo ju-
bilej obeležili na naš način, de-
lovno, tako da smo razpoložlji-
va sredstva in energijo vložili 
v prenovo našega portala. Iz 
informativnega portala www.
posavje.info, ki smo ga zagna-
li že leta 2004 ob vstopu Slove-
nije v EU, imamo zdaj časopisni 
portal www.posavskiobzor-
nik.si. To je zahtevalo kar ve-
liko priprav in usklajevanja z 
izvajalcem, ki je bila tudi doma-
ča firma, brežiški E-trend, kate-
rim je bil to, kot sami pravijo, 
poseben izziv. Glede na dose-
danje odmeve smo bili pri tem 
uspešni, seveda pa bo treba z 
razvojem nadaljevati in slediti 
novim trendom na tem podro-
čju, kar nam sedanja tehnolo-
gija tudi zagotavlja.

V minulih letih je Zavod odi-
gral pomembno vlogo na po-
dročju založništva. 
Res je, v dobrem desetletju 
smo izdali okoli 40 knjižnih na-
slovov, kar ni uspelo nikomur 
pred nami. Izvorno usmeritev 
smo v Neviodunum prinesli še 
iz Kulturnega društva Obzor-
je, ki je bilo ustanovitelj Posa-
vskega obzornika. Že tam smo 
si zastavili cilj, da bomo prip-
ravljali in izdajali knjige av-
torjev iz Posavja ali pa tiste, ki 
so tematsko povezane z njim. 
Predvsem pa smo želeli dati 
priložnost izvirni literaturi po-
savskih avtorjev, kar smo ures-
ničili v prvi vrsti z dvema zbor-
nikoma pod naslovom Fanfare 
in zbirkami posameznih avtor-
jev, za katere si upam trditi, da 
so zelo kvalitetne (Rudi Sto-
par, Marija Kalčič Mirtič, Slavi-
ca Jarkovič, Tea Oršanič).

Zgodovinsko raziskovalne 
knjige terjajo spet povsem 
drug pristop. Brskanje po ar-
hivih, iskanje še živih priče-
valcev, vse to zahteva veliko 
dela in vztrajnosti.
V tem pogledu gotovo izsto-
pa zbirka Stoletje na razgle-
dnicah, s katero smo ob pri-
kazu polpreteklega obdobja s 
pomočjo starih razglednic na 
svojstven način povezali naše 
posavske kraje. Gre tudi za iz-

redno kulturno dediščino in vi-
deti je, da smo s svojimi izdaja-
mi sprožili zanimanje drugih, 
saj se razglednice pojavljajo v 
opremi lokalov, v raznih lokal-
nih izdajah, ne nazadnje so jim 
tudi mestne oblasti posvetile 
večjo pozornost. K ohranjanju 
zgodovinske in kulturne dediš-
čine sodita tudi faksimilirani 
izdaji Krško in Krčani in zbra-
na dela dr. Viktorja Tillerja, 
obe sta tudi še danes zanimivo 
branje. Najobsežnejše delo pa 
je bilo opravljeno s knjigo Po-
lone Brenčič in Boštjana Špiler-
ja Zdole skozi stoletja.
Med večje projekte lahko uvr-
stimo tudi dve izdaji, ki sta do-
segli širši odmev in branost v 
slovenskem prostoru. To so 
Brinove zgodbe, gre seveda 
za slikanice za otroke Maruše 
Mavsar in pa še posebej Kruh 
in pecivo po domače, posavske-
ga avtorja iz Radeč Franca Pla-
ninca, s katero smo uspešno 
nastopili na Slovenskem knji-
žnem sejmu. Zanimivo je bilo 
tudi sodelovanje z Robertom 
Rožmanom, kjer smo posegli 
na področje tehnike s knjigami 
o jedrski tehnologiji in energe-
tiki ter Francijem Tomažičem, 
ki je napisal dve knjigi o zgo-
dovini slovenskega speedwaya. 
Tudi dela teh avtorjev lahko 
označimo za pionirske založ-
niške dosežke v Sloveniji.

Nekatere vaše izdaje, kot na 
primer Almanah občine Kr-
ško in Posavski biografski le-
ksikon, imajo trajnejši zna-
čaj.
Almanah, ki smo ga decem-
bra izdali že petnajstič, vse več 
ljudi, zlasti poznavalcev, oce-
njuje za neprecenljiv dosežek 
na področju ohranjanja lokal-
ne zgodovine. Je pa res, da ga 
bomo lahko nadaljevali, dok-
ler bo zanj zainteresirana Ob-
čina Krško. Pred časom smo 
vzpostavili tudi portal posav-
ci.si, ki deluje v okviru sloven-
skega projekta Znani Slovenci. 
Za spletno objavo je priprav-
ljenega še ogromno gradiva, ki 
pa čaka na potrebno ažuriranje 
in dopolnitve. To bo eden naših 
glavnih ciljev na področju za-
ložništva v letu 2018. 

Gotovo bi v zvezi s knjigami, 
ki jih pripravljate o Posav-
cih in za Posavce ter tudi za 
ostale Slovence lahko pove-
dala še veliko. V 15-letnem 
razvoju Zavoda je bila ne-
nazadnje pomembna tudi 
TV Krško, ki je imela ambi-
cije postati posavska televi-
zija, a ste jo, kolikor vem, po 
sedmih letih zaradi nerenta-
bilnosti opustili. Med ljudmi 
še vedno ni pozabljena zelo 
gledana informativna odda-
ja Od torka do torka. Tu pa 

sva že pri vprašanju delova-
nja, pomena in obstoja lokal-
nih medijev, kakršen je Po-
savski obzornik. Ker ste se v 
zdaj že izteklem letu poslo-
vili od direktorske funkcije v 
izdajateljski hiši Posavskega 
obzornika, se mi zdi prav, da 
se nekoliko dotakneva tudi 
manj prijetnih tem. 
Čas praznikov je namenjen 
predvsem načrtom in dobrim 
željam za prihodnost, a je res, 
da je morda tudi prav, da reče-
mo kaj o tem. Še zlasti, ker je 
dandanes prihodnost vsakega 
časopisnega medija vprašljiva 
že zaradi razvoja novih tehno-
logij in velikih sprememb na 
področju komuniciranja ter za-
radi težav, ki jih imajo tiskani 
mediji pri zagotavljanju mate-
rialnih pogojev. Če pa se ob tem 
pojavljajo še zunanji pritiski in 
porabljajo drugi mediji za dis-
kreditiranje dolgoletnega in 
poštenega dela, je toliko huje. 
Ko se pogovarjam z poznaval-
ci od drugod, ugotavljam, da 
tega, kar se dogaja v Sloveni-
ji s prevzemi revij in medijev 
ali samo medijskih znamk, ni 
nikjer v Evropi. Začelo se je z 
radijskimi frekvencami, nada-
ljuje pa se na področju tiska-
nih medijev. Boj za obstanek 
je neusmiljen in že pred kaki-
mi tremi leti sem bil opozorjen, 
da lahko pričakujem marsikaj. 
To se zdaj res dogaja že več kot 
leto dni, nekaj je vidnega, na 
primer s pristranskimi obja-
vami v medijih ali na družbe-
nih omrežjih, pa z naročenimi 
vprašanji občinskih svetnikov, 
a še več poteka v ozadju. Ape-
titi so veliki in ne bodo izbirali 
sredstev, da uničijo ali onemo-
gočijo, kar je dobrega. Dvajset 
let naše usmerjenosti v pozi-
tivne novice, visoka branost in 
zvestoba naših bralcev so jim le 
še dodaten razlog.

Kaj torej pravite na to, da so 
pred časom v slovenski revi-
ji Reporter uredništvu Po-
savskega obzornika očitali 
neke "glasbene" sposobnos-
ti - češ da igrate, kot vam di-
rigirajo posavski župani?
Kar se tiče igranja trobil, in to 
enoglasnega, bi morali ljubljan-
ski novinarski kolegi najprej 
pospraviti pred svojim pragom, 
saj jih mnogi poznajo pred-
vsem po tem, kako že vrsto let 
trobijo v en rog. Osebno sem 
od njih, ko so šli na svoje, pri-
čakoval svobodno in objektiv-
no revijo. Kar so počeli v član-
ku o Posavskem obzorniku, je 
bil znak, da ne delajo samo po 
naročilih politike, pač pa tudi 
po direktnih naročilih svojih la-
stnikov, torej lahko govorimo o 
naročenem članku. S tem so šli 
v svoje lastno nasprotje, saj je 
ravno to tisto, kar očitajo nam. 

Pa tudi sicer je bil članek vse 
prej kot objektiven in moram 
reči, da sem že vnaprej vedel, 
ko sem dobil informacije, da ga 
pripravljajo, kakšna bo njego-
va vsebina. Prepisati javno do-
stopne podatke res ni zahtevno 
delo, za kakšen klic ali vpraša-
nje nam, ki so se nas lotili, pa 
bi bilo za njih očitno odveč, saj 
bi druga, resnična plat meda-
lje pokvarila namene naročni-
ku objave.
Kar pa se tiče posavskih žu-
panov, je resnica zelo prepro-
sta. Oni so bili izvoljeni na de-
mokratičnih volitvah in zato 
se dokaj pogosto pojavljajo na 
straneh časopisa, tako na naro-
čenem kot na rednem delu, saj 
navsezadnje oni odpirajo ceste, 
vodovode, nove šole, nastopa-
jo na konferencah itd. Če skoraj 
vsi izhajajo iz istega političnega 
pola, za to ni krivo naše uredni-
štvo. Mi po drugi strani s strani 
bralcev pogrešamo več odzivov 
in kritičnih pogledov na razme-
re v Posavju. Za te smo bili ved-
no odprti, a ugotavljamo, da je 
vse manj ljudi, ki bi se potrudi-
li in bi bili pripravljeni tisto, kar 
govorijo za šankom ali v druž-
bi prijateljev, seveda v primer-
ni obliki, tudi javno objaviti.

Če se vrneva k že omenjene-
mu članku, po vašem torej ni 
šlo za kritiko na račun lokal-
nih glasil v slovenskem pro-
storu, ki da so, kot pravi av-
tor, nelojalna konkurenca 
profitno zasnovanim medi-
jem?
Ni treba biti posebno pame-
ten, da hitro vidiš, kako je bil 
glavni cilj članka napad na Po-
savski obzornik, saj sta mu bili 
namenjeni dve tretjini članka. 
Navajanje nekaterih drugih 
medijev je bila zgolj krinka za 
napad na naš časopis, pred-
vsem pa na koncept, ki smo ga 
zgradili v zadnjih petnajstih le-
tih. Ob tem velja omeniti, da se 
je ravno v razvitem, torej kapi-
talističnem svetu, pokazalo, da 
ne le razni kulturni in umetni-
ški projekti, pač pa tudi kvali-
tetni časopisi in revije, ne bodo 
mogli preživeti le na profitnem 
konceptu. Nekaj takega je bilo 
moč slišati tudi na okrogli mizi 
o medijih, ki jo je v Krškem or-
ganiziralo ministrstvo za kul-
turo. 

To naj bi veljalo tudi za lo-
kalne medije?
V veliki meri, gotovo. Tako tis-
ti, ki nas napadajo izven Posav-
ja, kot tudi ljudje pri nas, zlasti 
politiki, ki se nas tu in tam lo-
tevajo, bi morali vedeti, da na 
tako majhnem prostoru, kot 
je Posavje, ni mogoče kova-
ti kakršnih koli profitov s sa-
mostojnim in resno zastavlje-
nim medijem. Še posebno to 

Silvester Silvo Mavsar, odgovorni urednik Posavskega obzornika

POSAVJE - Decembra je časopis Posavski obzornik napolnil 20 let svojega izhajanja, že dobro leto prej pa je 
minilo 15 let, kar je v Krškem nastal njegov sedanji izdajatelj Neviodunum, zavod za kulturo. Obema je bil 
pobudnik in soustanovitelj Silvester Silvo Mavsar, ki je znan tudi po svojem obsežnem delu na področju za-
ložništva knjig v Posavju. Mavsar se je v minulem letu poslovil z direktorskega mesta v zavodu, ostaja pa še 
naprej odgovorni urednik časopisa. Kot dolgoletno sodelavko kar dveh "zapravljenih" brežiških in tudi po-
savskih medijev me je ob temah, ki sodijo k jubilejem, še posebej zanimalo, kako je s poskusi, da bi na po-
dobno pot uničenja spravili tudi Posavski obzornik.

Posavju so vzeli radijske postaje, enako bi storili s Posavskim obzornikom
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velja za časopis, ki ima izred-
no visoke materialne in kad-
rovske stroške. To so izkusi-
li že ustanovitelji Savaglasa 
in navsezadnje tudi Našega 
glasa pred nami. Tak projekt 
preprosto ne prenese sle po 
dobičku, katere pa se je težko 
otresti, če nisi ustvarjal časopi-
sa kot kulturni projekt in verjel 
v poslanstvo, da narediš nekaj 
koristnega za svoje okolje. Če 
poleg tega še preživiš, je to naj-

več, kar lahko pričakuješ. A to 
nekaterih pač ne zanima.

V kakšnem smislu?
Medijskim mogotcem in njiho-
vim podpornikom v Posavju, ki 
smo jim očitno napoti, je težko 
dopovedati, da imajo tudi lo-
kalni ali regionalni mediji svo-
je meje. Zato jim tudi pravimo 
lokalni. Objektivno gledano je 
težko kvalitetno pokrivati širo-
ko območje, s to dilemo se sre-
čujemo tudi sami. Tudi mene 
so nekateri nagovarjali, naj z 
Obzornikom sežemo preko Po-
savja, pa se za to nisem odlo-
čil, predvsem zaradi izkušnje, 
ki jo imam tudi kot bralec. Da 
namreč tovrstnega časopisa, v 
katerem prevladujejo novice o 
krajih in ljudeh, ki jih ne poz-
naš, nimaš volje vzeti v roke. 
Kaj šele, da bi ga kupil.

Medijski napad preko ome-
njene revije pa ni bil edini 
poskus, da zamajejo pozi-
cije Posavskega obzornika. 
Kritiki napade menda oble-
čejo v nekakšno svobod-
no medijsko in podjetniško 
inicia tivo?
Če bi bile to iskrene, argu-
mentirane kritike, bi jih, to 
vedo vsi, ki poznajo naš način 
dela, z veseljem sprejeli, saj se 
iz njih učimo. A tu gre za dru-
go stvar. Pod izgovorom svobo-
dne podjetniške iniciative so v 
preteklosti že več kot uspešno 
pojedli nekatere posavske me-
dije. Naj spomnim samo na ra-
dijske postaje, ki so postale vse 
po vrsti žrtve svojih večjih se-
ster, te pa so samo člen v ve-
rigi medijskih konglomeratov. 
V Posavje že nekaj let vstopa-
jo tudi mediji iz sosednje regi-
je, kjer jim je postalo tesno in 
so na različne in včasih dokaj 

čudne načine ponekod pri nas 
pridobili podporo, čeprav ni-
majo niti približno takega do-
sega, kot ga ima naš časopis.
Sicer pa smo bili deležni že 
marsičesa. Na primer 'akcij', v 
katerih so marketinški agen-
ti nekaterih medijev iz sosed-
nje regije hodili k direktorjem 
v Posavju in jih prepričeva-
li, da nimamo res tako viso-
ke pokritosti. Ne samo pokri-
tost, tudi branost imamo, kar 

so leto za letom kazale Nacio-
nalne raziskave branosti, dok-
ler nam, majhnim založnikom, 
niso onemogočili dostopa do 
rezultatov. Zadnja številka, ki 
smo jo dobili, je kazala pre-
ko 50.000, najvišji rezultat pa 
je bil kar 58.000 bralcev med 
10. in 75. letom starosti. Ver-
jamem, da jim gre v nos, da je 
Posavje na ta način združeno.

Nekateri vam očitajo tudi 
(pre)veliko podporo go-
spodarskih družb in javnih 
ustanov.
Se vidi, da ne poznajo vloge lo-
kalnih institucij v nekem pro-
storu, njihovega namena in 
poslanstva. Ti naši partnerji, 
kot so mladinski centri, knji-
žnice, muzeji, občasno tudi 
šole in drugi, imajo vse argu-
mente za takšno sodelovanje. 
Kot pravijo sami odgovorni 
v teh institucijah, ni boljšega 
medija - z večjim dosegom za 
obveščanje prebivalstva v naši 
regiji. To je preprosto dejstvo, 
ki se ga v precejšnji meri zave-
dajo tudi gospodarski subjek-
ti v tem okolju. Kot kaže ravno 
zadnja, decembrska številka 
Posavskega obzornika, s pre-
ko sto objavljenimi voščili, se 
jih iz leta v leto več zaveda, da 
je naš koncept usmerjen v po-
zitivno klimo in vreden pod-
pore. K sreči so v Posavju še 
firme, tako z javnim kot zaseb-
nim lastništvom, v katerih vo-
dilni ljudje pravijo: "To, kar ste 
v teh letih ustvarili, je čudež, in 
to je treba obdržati …" 
Ljudje se učimo iz izkušenj 
in s časom in ko naročniki na 
lastne oči in ušesa spozna-
jo, kako naši bralci sprejema-
jo časopis in kako velik doseg 
ima njihova objava, spremeni-
jo dotedanje mnenje. Odvisno 

je, kot vedno, od razgledano-
sti ljudi in poznavanja okolja, 
v katerem delajo. Kar pogosto 
se dogaja, da celo ljudje v služ-
bah za stike z javnostjo ne poz-
najo ali nočejo prepoznati na-
ših prednosti in referenc, in se 
kar na slepo odločajo za druge 
načine obveščanja, ki še zda-
leč nimajo takega dosega, torej 
bi lahko rekli, da tudi sredstva 
na ta način niso upravičena. Če 
naročene objave dajo nam, po-

leg doseženih ciljev svojih ob-
jav hkrati s tem omogočajo, da 
imajo občani tudi druge infor-
macije, na primer o delovanju 
društev, klubov, šol, tu pa smo 
potem pri pravi družbeni od-
govornosti. Marsikdaj pri teh 
primerih ne gre za neko na-
merno nasprotovanje, temveč 
le za nepoznavanje in nerazu-
mevanje vloge medija in me-
dijske hiše v celoti, predvsem 
pa pozitivnega poslanstva, ki 
smo ga kljub vsemu opravili v 
teh dveh desetletjih. 

Takole na terenu in med no-
vinarskimi kolegi tu in tam 
še vedno slišim tisti znani 
stavek: "Lahko vam, ko vas 
financira občina …"
Res je, tudi sam sem včasih de-
ležen takih pripomb, ki ved-
no niti niso slabonamerne. A 
preprosto ne držijo. Že večkrat 
sem izjavil in tudi v časopisu 
zapisal, da so imele občine po-
membno vlogo v našem razvo-
ju in obstoju. Ne gre pa tu za 
običajno proračunsko finan-
ciranje, pač pa za poslovno 
sodelovanje. Denar, ki ga pri-
spevajo občine, zadnja leta 
praktično v celoti namenimo 
za poštnino, s tem pa je tudi 
občanom zagotovljena zanes-
ljiva dostava časopisa. Občin-
ske uprave in župani za to do-
bijo na razpolago prostor za 
obveščanje o svojem delu, kar 
so na ta ali drug način dolžni 
izvajati. Modra odločitev po-
savskih županov iz leta 2005 
tako še danes daje rezultate v 
projektu Posav skega obzorni-
ka, ki povezuje tukajšnje ljudi, 
kot le malokaj drugega. Seve-
da pa gre to v nos marsikomu, 
ki ga je briga le za ozke intere-
se, kot je, žal, to danes pogost 
primer v Sloveniji.

Ko pa smo že pri financiranju 
časopisa, naj omenim, da ima-
jo v njem pomemben delež na-
ročene objave večjih in manj-
ših gospodarskih družb, kot 
tudi klasično oglaševanje, ki se 
ga poslužujejo tako naročni-
ki iz regije kot izven nje. In še 
eden, zlasti v zadnjih letih zelo 
pomemben vir imamo, to pa so 
neposredno naši bralci kot na-
ročniki malih oglasov, spomi-
nov in zahval. Nekateri izmed 
njih ob naročilu radi poudarijo, 
da so se za objavo odločili tudi 
zato, ker se zavedajo, da časo-
pis, ki ga vsa leta dobivajo zas-
tonj, "od nečesa vendar mora 
živeti". 

Ali se bojite, da bi se tudi 
zgodba s Posavskim obzor-
nikom podobno končala, kot 
se je s Savaglasom in še pred 
njim Našim glasom.
Ne, tega se ne bojim, take 
zgodbe se ne morejo ponovi-
ti. Imamo preveč izkušenj, da 
bi dovolili kaj takega. Trenu-
tno poslovanje Zavoda in Po-
savskega obzornika je ven-
darle stabilno, čeprav je bilo 
na primer leto 2016 najslab-
še doslej. Tudi iz teh razlogov 
smo morali zmanjšati knjižno 
produkcijo. To glede na boljše 
gospodarske razmere sicer ni 
najbolj logično, a projekt lahko 
na takem nivoju deluje le, če vsi 
dejavniki prispevajo svoje. To 
pa ne pomeni, da bi Posav ski 
obzornik v primeru prekinitve 
sodelovanja z občinami ali s ka-
tero od večjih družb prenehal 
obstajati.

Glede na to, da smo stopili v 
leto, ki bo kar močno zazna-
movano z volitvami, je naj-
brž mogoče pričakovati še 
marsikaj?
V zvezi z nami Računsko so-
dišče po vsakih volitvah zelo 
natančno preverja financira-
nje objav političnih strank, kar 
imamo vedno urejeno, česar pa 
ne bi mogli reči za primer dru-
gih medijev. Še zlasti, ko gre za 
objave na velikih panojih, t. im. 
jumbo plakatih, s katerimi je, 
mimogrede povedano, Posavje 
vse bolj onesnaženo, pa to oči-
tno nikogar ne moti.
V 20 letih smo bili dežurni 
krivci za marsikaj, na primer 
za izgubljene županske kan-
didature, za izpadanje strank 
iz občinskih svetov in podob-
no. Mnogi takšni kritiki so se 
volitev lotevali na vrat na nos, 
brez vsestranskih in dolgotraj-
nih priprav, ki jih vsak odgovo-
ren naskok na oblast zahteva.
K sreči smo očitno tudi zaslu-
žni za kaj, to sta nam na pri-
mer formalno priznali Občina 
Krško z znakom občine in Kra-
jevna skupnost Krško s prizna-
njem, kakor tudi številne druž-
bene organizacije in društva s 
pisnimi zahvalami, priznanji 
in pohvalami, to nam veliko 
pomeni. A verjamem, da tudi 
v Brežicah in Sevnici ter naših 
manjših občinah cenijo naše 
minulo delo, kar navsezadnje 
dokazujejo z dolgoletnim sode-
lovanjem.

Posavju so vzeli radijske postaje, enako bi storili s Posavskim obzornikom
Sicer pa smo navajeni vsega. 
Pri tem so grožnje s tožbami 
še najmanj, kar nas je dolete-
lo, čeprav je bilo nekaj malega 
tudi v tem pogledu realizira-
no. Bolj mislim na neformal-
ne in anonimne pritiske, ki so 
zelo zahrbtni. Veliko je bilo na-
padov in zavajanj po raznih fo-
rumih, pa tudi do zelo konkret-
nih oblik pritiskov je prihajalo, 
največkrat po objavi kakšnega 
članka. Po navadi so bili to moji 
komentarji.

Ko sva že pri tem, vaše to-
vrstne prispevke v zadnjem 
času nekako pogrešamo. 
Je taka odločitev posledica 
omenjenih pritiskov?
Sploh ne. Če bom ocenil, da je 
potrebno, se bom spet ogla-
sil. Za zdaj pa dajem prednost 
mlajšim kolegom in kolegicam, 
ki morajo prevzeti glavni delež 
odgovornosti za časopis in nje-
govo nadaljnjo usodo, s tem pa 
tudi za svoja delovna mesta. Bi 
pa ob tej priložnosti rad pouda-
ril, da v Posavju pogrešam lju-
di, ki bi tu in tam zapisali svoj 

pogled na tukajšnje razme-
re, na razvojne probleme, kjer 
koli. Pa pri tem ne mislim nekih 
politično, predvsem ideološko 
motiviranih člankov. Mislim na 
kritično, a konstruktivno raz-
mišljujoče ljudi, predvsem pa 
mlade izobražence. Ne morem 
in ne želim verjeti, da jih v Po-
savju ne premoremo.

Ob koncu me zanima še ne-
kaj bolj osebnega. Smo v 
času kovanja načrtov in tisti, 
ki spremljamo vaše ustvar-
jalno delo že dolgo časa, še 
vedno pričakujemo kaj no-
vega od vas na področju po-
ezije ali proze. Je zdaj, ko 
ste vodstveno funkcijo pre-
dali naslednici, za to kaj več 
možnosti?
Morda pa res, a ne bi rad pre-
več napovedoval, saj sem v 
preteklosti to že storil, pa se 
potem žal ni uresničilo. Am-
pak reciva raje, da se tudi na 
tem področju nekaj premika. 
Pustimo se presenetiti.

 Natja Jenko Sunčič 

Silvester Mavsar v pogovoru z Natjo Jenko Sunčič (foto: Nika Đođ)

Ob 20-letnici 
Posavskega obzornika

Uredništvu Posavskega obzornika iskrene čestitke ob 20-let-
nici! Dejstvo je, da je omenjeni časopis zelo berljiv. Zakaj? Ker 
je njegova vsebina pestra, saj se novinarji lotevajo raznolikih 
tem. Naj nekatere naštejem: gospodarstvo, znanost, kultura, 
šport, ekologija, projektna prometna infrastruktura, enigmati-
ka in tudi aktualna politika. Pohvalno je tudi, da se celoten no-
vinarski kolektiv redakcije PO zelo trudi nadgraditi časopisno 
vsebino. Še več, prodorni raziskovalni novinarji le-to temeljito 
poglabljajo. Menim, da si zato upravičeno zaslužijo vsi aktivni 
novinarji PO naše iskrene čestitke in pohvale. V Posavju smo 
zelo ponosni na ta odličen časopis. Tudi sama občasno rada ob-
javljam vanj kakšen krajši časopisni članek.
V letu 2018 želimo uredništvu PO visoko časopisno naklado 
in uspešno poslovanje pri doseganju ciljev njihovega osnov-
nega poslanstva, to pa je nenehno širjenje bralne kulture med 
nas Posavce! 
 V imenu krajanov starega mestnega jedra Krško, 
 Zora Pevec

Kateri že tvoj rojstni dan ti od življenja je poslan?
20 let je že naokrog! Kako hitro čas beži ...

Veliko prispevkov, slik in vsega lepega je napisanega bilo. 
Vse to občani z veseljem prebirali smo.

Ponosni na naš časopis vedno znova in znova smo bili.
Uredniki, novinarji n vsi ostali sodelavci,

hvala vam, ker za nas se trudite in nas o vsem obveščate.
Sploh važno ni, kateri rojstni dan slaviš.

Edino, kar zares velja, je to, kar pride iz srca.
Obraz tvoj je še vedno mlad,

le malo manj kot tistikrat,
ko zakorakal si v ta svet in tiskal vanj svojo sled.

Še zdaj privlačen je tvoj stas,
žameten še vedno je tvoj glas.

Še zapeljiv je tvoj pogled še v njem ljubezni je obet.
Tvoj praznik naj bo kakor vzmet,

ki nov ti vzpodbudi polet!
Odpri se sebi in ljudem,

življenje stisni v svoj objem.

Še mnogo let bodi ti na svet,
še veliko dni ljubi Bog naj te živi.

Na zdravje!

To ti iz srca Anica Kodrič iz Župeče vasi želi

Dragi naš 
Posavski obzornik!
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BLANCA - Na dan samostojnosti in enotnosti je KD Godba 
Blanški vinogradniki v telovadnici OŠ Blanca pripravila tra-
dicionalni, že 17. božično-novoletni koncert, ki je tudi tokrat 
privabil lepo število obiskovalk in obiskovalcev, ki so pris-
luhnili tako narodnozabavnim kot zabavnim vižam. 

Prvi so se na odru predstavili gostitelji - domači godbeniki in 
godbenice pod vodstvom dirigenta Martina Marka. Ob njiho-
vi spremljavi je zapel slovensko himno MePZ Lisca Sevnica, ki je 
v zaključnem delu koncerta nastopil še enkrat. Močan aplavz je 
sledil nastopu ansambla Ognjeni muzikanti, s katerimi je najprej 
zapela prikupna Tjaša Hrovat in kmalu zatem še Joži Kališnik, 
legendarna pevka ansambla bratov Avsenik. Srca občinstva je 
ogrela tudi zasedba Kvartopirci in za njimi ansambel Banovšek 
ter ansambel Danila Lukana s prijatelji (med njimi sta bila tudi 
domačina, trobentač Miloš Žveglič in klarinetist Matjaž Požun). 
S posebnim žarom sta v duetu zapela Anja Drstvenšek in Jure 
Klenovšek. Glasbeni večer so dodatno popestrile mažoretke iz 
Dobove, za dobro voljo je skrbela moderatorka Kaja Grozina. 
Ob zaključku prireditve se je zahvalil za podporo donatorjem in 
sponzorjem predsednik KD Godba Blanški vinogradniki Roman 
Kragl, ki je predstavil tudi nekatere uspešno izpeljane nastope 
tako doma kot v tujini ter zaželel vse najboljše in najlepše v pri-
hajajočem novem letu 2018, posebno dobrodošlico pa je izrekel 
novemu članu godbe, Mihi Železnu.  S. Radi

ŠMARČNA - Športno kulturno društvo Večno mladi s Šmarčne je 
v času božiča že 19. leto zapored na manjši jasi ob robu gozda 
na Šmarčni (v bližini regionalne ceste Boštanj - Radeče) pripra-
vilo Betlehemsko zgodbo o Jezusovem rojstvu, ki je bila tudi le-
tos oba večera odlično obiskana. Lično urejen prostor z majhno 
cerkvijo, mlinom in mlinarjevo hišico ob potočku, pastirci, ovce, 
ki so se pasle na jasi, hlevček za živali in votlina z jaslimi so pri-
čarali 24. in 25. decembra vzdušje božičnega večera, v katerem 
sta pred mnogimi, mnogimi stoletji Jožef in Marija v mestu Betle-
hem iskala prenočišče zase in za še nerojenega otroka. V majh-
nem betlehemskem mestu sta, utrujena od dolge poti, zaman 
trkala na vrata. Zatočišče sta našla v votlini, kjer se je običajno 
zadrževala živina. Ko se je Odrešenik rodil, je na temnem nebu 
zasvetila posebna zvezda, ki je oznanjala rojstvo velikega kralja 
... Svetopisemsko zgodbo, ki se je odvijala na prostem, so pope-
strili angeli s svojim »angelskim petjem« in tenorist Marko Že-
leznik ob citrarski spremljavi Anje Drstvenšek. 
 S. R., foto: J. Teraž

Blanški vinogradniki ob prazniku

KD Godba Blanški vinogradniki je pripravila živahen glasbe-
ni večer s skrbno izbranimi glasbenimi gosti.

Betlehemska zgodba na Šmarčni

Na gozdni jasi ob robu gozda je v času božiča zaživela sveto-
pisemska zgodba.

Sevniški godbeniki in godbe-
nice so pod umetniškim vod-
stvom dirigenta Matica Nejca 
Kreče popeljali obiskovalke in 
obiskovalce v prekrasen svet 
glasbe, v katerem ni meja, pač 
pa čista in iskrena lepota ter 
ljubezen do glasbe, ki se je iz-
razila tudi v eni izmed skladb 
Don’t cry for me Argentina v 
odlični interpretaciji pevke 
Eve Černe, ki je na ljubljanski 
Akademiji za glasbo končala 
magistrski študij solo petja.  

Na prazničnem koncertu, s ka-
terim je Godba Sevnica z izbra-
nimi skladbami popeljala ob-
činstvo na ameriški Broadway, 
je župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk zbrane nagovoril z 
besedami: »V tem prazničnem 
času sta božič in novo leto v 

Broadwayski večer z godbo 
SEVNICA - 23. decembra je v sevniškem športnem domu potekal božično-novoletni koncert KD Godba Sev-
nica, zapela pa je tudi izjemna vokalistka Eva Černe.

svojo sredo sprejela še dan 
samostojnosti in enotnosti in 
vsako leto v tem času pripra-
vi enkratno glasbeno doživetje 

tudi nepogrešljiva Godba Sev-
nica, zato iskrena hvala ter če-
stitke za kvalitetno, kulturno 
delovanje, vsem nam pa želim 
v novem letu obilo zdravja, za-
dovoljstva ter dobrih odnosov 
tako v družini kot v skupnosti, 
v kateri živimo in jo soustvar-
jamo.« Predsednik KD Godba 
Sevnica Jani Šerjak se je zah-
valil vsem, ki tudi finančno 
omogočajo delovanje godbe, 
spominsko knjižno darilo pa je 
podaril ob lanskoletnem vsto-
pu v sevniško godbo 14-letne-
mu tolkalistu Gaju Brudarju. 
Dirigent Matic Nejc Kreča se 
je zahvalil za korektno sode-
lovanje vsem 46 godbenicam 
in godbenikom, ki veliko svo-
jega prostega časa namenjajo 

skupnim vajam in nastopom: 
»Izračunal sem, da na leto vsa 
ta srca prispevajo društvu de-
set tisoč ur dela in časa, ki bi 
ga lahko namenili prijateljem, 
družini ali kateremu drugemu 
hobiju, zato iz srca hvala. Po-
nosen sem na vas.« 

Za prijazen sprejem obisko-
valk in obiskovalcev so skrbe-
le sevniške mažorete, za pra-
vljično praznično dekoracijo 
odra cvetličarna Zelena pika, 
po zaključenem delu koncerta, 
ki ga je povezovala Tanja Ži-
bert, pa je sledilo še druženje 
na prostem ob kozarčku kuha-
nega vina in dobrotah Aktiva 
kmečkih žena Studenec. 
 S. Radi, foto: V. Šeško 

KD Godba Sevnica z dirigentom Maticem Nejcem Krečo

ŠENTJANŽ - V farni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu se je 
22. decembra odvijal Božični koncert, na katerem so se predsta-
vili domači izvajalci in izvajalke - septet Fortuna (na fotografi-
ji) pod vodstvom Margarete Megi Vidmar, Šentjanški jurjeval-
ci in otroško-mladinski pevski zbor Kresnica, ki ga vodi Renata 
Kuhar. Na klavirju je nastopajoče spremljal Damjan Brcar, na 
kitari in cajonu Vid Žganjar, koncert pa je povezovala Romana 
Musar. Prijeten predpraznični večer se je zaključil s skupnim 
nastopom in z znano božično pesmijo Sveta noč.  S. R.

Božični koncert v Šentjanžu

V čast dnevu samostojnosti in enotnosti kot slovenskemu državne-
mu prazniku je 26. decembra 2017 v radeškem parku ob prisotnosti 
lepega števila obiskovalcev potekala tradicionalna slovesnost pod 
okriljem Občine Radeče.

Ob spomeniku spomina na vojno za samostojno Slovenijo sta se 
po prihodu praporščakov občinstvu s kulturnim programom, sesta-
vljenim iz nabora domoljubnih pesmi in recitala, predstavila Moš-
ki pevski zbor Papirničar iz Jagnjenice in Gledališko društvo Rade-
če, čast slavnostnega govornika na letošnji oz. zdaj že lanski proslavi 
pa je tokrat pripadla poslancu Državnega zbora RS Matjažu Hanu.
Ob zaključku slovesnosti je župan občine Radeče Tomaž Režun sku-
paj s predstavnikom Zveze veteranov vojne za Slovenijo in predstav-
nikom Policijskega društva Sever na spomenik položil venec in sveče 
v čast vsem žrtvam vojne, ki je Slovencem in Slovenkam dala svo-
bodno in neodvisno državo. 

Sprejem mladih gasilcev
Gasilstvo je na območju naše 
občine in tudi nasploh v Slo-
veniji zelo cenjena dejavnost 
in ker na mladih svet stoji, je 
župan občine Radeče Tomaž 
Režun ob koncu leta 2017 
v sejni sobi Občine Radeče 
sprejel najmlajše gasilke in ga-
silce vseh štirih radeških pro-
stovoljnih gasilskih društev.
Župan Režun je poudaril, da 
ga veseli, da je plemenita ga-
silska dejavnost v naših krajih 
tako razširjena, veliko števi-
lo mladih pa nam zagotavlja 
svetlo prihodnost. V sproščenem pogovoru, v katerem so sodelova-
li tudi njihovi mentorji, so mladi gasilci in gasilke spregovorili o svo-
jih željah in ciljih, župan pa jim je podaril tudi priložnostna darila in 
zaželel vse najboljše v novem letu.

Proslava ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti
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Kostanjeviški godbeniki so 
se domačemu občinstvu, ki 
je znova napolnilo šolsko te-
lovadnico, predstavili s pro-
gramom, v katerem so imele 
osrednjo vlogo svetovno zna-
ne božične skladbe, povezoval-
ka koncerta Melita Skušek pa 
je mednje spretno in duhovi-
to vpletala podatke o čedalje 
manj znanih običajih ob bo-
žično-novoletnih praznikih. V 
drugem delu koncerta je s pi-
halnim orkestrom zapel več 
kot 60-članski mladinsko-
-otroški pevski zbor kosta-
njeviške šole pod vodstvom 
Mojce Jevšnik, tako da je bilo 
skupaj s skoraj 40-članskim pi-
halnim orkestrom na odru kar 
100 nastopajočih. 
Ker je koncert tudi osrednja 
občinska prireditev ob uvo-
doma omenjenem prazniku, 
so udeleženci prisluhnili tudi 
dvema govoroma. Župan Lad-
ko Petretič je poudaril, da 
prazniki niso le dneva prosta 
dnevi, ampak dnevi, ko se spo-

minjamo mejnikov v naši zgo-
dovini. »A ne bi morali danes 
večkrat pomisliti, da domovi-
na in država nista nekaj samo-
umevnega in da se je zanju tre-
ba včasih tudi žrtvovati, hkrati 
pa od odločevalcev zahtevati, 
da nam ponudijo boljše, ker 
smo tega vredni?« je dal v raz-
mislek vprašanje. Opomnil je 
še, da »pozabljamo na naše iz-
ročilo, na bogato preteklost, na 

naše šege in navade, na sloven-
sko pesem, na lepo slovensko 
besedo, za katero je Cankar de-
jal, da je beseda praznika, pe-
tja in vriskanja«. Ob koncu se 
je ozrl tudi na stanje v doma-
či občini: »Tudi naša občina 
se pogosto sooča z različnimi 
preizkušnjami, a če bomo ob-
čani ohranili prepričanje, da je 
bila naša odločitev za samos-
tojno občino pravilna, potem 

bomo po korakih vendarle lah-
ko uresničili zastavljene cilje.«

Slavnostni govornik pa je bil 
domačin, dramski igralec in 
član SNG Maribor Matija Sti-
panič. Opozoril je, da sicer 
»nihče od nas ni imun na no-
rosti in zablode tega sveta«, 
vendar ima po njegovem pre-
pričanju »Kostanjevica s svo-
jo majhnosti in vrednotami na-
rave nekakšen ščit, da lahko 
ublaži vse te norosti in zablo-
de ter jih pretvori v nekaj le-
pega in koristnega za človeš-
ko dušo in telo«. In nadaljeval: 
»Praznični čas okoli božiča je 
čas, ko zremo vsemu novemu 
nasproti in je kot nalašč za raz-
mislek o svetu, v katerem živi-
mo. In je čas, da razmislimo 
tudi o tem, kaj lahko naredi-
mo, da bo svet boljši in pravič-
nejši. Zdi se mi, da moramo za-
četi pri sebi.« Opozoril je še, da 
nista samoumevna ne sreča ne 
svet, v katerem živimo.
 Peter Pavlovič

Čas za vzpostavitev ravnovesja
Za večino ljudi v našem kraju je bil december mesec veselja, 
druženja, pa tudi pretiravanja. Zato jih veliko januarja reče: 
»Hvala bogu, da je praznikov konec, ker ne morem več. Sem 
zelo utrujen.« Pretiravalo se je najbolj pri uživanju hrane in 
tako smo tekom decembra vnesli v telo kar nekaj toksinov (al-
kohol, mastna hrana) na poznih večerjah, službenih zabavah, 
ki so se jim pridružile še neprespane noči. Za naše telo so pra-
zniki zelo naporni, še posebej za naša jetra, kar se pozna na 
naši koži, na našem počutju. Zato je potrebno okrepiti jetra in 
ledvice kot dva pomembna organa za izločanje. 

Bioresonančna terapija se je pokazala kot zelo uspešna meto-
da za podporo in krepitev zdravja. Glavni cilj bioresonančne 
metode je, da aktivirate svoje regulativne sposobnosti v tele-
su in se znebite motečih, patoloških vplivov v obsegu, kot je 
to potrebno za okrevanje. Z bioresonančnim aparatom MORA 
v zelo kratkem času postavimo telo v harmonijo, tako da po 
eni strani krepimo energetsko šibke organe in merdijane, po 
drugi strani pa nevtraliziramo nakopičene toksine.  Zato je 
bistvo terapij razbremenjevanje, čiščenje teh obremenitev in 
vzpostavljanje ravnovesja, harmonije na vseh ravneh. 

Zakaj si ne bi letos podarili dobrega počutja in zadostne ko-
ličine energije? Pri tem vam je lahko v veliko pomoč biore-
sonanca Stezica do zdravja na Dalmatinovi ulici 8 v Krškem.

www.stezicadozdravja.com | telefon: 070 561 071

Ne pozabite servisirati sebe!

       s
tezica  do  zdravja

BIORESONANCA
Lidija Božič s. p.

www.stezicadozdravja.com | telefon: 070 561 071

Ne pozabite servisirati sebe!

       s
tezica  do  zdravja

BIORESONANCA
Lidija Božič s. p.

Jetra po tradicionalni kitajski medicini (TKM) pripadajo elementu lesa. 
Energija lesa nam pomaga pri spremembah in novostih, ki jih vnašamo 
v svoje življenje. Neoviran pretok te energije omogoča kreativno ustvarja-
nje, načrtovanje prihodnosti in čustveno stabilnost. Pomanjkanje energi-
je lesa pa se kaže kot utrujenost in kronična napetost. Za krepitev jeter je 
priporočljivo uživati veliko pekočih in sladkih živil, ki uravnavajo kroženje 
energije či. Uživajmo čebulo, por, brokoli, regrat, sladki krompir, koriander, 
peteršilj, gobe, špinačo, kalčke in zelenolistno zelenjavo. 

Za boljši svet začeti pri sebi
KOSTANJEVICA NA KRKI - Dan samostojnosti in enotnosti so v Kostanjevici na Krki že po tradiciji obeleži-
li z božično-novoletnim koncertom tamkajšnjega pihalnega orkestra pod taktirko Tonija Homana. Zbrane 
sta nagovorila župan Ladko Petretič in slavnostni govornik, dramski igralec Matija Stipanič.

V skladbi »Mali bobnarček« sta navdušila Vid Jordan in Manca 
Baznik, v ozadju pihalni orkester s Tonijem Homanom na čelu.

Slovenci smo tedaj izkoristili 
enkratno zgodovinsko prilož-
nost in uresničili sanje mnogih 
naših prednikov, je dejal mag. 
Miran Stanko in v nadaljeva-
nju spomnil, da so prve kora-
ke k ohranitvi naroda in posle-
dično samostojnosti naredili 
pred 500 leti že protestanti, ki 
so postavili temelje slovenske-
mu jeziku, s čimer je bil obliko-
van ključen element slovenske 
zavesti ter osnova za naš naro-
dni in kulturni razvoj. Odločit-
ve, ki so bile zatem sprejete v 
različnih zgodovinskih obdob-
jih, so omogočile obstanek in 
razvoj, lastno državo Sloveni-
jo ter mesto v Evropi in v sve-
tovni skupnosti narodov. »Ne 
pozabimo na odgovornost, ki 
jo ima vsak izmed nas, da na 
temelju te pomembne zgodo-
vinske plebiscitarne odločitve 
negujemo in varujemo vse, kar 
smo takrat kot narod pridobi-
li. /.../ Bodimo ponosni na to, 
kar smo že dosegli. In naredi-
mo vse, kar je v naši moči, da 
bo v prihodnje lahko na našo 
deželo ponosen prav vsak dr-
žavljan,« je med drugim še po-
udaril krški župan, ki je obe-
nem zbranim na slovesnosti 
zaželel tudi prijetne praznične 
dni: »Naj leto, ki prihaja, piše 
zgodbe sreče, zdravja, izpolnje-
nih želja, drobnih pozornosti in 
medsebojnega razumevanja.«

Slavnostni govornik, posla-
nec v Državnem zboru RS Igor 

Država bolj kot kritike 
potrebuje dobre predloge
KRŠKO - Pred 27 leti sta se na plebiscitni dan združili volja ljudi in želja politike, Slovenci pa smo izkazali 
največjo mero enotnosti v svoji zgodovini, je 26. decembra na slovesnosti v počastitev dneva samostojnosti 
in enotnosti dejal krški župan mag. Miran Stanko.

Zorčič, je izpostavil, da smo 
lahko z največjo mero ponos-
ni, da je Slovenija skozi stole-
tja nastajala in ohranjala svo-
jo bit s pomočjo Posavcev: »Od 
Bohoriča, Dalmatina, tudi Ple-
teršnika, če se spomnimo le tis-
tih izpred več stoletij. Ponosni 
smo tudi na vse tiste, ki so dali 
življenja v bitkah in vojnah, da 
mi danes lahko praznujemo 
državni praznik. Naš ponos 
gre tudi vsem posavskim pri-
padnikom oboroženih sil leta 
1991, ki so prispevali delež pri 
obrambi naše mlade države v 
ključnih trenutkih.« Četudi, kot 
je dejal, »so bili med nami tudi 
takšni, ki jim Slovenija ni bila 

ideal, ampak plen«, in izrazil 
prepričanje, da smo si ne glede 
na posamezna politična neso-
glasja kot narod še vedno enot-
ni v zavesti, ki je leta 1990 in 
1991 privedla k osamosvojitvi, 
da mora biti Slovenija svobod-
na, socialna, solidarna, pravna, 
gospodarsko uspešna država, 
država vseh državljank in dr-
žavljanov. Zorčič je še poudaril, 
da je življenje povečini še ved-
no lepo in da država bolj kot 
kritike potrebuje dobre pre-
dloge: »Pomembno je, da niko-
gar ne pustimo za seboj! Močni 
bomo toliko, kolikor bo močan 
najšibkejši med nami,«  in v za-
ključku slavnostnega nagovo-

ra zaželel vsem državljanom, v 
prvi vrsti pa Posavkam in Po-
savcem veliko lepega v priha-
jajočem letu. 

Slovesnost, ki so jo s prapo-
ri počastili člani veteranskih 
organizacij, je povezoval bre-
staniški rojak, dramski igralec 
Nik Škrlec, koncert pa je s pre-
pletom slovenskih in praznič-
nih melodij izvedel Simfonični 
orkester Glasbene šole Krško 
pod taktirko dirigenta Petra 
Gabriča. Po uradnem delu je v 
avli doma sledilo tradicional-
no praznično in prednovole-
tno druženje udeležencev pri-
reditve. Bojana Mavsar 

Da gre za enega izmed najbolj spoštovanja vrednih praznikov, so s številčno udeležbo na slo-
vesnosti dokazali občani iz širšega območja Posavja; spredaj (z leve) evropski poslanec Franc 
Bogovič in mag. Miran Stanko s soprogama, slavnostni govornik Igor Zorčič in direktorica ob-
činske uprave Občine Brežice Irena Rudman ter krška podžupanja Ana Somrak s soprogom.

RADEČE - V hladnem, a s soncem obsijanem 22. decembru 
je na radeškem pomolu že peto leto zapored potekal potop 
penine v mrzlo Savo, kjer bo 300 steklenic »zorelo« osem 
mesecev in jih bodo nato kot penino Valvasor Savus dvigni-
li na površje.

Zanimivega dogodka se je poleg radeškega župana Tomaža Re-
žuna, poslanca v Državnem zboru RS Matjaža Hana in poslanke 
Vojke Šergan ter pobudnika potopa, sevniškega enologa Zdrav-
ka Mastnaka, udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in teh-
nologijo Zdravko Počivalšek, ki je med drugim dejal: »Savo smo, 
zgodovinsko gledano, uporabljali za splavarjenje, v zadnjem času 
jo uporabljamo v energetske namene, v bodoče pa jo bomo lah-
ko izkoristili tudi v turistične in veselim se tega vašega pristopa.« 
Potop penine je imel tudi dobrodelno noto, saj so 1000 evrov na-
menili projektu »Botrstvo v Sloveniji«, ki deluje pod okriljem ZPM 
Ljubljana Moste-Polje in je namenjen izboljšanju kakovosti živ-
ljenja otrok ter mladostnikov, ki živijo v materialni stiski in pot-
rebujejo finančno pomoč ter spodbudo.
Prijetno doživetje, ki je privabilo lepo število obiskovalk in obisko-
valcev, ki so lahko po zaključenem potopu okušali penino Vinske 
kleti Mastnak, ki je zorela v Savi v iztekajočem se lanskem letu, 
ter mesne dobrote Kmečke zadruge Sevnica, je s svojim žamet-
nim glasom popestril pevec skupine Vera in originali, Robert Zo-
rec. Z izbrano besedo je povezovala program domačinka in sve-
tovalka za turizem na KTRC Radeče Duška Kalin. 
 S. Radi

Potop penine v mrzlo Savo

Potop penine v Savo naj bi imel po županovih besedah tudi po-
vezovalno vlogo s kraji in ljudmi, živečimi ob reki.
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V društvu aktivno deluje 160 
članov vseh generacij in ne-
kateri izmed njih so s svojim 
delovanjem pustili vidne sle-
di, dobro vinogradniško delo 
pa prinaša tudi izvrstne re-
zultate na ocenjevanjih znot-
raj Zveze društev vinogradni-
kov Dolenjske (ZDVD) in zunaj 
nje. Čeprav je večina članov še 
vedno zvesta pridelavi dolenj-
skega posebneža – cvička, pa v 
zbirki pridelanih vin ne manj-
kajo niti sortna in predikatna 
vina. Delovanje šentjanškega 
vinogradniškega društva, ki 
je eno izmed najuspešnejših 
društev znotraj zveze, je po-
hvalil predsednik ZDVD Mi-
ran Jurak, aktualna cvičkova 
princesa Dragica Ribič pa je 
poudarila, da je lepo, da znot-
raj društva delujejo tudi mla-
di, zaradi česar se za priho-
dnost društva ni bati. Renata 
Kuhar, predsednica DV Šen-
tjanž, je na slavnostni seji iz-
postavila najpomembnejše do-
sedanje dosežke: lasten hram, 
s katerim društvo prisostvuje 

Obletnica šentjanških vinogradnikov
ŠENTJANŽ - Za Društvo vinogradnikov (DV) Šentjanž je bila prva sobota v novembru prav posebna, saj so 
obeleževali 20. obletnico delovanja društva. Leta 1997 je ustanavljanje takšnega društva pomenilo veliko 
poguma in vizije, a peščica zagnanih mož se novih izzivov ni ustrašila. 

na različnih prireditvah, zasa-
ditev društvenega vinograda, 
ki služi tudi kot učni prostor, 
ter obnovitev nekaterih vino-
gradniških pripomočkov. »Am-
bicij znotraj društva ne manjka 
in lahko se pohvalimo s pride-
lavo lastne penine, ki so jo go-
stje slavnostne prireditve tudi 
poizkusili, in sicer penino iz 
grozdja društvenega vinogra-
da, ki jo je donegoval naš član 

in 13. ambasador cvička Sta-
ne Erman,« je sporočila čla-
nica DV Šentjanž in 11. cvičk-
ova princesa Vesna Perko ter 
dodala, da so čestitke za pre-
hojeno 20-letno pot izrekli še 
nekateri gosti in predstavniki 
16 vinogradniških društev, ki 
so bili prisotni na slavnostnem 
dogodku.

Na prireditvi so podelili tudi 

zahvale za sodelovanje, podpo-
ro in dolgoletno predano delo 
ter se zahvalili vsem doseda-
njim predsednikom, ki so vsak 
na svoj način uspešno »krma-
rili barko«, da je društvo lah-
ko doseglo omenjeni jubilej. 
Poseben kamenček v moza-
ik delovanja društva pa so do-
dali Milan Sotlar, Igor Jevše-
var, Stane Erman, Rudi Bec 
ter Marta in Brane Karlič, ki 
so prejeli v zahvalo cepič po-
tomke najstarejše trte z Lenta, 
modre kavčine.

Program so s pevskim nasto-
pom obogatili pevci Društva 
vinogradnikov Šentjanž in ci-
trarka Neža Simončič. Po za-
ključeni slavnostni seji je sle-
dila pogostitev in kratko 
druženje, ki se je nadaljeva-
lo v novi športni dvorani pri 
osnovni šoli, kjer je potekal 
nastop Hišnega ansambla Av-
senik, zbrane pa je nagovoril 
novi kralj cvička Gregor Štem-
berger. 
 S. Radi/V. Perko

Društvo vinogradnikov Šentjanž je v domačem kraju s slav-
nostno sejo in nato še s koncertom obeležilo 20 let uspešne-
ga delovanja.

DEKMANCA - Ob kraškem izviru Davjek v vasi Dekmanca v Bi-
strici ob Sotli so že 15. leto zapored na ogled postavili jaslice. Bo-
žično zgodbo v naravnem ambientu votline in skalovja so pričeli 
pisati domačini, ponosni na svojo naravno vrednoto. Jožef Vra-
čun je v svoji delavnici iz lesa izrezljal nekaj jasličnih figur, jih 
razpostavil po Davjeku ter tja povabil sosede, da si voščijo vese-
le praznike. Sprva vaško druženje je z leti preraslo v vse bolj obi-
skan dogodek in tudi tokrat so se na sveti večer razveselili zavi-
dljivega števila obiskovalcev. Pri postavitvi jaslic, katerih podoba 
je z vsakim letom bogatejša, so ob Vračunu sodelovali še Jože Žu-
čko, Zoran Vahtarič in Matej Vračun, prav vsi vaščani so strni-
li moči pri pogostitvi obiskovalcev. Kulturni program ob otvori-
tvi jaslic, ki bodo Davjek krasile vse do 2. februarja, je pripravila 
mlada generacija domačinov in vokalna skupina La Vita, potem 
je Turistično društvo Bistrica ob Sotli organiziralo pohod v pet 
kilometrov oddaljeno farno cerkev k polnočnici. 
Na božični večer se je praznovanje nadaljevalo s tradicionalnim 
koncertom vokalne skupine La Vita. Lučke prazničnega večera 
so s prepevanjem božičnih in prazničnih pesmi v farni cerkvi sv. 
Petra ob 12 pevkah La Vite z zborovodkinjo Metodo Rainer pri-
žigali otroška cerkvena pevska zbora z zborovodkinjo Tejo Tav-
čer ter Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli pod vodstvom Špe-
le Drašler. Besedne niti koncertnega programa sta pletli pevki 
Kaja Čepin in Janja Kunej. Poldrugo uro prepevanja so kot bo-
žičnemu času pritiče sklenili s prepevanjem in praznično toplino 
v srcih - družno so zbori in obiskovalci zapeli pesem Sveto noč. 
 E. Šterlek

BIZELJSKO - Na Bizeljskem že tradicionalno pred polnočnico 
ob cerkvi zaživijo žive jaslice. Glavno vlogo v uprizoritvi do-
godkov izpred več kot dva tisoč let vsako leto odigra druga 
družina. Ta čast doleti družino, ki se je v tekočem letu poveča-
la za novega družinskega člana. V ograji ob hlevčku so zbrani 
pastirci, ki se grejejo ob ognju ob ovčkah, ki se rade zatečejo v 
postavljeni hlevček. Ob ograji se sliši ubrano petje cerkvene-
ga zbora, recitatorke pa povzamejo dogodke tistega časa, ko 
se je rodil Jezus. Poklonijo se mu tudi sveti trije kralji in nato 
sveta družina odide v povorki v spremstvu angelčkov v cer-
kev, kjer je zanje pripravljen prostor pred oltarjem (na foto-
grafiji). Ob njih posedejo angelčki in tako obogatijo svečano 
polnočno sveto mašo. Po polnočnici se nadaljuje druženje ob 
cerkvi s kuhanim vinom in vročim čajem ob voščilih in dob-
rih željah, ki si jih izmenjujejo prisotni. L. Babič 

Davjek že 15. leto krasijo jaslice

Na otvoritvi jaslic je zapela vokalna skupina La Vita.

KRŠKA VAS - Kulturno društvo Ivan Kobal Krška vas je dan po 
božiču, na dan samostojnosti in enotnosti, pripravilo jubilejni, 
deseti božično-novoletni koncert, na katerem so nastopile tako 
domače sekcije kot gostujoča zasedba. To leto je bilo za društvo 
res jubilejno, saj je obeležilo tudi 90-letnico ustanovitve. Uvod 
je pripadel MoPZ KD Ivan Kobal pod taktirko Franca Veglja. Sle-
dnji je tudi vodja harmonikarske sekcije, ki se je predstavila na-
slednja. V novi preobleki in z malce spremenjeno zasedbo je za 
harmonikarji nastopila klapa Parangal, ki jo prav tako vodi Ve-
gelj. Njena dva nova člana, brata Matija in Tomaž Vugrin, sta še 
posebej povezana s Krško vasjo, saj od tu izhaja njun dedek. V 
goste so krškovaški organizatorji povabili vokalno skupino Trta, 
ki deluje kot sekcija KUD Anton Kreč Čatež ob Savi in zmeraj po-
skrbi za dober odziv poslušalcev, nič drugače ni bilo tudi tokrat 
v dvorani KS Krška vas. V čast državnemu prazniku je MoPZ KD 
Ivan Kobal nato zapel še dve pesmi z domovinsko tematiko ter 
spomnil na dogodke v zvezi s plebiscitom pred 27 leti, ko smo 
bili Slovenci najbolj enotni. Še preden je za konec koncerta iz ust 
tako nastopajočih kot poslušalcev zazvenela Sveta noč, se je pred-
sednik KD Ivan Kobal Franc Jurečič zahvalil vsem, ki so prišli 
na koncert in na ta način počastili kulturno ustvarjanje članov 
društva, ter jim zaželel vsega dobrega v novem letu, posebej pa 
se je zahvalil tudi dolgoletnemu tajniku društva Marjanu Pilta-
verju, ki svojo funkcijo predaja mlajšim močem. Jubilejni kon-
cert je tako kot že zadnja leta povezovala Hana Jurečič.  R. R. 

BREŽICE - Člani Moškega pevskega zbora Kapele so na predbo-
žično soboto v Viteški dvorani gradu Brežice z božičnim koncer-
tom, na katerem so kot gostje nastopile članice Vokalne skupine 
Aria, vsem poslušalcem, ki so skoraj do zadnjega napolnili dvora-
no, še polepšali zadnje dneve pred božičnimi prazniki. MoPZ Ka-
pele, ki mu po krajšem premoru spet poveljuje operna pevka in 
profesorica petja Mihaela Komočar Gorše, je na svoj koncert po-
vabil VS Aria, kar se ni zgodilo prvič, saj sta pevski zasedbi uspeš-
no sodelovali že v preteklosti. Repertoar, s katerim so postregli na 
koncertu, je zajemal predvsem pesmi z božično tematiko, tako do-
mače kot tudi nekaj tujih, pa tudi liturgične in slovensko ljudsko. 
Kot solisti so se pri posameznih pesmih predstavili Jože Vogrinc, 
Jani Ogorevc, Vlado Hotko in Jure Juratovac, za instrumental-
no spremljavo pa so poskrbeli Tadej Kopinč (harmonika), Ro-
bert Petan (kitara) in Špela Troha Ogorevc (klavir). Vezno be-
sedo je prebiral Darko Ferlan. Ob koncu koncerta so pevke in 
pevci, odeti v rdeče šale, nastopili še skupaj in ga zaključili dne-
vom primerno – z največkrat izvajano pesmijo vseh časov Sveto 
nočjo. Predsednik KD in MoPZ Kapele Nino Bogovič se je navzo-
čim zahvalil, da so predpraznični večer preživeli v družbi pevk in 
pevcev, člani zbora pa so vsakemu obiskovalcu ob izhodu izroči-
li tudi darilce – ročno izdelanega angelčka.  R. R.

CERKLJE OB KRKI - Mešani pevski zbor Cerklje ob Krki je v pri-
merjavi s preteklimi leti svoj praznični koncert letos priredil že 
pred božičem. 23. decembra je v župnijski cerkvi sv. Marka v 
Cerkljah ob Krki potekal predbožični koncert, na katerem so pev-
ci poslušalcem pričarali praznično vzdušje. Še pred začetkom 
koncerta je cerkljanski župnik mag. Janez Žakelj prebral zgodbo 
zadnjega dne božične devetdnevnice, skupaj z zborovodjo MePZ 
Cerklje ob Krki Andrejem Resnikom pa sta nato pred oltarjem 
zapela še psalm božične devetdnevnice Kralja, ki prihaja, pridite, 
molimo! Člani MePZ so se predstavili z božičnimi pesmimi, prvi 
dve so ob spremljavi Blaža Pleteršnika in Kristiana Franića iz 
Tamburaške skupine Plektra odpeli na cerkvenem koru. Nasto-
pil je še cerkvenega MePZ župnije Cerklje ob Krki pod vodstvom 
Martina Kerina. Kot gostje koncerta so nastopile članice Vokal-
ne skupine Mavrice iz Podbočja ob spremljavi njihove zborovod-
kinje Katarine Štefanič Rožanec na klavinovi. Zaključna točka 
je pripadla spet članom MePZ Cerklje ob Krki, ki jih je na klavi-
novi spremljala Estera Cetin. Program je povezovala Ana Mari-
ja Žerjav. Ob koncu so sledile še zahvale, otroci pa so ob prepe-
vanju pesmi Poslušajte, vsi ljudje sodelovali v procesiji z lučkami 
po cerkvi. Pred cerkvijo so se obiskovalci koncerta nato še malo 
zadržali ob kuhanem vinu, čaju in piškotih.  R. R. 

Jubilejni koncert

Zaključna pesem nastopajočih

Ponovno združili glasove

Skupni nastop MoPZ Kapele in VS Aria

Tokrat koncert pred božičem

Žakelj in Resnik med petjem psalma

www.PosavskiObzornik.si
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Vodenje podjetja NUMIP ste 
prevzeli septembra 2017. 
Čeprav ste po rodu iz naših 
krajev, vas nekateri bralci 
najbrž ne poznajo, se lahko 
predstavite?
Res je, do študija sem živel v 
Brežicah, sedaj pa že skoraj 20 
let stanujem v Ljubljani. Po izo
brazbi sem strojnik. V zadnjih 
osmih letih sem imel to srečo, 
da sem sodeloval pri vzposta
vitvi in razvoju poslovne enote 
znotraj dobro ustaljenega siste
ma globalne korporacije. Zapo
slen sem bil kot direktor razvo
ja v Danfoss Trati. Začeli smo z 
vzpostavitvijo proizvodnje in ra
zvojnega centra. Osebno sem 
bil odgovoren za razvoj no
vih produktov in procesov. Po
zneje sem kot član globalnega 
vodstvenega tima sodeloval pri 
razvoju in optimizaciji dobavne 
verige, vpeljavi avtomobilskega 
standarda kakovosti ter pri pro
fitabilni rasti prodaje. Verjamem, 
da bom s svojim znanjem, do
sedanjimi izkušnjami, predvsem 
pa s pozitivnim in povezoval
nim odnosom uspešno prispe
val k pozitivnemu razvoju druž
be NUMIP.

Podjetje NUMIP je konec leta 
2016 dopolnilo že 20 let delo-
vanja, morda še enkrat pono-
vite, kako se je začel in nada-
ljeval njegov razvoj?
NUMIP je bil ustanovljen konec 
leta 1996, poslovati pa je začel v 
začetku leta 1997. Ustanovljen 
je bil z namenom opravljanja 
storitev vzdrževanja, montaže in 
proizvodnje rezervnih delov za 
potrebe NEK. Takrat so k sodelo
vanju povabili številne strokov
njake s tega področja, ki so ostali 
brez služb zaradi stečajev več
jih družb, kot so Hidromontaža, 
Đuro Đaković, Tam, Sop in Ko

vinarska. Leta 1999 se je NUMIP 
preselil v novozgrajeno poslov
no stavbo v industrijski coni Ža
dovinek, kjer se nahaja še danes.

Omeniti je treba tudi našo hče
rinsko družbo Q Techna, ki je 
bila ustanovljena leta 1992. De
jansko je bila nekakšen predho
dnik družbe NUMIP, še danes pa 
skrbimo za veliko mero komple
mentarnosti pri naših dejavno

stih. Trenutno ima 40 zaposle
nih. Je ena vodilnih slovenskih 
in konkurenčna srednjeevrop
ska družba na področju zago
tavljanja kakovosti, kontrole 
kakovosti, izobraževanja in cer
tificiranja na elektroenergetskih, 
farmacevtskih, infrastrukturnih 
objektih ter na ostalih objektih 
zahtevne tehnologije.

Na jedrskem področju smo svo
je storitve v letu 2005 začeli trži
ti tudi v tujini, in sicer so bile to 
remontne storitve na ameriških 
elektrarnah Millstone in Farley. 
Naš prvi naročnik je bil Westin
ghouse. Kasneje smo nabor na
ročnikov razširili, med dva naj
pomembnejša štejemo General 
Electric Hitachi in Arevo. Lahko 
se pohvalimo, da smo do sedaj 
storitve izvajali na več kot 60 
jedrskih elektrarnah v ZDA in 
Evropski uniji.

A NUMIP ni ostal le pri izvaja-
nju del za NEK, ampak je raz-
širil svojo dejavnost na nova 
področja. Katera?
Sezonskost del na jedrskem po
dročju in podaljšanje remon
tnega cikla v NEK sta NUMIP po
časi prisilila v iskanje priložnosti 
tudi na povsem novih področ
jih. Zaradi sistema, s katerim za
gotavljamo ustrezno kakovost, 
varnost in kompetentnost na 
jedrskem področju, smo iskali 
področja z visoko dodano vre
dnostjo in usmeritev v farmacijo 
je bila precej logična izbira. Leta 
2001 smo opravili prvo naroči
lo v podjetju KRKA Novo mesto 
d.d. Po prvih uspešnih korakih 
in referencah smo z leti prido
bili nove naročnike tako doma 
kot v tujini. Za podjetja, kot so 
LEK ter avstrijska BIS Industrie
technik in skupina M+W, smo 
v preteklem obdobju izvaja

li projekte na objektih, ki poleg 
strojnoinstalacijskih del vsebu
jejo tudi razkladanje, vnos, de
montažo in montažo opreme, 
odklope in priklope opreme ter 
modifikacije obstoječih linij. 

Svojo dejavnost pa v manjši 
meri izvajamo tudi na področju 
procesne industrije, kjer smo za
čeli v VIPAP Videm Krško, danes 
pa smo prisotni v TEB, Calcitu 

in še nekaterih drugih. Na tem 
področju sicer ocenjujemo pre
cejšen potencial za razvoj druž
be, moramo pa predvsem zara
di kadrovskih omejitev in večje 
konkurence pametno izbirati 
posle na tem področju. 

Katera dela izvajate v jedrski 
elektrarni Krško?
Od leta 1997 smo prisotni pri re
dnem vzdrževanju elektrarne in 
tako z močno ekipo zaposlenih 

zagotavljamo njeno nemoteno 
delovanje. Gre za zahtevno delo 
večinoma v radiološko nadzo
rovanem območju. Prisotni smo 
tudi na rednih remontih. Zadnja 
leta se izvajajo na 18 mesecev, 
pri njih pa vodimo skupine, ki 
lahko skupaj štejejo od 200 do 
450 ljudi, odvisno od obsega 
del v posameznem remontu. 
Pokrivamo predvsem vzdrže
valna dela na primarnem delu 
elektrarne, torej na reaktorju, 
primarnih ventilih in črpalkah, 
cevnih obesah, HVAC opremi 
ipd. Poleg tega imamo inter
ventno skupino na primarnih 
sistemih za vzdrževalna stroj
niška dela. To so veliki in zah
tevni projekti, ki zahtevajo ve
liko priprav in organizacijskih 
sposobnosti. Zadovoljni smo, 
da smo pri tem uspešni. Poleg 
rednega remonta izvajamo tudi 
različne modifikacije, s katerimi 
se obstoječi sistemi v elektrar
ni izboljšujejo, postajajo varnej
ši ali se jim podaljša življenjska 
doba.

Skupaj z naročnikom skrbimo 
za kontinuiran dvig kakovosti 
in produktivnosti opravljenih 
storitev. V 20 letih smo doseg
li že zavidljiv nivo in veseli nas, 
da smo na tem področju pre
poznani kot zanesljiv partner 
ter redno deležni pohval in vi
sokih ocen. 

Kako zagotavljate kakovost 
vaših storitev?
Vodenje kakovosti s ciljem za
gotavljanja varno in kakovostno 
opravljenih storitev ter varnega 
delovanja vgrajenih sistemov v 
skladu s pričakovanji naročni
ka je najpomembnejša usme
ritev našega podjetja. Seveda 
moramo projekte izvesti tudi v 
predvidenih rokih in stroškov
no učinkovito. NUMIP je že leta 
1997 uvedel sistem zagotavlja

nja kakovosti v jedrskih objektih 
po ameriški regulativi, saj je bil 
to predpogoj za delo v primar
nem delu NEK. V letu 2000 smo 
se uspešno certificirali po stan
dardih ISO 9001 in ISO 14001. V 
tistem obdobju smo se certifi
cirali tudi za zagotavljanje kako
vosti varilskih del po EN 7292. 
Danes se lahko pohvalimo z us
pešno certifikacijo po devetih 
različnih standardih, ki jih us
pešno periodično obnavljamo. 

S čim še gradite svojo pre-
poznavnost v okolju?
NUMIP se vseskozi zaveda svo
je odgovornosti do lokalne 
skupnosti. Podpiramo lokalna 
društva in organizacije, družine 
in posameznike v stiski ter špor
tne dejavnosti v Posavju. Skrbi
mo tudi za čisto okolje in traj
nostni razvoj. NUMIP je postavil 
fotovoltaično elektrarno, kate
re priklop na omrežje je bil iz
veden konec leta 2010, od tega 
dne dalje pošiljamo v omrežje 
čisto, zeleno energijo. Nenehno 
zmanjšujemo negativne vplive 
naših storitev na okolje. Vsesko
zi ločeno zbiramo odpadke. Z 
ustreznimi oblikami informira
nja in usposabljanja vseh zapo
slenih vplivamo na dvig zavesti 
o pomenu varovanja okolja. Na 
tak način želimo tudi v prihod
nje pomagati k dvigu kakovosti 
življenja v Posavju.

Kakšno je stanje v podjetju 
danes? Slišati je bilo, da je 
bilo leto 2017 za NUMIP pre-
cej turbulentno.
Vem, da se je o tem marsikaj 
govorilo, a o tem ne bi na dolgo 
razpredal. Res je, da je bilo pod
jetje v letu 2017 do mojega pri
hoda brez direktorja, kar seveda 
ni optimalno tako za naše za
poslene kot tudi za naše naroč
nike in širše okolje, v katerem de
lujemo. Z mojim prihodom so se 
stvari umirile, stanje v podjetju 
danes ocenjujem kot pozitivno. 
Pred nami je zelo zahtevno in in
tenzivno obdobje, saj se bliža re
dni remont v NEK. Poleg tega v 
tem obdobju vodimo ali pa so
delujemo pri izvedbi osmih mo
difikacij v NEK. Zadostna količina 
dela je običajno najboljši moti
vator in čutiti je res visoko zav
zetost in pripravljenost na trdo 
delo vseh zaposlenih. 

V štirih mesecih, kolikor sem 
na položaju, sem sicer identi
ficiral nekaj sivih con, področij, 
kjer bomo morali bolj natančno 
opredeliti odgovornosti posa
meznikov in vzpostaviti ustre
zno metriko. Sicer pa so odno
si v podjetju pozitivni, finančno 
stanje stabilno ter z veliko mero 
optimizma in visokimi ambicija
mi vstopamo v leto 2018. 

Kako v podjetju skrbite za ra-
zvoj?
V preteklem obdobju je bilo 
precej narejenega na področju 
projektnega vodenja. Z vpeljavo 
informacijskih sistemov zagota
vljamo transparentnost proce
sov, vendar ocenjujem, da ima
mo na tem delu še kar nekaj 
prostora za optimizacijo. Pred
vsem moramo ohraniti zdra
vo kmečko pamet pri vsem, kar 
počnemo. Za podjetje je lah
ko zelo nevarno, ko začnejo sis
temske omejitve omejevati naše 
delovanje. V prihodnje bo vseka
kor potrebno več narediti na po
dročju tehnološkega razvoja. To 
mora postati glavno orožje pod
jetja, s katerim bomo zagotavljali 
diferenciacijo in posledično višjo 
konkurenčnost na trgu. 

Vse pa se začne in konča pri lju
deh. Krepitev kadrovskega po
tenciala je ključ do uspeha. Tre
nutno zaposlujemo 79 ljudi, ki 
so v povprečju stari približno 40 
let in od tega jih ima vsaj polo
vica visoko ali višjo izobrazbo. 
NUMIP veliko vlaga v strokovni 
in osebnostni razvoj zaposlenih. 
To pomeni nenehno izobraže
vanje in usposabljanje zaposle
nih, npr. strokovno izpopolnje
vanje, pridobivanje strokovnih 
certifikatov, učenje tujih jezi
kov ali podiplomski študij. Kljub 
temu ocenjujem, da imamo v 
organizaciji kar nekaj nerazvi
tega potenciala. Zaposlene, ki 
so se že izkazali pri določenih 
aktivnostih, je potrebno siste
matično voditi in razvijati, da 

bodo postali odlični na svojem 
področju dela. Mlajšim sode
lavcem je potrebno dati prilož
nost, da se izkažejo in začnejo 
prevzemati večjo odgovornost 
v podjetju. Poleg tega bo pot
rebno narediti nekaj tudi na 
prepoznavnosti in privlačnosti 
podjetja. Želim si, da bi v priho
dnosti tudi najboljši študentje 
in mladi strokovnjaki v NUMIP
u videli svojo priložnost za ra
zvoj in osebni uspeh.

Za konec morda še nekaj o 
prihodnosti podjetja, kakšna 
je vaša vizija?
No, malo sem začel že v 
prejšnjem odgovoru. Kar se 
tiče poslov v letu 2018, se na 
jedrskem področju poleg pro
jektov, ki se izvajajo spomladi, 
pripravljamo na tretjo fazo nad
gradnje varnosti, ki se v NEK že 
izvaja v različno velikih sklopih 
in se bo še vse do leta 2022. S 
to nadgradnjo se bo življenj
ska doba elektrarne podaljšala 
do leta 2043. Nadaljevali bomo 
tudi dela v tujini, skladno z raz
položljivostjo kadrov.

Na področju farmacije načrtu
jemo razširitev dejavnosti tako 
na domačem kot na tujem trgu. 
V ta namen smo se letos prvič 
kot razstavljalec pojavili na sej
mu Powtech v Nürnbergu, ki 
je najpomembnejši in največ
ji strokovni sejem na svetu na 
področju procesne tehnike. 
Tam smo iskali nove priložnos
ti in navezali kar nekaj stikov s 
potencialnimi poslovnimi par
tnerji. Na tem področju bodo 
potrebne določene kadrovske 
okrepitve, pa najbrž tudi inve
sticija v opremo in testno in
frastrukturo, ki nam bo zago
tavljala doseganje pričakovanj 
kupcev. 

Sicer pa sem se odločil, da v tem 
intenzivnem obdobju ohranim 
osredotočenost na izvedbo 
projektov, ki jih imamo v načrtu, 
po remontu pa bom z vodstve
no ekipo pripravil strategijo za 
prihodnje obdobje.

Osebno vidim velik potencial v 
povezovanju. Za primer vzemi
mo jedrsko področje. Dejstvo je, 
da je v Posavju kar nekaj pod
jetij z močnimi kompetenca
mi in prepoznavnostjo na tem 
področju. Če bi se uspeli bolj 
povezati in si zastaviti skup
no strategijo, verjamem, da bi 
s skupnimi vlaganji v kadrovski 
in tehnološki razvoj v nekaj le
tih uspeli zgraditi močno skupi
no, ki bi lahko samostojno pre
vzemala obsežnejše jedrske 
projekte kjer koli po svetu. Ne 
nazadnje tudi izvedbo komple
ksnejših projektov v NEK, kate
rih nosilci so danes največkrat 
tuja podjetja. Podobno velja za 
področje farmacije in procesne 
industrije.
 P. P.

Z novim vodstvom v novih 20 let
KRŠKO - Podjetje NUMIP je v tretje desetletje delovanja zakorakalo z novim direktorjem Tinetom Ogorevcem. Poleg opravlja-
nja storitev v NEK in v jedrskih elektrarnah v tujini v podjetju iščejo priložnosti tudi na novih področjih, zlasti v farmaciji in pro-
cesni industriji, hkrati pa skrbijo za visok nivo kakovosti svojih storitev, strokovno rast zaposlenih in tehnološki razvoj podjetja.

Tine Ogorevc

Poslovna stavba podjetja NUMIP v Krškem
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Vsem krajanom, sponzorjem in članom društva želimo 
obilo sreče, zdravja in zadovoljstva v letu 2018. 

Predsednik Andreas Repše 
in Svet KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna

Drage krajanke in krajani, občanke in občani,
v novem letu vam želimo obilo zdravja, sreče,
osebnega zadovoljstva ter veliko priložnosti

za prijetna medsebojna druženja.

Krajevna skupnost 
Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna

Folklorna skupina DKD Svo-
boda Senovo, ki je tudi edina 
folklorna skupina v občini Kr-
ško, je bila ustanovljena 8. de-
cembra 1982 in v letu 2017 
praznuje 35 let uspešnega dela. 
V osnovi je reproduktivna sku-
pina, ki izvaja plese, pesmi in 
običaje Štajerske, Pohorja, 
Zgornje Dravske doline, Prek-
murja, Kozjanskega, Koroške in 
Gorenjske. Za splete iz teh po-
krajin skupina razpolaga s kva-
litetnimi kostumi. 

Na jubilejnem koncertu so se 
senovski folklorniki predstavi-
li s tremi spleti, in sicer s sple-
ti prekmurskih, gorenjskih in 
kozjanskih plesov. Slednja dva 
so predstavili še s posebnim 
veseljem, kajti pri gorenjskih 
plesih gre za novo odrsko po-
stavitev, ki je bila na domačem 
odru predstavljena premierno, 
medtem ko so se s spletom ple-
sov s Kozjanskega predstavili 
njihovi nekdanji člani.

Na artiškem odru so z različ-
nimi odrskimi postavitvami 
nastopile še otroška folklor-
na skupina KUD OŽ in otro-
ška folklorna skupina OŠ Arti-
če ter gostje večera, Folklorni 
ansambl KUU Cernik s Hrva-
ške. Prireditev je v celoti pove-
zovala artiška literarna sekci-
ja, katere mentorica je Danica 
Avšič. Po besedah predsednice 
artiškega društva Ide Ostrelič 
je ta sekcija pravzaprav nada-
ljevanje dramske dejavnosti, ki 
je bila osnova za ustanovitev 
najprej prosvetnega, nato pa 
kulturno umetniškega društva. 
Ob jubileju so prebrali tudi vo-
ščilo JSKD OI Brežice literarni 
sekciji, ki se sicer ne izkazuje 
s samostojnimi prireditvami, a 
so mentorica Avšičeva, artiški 
otroci in mladina ter Miče in 

BREŽICE - 17. decembra je v telovadnici Gimnazije Brežice 
potekala že tradicionalna zimska plesna produkcija Ples-
nega društva Imani, ki je na oder postavila plesalce vseh 
starosti, dvorano pa zopet zapolnila do zadnjega kotička. 

Na zimski produkciji z naslovom »Telo v ritmu« je program po-
pestrilo 15 plesnih skupin sodobnega plesa, baleta, historičnih 
plesov, džez baleta in hip hopa, ki so z odlično energijo zaključi-
li Imanijevo deseto obletnico delovanja. Za energične točke pod 
žarometi so poskrbeli mentorji in koreografi, ki delujejo pod 
okriljem društva: Anja Baškovč, Ed Hasanović, Rosana Hor-
vat, Špela Krznarič, Hedvika Lopatič, Nastja Rajkovič, Tini 
Rozman, Samuel Samuel, Sanja Spirić in Tjaša Žveglič, v pri-
reditev pa nas je popeljala predsednica društva Ksenija Hera-
kovič. Plesalci so skupaj s koreografi uspešno izpeljali še eno ko-
ledarsko leto, v katerem so aktivno sodelovali tako na domačih 
kot tujih tekmovalnih odrih. Plesno društvo je zakorakalo že v 
enajsto leto delovanja, polne dvorane, navdušeni plesalci in po-
nosni koreografi pa dokazujejo, da so stvari vedno postavljene na 
oder z velikim srcem. Iz leta v leto društvo raste, za veliko pod-
poro pa se zahvaljujejo tudi staršem in ljudem, ki delovanje ak-
tivno spremljajo, velikokrat priskočijo tudi na pomoč in ne na-
zadnje poskrbijo, da plesalci pridejo na trening. 
 Vir: PD Imani, foto: Produkcija Videokom

SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani se je dva zaporedna ve-
čera, 16. in 17. decembra, odvijala plesno-akrobatska in božič-
no obarvana predstava v izvedbi telovadcev in telovadk Športne-
ga društva Partizan Sevnica z naslovom Božični večer z varuško 
Olgico. Vseh nastopajočih je bilo okoli 70 in spletli so zanimivo 
zgodbo o božičnem večeru, ko je na dve sestrici pazila varuška 
Olgica. Le-ta je doživetij željni dekleti odpeljala v Božičkovo de-
lavnico, a na poti do Božička in delavnih palčkov, ki so zavijali 
darila za pridne otroke, so popotnice doživele še nekaj zanimi-
vih uličnih predstav, plesnih in akrobatskih. Uro trajajoča prire-
ditev je ponudila tudi obilo dobre glasbe. Ob zaključku je vodja 
sevniških gimnastičark in gimnastičarjev Sara Martinšek zaže-
lela vsem prijetne in brezskrbne praznične decembrske dni ter 
prijeten vstop v novo leto 2018.  S. R. 

35 let senovskih folklornikov
SENOVO - Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo je 9. decembra pripravila jubilejni letni koncert z go-
sti ob 35-letnici uspešnega delovanja. Prireditev sta sooblikovali dve gostujoči folklorni skupini Torbarji iz 
Postojne in FD Pušlc iz Mežice ter nekdanji člani senovske folklorne skupine. 

Na prireditvi, ki jo je z vezno 
besedo obogatila Vlasta Mo-
škon, je vodja krške območ-
ne izpostave JSKD Sonja Levi-
čar članom folklorne skupine 
podelila jubilejne Maroltove 
značke - eno bronasto, osem 
srebrnih in kar tri častne znač-
ke za več kot 30 let delovanja, 
vodji skupine Bojanu Vovč-
ku pa tudi jubilejno prizna-
nje JSKD skupini za 35 let de-
lovanja. Čestitke in spodbudne 

besede za bodoče delovanje 
so članom senovske folklor-
ne skupine izrekli tudi številni 
gostje, med njimi župan občine 
Krško mag. Miran Stanko in 
predsednik DKD Svoboda Se-
novo Jože Šoln ter predstavni-
ki okoliških društev in skupin. 
Z uspešno izvedbo jubilejnega 
letnega koncerta, ki je bil zelo 
dobro obiskan, so senovski 
folklorniki zaključili pestro in 
plodovito jubilejno leto, zato 

se ob tej priložnosti zahvalju-
jejo vsem, ki so kakor koli pri-
pomogli k uspešni izvedbi tako 
prireditve kot celotnega letne-
ga programa skupine, cenjene-
mu občinstvu pa sporočajo, da 
se že spogledujejo z novimi iz-
zivi, s katerimi se jih bodo tru-
dili razveseljevati še naprej, 
poleg tega pa ohranjati sloven-
sko ljudsko plesno izročilo us-
pešno tudi v bodoče. 
 B. Vovčko, A. Petrovič 

Senovski folklorniki že 35 let ohranjajo slovensko ljudsko plesno izročilo (foto: Boris Vovčko).

Jubilej artiških literatov
ARTIČE - Na prvo decembrsko soboto se je v Prosvetnem domu Artiče odvil letni koncert Folklorne skupi-
ne KUD Oton Župančič Artiče, obenem pa je domača Literarna sekcija KUD OŽ, ki ponavadi poskrbi za po-
vezovanje prireditev, obeležila 15-letnico delovanja. 

Frence, ki ju upodabljata Jana 
Kovačič in Mitja Molan, prava 
poslastica za sleherni dogodek 
na artiškem odru. »Ste močan 
in nepogrešljiv vezni člen, ki je 
še kako opazen, ter vam ved-
no znova radi prisluhnemo in 
zaploskamo,« sta še sporoči-
li Simona Rožman Strnad in 

Lučka Čer-
nelič iz JSKD 
OI Brežice.

Folkloristi so 
se zahvalili 
tudi Zdrav-
ku in Zden-
ki Dušič, ki 
sta bila dol-
ga leta ste-
ber odrasle 
FS, jo uspeš-
no vodila in s 

ponosom predstavljala v sve-
tu. Ustvarila sta zajetno šte-
vilo odrskih postavitev, ki so 
skupini prinesle odlične re-
zultate tudi na revijah. Bila sta 
tudi idejna organizatorja festi-
vala SloFolk, ki so ga v Artičah 
prirejali kar nekaj let. »Vesela 
sva, da folklora deluje naprej 

in je tudi po štirih letih, odkar 
sva odšla iz skupine, še ved-
no na visokem, državnem ni-
voju,« je dejal Zdravko Dušič. 
Predsednica odrasle FS KUD 
OŽ Artiče Barbara Bogovič 
se je zahvalila mentorjem oz. 
vodjem nastopajočih folklor-
nih skupin, in sicer Nikoli 
Kramarju (Folklorni ansam-
bl KUU Cernik), Janji Omer-
zu (OFS OŠ Artiče), Vesni Bo-
govič (OFS KUD OŽ Artiče) in 
Gregorju Tuljaku (odrasla FS 
KUD OŽ Artiče). Kot je poveda-
la povezovalka Maja Pinterič, 
bo leto 2018 za folklorno sku-
pino KUD Oton Župančič Arti-
če nadvse praznično, saj bo 9. 
junija z jubilejnim koncertom 
obeležila 50 let folklorne de-
javnosti v Artičah.
 R. Retelj

Zdravko in Zdenka Dušič med zahvalo

Zimska produkcija PD Imani

Na zimski produkciji je mlade plesalce obiskal tudi Božiček.

Plesno-akrobatska predstava

Gimnastična sekcija ŠD Partizan Sevnica je tretje leto zapo-
red navdušila s praznično predstavo.

POSAVJE - Plesalci plesnega 
kluba Lukec so v zadnjem ted-
nu pred novoletnimi počitni-
cami že tradicionalno uspeš-
no plesno leto zaključili na 
treh novoletnih produkcijah z 
naslovom »Najlepši mesec« v 
Brežicah, Sevnici in Krškem, 
na katerih je letos zaplesalo 
več kot 650 plesalcev iz Posav-
ja. Prva predstava je potekala 
18. decembra v športni dvora-
ni ETrŠ Brežice, kjer je nasto-
pilo okoli 140 plesalcev iz bre-
žiškega oddelka kluba ter VVZ 
in OŠ Velika Dolina, Globoko, 
Bizeljsko ter Bistrica ob Sotli. 
19. decembra je bila predsta-

Zaplesalo je več kot 650 Lukcev

va v Športnem domu Sevnica, 
kjer je nastopilo okoli 180 ple-
salcev iz VVZ Krmelj in Sevnica, 
plesalci iz OŠ Krmelj, Tržišče, 

Boštanj in Sevnica, predsta-
vil se je tudi sevniški oddelek 
kluba, ki deluje v Studiu Vita-
ja v Sevnici. Osrednja in največ-

ja predstava pa je potekala 21. 
decembra v športni dvorani kr-
ške srednje šole, kjer je publiko 
razvajalo več kot 350 nastopa-
jočih. Na predstavi so zaplesa-
li vsi člani kluba, ki trenirajo v 
Krškem, od najmlajših iz ples-
nega vrtca do rekreativnih ple-
salcev in vrhunskih tekmoval-
cev. Predstavili so se tudi člani, 
ki obiskujejo plesni krožek na 
VVZ Podbočje in Zdole ter OŠ 
Krško, Senovo in Koprivnica. 
Za odigrane vmesne vložke 
so poskrbeli Pia Naja Kukec, 
Tinkara Hočevar in Mark 
Baržič v scenariju Jane Ferlin. 
 Vir: PK Lukec Krško

Predstava je nosila naslov »Najlepši mesec«.
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Razstavo je predstavila njena 
avtorica, kustosinja Jana Pu-
har, ki je pred sedmimi leti v 
PMB prevzela skrbništvo nad 
arheološko zbirko in pričela 
odkrivati njeno bogastvo ter 
nadaljevati delo svojih pred-
hodnikov. Kot je omenila, se 
je zgodba o prenovi arheo-
loške razstave pričela aprila 
2015. Prvi prostor stalne ar-
heološke zbirke so izpraznili 
in v njem uredili recepcijo. De-
cembra istega leta, ko so priče-
li s pripravo razstave Dvorce 
v sodelovanju z novomeškim 
Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine, so zaradi pomanj-
kanja drugih primernih pro-
storov za občasne razstave 
začasno uredili okrogli salon 
v severozahodnem stolpu gra-
du. Po hišastih žarah z Dvorc 
lahko obiskovalci zdaj tam ob-
čudujejo barvito rimsko stek-
lo Romule. Stalna arheolo-
ška zbirka je bila od januarja 
lani strnjena v enem prosto-
ru. Skozi možnosti, priložnosti 
in tudi omejitve se je izluščila 
ideja, da je za naslednjih ne-
kaj let stalna zbirka postavlje-
na v dveh prostorih. Obnovo 
so zastavili v dveh fazah, pri 
katerih se niso držali krono-
loškega zaporedja. Odločili so 

BREŽICE - Člani Društva likovnikov Brežice (DLB) so se ob 
koncu leta spet predstavili z novoletno razstavo, ki je na 
ogled v malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice. Na 
otvoritvi 11. decembra jo je podrobneje predstavila likovna 
pedagoginja Alenka Venišnik, ki je razstavo tudi postavila.

Kot je poudarila Alenka Venišnik, je razstava povzetek del čla-
nov DLB, ki so nastala v minulem letu ter bila narejena doma, na 
tečajih ali delavnicah in še niso bila razstavljena. Razstava ni te-
matska, temveč je zastavljena po motivu, kar je iztočnica in rde-
ča nit razstave. Člani slikarske in keramično-kiparske sekcije se 
predstavljajo s portreti, akti, motivi konja in petelina, tihožitje-
ma, cvetličnimi motivi, pejsaži, veduto ter keramičnimi predme-
ti, kot so sklede, vaze, pladnji in krožniki. »Upam, da boste uživali 
ob gledanju razstave in pri posameznih delih ne videli samo li-
kovnega motiva, ampak tudi likovno govorico, s katero avtor želi 
komunicirati z vami. S samo postavitvijo razstave in interpreta-
cijo le-te želim zaokrožiti - glede na to, da smo tudi v okroglem 
prostoru - delo našega društva, in če sem malo poetična, sem na 
vrh novoletnega paketa zavezala lepo pentljo in vam vsem sku-
paj dala darilo, za katerega upam, da vas bo vsaj malo razveseli-
lo,« je še dejala Venišnikova. Svoja dela razstavljajo: Branka Be-
nje, Andreja Komočar, Marija Kukovica, Rado Romih, Vladka 
Sumrek, Jože Šterk, Metka Vimpolšek, Anton Zorko, Marko 
Zupančič, Mija Baškovč, Branka Ereš, Helena Frešer, Jožica 
Petrišič, Olga Piltaver, Mihaela Prevejšek, Alenka Venišnik, 
Kristina Bevc, Edith Lukež, Tatjana Potokar, Mihelca Prah, 
Olga Rožman in Zlatka Vučinić. Njihovo znanje so dogradili, jih 
naučili novih tehnik in jih pri delu spodbujali njihovi mentorji: 
likovni pedagog Vlado Cedilnik, akademska slikarka Nevenka 
Ruškovič, akademski slikar Gregor Smukovič ter likovna pe-
dagoginja Alenka Venišnik. S cvetovi so se zahvalili predsedni-
ci DLB Kristini Bevc, mentorjem, JSKD OI Brežice, ZKD Brežice, 
predstavnikom medijev, v. d. direktorice PMB Alenki Černelič 
Krošelj ter Pii in Brini Lubšina, ki sta otvoritev popestrili z glas-
benim nastopom. R. Retelj

SEVNICA - Do 30. decembra so bila v stolpu Albert Felicijano-
ve dvorane na sevniškem gradu na ogled likovna dela učenk 
in učencev treh posavskih osnovnih šol, ki so pri izbirnem 
predmetu »Likovno snovanje« teoretično in praktično od-
krivali čudoviti svet fresk ter se lotili tudi njihove izdelave. 

»Posebnost freske je v njeni izdelavi ter v timskem delu ustvar-
jalk in ustvarjalcev. Prava freska je izdelana tako, da se na sveže 
nanešen omet slika s pigmenti, raztopljenimi v apneni vodi. Ke-
mično proces, ki nastane pri sušenju ometa, pigmente veže do 
tri milimetre globoko in tako naredi poslikavo zelo obstojno,« je 
pojasnil nastajanje fresk akademski restavrator Aleš Vene iz Po-
savskega muzeja Brežice ter se na odprtju razstave zahvalil v. d. 
direktorici muzeja Alenki Černelič Krošelj za podporo pri pro-
jektu ’Znanje in veščine iz depoja’, s katerim se širi tudi vedenje o 
nastajanju fresk. Zahvalil se je tudi mladim iz OŠ Boštanj, OŠ Sava 
Kladnika Sevnica in OŠ Brežice, ki so ustvarjali pod vodstvom li-
kovnih pedagoginj - Nene Bedek, Janje Flisek Balog in Moj-
ce Barbič. »Naše delo je potekalo v okroglem stolpu sevniške-
ga gradu, ki ga krasi prečudovita freska Štirje letni časi, mi smo 
izbrali motiv jeseni. To je bila posebna izkušnja za vse nas in ve-
seli bomo, če bomo imeli še kdaj priložnost sodelovati. Pri tem 
gre za več stvari, ne samo za likovno ustvarjanje, gre tudi za po-
vezovanje med šolami, za mreženje, kar je izjemnega pomena,« 
je povedala Nena Bedek, ki se je, tako kot njeni učenci, prvič soo-
čala z izdelovanjem freske. Prijeten program ob odprtju razstave 
je pripravila OŠ Boštanj, zbrane pa je nagovoril poleg direktorice 
Posavskega muzeja tudi sevniški župan Srečko Ocvirk. Razstavo 
je slovesno odprl baron Moscon (Sinjo Jezernik). 
 S. R., foto: J. Teraž

Zdaj antika, sledi prazgodovina
BREŽICE - V prostorih stalne arheološke zbirke Posavskega muzeja Brežice v drugem nadstropju brežiške-
ga gradu so 21. decembra ob zaključku leta odprli prvi del prenovljene stalne arheološke razstave z naslo-
vom Tisočletja posavskih gričev in ravnic.

se, da bodo najprej predstavi-
li antični del zbirke, prazgo-
dovinskega pa bodo predsta-
vili leta 2019. Puharjeva je 
pojasnila, da antično gradivo 
na razstavi v večji meri pri-
pada trem najdiščem, in sicer 
Drnovemu, Ribnici in Dobovi. 
Osredotočili so se na bivalno 
kulturo rimskega sveta. V vitri-
nah so izbrani zlasti predme-
ti, ki so bili inventar rimskega 
doma, čeprav je bilo v resnici 
kar precej izmed teh razsta-
vljenih predmetov najdenih 
v grobovih. V posebni niši iz-
postavljajo promet po Savi in 
pristanišče Neviodunum. Ker 
so gradiva za prazgodovinski 

del zbirke v pripravi, predme-
ti pa v postopku konserviranja, 
so trenutno vrzel zapolnili s 
pregledom skozi prazgodo-
vinska obdobja, ki so prikaza-
na na časovnem traku, ki vse-
buje ključne podatke o vsakem 
obdobju, navedena so najpo-
membnejša najdišča v Posav-
ju ter slikarske rekonstrukcije, 
ki so delo akademskega slikar-
ja Gregorja Smukoviča.

»Z ekipo sodelavcev iz PMB 
je mogoče izpeljati karkoli,« 
je še dejala Puharjeva in se v 
prvi vrsti zahvalila v. d. direk-
torice Alenki Černelič Kroš-
elj, ki je omogočila postavitev 

razstave, oblikovalki razstave 
Poloni Zupančič, sodelavcem 
konservatorsko-restavrator-
ske delavnice Alešu Vene-
tu, Jožetu Lorberju, Davori-
nu Prahu, Asimu Durmiću 
in Žanu Hočevarju ter Slavku 
Dvoršaku, Olgi Lapuh, Hele-
ni Bratanič, Stanki Glogovič 
in Boštjanu Kolarju – slednji 
ima zasluge za pripravo kar-
tografskega prikaza najdišč –, 
ki so tudi sodelovali pri posta-
vitvi razstave. Razstavo je od-
prla direktorica Narodnega 
muzeja Slovenije mag. Barba-
ra Ravnik, ki je v svojem na-
govoru – začela in končala ga 
je s prvo in zadnjo kitico Pre-
šernove Zdravljice – poudari-
la, da stalna razstava za muzej 
pomeni jedro njegove dejav-
nosti za javnost: »Biti stičišče, 
kjer bi vsa nova odkritja naš-
la način in možnost, da so na 
voljo javnosti. Ta stavek je še 
vedno svetilnik na naši poti in 
nove stalne razstave so za to 
najboljši dokaz.« Glasbeni pro-
gram je pripadel mladi citrarki 
Luciji Pšeničnik iz Glasbene 
šole Brežice, ki je pod mentor-
stvom prof. Anite Veršec za-
igrala skladbe, povezane s te-
matiko razstave.
 Rok Retelj

Z otvoritve razstave, v ospredju (z leve) Černelič Krošljeva, 
Puharjeva in Ravnikova

Razstava Grajske freske

Pred otvoritvijo razstave je potekal kulturni program, pred-
vajan pa je bil tudi kratek film o nastajanju fresk mladih 
ustvarjalcev.

Novoletna razstava kot darilo

Poglede privabijo tudi portreti mlajših družinskih članov av-
toric Andreje Komočar in Branke Ereš.

»SAMOZAVEST JE SEKSI« – predstavitev knjige
• torek, 9. januar 2018, ob 18. uri – Knjižnica Krško

V sodelovanju z Zavodom za napredne študije Delta vas 
vabimo na predstavitev knjige Edvarda Kadiča z naslo-
vom Samozavest je seksi. Avtor več knjižnih del s pod-
ročja komunikacije, predavatelj, kolumnist, bloger in 
prevajalec bo izpostavil pomen samozavesti, podal prak-
tične napotke za nastopanje in kaj je pomembno za do-
ber prvi vtis.

ČARNA BESEDA – literarni večer

• sreda, 17. januar 2018, ob 18. uri –  
Dvorana v parku v Krškem

Vabljeni na drugi v sklopu literarnih večerov pod skup-
nim naslovom Čarna beseda. Tokrat gostimo domače-
ga pesnika Mira Tičarja ob izidu njegove nove pesniške 
zbirke Tam preko in čez. Z glasbo bodo večer oboga-
tili: Aleš Suša (saksofon), Dejan Jerončič (pianist) in 
Nina Berger (solo pevka). Večer bo povezovala literar-
na ustvarjalka in voditeljica Carmen L. Oven.

VIDEO ZA ZAČETNIKE – predstavitev knjige

• četrtek, 18. januar, ob 18. uri – Knjižnica Krško

Marsikoga zanima, kako v spomin ujeti zanimive dogod-
ke iz življenja društva, organizacije, družbe ali posame-
znika, zato nam bosta avtorja priročnikov Video za za-
četnike 1 in 2 Mia Brunej in Matej Žibert iz Produkcije 
LIJAmedia predstavila nekaj osnovnih zakonitosti sne-
manja in montaže. 

SREČEVANJA S KNJIGAMI – bralno srečanje

• sreda, 10. januar 2018, ob 10. uri –  
Knjižnica Krško

Vabimo vas, da se nam tudi v letu 2018 pridružite na 
bralnih srečanjih s knjigami, ki ga vodi profesorica slo-
venščine Marija Lelić. Srečanja potekajo tedensko v 
dnevni sobi knjižnice.
 

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V JANUARJU

KAPELE - V tem divjem tempu življenja, ko so temeljne človeš-
ke vrednote pozabljene, so Kapelci, povezani v Kulturno društvo 
Kapele, Sekcijo za ohranitev dediščine, s svojo vztrajnostjo in ne-
omajno voljo predstavili že tretji film, tokrat naslovljen »Tak ti 
je tu blu na kmetih«. Premiera filma je bila 26. novembra v pre-
polni dvorani gasilskega doma Kapele. Celovečerni igrani film v 
dolžini 105 minut je ustvarilo 50 igralcev in sodelavcev ter zanj 
darovalo več kot 4000 ur svojega dela. Film je rekonstrukcija 
življenja in dela na kmetih okrog leta 1960. Prikazan je takratni 
način pridelave, spravila in uporabe koruze ter poudarja pomen 
medsosedskih odnosov. Posega v čas težkega in skromnega živ-
ljenja, ki pa je bilo prežeto s humorjem, dobro voljo, pristnimi 
in dobrimi človeškimi odnosi ter domačo pesmijo. Z njim ohra-
njajo pristno kapelsko govorico, ki je del kozjansko-bizeljskega 
narečja in štajerske narečne skupine. Vsi igralci filmsko zgodbo 
namreč predstavijo izključno v domačem narečju. Tudi tokrat so 
pomembno vlogo odigrali otroci, ki so z igranjem v filmu podo-
življali otroštvo svojih dedkov in babic, otroštvo brez računalni-
kov, mobitelov in druge sodobne tehnike. Ponovitev filma, ki ga 
je tudi tokrat posnel Davor Lipej, je bila v Kapelah še 9. decem-
bra in dan kasneje v Bukošku.  Mihaela Blaževič

Tak ti je tu blu na kmetih

Ustvarjalci filma, z mikrofonom predsednica Sekcije za ohra-
nitev dediščine Mihaela Blaževič (foto: Matej Kramžer)
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Defibrilator pri pišeški osnov-
ni šoli je nameščen v posebni 
omarici pri vhodu v šolo, v ne-
posredni bližini Večnamenskega 
doma Pišece, kjer je dostopen 
vsem krajanom 24 ur na dan za 
pomoč v primeru srčnih zasto-
jev. Tudi pri OŠ Velika Dolina je 
defibrilator nameščen v poseb-
ni omarici pred vhodom v vrtec 

pri šoli in na voljo za uporabo 
24 ur na dan. 

Defibratorja je župan občine 
Brežice Ivan Molan predal rav-
nateljici OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece Nuški Ogorevc na krajši 
slovesnosti v Pišecah in ravnate-
ljici OŠ Velika Dolina Mojci Bre-
gar Goričar v šoli na dogodku, ki 

so se ga udeležili tudi predstav-
niki krajevne skupnosti. 

Občina Brežice v sodelovanju s 
civilno zaščito, šolami in krajev-
nimi skupnostmi namešča avto-
matske defibrilatorje po krajih, 
ki so oddaljeni od Brežic. Pri tem 
je ključnega pomena, da znajo 

krajani v primeru srčnega za-
stoja izvesti temeljne postopke 
oživljanja z in brez defibrilator-
ja, zato sodelavec civilne zaščite 
občine Brežice Roman Zakšek v 
ta namen izvaja v sodelovanju s 
šolami in krajevnimi skupnostmi 
predstavitve temeljnih postop-
kov oživljanja.

Društvo Sožitje Brežice vsako leto organizira tradicionalno predbo-
žično srečanje za članice in člane društva ter njihove družine. Sre-
čanje je priložnost za druženje in je prijeten uvod v praznični de-
cember. Dogodka se je udeležila podžupanja občine Brežice Katja 
Čanžar, ki je v svojem imenu in v imenu župana Ivana Molana nav-
zočim ob pozdravnem nagovoru zaželela predvsem obilo dobrega 
počutja in zdravja v novem letu.

Predsednica društva Sožitje Brežice Anica Ajlec je zbranim name-
nila topel pozdrav in udeležencem srečanja zaželela vse dobro v 
letu, ki prihaja. Glasbeno-zabavni program so pripravili uporabni-
ki Varstveno delovnega centra Krško – Leskovec, enota Brežice, ki 
so se predstavili s točko Božiček, ter učenke in učenca OŠ Globoko, 
ki so s petjem, igranjem na harmoniko in plesom navdušili zbrane. 
Za odlično vzdušje pred prihodom Božička je poskrbel glasbeni pe-
dagog Vilko Urek, ki z glasbo vselej obogati tradicionalna srečanja. 
Po kosilu je prišel na vrsto tudi težko pričakovani obisk Božička, ki 
je vsakogar obdaril z darilom in prijaznim voščilom.

DARUJMO KRI-REŠUJMO ŽIVLJENJA!

Spoštovani! 

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, ki 
bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, preprečevanje posle-
dic in preprečevanje smrti. To omogočajo krvodajalci, saj si pri 
tovrstnem zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med seboj. 
Krvodajalstvo je torej odsev človečnosti, ki temelji na načelih 
prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Da zadostimo 
potrebam zdravstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.
Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za krvoda-
jalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 let 
in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri vsa-
ke 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice 
v sodelovanju z RKS, ZZTM Ljubljana 

in Občino Brežice organizira krvodajalsko akcijo v

SREDO, 17. JANUARJA 2018, z vpisom od 8.00 do 13.00 in
ČETRTEK, 18. JANUARJA 2018, z vpisom od 8.00 do 12.00 

V MLADINSKEM CENTRU BREŽICE -  GUBČEVA ULICA 10/A

Vljudno vabljeni!

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ULRS, 
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 
57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13–skl.US, 76/2014-odl. 
US in 14/15-ZUUJFO) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ARTIČE, del ART-17,

ki bo potekala od 15. 1. 2018 do vključno 15. 2. 2018 na Oddelku 
za prostor Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skupnosti 
Artiče.

Predmet akta se nanaša na gradnjo dveh stanovanjskih stavb.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko 
udeležite dne 7. 2. 2018 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek 
akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v 
knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali posredujejo po 
pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice ali po e-pošti: obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na občinski 
oglasni deski Oddelka za prostor.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice

Glasba in ples na predprazničnem 
srečanju Sožitja Brežice

Skavti tradicionalno v času pred božičem prinesejo županu obči-
ne Brežice Ivanu Molanu in občinski upravi betlehemsko luč miru. 
Skavti so s pesmijo in poslanico vsem voščili mirne in blagoslovlje-
ne božične praznike ter vse dobro v prihajajočem letu. Župan se je 
skavtom zahvalil za lepe želje in tradicionalni obisk ter tako skavtom 
kot sodelavcem zaželel vesele praznike in vse dobro v novem letu. 

Na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in OŠ Velika 
Dolina pridobili avtomatska defibrilatorja 

Predaja defibrilatorja OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Avtomatski defibrilator na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Predaja defibrilatorja OŠ Velika Dolina

Roman Zakšek ob namestitvi defibrilatorja

Skavti prinesli luč miru 

V mesecu decembru sta Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece in Osnovna šola Velika Dolina prejeli avtomatska zu-
nanja defibrilatorja (AED), ki ju je zagotovila Občina Brežice.

www.brezice.si
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Ta knjiga je ena redkih, ki sem jo v zadnjem času prebral v enem 
kosu. Res je, da ni blazno dolga, predvsem pa me je pritegnila 
z žanrsko različnim asociativnim nizanjem utrinkov v dnevniško 
celoto. Cédric Villani je vrhunski in popularen francoski matematik 
in spremljati razvoj znanstvene ideje skozi njegove oči je bilo 
osvobajajoče. V knjigi dobimo vpogled v intimni proces ustvarjanja 
in grajenja matematičnega teorema. Neverjetno je, kako sta si 
znanstveno raziskovanje in umetniško ustvarjanje zelo blizu, pri 
obeh gre za dejanje kreacije, v njunem bistvu pa tiči igra v najširšem 
smislu besede. Delita si tudi prepreke ter težave, ki zaustavljajo razvoj 
vsake ideje in lepo je bilo brati, kako se z njimi spopada odštekani 
matematik. Večkrat sem imel občutek, da imam vpogled v najbolj 
krhke in ranljive trenutke dela, hkrati pa je pripoved speljana tako, 
da drži napetost in spodbuja radovednost. Z veseljem bi gledal film 
Rojstvo teorema, še raje pa bi to zgodbo postavil na oder. Morda 
nekoč! Knjigo priporočam vsem, ki vas zanima ustvarjalnost, 
morda pa tudi bralcem, ki do znanosti ali matematike čutijo odpor. 
Cédric Villani ga bo gotovo načel in spodkopal, tako kot razbija 
vse zagate, ki se znajdejo na njegovi raziskovalni poti.

zagovorn ik i

b r a n j a

“

Nik Škrlec, dramski igralec in režiser, 
za svoje dobro delo osvaja nagrade s 
širokim zamahom, širi se tudi njegova splošna 
prepoznavnost ter priljubljenost. Za magistrsko delo Naj gre vse v π … 
je prejel Prešernovo nagrado, Nagrado Sklada Staneta Severja in tudi 
Nagrado občinstva; leta 2017 Borštnikovo nagrado za mladega igralca, 
prav tako viktorja za najbolj obetavno medijsko osebnost leta 2016. 
V branje priporoča navdihujoče spisano knjigo Rojstvo teorema:

“Izteka se rok zbiranja predlogov 
za podelitev Prešernovih plaket in priznanj 

Zveze kulturnih društev Krško
Zveza kulturnih društev Krško objavlja razpis za podelitev Prešer-
novih plaket in priznanj ZKD. Kriteriji za podeljevanje so navede-
ni v Pravilniku o podeljevanju Prešernovih plaket in priznanj ZKD.

Predloge za podelitev Prešernovih plaket in priznanj ZKD lahko 
podajo posamezniki, skupine in društva v pisni obliki na naslov 
ZKD Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško, s pripisom, »Ne 
odpiraj, predlog za plaketo - priznanje«.

Predlog za Prešernovo plaketo ali priznanje mora vsebovati: po-
datke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja ali plakete, 
podatke o predlaganem prejemniku ter obrazložitev predloga.
Podeljenih bo največ 12 bronastih, 9 srebrnih ter dve zlati Prešer-
novi plaketi. Podeljeno bo tudi poljubno število priznanj za dose-
žek leta na posameznem področju kulturnega ustvarjanja ter pri-
znanj z zahvalo za omogočanje pogojev za kulturne dejavnosti.

Plakete in priznanja bodo podeljeni na osrednji občinski prosla-
vi ob slovenskem kulturnem prazniku.

V postopku za podelitev plaket in priznanj po razpisu bodo upo-
števani predlogi, ki bodo poslani priporočeno po pošti do petka, 
5. januarja 2018, (velja poštni žig) ali osebno oddani na zgoraj 
navedeni naslov ZKD do petka, 5. januarja 2018, do 12. ure. Po-
polne in pravočasno prispele vloge bo obravnaval IO ZKD Krško.

Kontaktna oseba za dodatne informacije v času zbiranja predlo-
gov je Sonja Levičar, tel.: 051/833-428, (sonja.levicar@jskd.si). 

Občina Krško, Posavski muzej Brežice, Kmečka zadruga 
Sevnica, Društvo rejcev krškopoljskih prašičev, Kmetijsko-

gozdarski zavod Novo mesto in Restavracija Kunst vabijo na 
predstavitev projekta 

Črno-belo bogastvo s Krškega polja, 
katerega cilj je povečati prepoznavnost in poznavanje 

krškopoljca ter na ta način razviti nov turistični produkt. 

Predstavitev projekta in druženje bo
v sredo, 17. januarja 2018, ob 14. uri 

v restavraciji Kunst v Leskovcu pri Krškem

Vabljeni, da skupaj prispevamo nastanek starih 
in novih zgodb našega bogastva.

Zaradi omejenega števila mest je potrebna predhodna najava 
na tel. št. 041 580 100 (Janja).

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje sterilizacije in 
kastracije lastniških psov in mačk v letu 2018
Vsebina in pogoji razpisa:

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in 
kastracije lastniških psov in mačk v letu 2018. 

3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 6.000,00 EUR. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško, na PP-
5005.

4. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali 
kastracije v višini 30,00 EUR bruto cene storitve na žival. 
Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z dnem 
porabe sredstev se javni razpis zaključi.

5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in 
mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo stalno ali začasno bivališče na območju občine 

Krško,
• da imajo v lasti do pet odraslih živali na stanovanje 

oziroma hišno številko, 
• da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali 

kastracije lastniške živali, in sicer za storitev, ki je 
opravljena v obdobju od 1. januarja 2018 do porabe 
sredstev.

6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali 
morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
• za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista 

živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku 
živali,

• za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki o 
lastniku živali.

7. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče 
Občine Krško ali po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek 
za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vse 
dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis, se lahko 
dobijo v času uradnih ur pri Magdaleni Krošelj. Razpisni 
obrazec je na voljo na vložišču Občine Krško ali spletni 
strani občine. Upoštevani bodo le popolno in pravilno 
izpolnjeni obrazci.

8. O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu 
odločeno z ODLOČBO občinske uprave. Odločba bo 
prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.

Občina krško sofinancira aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 
divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi, izvajanje čistilnih akcij in 
čiščenje divjih odlagališč v posameznih loviščih, in sicer za aktivno-
sti, ki so se izvajale v letu 2016.
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

• je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
• ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini Krško,
• ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem 

postopku,
• ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve 

državi in občini.

Vlagatelji vloge oddajo v vložišče Občine Krško ali po pošti na naslov 
Občina Krško, oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško, najkasneje do 12. februarja 2018.

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 

v občini Krško

Tudi letos je Občina Krško v sodelovanju s skavti in Mladinskim cen-
trom Krško pripravila žive jaslice. Najstarejša skupina skavtov iz Kr-
škega (popotniki in popotnice Kir Kul klana netopirjev in dekliški se-
stav ViDeS z Julijanom na kitari) je 27. decembra v starem mestnem 
jedru Krškega uprizorila božično zgodbo. Uvodoma je obiskovalce 
pozdravila podžupanja občine Krško Ana Somrak, sledila je božična 
zgodba, za katero so se krški skavti intenzivno pripravljali dobre tri 
tedne, pa tudi sami pripravili sceno. Ob koncu so obiskovalcem raz-
delili piškote s prazničnim sporočilcem, ki so jih spekli sami, obisko-
valci pa so se lahko pogreli in podružili ob toplih napitkih.

Krški skavti uprizorili božično zgodbo

Javni razpis za sofinanciranje programov 
na področju športa v letu 2018

8. januarja 2018 bo Občina Krško objavila javni razpis za sofinan-
ciranje programov na področju športa v letu 2018. Rok za odda-
jo vlog je 9. februar 2018. Razpisna dokumentacija bo od dneva 
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Ob-
čine Krško www.krsko.si v rubriki Obvestila in objave, podstran 
Javni razpisi in objave, zainteresirani pa jo lahko v tem roku v 
času uradnih dni pridobijo tudi na Oddelku za družbene dejav-
nosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, kjer dobijo tudi doda-
tne informacije.

www.krsko.si
S ponedeljkom, 8. januarja 2018, bo za vse ljubitelje drsanja na igri-
šču Šajspoh v starem mestnem jedru Krškega na voljo drsališče. Obi-
skovalci si bodo drsalke lahko brezplačno izposodili v Mestnem mu-
zeju Krško v času uradnih ur muzeja.

Z 8. januarjem v starem mestnem jedru 
Krškega drsališče
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Na obisk Sevnice tudi z avtodomi
Življenje Sevnice je v zadnjem letu, po obiskih številnih medijskih hiš, zaznamovala bistveno povečana prepoznavnost 
kraja in občine v slovenskem, evropskem in svetovnem merilu.

Kraj in občino odlikujejo številne 
naravne in kulturne znamenito-
sti, odlična kulinarika, je uskla-
jena kombinacija nedotaknjene 

narave, tradicionalnih elemen-
tov in elementov sodobne ureje-
nosti. Sevniški gostinski, turistič-
ni in drugi ponudniki se vseskozi 

prilagajajo izzivom povpraševa-
nja gostov. Pri tem je opaziti 
oblike oziroma načine turistič-
nih obiskov, ki prej niso bili tako 

pogosti, med njimi tudi obiske z 
avtodomi. Predstavljamo posta-
jališča, ki omogočajo bivanje lju-
biteljem tovrstnih počitnic. 

Postajališče za avtodome pod Gradom Sevnica
Grad Sevnica s parkom, grajskim vinogradom in drugo ponud-
bo omogoča edinstvena grajska doživetja za vse generacije. Je 
osrednji kulturni, zgodovinski, politični in protokolarni objekt in 
središče kulturnega dogajanja. 

Pod Gradom Sevnica je z avtodomi urejeno in brezplačno dosto-
pno postajališče za avtodome z vso potrebno infrastrukturo – ele-
ktričnimi priključki z zunanjimi vtičnicami, vodovodni in kanaliza-
cijski priključek. Grad Sevnica v neposredni bližini nudi vodene 
oglede, grajske pojedine, pokušine vin in salam, grajsko kavar-
no s pestro ponudbo ter raznolike kulturne dogodke in srečanja. 

Pod gradom je mestno jedro Sevnice ter mestni park z igrali, fitne-
som na prostem, baliniščem, sprehajalnimi potmi in ostalimi re-
kreacijskimi površinami ob Savi, nedaleč stran je tudi mestno sre-
dišče občine. 

Koordinate: 46.008841, 15.314903

Postajališče za avtodome na Lisci
Lisca je naravni in turistični biser ter na 948 metrih višine izje-
mna lokacija za oddih in občutenje neokrnjene narave. Priva-
blja številne planince in plezalce, pohodnike, kolesarje, jadral-
ne padalce, jahače in ljubitelje narave. 

Na Lisci se nahaja urejeno makadamsko parkirišče, ki je v delu 
namenjeno za uporabo do 15 avtodomov. Bližina športnih igri-
šč, možnost pohodništva, kolesarjenja, jadralstva in padalstva, 
jahanja in lova, ogleda naravnih znamenitosti, obiska bližjih tu-
rističnih kmetij. 

Dostop do vode, elektrike in novo urejenih sanitarij je v 200 me-
trov oddaljenem Tončkovem domu, ki nudi tudi bogato kulinarič-
no ponudbo, v letu 2018 pa je načrtovano komunalno opremiti 
obstoječe in označeno parkirišče za avtodome.

Koordinate: E 15,28742302 N 46,06801971

Postajališče za avtodome 
pri Srednji šoli Sevnica

V letu 2018 načrtuje Občina Sevnica urediti postajališče za avto-
dome pri Srednji šoli Sevnica, v neposredni bližini mesta Sevnica 
ob reki Savi, hkrati z diskretno oddaljenostjo od glavnih cestnih 
povezav; z dostopnostjo do vse javne infrastrukture, bližine turi-
stičnih znamenitosti, trgovin pa tudi otroškega igrišča, balinišča 
in fitnesa na prostem v neposredni bližini.

Koordinate: N 46.000800, E 15.333874

Župan Srečko Ocvirk in sodelavci občinske uprave so se v prednovo-
letnem času srečevali s predstavniki služb, javnih zavodov, podjetij 
in organizacij, s katerimi redno sodelujejo. V predprazničnih dneh 
so Občino Sevnica obiskali tudi otroci iz Vrtca Ciciban Sevnica ter 
pripravili prijetno presenečenje z zapetimi pesmimi in recitacijami.

Podelitev Prešernovih priznanj in plaket 
Zveze kulturnih društev Sevnica za leto 2017

Zveza kulturnih društev Sevnica bo na osrednji proslavi ob kulturnem prazniku podeljevala 
Prešernova priznanja in plakete za dolgoletno uspešno in odgovorno delo ter posebne uspehe in 
dosežke na področju različnih oblik ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki imajo poseben pomen za 

razvoj kulture v občini Sevnica. 

Prireditev in podelitev bo v sredo, 7. februarja 2018, 
ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Predloge za podelitev Prešernovih priznanj in plaket ZKD Sevnica je možno podati do petka, 
12. januarja 2018, na naslov Zveze kulturnih društev Sevnica (Glavni trg 19, 8290 Sevnica). 

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

Prednovoletni obisk iz Vrtca Ciciban Sevnica
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Četrtek, 4. 1.

• ob 15.00 v MT Senovo: dru-
žabne igre

• ob 17.00 na Ljudski univerzi 
Krško: uvodni sestanek pred 
pričetkom brezplačnega za-
četnega tečaja angleščine za 
zaposlene 45+

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljična ura pri Med-
vedu Sladkosnedu

• ob 18.00 v dvorani A Občine 
Krško: potopisno multime-
dijsko predavanje Sedemle-
tna pot - po Aziji, Avstrali-
ji, Južni Ameriki in Severni 
Afriki

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

Petek, 5. 1.

• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: 
zdravi smutiji ali zmešančki

• ob 17.00 v MT Senovo: film-
ski večer

• ob 17.00 v MT Raka: novole-
tna zabava

• ob 18.00 v Joga hiški na Se-
novem: pričetek trimesečne-
ga tečaja obrazne joge

• ob 18.00 v župnijski cerkvi 
sv. Petra v Radečah: dobro-
delni koncert za obnovljene 
orgle, sodelujejo: Tanja Sonc 
- violina, Dalibor Miklavčič - 
orgle, Daria Radics - violina, 
MePZ sv. Peter Radeče

• ob 18.00 v Domu XIV. divizi-
je Senovo: repriza igre gleda-

liške skupine DKD Svoboda 
Senovo Ljubezenske in šalji-
ve slike al fresco 

Sobota, 6. 1.

• v odpiralnem času v Knji-
žnici Sevnica: razstava del 
učencev POŠ Loka pri Zida-
nem Mostu

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav - ribice, ki so živih barv 
in oblik; ob 10.00: otroška 
djamberaja (bobnarska de-
lavnica)

• ob 9.00 v MT Senovo: nare-
dimo si namizni organizator

• ob 10.00 v MT Raka: pohod 
v gozdiček

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
sankanje

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: After new year disco vinyl 
party

• ob 21.00 v MC Krško: kara-
oke

Nedelja, 7. 1.

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
v Krškem: novoletni koncert 
»Ko odbije polnoč«, nastopa-
jo: Marko Železnik, Jernej Že-
leznik, Anja Žabkar, Anja in 
Klara Drstvenšek, Jure Kle-
novšek, Nika Tkalec - klavir, 
Tjaša Repše - vezna beseda 

Torek, 9. 1.

• ob 17.00 v knjižnici Kosta-

kam v posavju
njevica na Krki: pravljična 
ura pri Kostanjevem Škratu

• ob 17.30 v MC Krško: pre-
davanje Kristjana Kolege 
»Vloga staršev v samozdra-
vljenju«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predstavitev 
knjige Edvarda Kadiča »Sa-
mozavest je seksi« 

• ob 19.00 v klubu MC Bre-
žice: večer družabnih iger 
»Dobra poteza«

Sreda, 10. 1.

• ob 10.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: bralno srečanje 
»Srečevanja s knjigami«

• ob 16.00 v MC Krško: DOM 
na FREE

• ob 17.00 s parkirišča pri 
»motelu« na Čatežu ob Savi: 
nočni tematski pohod na Sv. 
Vid - Rimska cesta

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
potopisno predavanje Vinka 
Šeška o Gruziji in Armeniji

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
predstavitev knjige Primoža 
Cirmana »nepoTEŠeni« in 
pogovor z avtorjem

• ob 19.00 v ovalni sobi MC 
Brežice: začetni tečaj bobna-
nja z Andrejem Zobaričem - 
brezplačno predstavitveno 
srečanje

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis »Z otroki po 
Sejšelih«

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

Četrtek, 11. 1.

• ob 15.00 v MT Senovo: li-
kovno ustvarjanje

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

• ob 18.00 v KD Krško: ple-
sno-glasbeno-gledališka 
predstava »Veveriček poseb-

ne sorte«, za rumeni abon-
ma in izven

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

Petek, 12. 1.

• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: 
družabne/namizne igre

• ob 17.00 v MT Senovo: izde-
lovanje gel svečk

• ob 17.00 v MT Raka: izdelaj-
mo »comfke«

Sobota, 13. 1.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
napiši in nalepi svoje ime iz 
gumbkov

• ob 9.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• ob 10.00 v MT Raka: otro-
ške igre

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - snežna krogla

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
druženje ob kakavu in pala-
činkah

• ob 17.00 v MC Krško: uspo-
sabljanje »V Posavju žuramo 
brez drog in alkohola«

• ob 17.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: projekcija 
etnografskega filma KD Ka-
pele »Tak ti je tu blu na kme-
tih« in odprtje fotografske 
razstave Vlada Bucala

• ob 19.30 v KD Krško: kon-
cert Tanje Žagar

• ob 19.30 v Joga hiški na Se-
novem: zvočna kopel z Ro-
manom Stoparjem

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: DŠB metal night - Ways of 
a heretic, Necrotik in Cordu-
ra

Ponedeljek, 15. 1.

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

PRIREDITVE 
V JANUARJU 2018

Razstava del učencev
POŠ Loka pri Zidanem Mostu

• na ogled od sobote, 6. januarja, do sobote, 3. februarja

Potopisno predavanje
GRUZIJA IN ARMENIJA

Vinko Šeško
• v sredo, 10. januarja, ob 18. uri

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 15. januarja, ob 18. uri

PRAVLJIČNE URICE Z USTVARJALNICO
• v torek,  16.  januarja, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

• v sredo, 17. januarja, in v sredo, 31. januarja, 
ob 17. uri  v Knjižnici Sevnica

Predavanje in predstavitev knjige
STARODAVNA UMETNOST ZDRAVLJENJA

Veronika in mag. Uroš Plantan
• v sredo, 17. januarja, ob 18. uri

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

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

Čarovnija, še lanska in decembrska, ki nam jo je po-
nudila mati Narava. Ko pošiljam tole pisanje v bra-
nje, vijugam v minule dni lanskega decembra. Sinje 
modro nebo je s soncem skoraj kar vse dni meseca li-
zalo zgledno pospravljeno Krško-brežiško polje. Sve-
žina zelenih travnikov se je raztezala do Kostanje-
vice in še dlje, kjer so sivo-modro zakajeni Gorjanci 
varovali to prelepo dolino. Bo kar pomlad? Medtem 
pa je za kratek čas to zelenje in obdelana polja prek-
ril srebrno-bel čudež, res težak in moker, za male in 
mlade prva zimska čarovnija, a za poljedelce narav-
no in dragoceno gnojenje. Narava pač postreže s svo-
jimi dragimi in manj dragimi čudeži in čarovnijami.

Ena velika gora svetlobnih teles je osvetljevala naše 
kraje z lučmi in lučkami, utripajočimi in plavajoči-
mi od prve do zadnje. S svetlobnimi čudeži naj bi pri-
čarali v nočeh iluzijo svetlobe, lepote, veselja, rados-
ti in upanja. Svetloba je upanje, četudi s prizvokom 
umetnega. Tudi za to iluzijo se je bilo treba potruditi. 
In si vsaj malo, malo vesel, če je to prizadevanje po-
hvalil kakšen večni nergač, vsevedni kritik. 

Pa smo pri človeški naravi. Pri ljudeh, ki nam pije-
jo energijo. Treba je zbrati moč, da bi iz svojega živ-
ljenja izvrgli ljudi, ki v vsem in v vsakem vidijo vse 
izpod ničle. Če jih že ne moremo povsem odstraniti 
iz svojih življenj, se moramo usposobiti, da tisto, kar 
je zašlo v eno uho, iz drugega čim prej izpuhti. Ali 
da v pogovoru tok misli in besed preusmerimo v ne-
kaj čisto drugega. Morda uspe, da si ohranimo notra-
nji mir. Kar je čarovnija, ki jo lahko imenujemo tudi 
dobra diplomacija. Pretirano grizenje ob plohi različ-
nih mnenj pač ne prinese uspeha. 

Ko to pisanje ponujam v bralno druženje, tečejo še 
zadnje minute decembra 2017. V tem mesecu je naš, 
vaš in moj Obzornik upihnil dvajseto svečko. Veliko 
sape, dobre volje, zagnanosti, hotenja, uresničenih 
idej in skorajda čarovnij je bilo treba spihati v nje-
gova jadra. Obzornik in mi - avtorji v njem, ki nismo 
okronani s precenjenostjo, smo vam hoteli ponuditi 
čim več vsebin in dogodkov. Pri delu pa bi pogosto 
hoteli še več in drugače. In če vendarle vemo, da smo 
naredili najboljše kot lahko, potem naj bo to za ta tre-
nutek dovolj.

Ta trenutek – spomin na naša dobra sorodstva, prija-
teljstva, znanstva, sosedstva. Nikoli in nikjer ne po-
zabimo na njihovo dobroto in pozornosti, ki so brez 
nalepke s ceno. Dajo krila in vzpodbudo na še tako 
mučni poti. Brez njih je življenje kot vodnjak brez 
vode. Puščava in osamljenost.

In ja – bodimo prijazni do vsakogar, ki ga srečamo, 
morda bije težak boj. S prijaznostjo lahko vsaj za te 
hiteče trenutke pričaramo osemnajst čarovnij. Saj 
smo že leta 18 tretjega tisočletja, mar ne?

Čarovnija.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Torek, 16. 1.

• ob 17.00 v knjižnici Kosta-
njevica na Krki: pravljična 
ura pri Kostanjevem Škratu

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

• ob 19.00 v klubu KD Kr-
ško: potopisno predavanje 
»Mongol Rally 2017 - slo-
venska Misija Mogoče?« - 
1. del

• ob 19.00 v klubu MC Bre-
žice: večer družabnih iger 
»Dobra poteza«

Sreda, 17. 1.

• ob 14.00 v Gostilni Kunst 
v Leskovcu pri Krškem: 
predstavitev projekta »Čr-
no-belo bogastvo s Krške-
ga polja«

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

• ob 17.00 s parkirišča pri 
»motelu« na Čatežu ob Savi: 
nočni tematski pohod na Sv. 
Vid - Rimske terme

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: literarni večer »Čar-
na beseda« - predstavitev 
pesniške zbirke Mira Tičar-
ja »Tam preko in čez«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje in predstavi-
tev knjige Veronike in mag. 
Uroša Plantana »Starodavna 
umetnost zdravljenja«

• ob 18.00 v KD Krško: kon-
cert »Glasbena šola malo 
drugače«

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

Primož Cirman: nepoTEŠeni
predstavitev knjige in pogovor

sreda, 10. 1., ob 19. uri

PT Ljubljana: Veveriček 
posebne sorte

plesno-glasbeno-gledališka predstava 
za otroke za Rumeni abonma in izven

četrtek, 11. 1., ob 18. uri

Mongol Rally 2017 – 
slovenska Misija Mogoče?

potopisno predavanje
torek, 16.  1., ob 19. uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Mileni Maher, Jurjevski Dol 11, 
2222 Jakobski Dol. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. POLJANŠEK - Planinska
 2. (1.) PRLEŠKI KVINTET - Smej se
 3. (2.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Vsak dan je lep
 4. (5.) Ans. PONOS - Peti slovensko se ne boj
 5. (4.) Ans. POGUM - Spomini
 6. (7.) Ans. VIHAR - Tebi verjela sem 
 7. (10.) Ans. AZALEA - Greva na pot
 8. (9.) KRAŠKI KVINTET - Nocoj
 9. (-.) PEKLENSKI MUZIKANTJE - Nekdanje dekle 
 10. (8.) Skupina NALET - Na obrazu ti piše

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Spev - Za muziko bi dala vse

 Kupon št. 396
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, 6. 1. 2018, ob 20. uri

1. - 10. nagrada: 1x pizza po izbiri 

Geslo križanke pošljite do četrtka, 11. januarja, 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

PIZZERIA FONTANA
POHLE TG D.O.O. - DALMATINOVA ULICA 2, 8270 KRŠKO

Geslo 26/2017 številke: 

ŽE DVAJSET LET 
POVEZUJEMO POSAVJE

Nagrade, ki jih podarja ZALOŽBA ZAVODA NEVIODUNUM, 
prejmejo:

1. - 2. nagrada; knjiga Krško – stoletje na razglednicah: 
 Klara Kočnar, Krško; 
 Martin Frankovič, Leskovec pri Krškem
3. - 6. nagrada; knjiga Dober dan, resničnost!: 
 Mojca Kožar, Svibno; Martina Čečko, Šmarčna; 
 Vida Molan, Veliki Obrež; Jožica Germek, Krško
7. - 10. nagrada; Almanah občine Krško 2017: 
 Boris Kerin, Velika vas; Drago Stropnik, Brestanica; 
 Jože Arh, Veliki Podlog; 
 Klavdija Colarič, Leskovec pri Krškem
11. - 14. nagrada; komplet otroških slikanic Brinove zgodbe:
 Lara Jazbec, Zabukovje; Dragica Urbanč, Krška vas; 
 Marija Kelhar, Brežice; Nika Prijatelj, Krmelj
15. - 18. nagrada; zbrana dela Viktorja Tillera: 
 Marica Babič, Veliki Kamen; Jože Ogorevc, 
 Spodnja Pohanca; Jožica Germek, Senovo; 
 Srpčič Hana, Krška vas
19. - 20. nagrada: knjižica lepih misli Mesečevi kažipoti; 
 Mihaela Pacek, Gorenja vas; Martin Lindič, Sevnica

Znani so nastopajoči na Emi 2018, božična pravljica 
Matjaža Kumelja in Big Banda Krško. V prvih letošnjih 
glasbenih novičkah preberite:

Znanih je 16 nastopajo-
čih na Emi 2018, ki bo 
naslednje leto razdelje-
na na dva dela, in sicer 
na predizbor in finalni iz-
bor, ki bosta potekala fe-
bruarja. V predizboru se 
bo predstavilo 16 pesmi, 
osem se jih bo uvrstilo v 
finalni večer. Na prediz-
boru bodo tako nastopi-

li: Anabel, BQL, Gregor Ravnik, Ina Shai, Indigo, KiNG 
FOO, Lara Kadis, Lea Sirk, ManuElla, Marina Martens-
son, MILA, Nika Zorjan, Tanja Ribič, Orter, Proper in 
Radečanka Nuška Drašček (foto: facebook). Štiričlanska 
strokovna izborna komisija, ki so jo sestavljali glasbeni-
ca, pevka in predstavnica na Pesmi Evrovizije 2011 Maja 
Keuc, glasbenica in profesorica kitare Eva Hren, glasbeni 
urednik na Valu 202 Jernej Vene ter kitarist in avtor glas-
be Tadej Košir, je omenjenih 16 izvajalcev izbrala med kar 
108 prijavami. Se je pa v povezavi z letošnjo Emo večkrat 
omenjalo ime Nuše Derende, a je naša posavska rojaki-
nja potrdila, da ima s svojo novo pesmijo Naj mi dež napol-
ni dlan povsem drugačne načrte.

Matjaž Kumelj (foto: Gašper Franko), ki smo ga lahko dob-
ro spoznali v oddaji Znan obraz ima svoj glas in trenutno 
navdušuje tudi v eni glavnih vlog v muzikalu Mamma Mia, 

obožuje božični čas in glasbo, ki je takrat nepogrešljiva. 
Tudi tokrat se je odločil božično zgodbo deliti ob sprem-
ljavi Big Banda Krško, tokrat pod vodstvom dirigenta Bo-
jana Zupančiča. Poslušalce v Ljubljani in Krškem so po-
peljali v pravljično zgodbo z božičnimi pesmimi, ki jih 
poznajo tako mlajši kot starejši. Seveda je Matjaž na kon-
cert povabil tudi glasbene goste: Alenko Godec, Dašo Gra-
dišek, Zalo Smolnikar in  skupina Ladybugz. »Še enkrat 
bi se rad zahvalil vsem sodelujočim na božičnih koncer-
tih! Bravo vsem, bili ste odlični s pravo praznično energi-
jo. Upam, da ti koncerti postanejo tradicija,« je na koncu 
še dodal pevec.

Proti koncu preteklega lete je ansambel Fantje izpod Li-
sce (na fotografiji) izkoristili lepote narave in nastal je vi-
deospot za nov valček. Najnovejša skladba nosi naslov 

Domača pesem, za katerega je čudovito besedilo napisal 
Franc Ankerst, melodija je avtorsko delo basista v ansam-
blu Januša Prašnikarja, pri aranžmaju pa so mu pomagali 
še preostali fantje. Skladbo so posneli v Studiu Hribar, po-
sneli pa so tudi videospot. Snemanje videospota je pote-
kalo na prelepi, jesensko obarvani Lisci, kjer se je zgodba 
ansambla pred leti tudi začela.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

07/49 22 200  

Več o zbiranju bonusa preberi na 
www.dostavahrane.com ali vprašaj dostavljalca!

040 145 185

041 944 933 

Za zbrana naročila v vrednosti 90 €, 
dobim pizzo gratis!

P
oh

le
 T

G
 d

.o
.o

., 
D

al
m

at
in

ov
a 

u
lic

a 
2

, 8
2

7
0

 K
rš

ko

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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V Knjižnici Sevnica, kjer je 
zbrane v uvodu nagovorila di-
rektorica Anita Šiško, je slo-
venska pisateljica, filozofinja 
in gledališka kritičarka Moj-
ca Kumerdej v pogovoru z bi-
bliotekarko Alenko Žabkar 
razkrivala, kako je nastajal ro-
man Kronosova žetev, v kate-
rem je dogajanje postavljeno 
v »viharno« 16. stoletje, v čas 
reformacije in protireformaci-
je na slovenskih tleh. Omenje-
no delo je plod večletnega raz-
iskovanja, njegova vsebina pa 
na 409 straneh vabi k razmi-
šljanju in primerjavi omenje-
nega stoletja z današnjim, o 
katerem pisateljica pravi: »Slo-

vensko ljudstvo s konca 16. 
stoletja je zastrašujoče podob-
no današnjemu iz 21. stoletja. 
Že res, da smo bolje izobra-
ženi in imamo več informacij, 
kot so jih imeli naši predniki 
izpred 400 let, a z nami mani-
pulirajo na enak način - takrat 
sicer s prižnice, danes pa pre-
ko medijev, a tehnika striženja 
ovc ostaja bolj ali manj enaka. 
Poleg tega slovensko ljudstvo 
že stoletja ostaja nezauplji-
vo do tujcev in se rado naslaja 
nad nesrečo drugih, še posebej 
šibkejših od sebe.« Za roman 
Kronosova žetev je Kumerde-
jeva prejela v letu 2017 nagra-
do Prešernovega sklada.

V Valvasorjevi knjižnici Krško 
so gostili prekmurskega pesni-
ka in pisatelja Štefana Kardo-
ša, ki je bil na seznam bralne-
ga projekta »Posavci beremo 
skupaj« vključen z romanom 
Veter in odmev. Bibliotekar 
Vilko Planinc je literarnega 
gosta spretno vodil skozi zad-
nja dva romana, saj sta v pogo-
vor vtkala tudi roman Vse moje 
Amerike. Med prebiranjem ne-
kaj odlomkov iz obeh knjig (sli-
šali smo branje tudi v prek-
murskem narečju) je pisatelj 
izpostavil tudi vlogo branja v 
današnjem času: »Veliko je lju-
di, ki čisto nič več ne berejo. Če 
dajemo dijakom branje na pri-

mer s tisoč stranmi, se spra-
šujemo, ali s tem delamo bral-
ce ali jih od branja odbijamo. 
Sedanja mladina je generaci-
ja, ki je pismena virtualno, to 
pomeni, koncentracija za naj-
več nekaj znakov, ki jih uspe-
jo napisati, da ne izgubijo sti-
ka z virtualnim okoljem, preko 
katerega komunicirajo. Krivda 
ni toliko na mladih, delajo pač, 
kar jih naučimo starejši, učijo 
se predvsem z zgledom.« Nav-
zoče je nagovorila tudi direkto-
rica Valvasorjeve knjižnice Ur-
ška Lobnikar Paunović.

Osrednja gostja literarnega ve-
čera v Knjižnici Brežice, kjer je 

nekaj prijaznih uvodnih be-
sed namenila obiskovalkam in  
obiskovalcem direktorica knji-
žnice Tea Bemkoč, je bila lite-
rarna in gledališka ustvarjalka 
Bina Štampe Žmavc. Avtori-
ca številnih del piše za dvoj-
nega naslovnika in nagovarja 
tako mlade kot odrasle bral-
ce, ki se radi »sladkajo« z nje-
nimi otroškimi deli. »Ropotijo 
življenja« popiše v svetlejših 
tonih in jo naredi lepšo, pri-
jaznejšo ter navdano z optimiz-
mom. Otroška razigranost se v 
njenih delih odraža tudi z upo-
rabo neologizmov – jezikov-
nih iger, s katerimi tvori nove 
besede. Tako na primer med 

prebiranjem 
spoznamo ča-
roznanke, kle-
petosnedke , 
sončarije, pra-
vljičnino, duh-
ca Motimirja, 
muca Mehko-

šapka in mnoge druge. Rav-
no v pravljici Muc Mehkoša-
pek nas pouči, da je svet veliko 
lepši, če si ga malce počasneje 
ogledamo. Tudi pri branju, ki je 
dobrina, se moramo zaustaviti 
in si vzeti čas. Fizični čas. Bina 
pravi, da je branje jadro za sa-
nje. In ona vsak večer sanja na 
ta način. Čudoviti svet pisanja 
in branja je besedna umetnica 
razkrivala v pogovoru z biblio-
tekarko Matejo Kus. 

V lanskem skupnem bralnem 
projektu vseh treh posavskih 
knjižnic je bilo na seznamu 40 
knjižnih del slovenskih in tujih 
avtorjev, med njimi je bilo pet 
pesniških zbirk in pet esejistič-
nih. Pet knjig ali več z bralnega 
seznama je prebralo 95 bralk 
in bralcev, ki so si s tem prislu-
žili knjižno nagrado - izbrano 
delo pesnika Kajetana Koviča 
»Navodilo za hojo«. 
 S. Radi, M. Hrvatin, M. Kus

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

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

MC DIRENDAJ: SNEŽNA KROGLA 

Otroci, vabljeni na delavnico v MC Krško, kjer bomo 
izdelovali snežne krogle. V steklen kozarec bomo 
nalili vodo, dodali veliko bleščic ter na koncu prilepili 
figurice na pokrov in združili skupaj. Če imate doma 
figurice iz kinder jajčka in ne veste kaj bi z njimi, jih 
prinesite s seboj ter naredite snežno kroglo zase ali 
pa jo nekomu podarite. Delavnice so brezplačne in 
so namenjene otrokom od 5. do 12 leta.
Lepo vabljeni!

Prijave: monika.macek@mc-krsko.si
MC Krško, sobota, 13.1.2018, ob 10.00

DOM NA FREE

Vsako sredo po šoli te vabimo v MC Krško, kjer bo za 
vas odprta »soba« oz. DOM na FREE. Naša dnevna 
soba vam bo na široko odprla vrata, kjer boste lahko 
s pomočjo naše mladinske delavke ali prostovoljcev 
delali domače naloge, se naučili novih socialnih 
veščin, se igrali ali pa »samo« poležavali, v vsakem 
primeru pa družili s svojimi vrstniki. Vedno vam bo 
na voljo nekdo, s katerim se boste lahko pogovarjali 
o vsem, ter vam bo nudil podporo pri informiranju in 
učni snovi. Naučili se bomo tudi kaj skuhati ali izdelati. 
Vabljeni, da sredine popoldneve preživite v naši/vaši 
dnevni sobi. 

Prijave in info: barbara.masnik@mc-krsko.si ali 
041 758 408 (pon. – pet.: 8.00 – 16.00).
MC Krško, vsaka sreda od 13.00 – 16.00.
Organizator: MC Krško

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

Sobota, 6. 1. 2018, ob 21.00
Karaoke 
Vstop prost

Torek, 9. 1. 2018, ob 17.30
Predavanje: Vloga staršev v samozdravljenju
Predavatelj: Kristijan Kolega
Organizator: Društvo za dušo

Sobota, 13. 1. 2018, ob 10.00
MC direndaj: snežna krogla
Prijave: monika.macek@mc-krsko.si

Sobota, 13. 1. 2018, ob 17.00
Usposabljanje v Posavju žuramo brez drog in alkohola
Organizatorja: MC Krško in LAS Krško

Četrtek, 18. 1. 2018, ob 9.00
V Posavju žuramo brez drog in alkohola
Šolski center Krško - Sevnica
Organizatorji: MC Krško, CSD Krško, PP Krško, ZD Krško, 
LAS Krško

Posavci beremo skupaj

Branje je kot jadro za prijetno in doživetij polno 
plovbo v magičnem svetu besed
SEVNICA, KRŠKO, BREŽICE - Bralni projekt Posavci beremo skupaj, v katerem so že sedmo leto zapored sodelovale Knjižnica Sevnica, Valvasorjeva knjižnica Krško 
in Knjižnica Brežice, se je v novembru zaključil s pogovorno-literarnimi večeri, na katerih so sodelovali skrbno izbrani besedni umetniki.

S pisateljico Mojco Kumerdej se je v sevniški 
knjižnici pogovarjala Alenka Žabkar.

V krški knjižnici se je s pisateljem Štefanom 
Kardošem pogovarjal Vilko Planinc.

Svet pisanja in branja je v pogovoru z Mate-
jo Kus v brežiški knjižnici razkrivala besedna 
umetnica Bina Štampe Žmavc.  medijski sponzor
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LOG PRI SEVNICI - V cerkvi sv. Križa na Logu so se  24. decembra 
na božičnem koncertu predstavile članice skupine Amabile, ki so 
v goste povabile še sekstet Boštanjski prijatelji. Skupino Amabile 
sestavljajo Nina Božjak Lipovšek in Lucija Markošek, ki pojeta 
sopran, Klavdija Novšak poje mezzosopran, Nataša Debelak in 
Jana Mrežar pojeta alt. Vokalni sekstet Boštanjski prijatelji ses-

tavljajo Gorazd Švelc in Mirko Hribar (prvi tenor), Franci Ju-
dež (drugi tenor), Stane Blatnik (bas), Alojz Fon (bariton) in 
umetniški vodja Matej Fon (bariton). Na odlično obiskanem kon-
certu so se v eni uri zvrstile tradicionalne slovenske božične pe-
smi in znani tuji napevi, ki so v pesmi risali božično zgodbo Je-
zusovega rojstva in predvsem spomnili na lepoto medsebojnega 
povezovanja, vrednote ljubezni, strpnosti ter notranjega miru. 
Ubranim pesmim je sledil še skupen nastop obeh zasedb, ki sta 
za prijeten zaključek zapeli še znano skladbo Sveta noč ter vsem 
zaželeli lepe praznične dni.  S. R.

Z božično pesmijo v praznični čas

MIHALOVEC - December je čas, ko zopet Božiček je prišel med 
nas. Že tretje leto zapored so Božička konji s kočijo popeljali sko-
zi vas. Božiček je obdaril 64 otrok, saj je videl, da so bili naši ot-
roci skozi celo leto pridni, veseli, nasmejani, včasih tudi malce 
preveč razigrani. V šoli veliko so se naučili, v vrtec z veseljem 
so hodili. Zato se je na predbožični dan dopoldan pripeljal s ko-
čijo in konjički skozi vas, z namenom, da jih razveseli in darila 
razdeli. Otroci so ga pred svojimi domovi nestrpno pričakovali. 
Skupaj z njim božične pesmi so prepevali, še bolj pa so veseli in 
nasmejani bili, ko jim Božiček darila izroči. Da je Božiček lahko 
otroke razveselil in jih obdaril, se zahvaljujemo sponzorjem, ki 
so omogočili. Upamo in želimo si, da nas naslednjega decembra 
zopet s svojim obiskom spet razveseli in da to ostane tradicija.
  Katarina Gerjevič

RADEČE - V tukajšnji župnijski cerkvi se je 29. decembra od-
vijal tradicionalni božični koncert MePZ sv. Peter Radeče, ki 
v letošnjem letu obeležuje 25 let delovanja.

Delovanje zbora je v zaključnem delu koncerta, ki so ga glasbe-
no obogatili še GŠ Laško-Radeče, Nonet Gimnazije center Celje, 
MoPZ Papirničar Jagnjenica, na kratko predstavila predsedni-
ca KD VIS sv. Peter Radeče Anica Jahn. »Starejši cerkveni pev-
ski zbor, katerega pevci so celo do pozne starosti s cerkveno pe-
smijo zvesto in ubrano sodelovali pri bogoslužjih v radeški farni 
cerkvi, se je leta 1992 poslovil, vlogo župnijskega pevskega zbora 
pa je prevzela generacija mladih cerkvenih glasbenikov. Mladin-
ska glasbena skupina, ki je do takrat z veliko ljubeznijo, navdu-
šenjem in vezmi prijateljstva izvajala ritmično duhovno glasbo, 
je pričela z učenjem in osvajanjem klasične cerkvene glasbene 
literature ob mogočnem donenju orgel,« je med drugim dejala 
Jahnova in se za umetniško vodenje zbora zahvalila zborovod-
kinji Jacinti Doberšek Mlakar, častni član KD VIS sv. Peter pa 
je postal Aleš Breznikar. 
Poseben čar je večeru dodal še slovenski filmski in gledališki 
igralec ter TV voditelj Pavle Ravnohrib, ki je obudil Betlehem-
sko zgodbo o Jezusovem rojstvu; domači župnik Miro Bergelj 
in župan Tomaž Režun pa sta ob zaključku koncerta zaželela fa-
rankam in faranom ter občankam in občanom vse dobro v no-
vem letu 2018 ter povabila na dobrodelni koncert, ki se bo odvi-
jal 5. januarja v radeški župnijski cerkvi in bo namenjen obnovi 
cerkvenih orgel. Poleg MePZ sv. Peter Radeče bodo na jutrišnjem 
dobrodelnem dogodku nastopili še violinistki Tanja Sonc in Da-
ria Radics ter na orglah Dalibor Miklavčič.  S. Radi

SENOVO - Decembrsko kulturno dogajanje na Senovem je bilo 
kot vsako leto pestro tudi v zadnjem mesecu lanskega leta. Ča-
robno božično vzdušje so tudi tokrat, tradicionalno na božič-
ni dan, pričarali člani Pihalnega orkestra Delavsko kulturnega 
društva Svoboda Senovo, ki so razprodano dvorano senovskega 
kulturnega doma popeljali v melodije klasičnih in modernih del 
različnih žanrov na tradicionalnem božično-novoletnem koncer-
tu. Kot gostja se jim je pridružila sopranistka Marija Erjavec, ki 
je z orkestrom predstavila nekatera najpomembnejša dela iz sve-
tovnega opernega opusa. 
Senovske godbenike, ki v letu 2018 obeležujejo devetdesetletni-
co delovanja, je vodil profesor Halid Tubeishat, za vezno bese-
dilo pa je poskrbela Mojca Kranjec. Da ima glasba na Senovem 
še vedno velik pomen, poleg številnih obiskovalcev koncerta do-
kazuje tudi dejstvo, da so se pihalnemu orkestru letos pridružili 
kar štirje novi mladi člani: flavtistke Stella Cerjak, Lara Kola-
rek in Ana Sluga ter tolkalec Matevž Županc.  

 Tina Šoln, foto: Boštjan Colarič

BREŽICE - Mešani pevski zbor KUD Brežice z dirigentoma Eli-
zabeto in Dragutinom Križanićem je dan po božiču v cerkvi 
sv. Lovrenca v Brežicah izvedel tradicionalni praznični koncert. 
Pevci so se predstavili predvsem z naborom pesmi s praznično 
tematiko, dve so zapeli tudi v hrvaščini. Zakonca Križanić sta se 
večkrat izmenjala na mestu dirigenta, Elizabeta pa je premore 
med pesmimi zapolnila s prebiranjem prazničnih misli. MePZ 
KUD Brežice se je predstavil z naslednjim repertoarjem: Mravla 
je v mlin pelala, Tiho stopam med spomini, Tiho skrita med gora-
mi, Moj kraj, Zvezde na nebu gore, Jesenska noč Sezidal sem si vin-
ski hram, Tam, kjer sem doma, Svitej se, svitej, Božji nam je rojen 
sin, Tri kralja jahahu, Narodi nam se, Rajske strune, Noč božična, 
Nebo je nocoj razsvetljeno, Jingle bells. Predsednik KUD Brežice 
Janez Avšič se je na koncu zahvalil brežiškemu župniku Milanu 
Kšeli za to, da je vsako leto cerkev na razpolago za njihov kon-
cert, župnik pa je dejal, da dokler bo v Brežicah, bo župnijska 
cerkev, v kateri so tudi letos izdelali zanimive jaslice in postavi-
li maketo cerkve z bližnjo okolico, za pevce KUD Brežice vedno 
odprta. Pevci so skupaj z dirigentoma v en glas voščili: »S pesmi-
jo in besedo vam želimo vesel božič in srečno novo leto!« in kon-
cert zaključili s Sveto nočjo.  R. R. 

BREŽICE - S slavnostnim koncertom v Viteški dvorani Posa-
vskega muzeja Brežice so 9. decembra pevke ŽePZ Prepeli-
ce, ki delujejo kot sekcija Kulturnega društva Žarek Dolenja 
vas, obeležile 15-letnico pevskega delovanja. Skozi vsa leta 
je z njimi zborovodkinja Mira Dernač Hajtnik.

Jubilejni koncert so pevke ŽePZ Prepelice poimenovale »Prine-
si mi rože« in v goste povabile tudi prekmurskega pesnika Feri-
ja Lainščka, ki je interpretiral svoje pesmi in tako dopolnjeval 
prijetno vzdušje, ki ga je z nagovorom kot popotnico pevskemu 
večeru pričela v. d. direktorice muzeja Alenka Černelič Krošelj. 
Pevke so pod taktirko zborovodkinje Mire Dernač Hajtnik pre-
pevale zabavne, Avsenikove in ljudske pesmi, med njimi tudi 
prekmurske. Kot gosti večera so nastopili skupina učiteljev in 
učencev Glasbene šole Krško v vokalno-instrumentalni zasedbi 
s solistko Matejo Arnež Volčanšek. S solističnimi točkami so se 
predstavile Ana Volčanšek ter pevke Prepelic Aleksandra Lup-
šina, Helena Radej Omerzel in Martina Hafner. 
Za svoje dolgoletne pevske aktivnosti je pevkam v imenu Javne-
ga sklada za kulturne dejavnosti - Območne izpostave Krško Ja-
nez Kerin podelil Gallusova priznanja in značke. Nekaj besed so 
ob pevskem jubileju spregovorili predsednica dolenjevaškega 
društva Mateja Jesenšek, predsednik sveta KS Dolenja vas Go-
ran Udovč, krška podžupanja Ana Somrak in predstavniki ne-
katerih društev. Vodja sekcije Mira Damjanović se je zahvalila 
za podporo domačega okolja.  M. Hrvatin 

»Prepelice« obeležile 15-letnico 

Prepelice med nastopom (foto: PMB)

Koncert MePZ sv. Peter Radeče

MePZ sv. Peter Radeče z zborovodkinjo Jacinto Doberšek Mla-
kar na tradicionalnem božičnem koncertu

Praznični koncert KUD Brežice

MePZ KUD Brežice

Skupen nastop skupine Amabile in Boštanjskih prijateljev

Tradicionalni koncert senovskih 
godbenikov

Senovski godbeniki v sodelovanju z različnimi vokalisti že več 
kot poldrugo desetletje na božični dan izvedejo koncert. Tok-
rat je z njimi zapela sopranistka Marija Erjavec.

Božiček v vasi Mihalovec 

Božiček se je skozi vas popeljal s kočijo.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 16. 
decembra zjutraj smo se žene 
in dekleta iz Posavja pa tudi 
širše zbrale na ženskem zaj-
trku, ki ga je v gostilni Kunst 
v Krškem organiziralo društvo 
Družina in Življenje. Po zbira-
nju in jutranji kavici nas je 
najprej obogatila glasbena go-
stja Kristina Lovšin Salmič, 
nato pa je o svoji osebni zgodbi 
spregovorila Erika Novak, in 
sicer z nekoliko provokativnim 
naslovom: »Sem danes že 'po-

komandirala' svojega moža?«. 
Predstavila nam je svojo pot 

od hčere, nato žene in sna-
he do matere in tašče. S svojo 

iskrivostjo in hudomušnostjo 
nas je spravila v smeh, ko pa 
je iskreno in odprto delila tudi 
svoje stiske, pa so marsikateri 
v oči stopile solze. V njeni pri-
povedi je zagotovo vsaka naš-
la kakšen delček svoje zgodbe 
ter v njeni modrosti in zrelosti 
tudi kakšno spodbudo in nov 
pogled zase, za svoj zakon in 
družino. Dogodek smo zaklju-
čile s sproščenim klepetom ob 
zajtrku in jutranji kavi. 
 Darja Ferenčak

Ženski zajtrk v gostilni Kunst

Osrednja govornica je bila Erika Novak (foto: Matjaž Maležič)
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Silvestrska medicinska ekipa, 
ki je skrbela za porodnice, je 
bila dr. med. Nataša Kočnar, 
diplomirani babici Tanja Av-
šič in Sabina Šega, otroška se-
stra Katarina Nemec in dipl. 
med. sestra Mateja Černelič. 
Na prvi januarski dan je poleg 
ginekologinje Kočnarjeve me-
dicinsko ekipo sestavljala še 
dipl. med sestra Metka Glo-
govšek, dipl. babica Karmen 
Vrtačič in otroška sestra Re-
nata Vidrih. Dr. Kočnarjeva je 
ob tem povedala: »Prvi porod 
smo letos dočakali že štiri mi-
nute čez eno uro, drugega pa 
uro in štiri minute kasneje ob 
pomoči dežurne ekipe aneste-
ziologinje dr. Marine Lačan, 
kirurga dr. Matica Županiča, 
instrumentarke Martine Pod-
goršek, anesteziološki tehnik 
je bila dipl. med. sestra Janja 
Imperl, strežnica Jožica Žu-
pan, bolniška strežnica na od-

delku pa Bosiljka Žniderič, 
saj je mamica rodila s carskim 
rezom.« Letošnjo porodno 
bero so pričeli pestro, saj so v 
popoldanskem času dobili še 
enega novorojenčka, vsi trije 
so bili fantki. Za 2. januar pa je 
bil s carskim rezom napove-
dan že nov porod. 

ROK PRVI NOVOROJENČEK 
V 2018 …
Prva mamica, ki so ji pripeli 
belo statistično zapestnico s št. 
1, je 28-letna Klavdija Bizjak, 
ki je v »najdaljši noči v letu« ob 
1.04 uri rodila sinka. Deček je 
ob rojstvu tehtal 3.800 g, velik 
pa je bil 52 cm. Z očkom Gora-
nom Radejem sta ga poime-
novala Rok. Družina stanuje 
v vasi Kočno, ki ima po bese-
dah sogovornice le štiri hiše in 
je gotovo med najmanjšimi na-
selji v krški občini. Bratca se je 
razveselila tudi leto in tri me-

sece starejša sestrica Maša, pa 
tudi sestrična Lara ter njego-
va teta Sonja Pezdirc, babica 
Cvetka in dedek Alojz Bizjak, 
s katerima mlada družinica 

prebiva v isti hiši, vendar v svo-
jem gospodinjstvu. Po atijevi 
strani se vnuka veselita mama 
in ate Vida in Jože Radej z 
Dovškega pri Senovem. Mami-
ca Klavdija je še povedala, da 
je bil porod normalen. Rok je 
imela sicer 29. decembra in so 
jo naročili za sprejem zadnje-
ga decembra, zato je mislila, da 
bo rodila kot zadnja v minulem 
letu. »Sem pa kasneje dobila 
svoje popadke,« je povedala v 
pogovoru, »tako bi ponoči vse-
kakor morala v porodnišnico. 
Ampak sem bila umirjena, ker 
sem bila že prej sprejeta. Tako 

sem rodila kot prva v letošnjem 
letu, kar mi je tudi všeč. Vesela 
sem, da je bila zdravniška eki-
pa ob meni in so se trudili za 
moje dobro počutje med poro-

dom. Tudi sedaj se dobro poču-
tim, zame zelo lepo skrbijo in 
sem zadovoljna, ker sem prišla 
tokrat rodit v brežiško porod-
nišnico.«

… LARA ZADNJA V 2017
Zadnjega novorojenčka je 30. 
decembra ob 22.31 rodila 
26-letna mamica Monika Ti-
tovšek. Njena drugorojenka je 
tehtala 3.550 g, velika pa je bila 
51 cm. Z očkom Jožetom Pir-
narjem sta ji izbrala ime Lara. 
Družinica stanuje na mamiči-
nem domu na Gmajni pri Raki. 
Doma jih čaka sestrica Deja, ki 

šteje devet let. Mamica Monika 
je v pogovoru povedala, da sta 
tako nosečnost kot porod po-
tekala normalno. »Tokrat sem 
rodila malo bolj naporno kot 

prvič, ampak se vse hitro po-
zabi,« je povedala Titovško-
va in dodala, da naj čas prine-
se, kar bo pač prinesel. »Tudi 
prvič smo rekli, da bo zadnjič, 
pa smo se odločili še za enega. 
Kako bo v prihodnje, pa bomo 
videli. Ta trenutek ne razmiš-
ljam o novem naraščaju,« se je 
med nasmehom zazrla v malo 
kepico, ki je brezskrbno poči-
vala v njenem naročju.

SKRBIJO ZA 6.500 ŽENSK
Ko sva z dr. Kočnarjevo preli-
stavali statistične podatke, je 
beseda nanesla tudi na načrte 

za prihodnje.  Leta 2011 so pri-
dobili certifikat NPP - Novoro-
jenčkom prijazna porodnišni-
ca. »S svojo strokovnostjo se 
trudimo biti prijazna porodni-
šnica, odgovoriti na vse indivi-
dualne potrebe naših porodnic, 
mamic in vseh ostalih pacientk. 
Naše delo v porodni sobi je naj-
lepše na svetu, v primeru hu-
dih zapletov pa je lahko tudi 
najtežje. Maksimalno si priza-
devamo z vso strokovnostjo in 
vestnostjo za dobro počutje na-
ših pacientk,« je povedala Koč-
narjeva in dodala, da v njihovih 
primarnih ambulantah skrbijo 
za 6.500 žensk, ob tem za pot-
rebe celotne regije izvajajo tudi 
različne specialistične pregle-
de. »Porodnišnica Brežice bo 
v letu 2018 ponujala vsem ko-
ristnicam več zdravstvenih sto-
ritev, pa tudi več samoplačni-
ških storitev. Ob tem bi se rada 
zahvalila vsem tistim, ki so so-
delovali v naših dobrodelnih 
akcijah in vsem donatorjem, ki 
so pomagali pri nakupu nepre-
cenljivo potrebnih aparatur, s 
katerimi bomo naprej skrbeli 
za dobro naših pacientk,« je še 
strnila nekaj misli predstojnica 
oddelka in v imenu osebja po-
rodnišnice zaželela vsem Po-
savkam in Posavcem vse naj-
boljše v novem letu. 
 Marija Hrvatin

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Kristina Levicar, Gora – 

deklico,
• Tanja Mirt Baraga, Brežice 

– deklico,
• Anica Mežič Baznik, 

Hrastje pri Cerkljah – 
dečka,

• Katja Ivanović, Brežice – 
dečka,

• Karmen Mlakar, Drušče – 
deklico,

• Lija Mirković, Koritno – 
dečka,

• Danica Karničnik, 
Bizeljsko – deklico,

• Karolina Pristušek, Kozje 
– dečka,

• Patricija Sovec, Brežice – 
dečka,

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

Mateja Pečjak iz Dolnjega Ajdovca pri Dvoru in Peter Pe-
terkovič s Senovega (živita v Mittelstadtu v Nemčiji), 30. 
september 2017 (foto: Anica Krašovec)

• Katja Gorišek, Sevnica – 
dečka,

• Valentina Ivačič, Studenec 
– dečka,

• Nataša Pavlovič, Brežice – 
dečka,

• Zvonka Grilc, Dovško – 
deklico,

• Kaja Radanovič, Bojsno - 
dečka,

• Jasmina Zorko Županc, 
Gor. Lenart – dečka,

• Tadeja Božič, Dobova – 
dečka,

• Vesna Justinek, Šentjanž – 
deklico,

• Maja Cirnski, Križ – dečka,
• Iva Urekar, Veliki Obrež – 

dečka,
• Monika Titovšek, Gmajna 

pri Raki – deklico.

ČESTITAMO!

Prvi dojenček je zajokal že uro po polnoči
BREŽICE - V brežiški porodnišnici so porodno statistiko v letu 2017 zaključili s 509 novorojenčki. Zadnja porodnica Monika Titovšek z Gmajne pri Raki je 30. de-
cembra rodila hčerko Laro, prvega letošnjega novorojenčka, sina Roka, pa je povila mamica Klavdija Bizjak iz Kočnega.

Monika Titovšek s hčerko LaroKlavdija Bizjak s sinkom Rokom

Spet so imeli več kot 500 porodov
V porodnišnici Brežice so imeli v minulem letu 505 porodov 
ter 509 otrok, saj so se štirikrat rodili dvojčki. Rodilo se je 229 
deklic in 280 fantkov. Pri porodu je bilo prisotnih 361 očkov. 
Rodilo je 193 porodnic iz brežiške, 179 iz krške in 62 iz sevniš-
ke občine, 16 iz občine Kozje, devet iz bistriške občine, osem 
iz občine Podčetrtek, sedem iz kostanjeviške občine, pet iz no-
vomeške, po štiri iz šentjernejske in mokronoške občine, po 
dve iz občin Radeče, Šmarje pri Jelšah, Ljubljana in Šentjur, os-
tale so bile iz drugih občin in ena tudi s Hrvaške.

BREŽICE – Vsestranski Lojze Ogorevc, ki ga ljudje poznajo pred-
vsem kot muzikanta in promotorja zdravega načina življenja, 
je konec leta 2017 prišel še do ene »diplome« v svojem življe-
nju, ki ga je posvetil predvsem glasbi. Kot sam pravi, je po letih 
trdega dela in truda luč sveta ugledala njegova nova zgoščenka 
z naslovom Vedno pel, nikoli štel. Na njej je 15 skladb, od venčka 
ljudskih pesmi, avtorskih zabavnih, narodnozabavnih, zagorskih, 
božičnega venčka do skladb, ki opevajo brežiške kraje in zname-
nitosti, ena je posvečena Slovencem v tujini pa tudi njegovemu 
rojstnemu kraju Orehovec oz. družini Ogorevc. Nova zgoščenka 
je nastajala počasi, skoraj sedem let, za Ogorevca je bil to pra-
vi projekt, ki ga zdaj predstavlja tudi po radiih in televiziji. Na-
slov novega CD-ja ponazarja dejstvo, da čas hitro beži, tako bo 
v letošnjem letu vedno nasmejani harmonikar z jesenskim kon-
certom v Pišecah obeležil 45-letnico svojega glasbenega ustvar-
janja, aktualna zgoščenka je tako uvod v leto praznovanja. Seve-
da pa bo Ogorevc poleg glasbe še naprej zavzeto skrbel za svoje 
dobro počutje in k temu privabljal tudi ostale, saj bo tudi letos 
organiziral t. i. bosonoge pohode na Šentvid.  R. R.

Vedno pel, nikoli štel

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

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

 13. januar, 17.00
TAK TI JE TU BLU NA KMETIH: 
Od zrna do koruznega kruha
Projekcija etnografskega igranega filma 
Kulturnega društva Kapele in odprtje 
fotografske razstave Vlada Bucala

 22. januar, 10.00–14.00  
Regionalno srečanje Dnevov evropske 
kulturne dediščine in Tedna evropske 
kulturne dediščine 2018

 25. januar, 18.00
3. KONCERT GLASBENIH ŠOL POSAVJA

 NUŠA DERENDA, ČEZ 20 LET

 26. januar, 18.00
 Odprtje razstave 

 27. in 28. januar, 19.00
 Koncerta
 Vstopnina
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč 
in mnenj uredništva.

prejeli smo

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

 
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

ANTON PRIBOŽIČ

SPOMIN

iz Razteza 3 pri Brestanici.

Vsi njegovi

5. januarja bo minilo leto dni,
odkar nas je zapustil naš dragi mož,
oče, stari oče, praded, brat in stric

Hvala vsem, ki našega Tončeka ohranjate v lepem spominu, postojite 
ob njegovem grobu in mu prižigate sveče.

Tiho, tiho mi srce zaspi,
tam pod rušo, tam so tihi sni,

tam je mir, ki tu ga človek išče.
 (K. H. Macha)

SLAVKO LOPATIČ

V SLOVO

iz Krške vasi.

Vsi njegovi

Z žalostjo v srcu sporočamo, da nas je v 75. letu starosti zapustil

Od našega dragega Slavka smo se v ožjem družinskem krogu 
poslovili v soboto, 23. 12. 2017, na pokopališču na Velikih Malencah.

Tiha in nema se vije krog mesta 
in ga objema kot ljubica zvesta. 

Zadnja luč sije še tam izmed vej, 
Krka se vije počasi naprej … 

Adijo, adijo!
(D. Kette)

JOŽETA JORDANA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega

Do zadnjega si upal,
da bolezen boš premagal,

a pošle so ti moči
in zatisnil trudne si oči.

po domače Pajerjevega Pepija z Malenc,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
vsem vaščanom vasi Malence za izrečena sožalja, podarjene sveče 
ter denarno pomoč. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Žičkar, 
pevcem, trobentačem, praporščakom, g. župniku in Gostilni Žolnir.

Vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih pomagali in ga v tako velikem  
številu pospremili na njegovi zadnji poti, še enkrat hvala.

DANICE ŽIČKAR

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, mame, babice, 
sestre, tete, sestrične, botre in dobre sosede

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,

ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

iz Brestanice
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom in sodelavcem za tolažilne besede, stiske rok, iskrene 
objeme, podarjene sveče ter darovane svete maše. Hvala Martini Arh 
z Jelš za vso podporo in pomoč v težkih trenutkih. Zahvala gre tudi 
bolnišnici Novo mesto, negovalnemu oddelku bolnišnice Brežice, 
patronažni službi, gospodu župniku Ludviku Žagarju za opravljen 
obred ter pogrebni službi Žičkar za pogrebne storitve.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in jo pospremili v 
njen prerani poslednji dom. Ohranite jo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

FRANCA BUDNE

ZAHVALA

ob boleči izgubi našega dragega očeta, 
tasta, brata, strica, botra, starega ata 

ter dobrega soseda

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni, 

a ostala bo tišina, 
ki močno boli.

iz Kališovca.

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v 
najtežjih trenutkih in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala 
vsem za ustna in pisna sožalja, podarjene sveče, cvetje, sv. maše ter 
denarno pomoč. Hvala kolektivu DS Smith iz Brestanice, celotnemu 
kolektivu OŠ Brestanica, družini Gnidica, g. kaplanu iz Brestanice, 
pevcem iz Brežic, govorniku Blažu za poslovilni govor, trobentaču, 
pogrebni službi Kostak, cvetličarni Irena in gostišču Ribnik. Posebna 
zahvala gre DSO Krško, osebni zdravnici dr. Brilej Kokotec in dr. 
Ingrid Kus Sotošek. 

Hvala tudi vsem sosedom, vaščanom, ki vas nismo posebej imenovali, 
pa ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in našega pokojnega 
pospremili k večnemu počitku

Žalujoči: vsi njegovi

FRANCA KEŽMANA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta, 
strica, bratranca in soseda 

iz Podvinj 

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, 
sokrajanom in nekdanjim sodelavcem kolektiva Trimo Dobova za 
izrečena sožalja ter podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala gre 
družinam Verstovšek, Leš, Hotko, Rožman in Lubšina za pomoč v 
težkih trenutkih. Hvala gospodu Francu Ureku za poslovilne besede 
ter gasilcem Prostovoljnih gasilskih društev Kapele, Rakovec in 
Župelevec ter podjetju Komunala Brežice za sodelovanje pri pogrebu. 
Iskrena hvala tudi obema župnikoma, gospodu Vladu Leskovarju ter 
gospodu Milanu Kšeli, za lepo opravljen obred, Moškemu pevskemu 
zboru Kapele za zapete pesmi ter izvajalcu Tišine. Vsem, ki vas nismo 
posebej imenovali, pa ste nam stali ob strani, prav tako iskrena hvala. 

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče, 

solze, žalost in bolečina te zbudile niso.
Ostala je praznina, 

ki hudo boli.

December je bil za člane posavskega Sončka res čaroben. Širo-
kosrčni poklicni gasilci iz Krškega so nam podarili dva kompleta 
potapljaške opreme ter darilni bon, Božiček pa je obdaril še vsa-
kega posameznega sončka.  
Da je bil decembrski dan še bolj sladek, so poskrbele članice Akti-
va kmetic Bizeljsko. Njihove pridne roke so spekle slastno pecivo 
za vse prisotne na prireditvi, ki je bila v prostorih krške poklicne 
gasilske enote. S tem so dokazale, da jim ni vseeno za naše člane, 
pa čeprav delujemo v različnih občinah. 
Gospa Slavica Antolovič in Aktiv kmetic Bizeljsko, iskrena hvala 
vam za vašo srčnost in dejanje, hkrati pa vam želimo še obilo slad-
kega ustvarjanja.   
 Društvo Sonček Posavje

Sredi decembrskih dni, ko po srčni toplini vsepovsod diši, sem se 
spomnila čisto posebnega koncerta, ki je bil v soboto, 28. oktobra 
2017, v Viteški dvorani brežiškega gradu. Glasbeni večer so prip-
ravili maestro Jurica Grakalić na violončelu v spremstvu Ženske 
klape Volosko iz Opatije na Hrvaškem.
Baročno poslikano dvorano, kot ustvarjeno za tovrstno glasbo, je 
maestro Grakalić izbral za izvedbo 1., 2. in 3. solo suite Johanna Se-
bastiana Bacha, ki so po svojem vzdušju popolnoma različne, zato 
se običajno izvajajo samostojno, ta večer pa so zazvenele v izvir-
ni kombinaciji z občuteno zapeto ljudsko glasbo hrvaške obale.
Glasba zame nikakor ni le zvočna kulisa; v njej vsakdo najde nekaj 
neprecenjivega zase, če si le dovoli prisluhniti. Živimo v času nagli-
ce in potrošništva, ko se ne znamo več ustaviti, prisluhniti sočlove-
ku, mu podati roke ... Potopljena v harmonijo zvokov čiste glasbe 
sem plula skozi živo naslikane zgodbe Karla Frančiška Remba, se 
prepustila vzdušju duhovno bogatega časa baroka ... Val občutkov 
me je odnesel na nek tih otok, kjer se čas ustavi in je čisto narav-
no, da ti roka neznanca ljubeče ponudi pomarančo. V tistem hipu 
se zaveš, da nisi sam - niti ko sije sonce, ne ko je noč ... Kajti življe-
nje je ples svetlobe in senc, tišine in zvokov ... Vse to mora biti, da 
rastemo, se učimo, ljubimo, živimo.
Glasba koncerta maestra Grakalića in Ženske klape Volosko je po-
sijala s svetlobo v tisti oktobrski večer, s toplino, ki nas bo grela 
še naprej, zato smo lahko iskreno hvaležni za te umetnike, ki jim 
bomo, upam, še kdaj prisluhnili v naši sredini.
 Matea Kuničić

Zahvala bizeljskim kmeticam

O koncertu v Viteški dvorani

KRŠKO - Po daljših prizadevanjih, da bi v občini Krško vzposta-
vili sistem prvih posredovalcev, ki bi ob najbolj nujnih prime-
rih pomagal ekipam nujne medicinske pomoči Zdravstvenega 
doma Krško, so 29. novembra podelili licence prvi skupini - de-
setim članom PGD Veliki Kamen, ki so uspešno opravili tečaj za 
prve posredovalce. Prve posredovalce so ob podelitvi nagovori-
li direktorica ZD Krško Tatjana Fabjančič Pavlič, predsednica 
Gasilske zveze Krško in podžupanja občine Krško Ana Somrak 
ter višji svetovalec za zaščito in reševanje na Občini Krško Aleš 
Benje. Vsi so poudarili pomen prvih posredovalcev za lokalno 
okolje in se zavzeli, da bodo s skupnimi močmi širili mrežo prvih 
posredovalcev v občini. Predstavnik ekipe prvih posredovalcev 
PGD Veliki Kamen Sandi Lekše se je v imenu celotne ekipe zah-
valil predavateljem in inštruktorjem ZD Krško za zelo zanimivo 
usposabljanje ter izrazil upanje in prepričanje, da bo dogovor o 
proženju prvih posredovalcev med vsem akterji sklenjen kmalu 
po vzoru dobrih praks, ki že uspešno delujejo na območju Ško-
fje Loke in Maribora.  Vir: Zdravstveni dom Krško

Prva skupina prvih posredovalcev 
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Ugodno prodam nekaj novih 
trietažnih 10 sat. 
Tel.: 031 501 801

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

Sem samski, star 40 let, s 
službo, brez staršev, s svo-
jim stanovanjem in avtom. 
Rad bi spoznal punco od 35 
let naprej. Dobro bi bilo, če 
bi imela avto in službo. 
Tel.: 051 759 447

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

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.

M
at

ej
a 

N
ov

ak
 s.

p.
, S

ta
ra

 c.
 1

2,
 S

tr
až

a

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

RAZNO
Ugodno prodam: trifazni se-
kular, pralni stroj, kombiniran 
štedilnik, mešalec za beton, 
voz platonar, krožne brane, kli-
naste brane in sejalnico koru-
ze. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 491 140

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

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 obvešča, da bodo 

imeli ponovno v prodaji 
kilogramske piščance 

v februarju, aprilu 
in juniju 2018. 

Naročila na tel.: 07 49 61 069, 
031 695 105 in osebno.

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

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 rdeče vino in jabolč-
ni kis iz neškropljenih jabolk. 
Tel.: 031 484 058

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 brejo kravo, kravo s 
teletom, prašiče in odojke, hra-
njene z domačo hrano. Možen 
zakol. Tel.: 031 664 286

Prodam odojke za zakol ali na-
daljnjo rejo, težke od 20 kg do 
50 kg. Domača reja. 
Tel.: 051 422 161 

Prodam bikca sivca, starega 
dobre tri mesece, cena 510 €. 
Tel.: 041 290 028

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 774 468

Prodam prašiča, težkega 220 
kg, cena po dogovoru (okoli-
ca Dobove). Tel.: 041 848 740

Prodamo pujske od 80 do 100 
kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam prašiča, 170 kg, do-
mača reja, okolica Brežic. 
Tel.: 041 601 691

Prodam prašiča, težkega okoli 
140 kg. Cena zelo ugodna. 
Tel.: 070 874 133

Prodam dve svinji, težki cca. 
250 kg, iz domače reje. 
Tel.: 031 897 928

Prodam prašičke, težke 45-60 
kg, cena po dogovoru. Okolica 
Krškega. Tel.: 040 862 947

Prodam prašiče, težke 100-
120 kg, cena 1,60 €/kg, mo-
žna dostava. Tel.: 041 424 434

POHIŠTVO 
Prodam zelo ohranjen trosed, 
dvosed in fotelj, modre barve, 
cena 170 €. Tel.: 031 596 749 

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660
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KMETIJSTVO

Po polovični ceni prodam vitel 
Krpan in nakladač Riko. Mlaj-
šim upokojencem oddam sta-
novanje. Tel.: 07 81 84 403

Prodam dva listna koša in 
plug, 2 brazdi, obračalni, av-
strijski Olt. Tel.: 041 972 897

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

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

Prodam suha kostanjeva drva, 
kratko žagana, prikolico za 
Muto (1,5 x 1 x 0,27 m) in pri-
kolico za traktor (2,3 x 3 x 0,5 
m). Tel.: 051 477 243

Prodam suha bukova drva 
(drobna) in sveža akacijeva 
drva. Možen razrez in dostava. 
Tel.: 031 895 748, 031 251 558

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

Oddam dvosobno stanovanje 
v hiši, 60 m2. Garaža in terasa. 
EI v izdelavi. Tel.: 051 323 331

AVTOMOBILIZEM

Prodam 4 aluminijasta plati-
šča s pnevmatikami (45-70-
13) za avto Matic. 
Tel.: 07 47 78 069

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

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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VRANJE - Vetrovno, a sončno vreme je letos privabilo v Vranje 
nad Sevnico množico obiskovalcev na tradicionalni, že 26. bla-
goslov konj. Lastniki so svoje lepotce prijezdili ali pripeljali na 
privez ob cerkev sv. Štefana iz okolice Sevnice in Blance, med nji-
mi je bila tudi dvovprega. Najprej je zbrane pozdravil predsednik 
sveta KS Zabukovje Jože Baumkirher, nato je sevniški župan 
Srečko Ocvirk spregovoril o dnevu samostojnosti in enotnosti 
ter zaželel veliko zdravja tako živalim kot njihovim lastnikom in 
vsem zbranim. Enakih želja je bil tudi predsednik Društva konje-
rejcev in konjenikov Sevnica Anton Grilc. Sevniški župnik Jože 
Brečko je podelil blagoslov vsakemu konju in njihovim spre-
mljevalcem, jih priporočil v zavetje sv. Štefana, nato pa daroval 
še mašo. Otroci so si privoščili ježo na kar treh ponijih, mi pa 
smo se okrepčali s kuhanim vinom, čajem in prigrizkom ter pri-
jetno pokramljali o prisotnih lepotcih, prejeli pa smo tudi kole-
darje društva. Tanja Košar

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.
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Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 11. januar 2018.

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

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

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve
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Visoka zaščita proti vrtanju

Visoka zaščita proti izvleku

Visoka zaščita proti lomljenju

biroservis.brezice@gmail.com

041 610 156
07 49 61 257

Zakaj se odločiti za nakup KESO izdelkov?
- 5-letni garancijski rok
-  izdelava sistema generalnega ključa
- možnost predelave sistema ob izgubi ključev 

(ni potreben nakup novega sistema)
- široka paleta modelov
- možnost dobave sistema po etapah
- mednarodna pravna in tehnična zaščita proti nepooblaščenem 

kopiranju ključev
- zaščita proti vrtanju in izvleku
- zaščita proti odpiranju z vsemi znanimi vlomilskimi orodji 

(zaradi vsestranskega kontakta zatičev in OMEGA patenta)
- izdelano v Švici, sestavljanje v Sloveniji

Ključavnice za vhodna vrata
KESO mehanska zaščita

NEMŠKA VAS - 26. december 
vsako leto k cerkvi sv. Štefa-
na v Nemški vasi pritegne 
veliko množico ljudi, tako 
tistih, ki živijo v zavetju gri-
čev, kot iz vasi na polju. V 
božičnih praznikih se na 
rojstne domačije vračajo ro-
jaki, petič pa so izpred Mari-
jine župnijske cerkve krenili 
tudi pohodniki po Štefanovi 
poti.  

Pri prazničnem mlaju (mlaj 
je bil skozi čas vedno pove-
zan tudi z varovanjem domo-
vine) se je zbralo skoraj 400 
ljudi. Priljubljenemu svetniku 
se priporočijo za zdravje, za 
uspešno vključitev v poklicno 
in življenjsko okolje in za mla-
dostni duh pri premagovanju 
življenjskih težav, saj v razslo-
jeni družbi današnjega časa 
postaja iskanje skupnega jezi-
ka in spoštovanje mnenj dru-
gače mislečih že skoraj umet-
nost izbrancev. Kot je poudaril 
leskovški župnik Ludvik Ža-
gar, je tudi diakon Štefan pred 
dva tisoč leti živel v prelomnih 
časih, ko je duhovni nauk kr-
ščanske skupnosti Jezusa Kris-
tusa vse bolj nadomeščal sta-
rozavezne zapovedi. A četudi 
je bilo novo kraljestvo duha 
ljudem naklonjeno, množi-
ca sv. Štefana ni razumela, lo-
čevanje duhov jo je zapeljalo 
v obsodbo in kamenjanje do 
smrti. Tako kot Kristus je tudi 
Štefan Boga prosil, da ljudstva 
ne obsodi. 

Ob prazniku dneva samostoj-
nosti in enotnosti slovenskega 
naroda bi morali biti hvaležni 
za lepo domovino, mir, razmis-
liti pa o besedah, ki lahko pos-
tanejo kamnite, predvsem pa 
o sožitju in odpuščanju, ko po-
sameznik zmore prestreči tudi 

Štefanovo v Nemški vasi

kamen, namenjen drugemu. 
Po maši, ki so jo oblikovali še 
Iztok Starc, župnijski pevski 
zbor pod vodstvom Kristine 
Lovšin Salmič in s pritrkava-
njem Janko Gabrič in sin, je 
duhovnik blagoslovil še vodo, 
sol in deset konj tukajšnjih rej-
cev, z željo, da bi vse sodelova-
lo in se razvijalo v harmoni-
ji ustvarjenega. Konjeniki so 
prejeli spominski pečat, konji 
blagoslovljeni kruh, Krajev-
na skupnost Leskovec pri Kr-
škem pa je poskrbela tudi za 
praznično pogostitev - tradici-
onalno kranjsko klobaso. 

Cerkev sv. Štefana je stara, še 
ohranjeni pisni viri jo zameju-

jejo v čas okoli leta 1350. Bila 
je nekajkrat obnovljena po 
delih, vendar niti cerkev niti 
prostor nista bila arheološko 
raziskana; že izbira zavetnika 
vodi k stari tradiciji, prav tako 
običaji blagoslavljanja, ki so 
se ohranili. Tokratni ofer je bil 
začetek zbiranja sredstev za 
njeno obnovo pod nadzorom 
spomeniškovarstvene služ-
be. Župnik Ludvik in ključar-
ja - soimenjaka Jožeta Božiča 
se zahvaljujejo darovalcem in 
prosijo za bodočo finančno po-
moč vse, ki jim ta stolp zaveze 
ohranja pripadnost in varstvo. 

 Ljudmila Šribar, 
 foto: Anton Hruševar

Konje je blagoslovil leskovški župnik Ludvik Žagar.

26. blagoslov konj v Vranju 

KAPELE - Društvo konjerejcev Kapele, ki je v brežiškem koncu 
že pred 24 leti pričelo blagoslavljati konje na god sv. Štefana, je 
na prireditev v Kapele ponovno zvabilo množico obiskovalcev. 
Po uvodnem pozdravu Mihaele Slovenc so navzoče nagovorili 
še brežiški župan Ivan Molan, predsednik sveta KS Kapele Ivan 
Urek in predsednik društva Robi Stanič. Ob veselih zvokih Pi-
halnega orkestra Kapele je upokojeni mariborski nadškof Mar-
jan Turnšek opravil blagoslov konjev ter jim iz roke razdelil bla-
goslovljeno sol in kruh. Blagoslovljenih je bilo 51 konjev, ki pa 
niso prišli zgolj iz Kapel, temveč tudi iz Dobove, Artič, Bizeljske-
ga in Brežic.  Franc Hotko

Blagoslovljenih 51 konjev

Konji so v Kapele prišli v sprevodu (foto: F. Šavrič).
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Robert Renier, višji državni tožilec: Z 
aktivnostjo na našem področju letno raz-
delimo med humanitarne organizacije in 
javne zavode od 30 do 60 tisoč evrov. Tako 
smo med leti 2009 in 2016 v humanitar-
ne namene v Posavju skupno razdelili kar 
okoli 430 tisoč evrov. 

Andreja Brence, strokovnjakinja za 
sadjarstvo: Mislim, da je posavsko ob-
močje fantastično za pridelavo sadja, pri 
nas uspeva skoraj vse. Škoda, da ne izko-
ristimo vsega potenciala … Manjka par-
tnerski odnos in mogoče malce več lojal-
nosti domači pridelavi.

Jolanda Mohar, vodja POŠ Svibno: Sko-
zi več kot dvajsetletno poučevanje sem 
se naučila, da sprejemam življenje takš-
no, kot je - v njem so bistri in malo manj 
bistri otroci, a vsi potrebujejo prijazno in 
spodbudno besedo, razumevanje, spošto-
vanje in ljubezen. 

Dr. Barbara Smolej Fritz, ravnateljica 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja: Po mojem 
mnenju je glasba eno največjih nemate-
rialnih bogastev človeštva. Če pogledamo 
v zgodovino, praktično ni obdobja ne ci-
vilizacije brez takšne ali drugačne glasbe. 

Gvido Grabar, 97-letni Krčan: Ni recep-
ta, ki bi vam ga lahko povedal. V zadnjem 
letu imam nekaj težav, težko se prepogi-
bam, a misli še imam. Pa si rečem, Ja, fant, 
kaj bi pa rad?! Za silo še hodiš, kuhaš, pe-
reš in likaš, kar lepo bodi tiho, lahko bi 
bilo veliko slabše! 

Igor Ilovar predsednik SPV občine Bre-
žice in ZŠAM Brežice: V učnem sistemu 
je premalo vsebin, s katerimi bi bilo tre-
ba začeti že v vrtcu. Otroci se učijo npr. o 
mikrobiologiji, ne učijo pa se, kako vsak 
dan preživeti na cesti, da bodo lahko živi 
prišli v šolo. 

Lučka Černelič, dobitnica zlatega od-
ličja ZKD Brežice: Društva bodo na nek 
način vedno živela. Res pa je, da se tradi-
cionalne skupine najbrž upravičeno bo-
jijo prihodnosti, ker mladi nekako ne vi-
dijo potrebe po druženju in izražanju na 
tak način. 

Mitja Režman, ravnatelj Glasbene šole 
Krško: Včasih starši želijo izobraževanje 
na solističnih inštrumentih, ne razmišljajo 
pa, kaj bo z otrokom, ko bo star 15 let - ali 
bo glasbilo ostalo v kotu ali pa se bo ot-
rok imel možnost vključiti v neko skupi-
no ali orkester.  

Janez Živič, direktor KZ Krško: Imam 
precej vodstvenih izkušenj in poznam ši-
rok krog ljudi v regiji in širše, a po mojem 
mnenju nima smisla kandidirati za odgo-
vorno funkcijo tako velike občine, če ni-
maš neke vizije in predvsem izkušenj v 
politiki. 

Branko Jordan, igralec: Od daleč je lahko 
predavati, a Kostanjevičani se najbrž res 
preveč ukvarjajo sami s sabo in notranji-
mi razprtijami, ki jih jaz ne razumem več 
ali pa jih nočem razumeti, ker sem tudi jaz 
kakšno že doživel. 

Milan Jazbec, veleposlanik v Makedo-
niji in predsedniški kandidat: Za razliko 
od družbenih omrežij, ki povezujejo lju-
di s celega sveta, lokalni mediji ustvarjajo 
čvrsto lokalno identiteto. Treba je posta-
ti samozavesten in tu imajo lokalni medi-
ji izjemno pomemben vpliv.

Milan Kšela, župnik v Brežicah: V lan-
skem letu je bilo v OŠ Brežice od približ-
no 800 šoloobveznih že blizu 100 otrok 
muslimanske vere, v primerjavi z našimi 
veroučenci, ki jih je nekje 200, to pomeni 
veliko razliko glede na stanje pred 20, 30 
leti, ko jih je bilo do 400. 

Ljudmila (Milica) Jeler, predsednica 
Društva kmetic Krško: Domača zemlja 
za nas ni prazna beseda, zato pravim, da 
so vse in vsi, ki danes vztrajajo na njej, ju-
nakinje in junaki današnjega časa. 

Milena Knez, predsednica Turistične-
ga društva Tržišče: Turistična društva so 
pripravljena delati, širiti zgodbe, naredi-
ti vedno nekaj novega, boljšega, a se mal-
ce bojim, da bo stvar počasi zamrla, ker je 
vsako leto več birokracije. 

Bogdan Barbič, direktor družbe HESS: 
Ves ta čas nismo imeli nobenih omembe 
vrednih civilnih iniciativ proti izgradnji. 
Imeli smo nekaj poskusov provokatorjev, 
ki so prišli iz drugih krajev, predvsem iz 
Ljubljane, in so poskušali minirati inves-
ticijo. 

Kamil Krošelj, podjetnik in podjetniški 
svetovalec: V vseh občinah Posavja vlada 
pozitiven odnos do podjetništva. Če bi bile 
postavljene dolgoročne strategije in več 
promocije v smislu, da je podjetništvo te-
melj vsega nadaljnjega razvoja, bi bili re-
zultati lahko še boljši. 

Vilko Urek, najboljši učitelj v Sloveniji: 
Bizeljske šole ne bi zamenjal za nič na sve-
tu, tudi v Globokem, kjer vodim glasbene 
festivale in inštrumentalne skupine, mi je 
zelo všeč. Šola v manjšem kraju je gibalo 
celotnega razvoja kulture. 

Mirjana Jelančič, ravnateljica OŠ Sava 
Kladnika Sevnica: Ko si otrok z lahkoto 
odgovori na vprašanja, v čem je dober, kje 
je ’car’, katere vrline ga odlikujejo, pome-
ni, da nam je v devetletnem šolanju skupaj 
s starši uspelo graditi Človeka. 

Branka Stergar, predsednica Občinske 
turistične zveze Brežice: V preteklosti 
je bila pod okriljem RRA Posavje obliko-
vana blagovna znamka Posavje polno pri-
ložnosti, vendar je stvar kar nekako pad-
la v vodo. Vse, kar je ostalo, je ’cvetrnica’ 
z napisom Posavje. 

Brane Čuk, jamarski veteran: Za politi-
ko ni vsak, zanjo potrebuješ znanje, voljo, 
prepričanje, spretnost, konec koncev tudi 
poznanstva. Je pa Kostanjevica že iz davni-
ne znana kot kraj, kjer ljudje niso najbolj 
prijazni med sabo in si radi mečejo pole-
na pod noge. 

Matjaž Han, poslanec v Državnem zbo-
ru: Upam, da nam uspe vsaj povečati šte-
vilo svetnikov, da bomo imeli več vpliva v 
občinskih svetih, realno bo Srečka, Mirana 
in Ivana  zelo težko premagati, saj so dob-
ri župani in jih tudi sam zelo spoštujem. 

Ladislav Rožič, sekretar Sindikata de-
lavcev trgovine Slovenije: V Posavju v 
najtežjih pogojih delajo zaposleni v delov-
no intenzivnih panogah, med katere spa-
dajo trgovina, gostinstvo ter klasična in-
dustrija, ki pa jo je sicer zelo malo. 

Lojze Štih, predsednik Združenja bor-
cev za vrednote NOB Krško: Žalostno 
je, da je toliko grdih besed o partizanih 
in o Zvezi borcev. Zgodovina bo pokazala 
resnico, da je bil NOB nekaj izjemno 
velikega. V tem boju so vladale vrline, ki 
jih danes ni več.  

Stanka Černoša, predsednica KO RK 
Kostanjevica na Krki: Ko se je ustanavl-
jala občina, je moj mož govoril: Boste vi-
deli, da bodo težave, ker imamo premalo 
ljudi, premalo industrije in premalo mož-
nosti, da pridemo do denarja. Ta odloči-
tev po mojem ni bila najbolj posrečena. 

POSAVJE - Prek tristo osrednjih pogovorov s Posavkami in Posavci smo doslej objavili v Posavskem obzorniku. Že iz njih je moč razbrati veliko 
pestrost dogajanja v naši regiji, prav tako pa spoznati ustvarjalno moč naših ljudi, ki drugje nimajo dovolj priložnosti, da bi predstavili 
svoje dosežke in poglede. Pri izbiri sogovornikov nas poleg aktualnosti vodi več različnih kriterijev, pri čemer ni mogoče vedno uresničiti 
enakovredne geografske zastopanosti. V uredništvu verjamemo, da je marsikateri prispevek vreden ponovnega branja, kar je mogoče na 
našem spletnem naslovu www.posavskiobzornik.si, za pokušino pa naj bodo spodaj objavljeni citati.
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